Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Електронен портал Родина (Държавна агенция на българите в чужбина)
√ Васил Велев(АИКБ): Вече по-малко съкращават работници, повече търсят
- Г-н Велев, как ще коментирате проучвания сред бизнеса, според които голяма част от мениджъри и собственици са
готови да увеличават заплатите на своите служители през 2014 г.?
- Според проучване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) най-голям е делът на
предприемачите, които през тази година ще запазят равнищата на възнагражденията. Следват тези, които ще увеличават
заплатите, и най-малък е делът на намаляващите ги.
- На какво се дължи това - на очакван ръст в икономиката?
- Предвижданията са за увеличаване на продажбите - 47%, докато само 8% посрещат годината с нагласи за спад.
Останалите 45 процента очакват същите резултати като за 2013 г. 39% от участниците в анкетата на асоциацията пък се
надяват на повишаване и на печалбите от дейността си, а 16% очакват намаляване. Въобще нагласите са по-скоро към
предпазливост - без особено резки движения. От тези допитвания ние правим извода, че голяма част от ръста в
продажбите няма да се заделят за печалби, а за повишаване на възнагражденията на служителите. Ще се повиши ръстът
на производителността на труда, персоналът ще расте с по-бавни темпове, отколкото възнагражденията. Това е и
следствие от натиска, който имаме, откакто сме членове на Европейския съюз от 2007 г.
- Това означава ли, че най-после тръгваме към така чаканото повишаване на производителността на труда, където сме на
последно място в Европа?
- Последица от кризата е преди всичко оптимизирането на числеността на персонала. Сега предприятията произвеждат
горе-долу същата по обем продукция, както и преди кризата, но с доста по-малко работници - около 500 хил. по-малко.
За да върнем заетостта на нивата преди 2008 г. ще са нужни доста нови инвестиции и разширяване на пазарите. Да, сега
производителността на труда е по-висока, отколкото преди кризата.
- Очаквате ли това да се запази и да се развие в следващите години, да не е просто еднократен ефект при излизане от
кризата?
- Нямаме друг избор. България продължава да бъде на последно място в ЕС като производителност и ефективност на
трудовия процес. Нямаме друг път за развитие и стъпка по стъпка всяка година трябва да се развиваме основно чрез
инвестиции във високотехнологични производства и иновации. Както и в подобряване на организацията и управлението
на производствения процес.
- Показателят обаче, който най-чувствително измерва подобряването на благосъстоянието и връщането към растящо
производство, е увеличаването на работните места. Какви са вашите прогнози?
- Всъщност досега работните места намаляваха години наред, включително и през 2013 г. Има обаче тенденция за
пречупване на този тренд, за спиране на загубата на работници. Предвижданията на асоциацията на индустриалния
капитал е лек спад на безработицата и евентуално неголям ръст на заетостта. На тенденциите и в двете посоки влияят
различни фактори. Един от тях е непремереното увеличение на минималната работна заплата от т. г. с близо 10%, което
ограничава възможностите за нарастване на заетостта. Това ще действа задържащо на наемането на нови работници,
защото високоплатените работни места ще бъдат все по-трудно достъпни. А нискоквалифицираният персонал все потрудно ще бъде наеман, защото трябва да му се осигури заплащане, което не съответства на неговите възможности и на
произведената продукция. В другата посока - за ускоряване на тенденцията към увеличаване на заетостта пък действа
подобряването на бизнес средата и достъпът до финансиране.
- Достъпът до финансиране е доста голям проблем предвид факта, че бизнесът не иска кредити. Как се излиза от тази
задънена улица?
- Да вземем например оперативна програма "Конкурентоспособност". Там нещата вървят доста добре и парите се
усвояват. Направен беше добър пробив с последните две схеми, особено що се касае до малките и средните
предприятия. 23 декември 2013 г. беше последният срок за предаване на проекти и предложения. Т. е. много проекти от
досегашния програмен период ще се приемат и изпълняват през тази година. Това ще запълни вакуума през първото
полугодие на 2014 г., когато ще липсва европейско финансиране. Трябва обаче ясно да се каже, че все още
непубликуваните регламенти и поради това забавянето на програмата за следващия програмен период идват от
Европейската комисия, ЕП и ЕС. След като регламентите за еврофондовете станат факт, тогава се подписва
споразумението за партньорство и чак след това да се одобрят в окончателен вид оперативните програми. Това забавяне
по никакъв начин не е по вина на българската администрация и е във всички държави на ЕС. За България това забавяне
има обаче и положителен ефект - през това време ще се изпълняват двете схеми, за които споменах - "Технологична
модернизация" и "Иновации в предприятията", и ще запълнят празното пространство откъм финансиране от началото на
годината. И вече през втората половина на 2014-а се надявам да бъдат пуснати първите схеми от новия програмен
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период до 2020 г. Друга важна програма е "Човешки ресурси" и новата "Образование и наука", която още не е одобрена.
За щастие в "Човешки ресурси" средствата до голяма степен вече са изразходвани.
- Да се върнем на липсата на инвестиции, което е основна причина за ниския ръст. Ще се променят ли нещата, има ли
индикации за инвеститорски интерес?
- Да, предвиждаме ръст, но няма да е голям, що се отнася до вече съществуващи предприятия. Това сочи анкетата сред
бизнеса на АИКБ. 34% предвиждат ръст на вложенията, 29% - спад, 37 запазват досегашното положение. Анализът въз
основа на тези данни е, че продажбите все още не са достигнали нивата преди кризата. Съществуващите предприятия
имат достатъчно капацитет и инвестициите ще отидат за модернизация, енергийна ефективност или нещо друго. За да
има по-осезаем ръст в инвестициите, трябва да се привлича финансиране "на зелено". Това означава нови вложения, а
не във вече съществуващи предприятия. Така ще се завоюват и нови пазари. Затова е много важен бизнес климатът и
политическата обстановка в страната. Безкрайните протести и честа смяна на правителства не подобряват нито бизнес
средата, нито дават сигурност на бизнеса да инвестира.
- Това твърдят и макроикономистите - че бизнесът след 2014 г. няма да бъде същият. Успешни ще бъдат качествено нови
проекти и идеи, това ли е бъдещето?
- Този процес не е спирал, той не е нещо ново за бизнес средите. В същото време не очакваме тази година да се появят
нови инвестиционни балони в определени сфери, което е добра новина. България има шанс да поеме голяма част от
реинвестициите в Европа. Но трябва да предложим конкурентни условия и да ги рекламираме. Имам предвид
макроикономическата стабилност, но без подобряване на бизнес средата и стабилизиране на политическата обстановка
няма да се получи. Въвеждането на електронното правителство, намаляването на административните прегради
увеличават този шанс. България излъчва много повече положителни сигнали, отколкото отрицателни.
- Очаквате ли да има повишаване на данъчната тежест?
- По този въпрос парламентът е разделен и мисля, че предложението, доколкото е сериозно, няма да мине. Не би
трябвало плоският данък да бъде променян и се надявам, че това няма да се случи. Той е постижение и трябва да бъде
пазено, имаме много аргументи в тази посока. Освен всичко друго, плоският данък намалява сивия сектор в
икономиката.
- Очаквате ли да се активизира борбата със сивия сектор?
- Растежът преди кризата до голяма степен не беше устойчив. Дължеше се до голяма степен на финансови и имотни
инвестиции и на практика се оказаха балони, които се спукаха. В този смисъл борбата срещу сивия сектор не е спирала. В
бюджета за т. г. се предвиждат приходи от ДДС в много по-голям размер, отколкото би се получило чисто аритметически,
ако сложим инфлацията и ръста на БВП и потреблението. Очевидно се разчита на по-голяма събираемост, която ще
дойде и в резултат на приетите промени в закона за ДДС. Имам предвид обратното му начисляване при зърнените и
техническите култури. Или пък засиления контрол при придвижването на стоки с повишен фискален риск. Тези промени
вече са законодателен факт и на тях се разчита да се пълни бюджетът. Това ще намали и сивия сектор. В това отношение
не е толкова амбициозна обаче борбата с контрабандата, защото в противен случай ръстът при акцизите би могъл да
бъде много по-голям.
- Това правителство беше критикувано още от самото начало за прекалено оптимистични очаквания в приходната част на
бюджета. Вие май мислите обратното?
- Това правителство беше критикувано през миналата година най-вече за актуализацията на бюджета. Но от АИКБ
заявихме още когато беше приет бюджетът за 2013 г., че той е нереалистичен, че е надут предизборен бюджет. В него
например се предвиждаше ръст в икономиката близо 2%, което е абсурд. И ние го казахме през есента на 2012 г., когато
той се приемаше. Сега статистиката още не се е произнесла окончателно, но очакванията са изпълнението да бъде около
0,5%. В този смисъл актуализацията му беше закономерна. Бюджетът за 2014 г. пък беше атакуван като прекалено
амбициозен. Той наистина е амбициозен, но е изпълним, за разлика от миналогодишния.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Регионални проекти ще получават пари от държавата, ако осигуряват заетост
Създаването на заетост е добавеният в последния момент единадесети критерий, по който ще се оценяват проектите,
кандидатстващи за финансиране по новата правителствена програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Това
съобщи министърът на финансите Петър Чобанов пред медиите, след като кабинетът ги одобри, цитиран от
правителствената пресслужба.
Публичната инвестиционна програма разполага с 500 млн. лв. за годината като министърът се надява по-голямата част 350 млн. лв., да отидат за общините, а 150 млн. лв. - за проекти на централната администрация.
Пари ще се дават за проекти за подобряване на ВиК мрежата, за околна среда, за транспортна инфраструктура, социална
и културна инфраструктура и други дейности, ако подкрепят социално-икономическото развитие.
Проектите на министерствата също трябва да са с регионална насоченост, каза Чобанов. Той уточни, че без да е записано
в документа, има нагласа максималното финансиране на проект да е до 15 млн. лв.
Министерството на финансите няма да кандидатства със свой проект и така ще се избегне конфликтът на интереси при
избора на проекти за финансиране, увери министърът.
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Правилата за попълване на апликационната форма от общините са опростени, каза Чобанов. Той разсея опасенията, че
посредничеството на областните управители при подбора може да действа като "политическо сито" и увери, че ролята
им ще бъде само да подпомагат общините.
Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор, оглавяван от Чобанов, ще подбира проектите. В него
ще участват министрите на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на
транспорта, информационните технологии и на съобщенията, на околната среда и водите и председателят на
Националното сдружение на общините.
Списъкът на одобрените начинания, сумите и отговорните за тяхното изпълнение институции ще се одобряват с
постановление на Министерския съвет. Изпълнението ще се следи текущо, а ще се дава и годишен отчет за напредъка.
Предвижда се възможност и за прекратяване на финансирането.
Ето 11-те критерия, одобрени от кабинета:
1. съответствие с програмата на правителството;
2. дефинирани очаквани ефекти от изпълнението (отразяващи цели на политиката на правителството);
3. връзка между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и очаквани резултати;
4. връзка между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му (реалистичност на заложеното
финансиране);
5. капацитет на организацията да изпълни проекта, съобразно проектното предложение и в посочените срокове;
6. принос за икономическото развитие на национално, регионално или местно ниво;
7. принос за намаляване на различията на национално, регионално и местно ниво;
8. принос за подобряването на жизнената среда на национално, регионално и местно ниво;
9. добавена стойност от изпълнението на заложените дейности като социално въздействие;
10. качествено подобрение на конкретна дейност или услуга, предмет на финансирането.
11. генериране на заетост.
√ Световната банка понижи прогнозата си за растежа на българската икономика
Световният икономически растеж ще се ускори от 2.4% през 2013 г. до 3.2 процента през 2014 г., сочи доклад на
Световната банка. През следващите две години тя очаква растежът да е 3.4%, а през 2016 г. - 3.5%.
Докладът оценява растежа на БВП на България през 2013 г. на едва 0.6 на сто, през тази очаква страната да постигне
1.7%, при 1.8%, заложени в бюджета. Според Световната банка с 1.8 на сто българската икономика ще нарасне през 2015
г. и ще достигне 2 на сто едва през 2016 г.
Преди половин година банката беше прогнозирала, че България ще отчете растеж от 1.2 на сто през 2013 г., за 2014 г.
даваше 2.1 на сто, а за 2015 година – 3 процента.
Така в глобалния доклад е потвърдено очакването на Световната банка, залегнало в публикувания през декември 2013 г.
Редовен икономически доклад за 11-те страни от ЕС от Централна и Източна Европа и най-нови членки на съюза, който
постави България сред трите страни с най-лоши очаквани резултати след Словения и Хърватия.
Международната финансова институция очаква растежът да се генерира от развиващите се страни и да бъде подкрепен
от държавите с развити икономики, а също така и от продължаващия значителен растеж в Китай.
По оценки на Световната банка в развиващите се страни растежът на икономиката ще достигне 5.3-5.7 процента през
следващите три години. "Независимо, че този показател е по-нисък от достигнатия в периода на бума 2003-2007 г., това
не е повод за безпокойство", смята банката, защото представлявало охлаждане от неустойчивия растеж.
Прогнозата за еврозоната е да отчете растеж от 1.1% за тази година, 1.4% през 2015 г. и 1.5% през 2016 г., загърбвайки
две поредни години на свиване.
Прогнозата за БВП на САЩ, който расте в продължение на 10 тримесечия, е да се увеличи до 2.8 процента през 2014 г. от 1.8 процента през 2013 г. Тази стойност може да достигне 3 процента до 2016 г., посочва СБ.
Общо за развитите страни експертите на банката прогнозират растежът на БВП от 2.2 процента, което е значително
повече от миналогодишните 1.3 на сто. През следващите две години ще настъпи стабилизация, когато БВП всяка година
ще добавя по около 2.4 процента.
Същевременно обаче ситуацията остава уязвима за проблеми, предизвикани от растящи лихвени проценти (по
кредитите) и потенциалната неустойчивост в движението на капитал. Това било свързано с решението на Управлението
за федерален резерв на САЩ да започне да свива програмата за подпомагане на американската икономика.
√ България ще търси на външните пазари 1.5 млрд. евро след евроизборите
Министерството на финансите планира до средата на годината да пласира облигации за 1.5 млрд. евро на външните
капиталови пазари, съобщи началникът на отдел в Министерството на финансите Дамян Стайков на кръгла маса,
посветена на България, по време на банковия форум Юромъни (Euromoney) във Виена, съобщи БТА.
С дълговите емисии ще се изплаща дълг по книжа, чийто падеж е през 2015 г. и ще се финансира бюджетният дефицит.
Експертът направи уточнението, че това ще стане след евроизборите, които са насрочени за края на май, а дотогава ще
бъде подготвяна документацията за новите емисии.
По думите на Стайков през тази година правителството ще пласира общо 4.4 млрд. лв. дълг, по-голямата част от който (3
млрд. лева ) на международните пазари. Очаква се те да бъдат в два транша по 750 млн. евро всеки.
На кръглата маса вицепремиерът Даниела Бобева обяви, че страната ще предприеме регулационни промени за
улесняване на процедурата за излизане на компании на борсата. Трябва не само да бъде съкратено времето, но и
опростени режимите за това, защото е важно да имаме повече публични компании, смята Бобева.
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Правим всичко възможно за предотвратяване на банкрута на Националната електрическа компания, посочи още
вицепремиерът. В отговор на въпрос от участници в панела за ситуацията в енергийния сектор в България Бобева заяви,
че не само високите цени на енергията са предизвикали недоволство у населението, но и фактът, че хората не разбират
за какво плащат. Секторът е непрозрачен и именно това трябва да бъде променено, отбеляза вицепремиерът.
Според Бобева има потенциал за развитие на големи проекти в сектора, включително и международни. Либерализация,
диверсификация на енергийните доставки, публичност и прозрачност на дружествата са основните цели, които трябва да
бъдат постигнати в енергетиката и ако това се случи, и цените ще станат по-прозрачни и няма да будят недоволство,
смята Бобева.
Към българския вицепремиер бяха зададени и въпроси за миграцията на българи към Великобритания и други западни
страни и как това може да бъде предотвратено, информира държавната агенция. Бобева посочи, че изтичането на кадри,
особено в области като медицина и инженерни науки, е проблем за страната и ще трябва да бъдат положени усилия за
насърчаване на връщането на българските емигранти обратно.
Тя подчерта, че страховете за вълна от български емигранти към Великобритания след отварянето на трудовия пазар не
са се оправдали.
Подуправителят на БНБ Димитър Костов също отговаря на въпроси за България и банковия сектор у нас. Той отбеляза, че
макар лошите кредити у нас да достигат 17-18 процента, разликата с други страни е, че тези лоши кредити са покрити с
достатъчно провизии и реално не представляват заплаха за банковата система. Банките имат висока ликвидност и могат
напълно да отговорят на необходимостта от кредитиране, каза Костов.
√ Еврокомисията: Свободно движение в ЕС стимулира икономическия растеж
Европейската комисия за пореден път през последните месеци защити едно от основните права в Европейския съюз свободното движение на граждани. В специално съобщение от институцията отново подчертават, че живеещите в друга
страна от ЕС най-вече допринасят за икономиката ѝ, като припомнят и правата на европейците и държавите членки по
темата.
"Над 14 милиона граждани на Европейския съюз живеят за продължителен период от време в друга държава от съюза.
Именно затова европейците най-много ценят правото на свободно движение — правото да живееш, работиш и учиш
навсякъде в ЕС", отбелязва съобщението, разпространено от пресслужбата на Еврокомисията.
Гражданите на ЕС се възползват от правото на свободно движение основно заради работата и по семейни причини. От
всички граждани на ЕС, живеещи в друга страна през 2012 г., 78% са били в работоспособна възраст (15-64 години)
спрямо 66% от гражданите на съответната държава. Средното ниво на заетост е по-високо сред мобилните (67.7%),
отколкото сред местните граждани (64.6%).
Живеещите в друга държава хора, които не работят - студенти, пенсионери, търсещи работа и неактивни членове на
семейството - са само малка част от общия брой на мобилните граждани на ЕС, отбелязва Еврокомисията. Освен това
64% от тях вече са работили в страната, където пребивават, а 79% живеят в домакинство, в което поне един от неговите
членове работи.
От 2005 до 2012 г. общият дял на икономически неактивните лица сред гражданите, които променят местожителството
си в рамките на ЕС, е намалял от 34.1% на 30.7%.
Еврокомисията припомня, че заложеното в договорите на ЕС право на свободно движение е неразделна част от единния
пазар и ключов фактор за неговия успех. То стимулира икономическия растеж, като позволява на гражданите да пътуват
и пазаруват в други страни от съюза.
Наред с това свободното движение на работници е от полза не само за работниците, но и за икономиките на държавите
членки, тъй като позволява уменията на търсещите работа да се съчетаят по-ефикасно със свободните работни места на
пазара на труда в ЕС. Въпреки икономическата криза днес около 2 милиона работни места в ЕС са незаети.
Европейската комисия припомня съвместната отговорност на държавите членки и институциите на ЕС да защитават
правото на европейските граждани да живеят и работят в друга страна от съюза и се посочват конкретни действия, чрез
които се подкрепят усилията на държавите членки и им се дава възможност да се възползват от предимствата на това
право.
Освен това в него се изясняват правата на гражданите на ЕС на свободно движение и достъп до социални обезщетения и
се разглеждат опасенията на някои държави във връзка с предизвикателствата, които мобилността може да постави пред
местните органи.
Темата за свободното движение в ЕС е сред най-горещите в някои държави членки през последните месеци най-вече
заради падането на всички ограничения на пазарите на труда за българи и румънци от 1 януари 2014 г. За да прекрати
спекулациите и разпространението на страхове чрез митове, Европейската комисия на няколко пъти публикува данни за
действителните резултати от свободното движение.
Вестник Капитал Daily
√ Финансовите пазари продължават да растат
Германският индекс DAX достигна нов исторически рекорд
В сряда световните финансови пазари отново тръгнаха нагоре след краткотрайната несигурност през предишния ден.
Повод за подновения оптимизъм станаха повишените прогнози за глобалния икономически растеж на Световната банка
и изненадващо добрите данни за потребителските разходи в САЩ. Поскъпването на европейските акции бе подкрепено
и от потвърждаването на статистическите данни за икономическия ръст на Германия през миналата година.
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Това помогна на основния индекс на франкфуртската борса DAX да скочи с над 1.5% и да достигне нов исторически връх.
Общоевропейският показател FTSEurofirst 300 напредна с повече от 0.6% до нива, виждани последно в средата на 2008 г.
Френският национален индекс CAC 40 нарасна с 0.8%, а британският FTSE 100 – с 0.7%. Испанският IBEX, който бе сред
най-печелившите европейски индекси в началото на седмицата, напредна с 0.5%. Основният индекс на българската
фондова борса Sofix напредна с 0.71% до 529.4 пункта. От началото на годината показателят вече е нараснал със 7.76 на
сто. В сряда обемът на търговията надхвърли 1 млн. лв., като най-търгуваните дружества бяха "Свилоза" (+16.74) и
"Индустриален холдинг България" (+7.78).
"Вътрешното потребление в Германия бе особено солидно през миналата година. Предвид разсейването на последиците
от дълговата криза в региона през тази година икономическия растеж трябва да е значително по-голям", коментира пред
Reuters икономистът от Dekabank Андреас Шурле.
Най-печелившия сектор отново беше банковият, като акциите поскъпнаха с 1.3%, след като Европейската централна
банка реши да облекчи условията за предстоящите стрес тестове, на които ще бъдат подложени финансовите институции
в еврозоната. Това е втора добра новина за банките само за седмица, след като базелската комисия също облекчи част от
регулациите, които предстои да бъдат наложени на сектора. От началото на годината банковите акции са поскъпнали с
около 9.3%.
"Изглежда, регулаторите отпускат хватката около банковия сектор. Тези регулации са разглеждани като бреме за
икономическото възстановяване, което може да доведе до влизане в порочен кръг. Когато възстановяването е налице,
банките в еврозоната ще са способни сами да заздравят балансите си", отбелязва Джерард Лейн, пазарен стратег в Shore
Capital.
Единствената лоша новина за пазарите дойде от Китай, където бяха публикувани данни, според които нивото на
банковото кредитиране е било под очакванията през декември. Това обаче е желаният ефект от мерките на централната
банка, която се опитва да намали нивата на вътрешна задлъжнялост. На борсата в Шанхай акциите спаднаха с 0.4%, но
това не се отрази на останалите азиатски пазари, които продължиха да растат.
Вестник Труд
√ България пуска облигациите след европейските избори
България ще пусне голямата емисия облигации, която е планирана за тази година, в периода след евроизборите. Това
стана ясно на панел за страната ни по време на годишната конференция на “Юромъни”. За разлика от предходните
години, през 2014 г. България ще се обърне основно към международните пазари за набиране на финансиране, като 3
млрд. лв. ще дойдат от външни емисии, а други 1,2 млрд. лв. се планира да се съберат на родния пазар.
Изборите за Европейски парламент през май са събитие, около което не е препоръчително да се провеждат пазарни
емисии, обясниха експерти. Точният момент ще се определи в зависимост от пазарната ситуация.
Сумата от 3 млрд. лв. се планира да бъде набрана именно чрез пазарна емисия облигации. По всяка вероятност тя ще
бъде разделена на две части с различна срочност, за да не се натрупа голяма сума за изплащане накуп след 5 или 10
години. Със сигурност няма да се приложи директното договаряне на кредит, какъвто беше случаят със заемите от
Германия в размер на 270 млн. евро в края на м.г.
За пръв път след 10-годишно прекъсване България излезе на международните пазари с емисия еврооблигации на 2 юли
2012 г. Тогава страната набра 950 млн. евро при лихва 4,25%. Емисията т.г. ще е втората пазарна проверка за доверието
на инвеститорите към страната.
По закон т.г. финансовото министерство може да поеме до 4,4 млрд. лв. нов дълг. От тях 1,3 млрд. лв. са за изплащане на
стари заеми, а 1,7 млрд. лв. - за посрещане на падежа на втората част от дълга “Велчев” през януари 2015 г. С оставащите
1,4 млрд. лв. ще се покрива бюджетен дефицит.
По време на панела за България чужди инвеститори и анализатори попитаха вицепремиера Даниела Бобева защо
правителството не увеличи ниския публичен дълг на страната, за да подпомогне реалната икономика. Бобева отговори,
че в повечето случаи това се счита за държавна помощ и не е разрешено. А повечето публични инвестиции в
инфраструктурата се финансират и без това със средства от еврофондовете.
investor.bg
√ Нови правила за обществените поръчки ще има в ЕС
Акцент при избор на изпълнител ще има качеството на стоката или услугата, екологичните съображения и
иновациите
Нови правила за обществените поръчки и възлагането на концесионни договори ще има в ЕС. Те са насочени основно по
отношение на критериите за оценка на офертите – по-силен акцент ще бъде поставян върху качеството, екологичните
съображения, социалните аспекти или иновациите.
Разбира се, цената и жизненият цикъл на закупеното също ще играят своята роля при определянето на изпълнител, но тя
няма да е диктуваща, коментират от пресслужбата на Европейския парламент.
Новите правила вече са договорени със съвета и днес бяха одобрени на първо четене по време на пленарната сесия в
Страсбург.
С промяната ще бъдат установени общи стандарти, които ще доведат до по-лоялна конкуренция и гарантиране на найдобрата стойност за парите.
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Новите стандарти всъщност ще опростят процедурата на обществените поръчки и намаляват административната тежест
за предприятията с повече от 80%, изчисляват от Европейската комисия. Те ще насърчават и разделянето на договорите
на обособени позиции, които да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.
В същото време обаче ще бъдат въведени по-строги правила при възлагане на договореното на подизпълнители, като ще
има по-строги разпоредби при необичайно ниски оферти. Изпълнителите, които не спазват трудовото право, ще бъдат
изключвани от наддаването.
Обществените органи изразходват около 18% от брутния вътрешен продукт на общността за строителни работи, стоки
или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели. „Новите правила
изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани“, заяви
докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела (С&Д, Белгия).
Новите правила за договорите за концесии пък са насочен към засилване на вътрешния пазар. Държавите членки остават
свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи — дали да бъдат възлагани на
външни, частни изпълнители или извършвани самостоятелно.
Новата директива „не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото“,
добавя текстът. В допълнение, депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха
изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.
√ Бюджетът на фонда за иновации е 10 млн. лева за 2014 г.
През февруари ще бъде открита поредната конкурсна сесия, която ще разполага с бюджет от 5,8 млн. лева
Управителният съвет на Националния иновационен фонд (НИФ) одобри на първото си заседание през тази година
бюджета на фонда за 2014 г., който ще бъде 10 млн. лева от централния бюджет, съобщи Министерството на
икономиката и енергетиката.
Членовете на УС са решили да бъде отворена и 7-ма конкурсна сесия, която ще разполага с бюджет от 5,8 млн. лв., с
начало 1 февруари 2014 г. и краен срок за подаване на проектни предложения 31 март 2014 г.
Като приоритетни сектори и области на индустриалните изследвания и на експерименталното развитие, субсидирани от
НИФ по седма конкурсна сесия, членовете на УС са определили машиностроене, електроника и електротехника,
хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии.
Управителният съвет прие и отчет, според който в края на първата година от изпълнението на договорите от 6-та
конкурсна сесия - 2013 г., след извършен мониторинг и плащания се отбелязва изключително високата усвояемост на
средствата по НИФ, възлизаща на 82% от договорената субсидия.
Одобрена е промяна, която засяга авансово преведената субсидия - бенефициентът може да използва до 50% от
средствата за субсидия по сметката, с които да извършва текущи плащания по изпълнението на дейностите по проекта, в
рамките на етапа, за който е преведена авансовата субсидия.
Управителният съвет на НИФ е решил също изпълнителният директор на агенцията за малки и средни предприятия да
сключи споразумение за финансиране на българския участник в одобрен проект Е8213 TRIPLE-S Microscope по съвместна
програма Евростарс - „АМГ Технолоджи“ ООД. Проектът е класиран на 15-о място от 510 проектни предложения в
рамките на 10-а конкурсна сесия на програма Евростарс, а оценката е извършвана от независими оценители в Брюксел.
Фондът финансира научно-изследователски развойни проекти, съсредоточени върху технологичното развитие на нови
продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги, както
и проекти за техническа осъществимост, които изследват възможността за бъдеща реализация на даден научноприложен проект. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 500 хил. лв. за научноизследователските развойни
проекти и 50 хил. лева за проектите за техническа осъществимост. Срокът за изпълнение на проектите варира между 6 и
36 месеца.
√ Скоро ще е готов проектът на новия Закон за управление на отпадъците
Прекаляването с изискванията може би е една от причините законът да се заобикаля, заяви Искра Михайлова
Министерството на околната среда и водите е готово „до голяма степен” с промените в Закона за управление на
отпадъците. Предстои проектът да бъде публикуван за обществени коментари на сайта на министерството, както и да
бъде обсъден с браншовите организации.
През февруари – март проектът трябва да бъде внесен за съгласуване в Министерския съвет. Това съобщи министърът на
околната среда и водите Искра Михайлова. Очакванията са, че промените ще бъдат одобрени от парламента преди края
на юни.
Днес Българската асоциация по рециклиране (БАР) алармира, че заложните къщи са се включили в незаконната търговия
с отпадъци, след като строгите изисквания в закона са станали причина за закриването на много компании в сектора.
„Прекаляването с изискванията може би е една от причините законът да се заобикаля”, каза Михайлова. Тя заяви, че за
да се направят проверки, трябва да бъдат подадени съответните сигнали. Но ако това нарушение, според бранша, е
тенденция, може би трябва да се промени законът, допълни тя.
Припомняме, че затегнатия режим при изкупуването на метални отпадъци, който трябваше да ограничи ескалиращите
кражби на метални елементи от инфраструктурата, отдавна предизвиква недоволството на търговците на скрап. Според
БАР изнасянето на площадките за изкупуването на метали в промишлените зони и високите банкови гаранции,
изисквани от рециклиращите фирми, са намалили броя им.
Тепърва ще стане ясно дали площадките за пластмаса и хартия също ще бъдат разположени в промишлените райони на
градовете, за да намалее изваждането на отпадъци от цветните контейнери.
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Михайлова коментира още, че България не си е променила позиция по отношение на шистовия газ – проучването и
добивът са забранени от приетия мораториум.
Вестник Стандарт
√ Връщаме всички заеми без такса
Законът за потребителския кредит да се прилага и за заеми под 400 лв., пък стана ясно при гласуване на първо четена на
Закона за защита на потребителите в икономическата комисия на парламента. Така и за малките суми ще трябва да се
обявява годишен процент на разходите. Досега това не се изискваше и хората не бяха наясно какво оскъпяване ще
трябва да плащат. Промяната е продиктувана от злоупотреби на някои компании за "бързи кредити", които често
отпускат заеми при неизгодни или неясни условия за клиентите. Таксите на банките трябва да са свързани с услугите им,
коментира още Румен Гечев. Той подчерта, че трябва да бъде намален броят на таксите за кредитополучателите, както и
да се определи способ за тяхното формиране на базата на пазарната стойност на услугите, за които се събират. Когато
обаче се стигне до продажба на ипотекиран имот, цената на жилището трябва да се формира при пазарни условия и
кредитополучателят да има възможност да защити интересите си по съдебен път.
√ Депутатите обсъждат законопроекта за образованието
София. На второто за годината пленарното заседание депутатите ще продължават с обсъждането на първо четене на
Законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от ГЕРБ. Управляващото мнозинство в сегашния
състав на Народното събрание не подкрепя законопроекта.
Парламентът ще разгледа на първо четене внесените от Министерски съвет промени в Закона за защита от
дискриминация. С тях равното третиране на мъжете и жените вече ще обхване и хората със промяна на пола.
Депутатите ще разгледат проекти за промени в състава на някои постоянни комисии.
В дневния ред е и първото гласуване на измененията в закона за виното и спиртните напитки.
√ Регламентират законово договора за стажант
София. Законово се регламентира договорът за стажуване като особен вид трудов договор. Това бе решено на заседание
на правителството днес, предаде пресслужбата на ведомството.
Предлагат се текстове, според които работодателите ще могат да сключват трудов договор с условие за стажуване с
младежи на възраст до 29 г., които са завършили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален
опит по придобитата професия или специалност. Такъв договор ще може да се сключва само веднъж с едно и също лице.
Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на тяхната квалификация, за срок от шест до 12
месеца. Целта на стажуването е усвояване на практически умения в процеса на изпълнение на работата под
ръководството на наставник. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат в допълнително
споразумение към трудовия му договор.
В 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят ще издава на лицето, което
е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.
Третата промяна е свързана с оправомощаване на контролните органи на Главна инспекция по труда (ГИТ) да дава
задължителни предписания на работодателите да заличават уведомления за сключени договори, ако установят, че няма
доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Това се налага поради факта, че през последните години са
констатирани голям брой случаи на злоупотреба с личните данни на работници и служители, които се използват за
извършване на регистрация на трудов договор, без такъв да е сключен между страните. Когато работодателят не изпълни
в срок даденото му задължително предписание или ако не бъде открит на адреса на управление, ГИТ ще уведомява НАП
за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор.
Според предложените промени в кодекса на труда в изпълнение на правителствения пакет от мерки за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса се предлага промяна на периода, в който работодателите отчитат пред инспекцията по
труда положения извънреден труд през календарната година – не всяко полугодие, както е сега, а само веднъж годишно
– до 31 януари на следващата календарна година. Предвижда се също да отпадне задължението на работодателите да
осигуряват за нуждите на контрола за спазване на трудовото законодателство ревизионни книги в предприятието,
неговите поделения, обекти и работни площадки и на други места, на които се полага наемен труд.
Промените, предложени в Кодекса на труда във връзка със служебното заличаване на подадени уведомления за
сключени трудови договори, защитават правата и гарантират интересите на работниците и служителите. Чрез тях ще
бъдат предотвратени последиците от фигуриращ в регистъра на НАП запис за сключен трудов договор, когато фактически
и документално не може да се установи възникнало трудово правоотношение между страните.
Законопроектът е приет на вносител.
√ Клисарова поема програмата „Еразъм+"
София. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще бъде националения орган за управление на
„Еразъм+" – програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, предадоха от
правителствената пресслужба.
„Еразъм+" обединява сега действащите програми „Учене през целия живот", „Младежта в действие", „Еразмус Мундус",
„Темпус", „ALFA III" и „Edulink" и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г. Съгласно европейския регламент за създаването
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на новата програма всяка държава следва да определи национален орган, който да отговаря за изпълнението й.
Неговите функции са свързани с осъществяване на мониторинг и управление на програмата на национално равнище.
√ По-лесно ще качват компании на борсата
Виена. Компаниите ще излизат по-лесно на фондовата борса, като ще бъдат опростени процедурите. Това стана ясно от
думите на вицепремиера Даниела Бобева във Виена на конференция на Euromoney за банковия сектор в Централна и
Източна Европа.
Правим всичко възможно за предотвратяване на банкрута на Националната електрическа компания, каза още
вицепремиерът. В отговор на въпрос от участници в панела за ситуацията в енергийния сектор в България, Бобева заяви,
че не само високите цени на тока са предизвикали недоволство у населението, но и фактът, че хората не разбират за
какво плащат.
Според нея има потенциал за развитие на големи проекти в сектора, включително и международни. Бобева посочи още,
че трябва да бъдат положени усилия за връщането на българските емигранти обратно в България.
Правителствата на страните от ЦИЕ трябва да положат усилия, за да станат привлекателно място за инвестиции от Азия и
САЩ. Около това мнение се обединиха участници в панела на УниКредит на тема "Защо Китай и САЩ трябва да
инвестират в ЦИЕ". "Има ожесточена борба за привличане на инвестиции в страните от ЦИЕ, но липсват достатъчно
инструменти за това", каза Марио Холцнер, икономист във Виенския институт за международни икономически
проучвания (wiiw).
Банките са най-предпочитаният източник на финансиране, с което малките и средни фирми могат да стартират бизнеса.
Голяма част от тях имат нужда освен от капитал и от консултация за управление на финансите си, за което банките могат
да съдействат. Това мнение споделиха участниците в един от панелите от конференцията на Euromoney. В Европа има 20
млн. малки и средни предприятия (МСП), които осигуряват 85% от работните места.
√ Няма да има общ минимален доход в ЕС
Страсбург. Инициативата за въвеждане на безусловен базов доход за всеки пълнолетен гражданин на ЕС се провали.
Петицията не можа да събере нужните 1 милион подписа, за да влезе за обсъждане в Европарламента.
До 14 януари за общо 8 месеца в откритите за целта онлайн платформи в страните членки бяха получени 285 000 парафа.
Българите са били най-активни в подкрепа на идеята за гарантиран минимален доход за всеки европеец над 18 г.
независимо дали работи или не. При квота от поне 13 500 подписа страната ни се представи с близо 30 000 гласа. След
нас по активност са Словения, Хърватска, Белгия и Холандия. С най-много подписи са Германия, Франция, Унгария,
Швеция и Испания.
Засиленият интерес в България се обяснява с включването на структурите на КНСБ в агитирането за тази нова
икономическа и социална концепция. Тя се появи в противовес на неолибералния модел на развитие. Идеята е
държавата да осигури на гражданите си минимален доход, който да покрива най-належащите им нужди. Една от
спряганите суми беше 400 евро на месец. Целта е хората да не са принудени да работят единствено за хляба си и да имат
повече свобода на избор. Организаторите на кампанията планират да я възобновят през 2015 г.
В момента гарантираният минимален доход в България е 65 лв. и се дава като социална помощ за хората без никакви
доходи.
Вестник Монитор
√ Чакаме 2 млрд. лв. инвестиции през 2014 г.
Орешарски: Подобряването на бизнес климата ще се усети след 6 месеца
Неизпълнението на бюджет 2013 сведено до 250 млн. лв.
Чакаме 2 млрд. лв. инвестиции през 2014 г. Това съобщи вчера премиерът Пламен Орешарски по време на
парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от левицата Румен Гечев каква е динамиката на чуждите
и частните инвестиции и как ще ги стимулира държавата.
„Имаме умерено оптимистични очаквания за възстановяване на инвестициите”, заяви Орешарски. Според него, ако се
проследи логиката на свиването както на вътрешните, така и на преките чуждестранни инвестиции в последните години,
ще се види една низходяща графична илюстрация след 2008 г. От 6 месеца до една година ще са нужни на бизнеса
да усети стабилността
и подобряването на климата в страната. Едва след това правителството очаквало ръст в инвестициите.„За първите шест
месеца през 2013 г. спрямо 2012 г. свиването на инвестициите е почти двойно. Тенденцията ще запази своята инертност
още известно време. За да се вземе решение за дадена инвестиция, трябва да се одобри средата и да се оценят видовете
рискове”, допълни премиерът. Всички мерки, предприети от кабинета през последните месеци, били пряко свързани с
нагласите на инвеститорите. „За преките чуждестранни инвестиции имаме готовност да подкрепяме конкретно чрез
смекчаване на административни процедури при всеки по-голям проект, който е готов да се инвестира в страната”, обясни
премиерът.
По думите му в началото на мандата рискът от неизпълнение на приходната част на бюджета е бил около 1 млрд. лв.
"Въпреки това ние завършихме годината с неизпълнение на приходите в размер на около 200-250 млн. лв.", подчерта
премиерът.
Невърнатият ДДС е 240 млн. лв.
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към края на 2013 г. Пламен Орешарски обаче припомни, че е заварил дължим ДДС към бизнеса в размер на около 700
млн. лв. „Предварителните очаквания са фискалният резерв да бъде около 4,7 млрд. лв., което е над законово
изискуемия минимум. Бюджетният дефицит най-вероятно пък ще възлезе на около 1,5 млрд. до 1,9 млрд. лв., което е
допустимо”, посочи още Орешарски.От опозицията се опитаха да го атакуват, че е постигнал тези резултати, защото е
взел заем, чиито лихви ще плащат данъкоплатците. В отговор премиерът заяви, че не са изтеглили един милиард, а
далеч по-малко, както и че са го направили, за да намалят дълга.
√ 200 с домашно обучение, вземат диплома от Оксфорд
БГ УЧЕНИЦИ ЗУБРЯТ ОНЛАЙН ОТ ВКЪЩИ
Курсовете варират от 35 до 180 паунда
Домашните ученици у нас се обучават онлайн по програмите на Оксфорд и ще получат престижна диплома. След
завършването на всеки курс те получавали сертификати, които удостоверявали знанията на децата. Това съобщиха вчера
от „Асоциацията за домашно образование”. Според тях над 200 семейства са избрали да обучават децата си в домашни
условия. По-голямата част от
тези семейства са високообразовани
и използват дистанционни програми на обучение. Една от тях е Oxford home.
“Някои от курсовете там са безплатни, а други платени, като цената варира от 35 до 180 паунда. Таксата включва и
учебници, които се доставят в домовете“, разказа председателят на асоциацията Петър Порумбачанов. Той допълни, че
има много домашни ученици, които са търсени от водещи университети.
Българчетата, избрали да учат у дома, се обучават и по американска дистанционна програма. Годишната такса там е 800
евро.
Според членовете на асоциацията всички домашни ученици посещават извънкласни занимания, контактуват с други
деца, имат достъп до професионалисти, специалисти и педагози в различни области и взаимодействат с широк кръг от
хора. Те допълниха, че децата ходят и на частни уроци, когато се наложи. Според тях родителите трябва да имат правото
да избират образованието на децата си според собствените си предпочитания и възможности.
От асоциацията препоръчаха на образователното министерство да създаде
възможност за признаване на знания
получени извън държавната образователна система, като с това се насърчи качеството на образование.
dnes.bg
√ Трети сме в ЕС по заетост на техници
Най-много учени и инженери има в Германия - около 3 млн. Души
Повече от 73 милиона души в ЕС са били заети в научно-технологични професии през 2012 г., което прави почти една
трета от активното население на Евросъюза, сочат последни данни на Евростат за дела на специалистите и техниците,
наети в сферата на научните и технологични професии.
Анализът отчита две нива на хората, работещи в сферата на високите технологии: "специалисти" и "техници", както и
"учени" и "инженери".
България стои на високо ниво по отношение на наличието на специалисти и техници, като е след Румъния /68 на сто/,
Литва /67,7 на сто/ и е заедно с Ирландия на трета позиция с 66,5 на сто. Зад нас са страни като Великобритания - 66,2 на
сто и Люксембург - 65 на сто.
Анализът на Евростат отчита и дела на заетостта на жените в сферата на науката и технологиите и тук отново сме на челна
позиция, като най-висок дял на жени, заети в науката и технологиите, е отбелязан в Литва /68, 3 на сто/. Следват Естония
/63,9 на сто/, България /63,8 на сто/ и Латвия /63, 2 на сто/. Като цяло дамите доминират в сферата на науката и
технологиите в сектора на услугите. България, Латвия и Литва обаче са единствените три страни, в които се съобщава за
дял от над 50 на сто на жените, заети и в производствения сектор.
В абсолютни числа най-голям брой учени и инженери обаче се намират в Германия - около 3 милиона души. Следват
Великобритания, Испания, Франция, Полша и Италия, като в тези шест държави са заети около 70 на сто от всички учени
и инженери в ЕС. Делът на учените и инженерите, заети в науката и технологията, е най-висок в Ирландия /31,6 на сто/ и
в Румъния /29,3 на сто/.
Що се отнася до класацията на заети в хай-тек сектора на 1000 души - най-много такива специалисти отново работят в
Германия - 961 на 1000. Във Франция съотношението е 684 на 1000, във Великобритания - 533 на 1000, в Италия 517 на
1000 и в Полша 200 на 1000.
Най-значителен дял от висококвалифицирани кадри се отчитат в някои европейски столици и в регионите около тях с
ключови университети и изследователски институции.
Най-висока концентрация на постоянен високотехнологичен персонал е отчетена в Лондон - близо 40 на сто. Следват
Люксембург - 35,6 на сто, Осло - 43,5 на сто, Копенхаген - 33 на сто и др. В челните 25 райони на ЕС с най-висока
концентрация на хай-тек специалисти няма български град или регион.
Анализът на Евростат открива и друга интересна закономерност във връзка със застаряването на населението на Стария
континент - от 70-те милиона европейци, които се занимават в сферата на науката и технологиите - около 42 милиона са
на възраст 45-64 г., тоест застаряващи специалисти. Останалите около 25 милиона души от бранша са на възраст 25-45
години, което означава, че в този сектор се задава криза на специалисти, отчита европейската статистика.
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√ България сред първите по компютърни специалисти и техници
Повече от 73 милиона души в ЕС са били заети в научно-технологични професии през 2012 г., което прави почти една
трета от активното население на Евросъюза, сочат данни на Евростат за дела на специалистите и техниците, наети в
сферата на научните и технологични професии, съобщава БТА.
Анализът отчита две нива на хората, работещи в сферата на високите технологии: "специалисти" и "техници", както и
"учени" и "инженери".
България стои на високо ниво по отношение на наличието на специалисти и техници, като е след Румъния (68 на сто),
Литва (67.7 на сто) и е заедно с Ирландия на трета позиция с 66.5 на сто. Зад нас са страни като Великобритания - 66.2 на
сто и Люксембург - 65 на сто.
Анализът на Евростат отчита и дела на заетостта на жените в сферата на науката и технологиите и тук отново сме на челна
позиция, като най-висок дял на жени, заети в науката и технологиите, е отбелязан в Литва (68. 3 на сто).
Следват Естония (63.9 на сто), България (63.8 на сто) и Латвия (63. 2 на сто). Като цяло дамите доминират в сферата на
науката и технологиите в сектора на услугите. България, Латвия и Литва обаче са единствените три страни, в които се
съобщава за дял от над 50 на сто на жените, заети и в производствения сектор.
В абсолютни числа най-голям брой учени и инженери обаче се намират в Германия - около 3 милиона души. Следват
Великобритания, Испания, Франция, Полша и Италия, като в тези шест държави са заети около 70 на сто от всички учени
и инженери в ЕС. Делът на учените и инженерите, заети в науката и технологията, е най-висок в Ирландия (31.6 на сто) и в
Румъния (29.3 на сто).
Що се отнася до класацията на заети в хай-тек сектора на 1000 души - най-много такива специалисти отново работят в
Германия - 961 на 1000. Във Франция съотношението е 684 на 1000, във Великобритания - 533 на 1000, в Италия 517 на
1000 и в Полша 200 на 1000.
Най-значителен дял от високо квалифицирани кадри се отчитат в някои европейски столици и в регионите около тях с
ключови университети и изследователски институции.
Най-висока концентрация на постоянен високотехнологичен персонал е отчетена в Лондон - близо 40 на сто. Следват
Люксембург - 35.6 на сто, Осло - 43.5 на сто, Копенхаген - 33 на сто и др. В челните 25 райони на ЕС с най-висока
концентрация на хай-тек специалисти няма български град или регион.
Анализът на Евростат открива и друга интересна закономерност във връзка със застаряването на населението на Стария
континент - от 70-те милиона европейци, които се занимават в сферата на науката и технологиите - около 42 милиона са
на възраст 45-64 г., тоест застаряващи специалисти. Останалите около 25 милиона души от бранша са на възраст 25-45
години, което означава, че в този сектор се задава криза на специалисти, отчита европейската статистика.
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