Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Стандарт
√ Бобева: Бизнесът има нужда от реформи
София. Бизнесът и икономиката ни се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министърпредседателят по икономическото развитие Даниела Бобева на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
Тя представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като наблегна
на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на
трудовия пазар.
novinite.bg
√ Бобева: Икономиката се нуждае от реформи
„Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи“, заяви заместник министърпредседателят по икономическото развитие Даниела Бобева, предаде БГНЕС.
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, като
наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него.
Тя отговори на всеки един от поставените въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на
правителството за тяхното разрешаване.
dariknews.bg
√ Бобева: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по
икономическото развитие Даниела Бобева по време на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в
България.
Даниела Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
като наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Членовете на Националния
съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към конкретни въпроси и препоръки, касаещи
нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление, предварителна
оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на мълчаливото
съгласие, въвеждане на понятието "микросубект" в Закона за счетоводството, размера на таксите, който трябва да бъде
основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци
според генерираното количество, премахване на задължението бизнеса да представя данни, които са налични в
държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и
много други.
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Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на
трудовия пазар.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
dir.bg
√ Бобева: Бизнесът се нуждае от стабилност и реформи
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи – това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева пред членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България по
време на проведената днес среща.
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като
наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнеса не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.
econ.bg
√ Бобева: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Компаниите не виждат проблеми за фискалната и данъчната стабилност у нас
Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по
икономическото развитие Даниела Бобева на среща с членове на Асоциация на индустриалния капитал в България,
съобщават от асоциацията.
Бобева е представила третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за компаниите,
като е отбелязала факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев е заявил, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискалната и данъчната стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към България от страна на
финансовите и капиталовите пазари.
Според него проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите и обществените поръчки. От АИКБ и
браншовите организации са отправили въпроси и препоръки към вицепремиера, отнасящи се до нормативната база.
Те настояват за намаляване на регулаторните режими; въвеждане на електронно управление; за предварителна оценка
на въздействието на нормативните актове; за специална нормативна уредба за принципа на мълчаливото съгласие; за
въвеждане на понятието "микросубект" в Закона за счетоводството; за размер на таксите, който трябва да бъде основно
разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци според
генерираното количество.
Те настояват също и за премахване на задължението бизнесът да представя данни, които са налични в държавната
администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и много други.
Работодателите са предложили промени в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар.
fakti.bg
√ Бобева: Бизнесът се нуждае от стабилност и реформи
Даниела Бобева се срещна с членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи – това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева пред членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България по
време на проведената днес среща.
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като
наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнеса не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Членовете на Националния
съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към Бобева конкретни въпроси и препоръки,
касаещи нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление,
предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на
мълчаливото съгласие, въвеждане на понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството, размера на таксите, който
трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса
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битови отпадъци според генерираното количество, премахване на зъдължението бизнеса да представя данни, които са
налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелсва за
съдимост и много други. Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде
подобрена регулацията на трудовия пазар.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
vesti.bg
√ Даниела Бобева: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Вицепремиерът представи пред индустриалци третия пакет мерки на правителството за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи, заяви вицепремиерът по икономическото
развитие Даниела Бобева пред членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
проведената днес среща, съобщиха от Асоциацията.
Бобева е представила третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, като е
отбелязала факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев е заявил, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната на финансовите и
капиталовите пазари.
Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки, смята Велев.
Членовете на Националния съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации са отправили конкретни въпроси
и препоръки към вицепремиера, касаещи нормативната база – намаляването на регулаторните режими; въвеждане на
електронно управление; предварителна оценка на въздействието на нормативните актове; специална нормативна
уредба относно принципа на мълчаливото съгласие; въвеждане на понятието "микросубект" в Закона за счетоводството;
размер на таксите, който трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща
плащането на такса битови отпадъци според генерираното количество; премахване на задължението бизнесът да
представя данни, които са налични в държавната администрация и др.
Работодателите са предложили и промени в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар.
frognews.bg
√ Бобева: Кабинетът ще реформира бизнес средата
Бизнесът и икономиката ни се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в България
(АИКБ).
Тя представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като наблегна
на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на
трудовия пазар.
meganews.bg
√ Бизнесът има сериозна нужда от реформа
Бизнесът и икономиката ни се нуждаят основно от стабилност и реформи.Това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в България, пише
Стандарт.
Тя заяви,че според нея инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса, като
представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса.
Кабинета възнамерява да направи реформи,които да подобрят бизнес средата с промени в законодателството за
обществените поръчки, за намаляване на административната тежест. Бобева изяви съжаление, за това,че
функционирането им не е толкова добро, колкото се очаква от него. Тя отговори на всички въпроси на журналистите и
обеща съдействие за разрешаването на проблемите.
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Според председателят на АИКБ Васил Велев на този етап бизнесът не вижда проблеми относно макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Той отбеляза,че проблемите на страната ни са съсредоточени главно в бизнес средата,
регулирането на монополите, обществените поръчки.
Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на
трудовия пазар.
plovdivchanin.com
√ Бобева Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и промени
Бизнесът и икономиката се нуждаят изцяло от стабилност и промени. Това заяви заместник министърпредседателят по икономическото усъвършенствуване Даниела Бобева по време на среща с членове Асоциация на
индустриалния капитал в България.
Даниела Бобева представи третия пакет от мерки на управлението за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
като наблегна на факта, че инвестициите са най-обемистият проблем и най-обемистото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на общодържавния дълг и надеждата към страната ни на финансовите и
финансовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, управлението на монополите, обществените поръчки.
Велев припомни, че от страна на АИКБ са посочени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и жителите. Членовете на Националния съвет
на АИКБ и началството на браншовите организации отправиха към определени въпроси и препоръки, касаещи
нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление, подготвителна
критика на въздействието на нормативните деяния, специална нормативна уредба относно постулата на мълчаливото
съгласие, въвеждане на понятието "микросубект" в Закона за счетоводството, обема на таксите, който трябва да бъде
изцяло разходоориентиран, както и да бъде свършена промяната, уреждаща заплащането на такса битови остатъци
според генерираното количество, заличаване на задължението бизнеса да представя факти, които са налични в
общодържавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския списък, свидетелства за съдимост и
много различни.
Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде усъвършенствувана регулацията
на трудовия пазар.
Бобева потвърди намеренията на кабинета за промени, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова деятелно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от разположените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на управлението за тяхното разрешаване.
free-bg.net
√ Д.Бобева на среща с индустриалци: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи – това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева пред членове Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по
време на проведената днес среща.
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като
наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнеса не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Г-н Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Членовете на Националния
съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към г-жа Бобева конкретни въпроси и препоръки,
касаещи нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление,
предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на
мълчаливото съгласие, въвеждане на понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството, размера на таксите, който
трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса
битови отпадъци според генерираното количество, премахване на зъдължението бизнеса да представя данни, които са
налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелсва за
съдимост и много други. Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде
подобрена регулацията на трудовия пазар.
Вицепремиерът потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
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svejo.net
√ Д.Бобева на среща с индустриалци: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи – това заяви заместник министър-председателят
по икономическото развитие Даниела Бобева пред членове Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по
време на проведената днес среща.
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като
наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнеса не вижда проблеми за макроикономическата,
фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и
капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.
Г-н Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба,
съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Членовете на Националния
съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към г-жа Бобева конкретни въпроси и препоръки,
касаещи нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление,
предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на
мълчаливото съгласие, въвеждане на понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството, размера на таксите, който
трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса
битови отпадъци според генерираното количество, премахване на зъдължението бизнеса да представя данни, които са
налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелсва за
съдимост и много други. Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде
подобрена регулацията на трудовия пазар.
Вицепремиерът потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в
законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че
функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените
въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.
logbg.info
√ Бобева: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи
Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по
икономическото развитие Даниела Бобева по време на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в
България.
Даниела Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
като наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
logbg.info
√ Бобева Бизнесът и икономиката се нуждаят от устойчивост и реформи
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроик. Бизнесът и
икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи. бобева: Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и
реформи. това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева по време на
среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в България. даниела Бобева представи третия пакет от мерки на
правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като наблегна на факта, че инвестициите са найголемият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.
rtv-gabrovo.com
√ АИКБ:Необходима е регулация на монополите и обществените поръчки
Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите и обществените поръчки. На този етап бизнесът не вижда
проблеми за макроикономическата, фискалната и данъчната стабилност, управлението на държавния дълг и доверието
към България от страна на финансовите и капиталовите пазари. Това заяви при срещата с вицепремиера по
икономическото развитие Даниела Бобева председателят на АИКБ Васил Велев. От АИКБ и браншовите организации са
отправили въпроси и препоръки към вицепремиера, отнасящи се до нормативната база. Те настояват за намаляване на
регулаторните режими, въвеждане на електронно управление, за предварителна оценка на въздействието на
нормативните актове, за специална нормативна уредба за принципа на мълчаливото съгласие, за въвеждане на
понятието "микросубект" в Закона за счетоводството, за размер на таксите, който трябва да бъде основно
разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци според
генерираното количество.
Те настояват също и за премахване на задължението бизнесът да представя данни, които са налични в държавната
администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и много други.
Работодателите са предложили промени в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар.
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Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по
икономическото развитие Даниела Бобева на среща с членове на Асоциация на индустриалния капитал в България,
съобщиха днес от асоциацията. Бобева е представила третия пакет от мерки на правителството за намаляване на
регулаторната тежест за компаниите, като е отбелязала факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото
предизвикателство пред бизнеса.
Вестник Стандарт
√ Кабинетът иска борса за лекарства,
София. "Електронна борса" за лекарства възнамерява да направи правителството да края на мандата си.
Идеята е цените на медикаментите да са видими в интернет за всички. Болниците и касата пък да купуват лекарството от
един вид, което е с най-ниската стойност. Идеята е споделила вицепремиерът Даниела Бобева по време на срещата си с
Асоциацията на индустриалния капитал в четвъртък. Нещата тепърва ще се конкретизират. Намеренията обаче са до края
на мандата да има такава електронна платформа, каза Васил Велев, председател на АИКБ.
Подобни модели за продажба на лекарства съществуват в редица европейски страни като Дания, Германия и Холандия.
Те се наричат електронен бидинг и имат за цел да стимулират конкуренцията сред компаниите, за да свалят все повече
цените. В някои от европейските държави фондовете плащат на 100% най-ниската цена на едно лекарство от даден вид,
а на 75% например останалите. Така всяка фирма се опитва да смъкне максимално цените и да попадне в графата с
пълна реимбурсация.
bezpartien.com
√ Правителството мисли за „Електронна борса“ за лекарства
„Електронна борса” за лекарства възнамерява да направи правителството да края на мандата си. Идеята е цените на
медикаментите да са видими в интернет за всички. Болниците и касата ще купуват лекарството от един вид, което е с
най-ниската стойност.За идеята говори вицепремиерът Даниела Бобева по време на срещата си с Асоциацията на
индустриалния капитал в четвъртък. Подробностите трябва да се изясняват по-нататък. Намеренията са до края на
мандата да има такава електронна платформа, каза Васил Велев, председател на АИКБ.
Подобни модели за продажба на лекарства съществуват в редица европейски страни като Дания, Германия и Холандия.
Те се наричат „електронен бидинг” и имат за цел да стимулират конкуренцията сред компаниите, за да свалят все повече
цените. В някои от европейските държави фондовете плащат на 100% най-ниската цена на едно лекарство от даден вид,
а на 75% например останалите.
silnabulgaria.com
√ Правителството мисли за електронна борса за лекарства
„Електронна борса” за лекарства възнамерява да направи правителството да края на мандата си. Идеята е цените на
медикаментите да са видими в интернет за всички. Болниците и касата ще купуват лекарството от един вид, което е с
най-ниската стойност. За идеята говори вицепремиерът Даниела Бобева по време на срещата си с Асоциацията на
индустриалния капитал в четвъртък. Подробностите трябва да се изясняват по-нататък. Намеренията са до края на
мандата да има такава електронна платформа, каза Васил Велев, председател на АИКБ.
Подобни модели за продажба на лекарства съществуват в редица европейски страни като Дания, Германия и Холандия.
Те се наричат „електронен бидинг” и имат за цел да стимулират конкуренцията сред компаниите, за да свалят все повече
цените. В някои от европейските държави фондовете плащат на 100% най-ниската цена на едно лекарство от даден вид,
а на 75% например останалите.
blitz.bg
√ Правителството мисли за електронна борса за лекарства
Целта е да се купува медикаментът с най-ниска цена
„Електронна борса” за лекарства възнамерява да направи правителството да края на мандата си. Идеята е цените на
медикаментите да са видими в интернет за всички. Болниците и касата ще купуват лекарството от един вид, което е с
най-ниската стойност.
За идеята говори вицепремиерът Даниела Бобева по време на срещата си с Асоциацията на индустриалния капитал в
четвъртък. Подробностите трябва да се изясняват по-нататък. Намеренията са до края на мандата да има такава
електронна платформа, каза Васил Велев, председател на АИКБ.
Подобни модели за продажба на лекарства съществуват в редица европейски страни като Дания, Германия и Холандия.
Те се наричат „електронен бидинг” и имат за цел да стимулират конкуренцията сред компаниите, за да свалят все повече
цените. В някои от европейските държави фондовете плащат на 100% най-ниската цена на едно лекарство от даден вид,
а на 75% например останалите.
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plovdivweek.com
√ Кабинетът иска борса за лекарства
София. "Електронна борса" за лекарства възнамерява да направи правителството да края на мандата си. Идеята е цените
на медикаментите да са видими в интернет за всички. Болниците и касата пък да купуват лекарството от един вид, което
е с най-ниската стойност. Идеята е споделила вицепремиерът Даниела Бобева по време на срещата си с Асоциацията на
индустриалния капитал в четвъртък. Нещата тепърва ще се конкретизират. Намеренията обаче са до края на мандата да
има такава електронна платформа, каза Васил Велев, председател на АИКБ. Подобни модели за продажба на лекарства
съществуват в редица европейски страни като Дания, Германия и Холандия. Те се наричат електронен бидинг и имат за
цел да стимулират конкуренцията сред компаниите, за да свалят все повече цените. В някои от европейските държави
фондовете плащат на 100% най-ниската цена на едно лекарство от даден вид, а на 75% например останалите. Така всяка
фирма се опитва да смъкне максимално цените и да попадне в графата с пълна реимбурсация.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Лихвата за втора пенсия изпревари тази в банките
Универсалните пенсионни фондове са постигнали 6,22% средна годишна доходност при управлението на парите за втора
пенсия в периода 30 декември 2011 - 30 декември 2013 г. Това показват данните на Комисията за финансов надзор
(КФН). В тях задължително се осигуряват всички работещи, родени след 1959 г. В момента осигурените са над 3,3 млн.
души, като всеки от тях има по около 1500 лв. в индивидуалната си партида.
Резултатите на универсалните схеми на деветте частни пенсионни дружества (вид таблицата вдясно) варират между
4,12% (УПФ “Топлина”) и 7,56% (УПФ “Съгласие”).
Доходността от инвестициите на осигуровките за втора пенсия значително изпреварва инфлацията. Данните на
Националния статистически институт показват, че през последните 2 години стоките и услугите са поскъпнали с 2,6%.
Сравнението със статистиката на БНБ за депозитите на домакинствата показват, че лихвата от спестяванията за втора
пенсия изпреварва и доходността на влоговете до 1 година, която е около 4,6% средно за последните две години.
Данните на КФН сочат, че доходността на професионалните схеми за последните 2 години е била 6,27%. В тях за ранна
пенсия задължително се осигуряват работещите I и II категория труд (миньори, химици, летци, машинисти). Там са
осигурени над 243 000 души.
През последните 2 години най-висока средна доходност е носило спестяването в доброволен пенсионен фонд - 7,22
процента.
Вестник Капитал Daily
√ Новият софтуерен университет привлече силен интерес
Силното търсене на IT специалисти създава алтернативни форми на обучение
Софтуерните специалисти не стигат, а държавата и университетите са все така пасивни. Недостигът в IT сектора, който е
един от най-растящите през последните години, започва да се запълва от самия бизнес. Поредното доказателство е найновият софтуерен университет "СофтУни" - само 48 часа след официалния старт на сайта му са получени 200 кандидатури
и има 1500 регистрации. Негов създател е Светлин Наков, който през есента на миналата година се оттегли от найголямата академия - тази на "Телерик", за да се съсредоточи върху новия си проект.
Огромен интерес
"Пуснахме бета-версия на сайта и интересът е огромен", коментира за "Капитал Daily" Христо Тенчев, съосновател на
"СофтУни". Той е познат и като основател и изпълнителен директор на българската гейм компания XS Software. В новия
проект за софтуерен университет той ще отговаря за бизнес развитието. "Моята задача е да развия университета така, че
максимален процент от хората, които го завършват, да получават възможно най-добро работно място след това. Да
можем веднага след и дори преди края на обучението да предлагаме на нашите възпитаници възможности, съобразени
с техните резултати", коментира Тенчев. Светлин Наков ще отговаря изцяло за образователния процес в "СофтУни".
Начинанието е колкото образователно, толкова и бизнес, защото желанието на двамата основатели е то да бъде
устойчиво във времето. Единственият вариант да бъде постигната такава устойчивост е то да се издържа само. Фокусът е
изцяло върху усвояване на практически знания и умения.
Т.нар. нулево ниво на обучение, което представлява безплатен двумесечен курс, в който желаещите могат да проверят
"дали стават за програмисти", ще започне в края на февруари. А срокът за кандидатстване е 9 февруари.
Старт през февруари
Въпреки призивите на IT бранша в България от последните години към университетите и държавата да фокусират повече
усилия в създаване на повече специалисти в сферата реално повишение не се наблюдава. Затова и през последните
няколко години започнаха да се създават все повече алтернативни варианти за практическото обучение на млади IT
специалисти под формата на академии. Най-голямата от тях е Софтуерната академия на "Телерик", която продължава да
обучава стотици нови специалисти годишно.
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За момента новият частен обучителен център "СофтУни" разполага със зала с капацитет 230 души "Ние обаче планираме
да имаме няколко групи, така че капацитетът ни е за 1500 присъствени студенти", разказва Тенчев. И пояснява, че всички
лекции ще се записват и качват онлайн, като броят на хората, които искат да се включат под тази дистанционна форма, е
практически неограничен. Колко ще бъдат те дори основателите на "СофтУни" не смеят да прогнозират. Те очакват със
сигурност да запълнят капацитета от 1500 присъствени курсисти, съдейки по високия интерес. Освен това опитът на
Наков показва, че много от хората подават нужните за кандидатстване CV и мотивационно писмо в края на приемния
срок.
Подготвителните курсове, които ще започнат в края на февруари, ще завършат с изпит, който ще има и ролята на
приемен. Самото обучение на първия випуск ще започне през май. Продължителността на обучението е две години, като
е разделена на шест нива. Всяко от тях е с продължителност четири месеца. Обучаващите се, които ще изберат форма с
посещаване на лекции, ще трябва да отделят между 10 и 12 часа на ден (присъствие плюс домашни) за първата година от
обучението. През втората година натовареността се намалява до 10-20 часа на седмица.
"СофтУни" ще се стреми да помага на студентите и при тясното им специализиране, намиране на работа, изграждане на
умения. Като допълнителна възможност ще се предлагат курсове и изпити за придобиване на умения за конкретна
професия, например разработчик на ASP.Net, Backend Developer и др. Университетът ще извършва приемни изпити по
програмиране на всеки два месеца. Явяването на безплатните подготвителни курсове не е задължително, но е
препоръчително, особено за кандидатите с по-малък опит в програмирането. Освен "СофтУни" и академията на
"Телерик" съществуват и други програми като класа за таланти на VMWarе, Академия MentorMate и други.
Колко струва
Основна цел на "СофтУни" ще е да даде професия и работа на студентите си. Двегодишното обучение може да получи
статут на диплома за висше образование, ако студентът реши да продължи образованието си с още една или две години
в университет - партньор на "СофтУни".
За момента съществуват четири различни плана за записване в Софтуерния университет: "Наблюдател", "Студент онлайн
обучение", "Студент присъствено обучение" и "Стипендиант по успех". Първият и последният са безплатни, като
стипендиантите ще са първите 10% от най-добрите студенти от всеки випуск, записани в присъствена форма на обучение.
"Наблюдателите" пък ще имат достъп единствено до дискусионен форум и до обучителните видеоматериали и други
учебни материали от курсовете, в които е записан. "Студентът онлайн обучение" ще трябва да заплаща по 150 лв. на
ниво. Присъствената форма струва 480 лв., като за първите 300 кандидати цената е 390 лв.
Дипломите, които ще могат да получават студентите, са два вида. Едната е от самия Софтуерен университет, която няма
тежест на диплома от акредитирано висше учебно заведение, но съдейки по настроението спрямо тях в софтуерния
бранш, може да се окаже дори по-ценна. Другият вариант е получаването на т.нар дуална диплома. За целта студентите
ще трябва да комбинират своето обучение в "СофтУни" с 1 или 2 години допълнителни курсове в акредитиран ВУЗ партьор на Софтуерния университет.
Колко е важно да има IT специалисти
Високият интерес към алтернативното обучение в сферата на информационните технологии не е изненадващ. IT браншът
в България се развива устойчиво през последното десетилетие, като все по-отчетливо преминава от изпълняване на
единични проекти тип аутсорсинг към създаване на уникални продукти и услуги, които носят много по-висока добавена
стойност. Значителна част от бизнеса на българските и базираните в страната IT компании се намира в Европа и САЩ, а
една от най-големите пречки пред по-бързото развитие на сектора е липсата на достатъчно кадри. По данни на НСИ през
2012 г. в сектора са били заети близо 40 хил. души, което е около 1% от работещите българи.
Софтуерната индустрия продължава да расте с около 10% на година, като очакванията са това да засили тенденцията за
недостиг на кадри. Анализ на Българската стопанска камара върху работната сила и компетенциите в сектора
информационни технологии за 2012 г. показва, че незаетите работни места в софтуерния бранш през 2015 г. ще бъдат 27
хил. За Европа бройката е 900 хил.
Прогноза на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за България показва, че ако се вземат
необходимите мерки за попълване на кадровия недостиг, за 10 години софтуерната индустрия би могла да увеличи дела
си до около 3.7 млрд. лв., или 3.8% от БВП, което пък би я превърнало в структуроопределяща за икономиката ни. Иначе
със сегашните темпове на развитие и без да се правят промени, секторът ще представлява 1.8%, или 1.7 млрд. лв. В
момента делът е 0.8% от икономиката, или 650 млн. лв., като расте с по 10% годишно.
√ Поправките на "Атака" срещу работодателите засега не минаха
Социалната комисия не прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предложени от партията на Сидеров
Всички присъстващи депутати в социалната комисия гласуваха "въздържал се" по промените в Кодекса на труда на
партия "Атака", които въвеждат нови тежести за работодателите и мениджърите. Проектът беше обсъден във вторник на
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и там не беше подкрепен от нито една работодателска
организация. Синдикатите одобриха идеите (но със забележки по конкретни текстове), а от Министерството на труда и
социалната политика подкрепиха проекта по принцип, отново със забележки по текстовете. В становището си от
ведомството посочват, че подкрепят целите му, но с Кодекса на труда не е възможно да се въвежда лична отговорност на
собствениците и длъжностните лица.
Какво се предлага
Предложенията за корекции в Кодекса на труда предвиждат работодатели, управители и контролни органи, както и
собственици да отговарят солидарно за неизплатени заплати на служителите, ако са били отговорни за контрола и
управлението на предприятието по времето на натрупване на задълженията към работниците. Едно от предложенията за
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прецизиране на текста по време на дискусията в комисия беше само мажоритарните, но не и миноритарните
собственици, да отговарят за задълженията за заплати.
Друго предложение на "Атака" е работодателят да няма право да уволни работник или служител при закриване на част
от предприятието или съкращаване на щата, при намаляване на обема на работата, при липса на качества на работника
или служителя за ефективно изпълнение на работата и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако
работникът или служителят не отговаря на тях, както и при налагане на дисциплинарно уволнение. Това ще може да
стане само ако работникът е ищец по трудов спор срещу работодателя си за времето, докато трае спорът, и до шест
месеца след неговия край. Едно от предложенията за прецизиране на този текст беше той да се отнася само за трудови
спорове при системно неизплащане на възнаграждения.
Аргументи "за" и "против"
По думите на министъра на труда и социалната политика текстовете трябва да бъдат прецизирани, защото могат да
създадат проблеми, като например, ако собственикът на предприятието е община, с кое имущество ще отговаря тя.
Експерти по трудово и търговско право също изказаха мнение, че промените биха противоречали на разпоредбите на
търговския закон, където отговорността е ограничена до размера на капитала на дружеството (за повечето видове
дружества). Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов пък отговори на този аргумент в хода на дискусията в комисия, че
Търговският закон регулира отношения между търговци, а работникът не е такъв.
Изглежда, законопроектът среща одобрение и в редиците на левицата, въпреки че всички присъстващи в комисията
депутати се въздържаха по време на гласуването. По думите на Антон Кутев например в тази посока може и трябва да се
мисли, но законопроектът трудно може да бъде подкрепен във вида, в който е внесен. Окончателната съдба на проекта
ще стане ясна на гласуването на първо четене в зала.
Задължително трудов договор за стажанти
Новият вид трудов договор за стажанти, който беше предложен от Министерския съвет с друг проект за изменение на
Кодекса на труда, беше приет на първо четене в социалната комисия в парламента. Той задължава работодателят да
сключи трудов договор с условие за стажуване, ако наема младежи на възраст до 29 години, завършили средно или
висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Такъв договор с
едно и също лице ще може да се сключва само веднъж, предвиждат промените, а продължителността му ще бъде между
6 и 12 месеца. Това означава, че повечето стажове ще са платени. От мотивите към законопроекта става ясно, че
изключение ще правят стажове в рамките на образователните програми, задължителните стажове за определени
професии, стажовете като елемент на активната политика на пазара на труда (по оперативни програми и по националния
план за заетостта - бел. авт.) и международните стажове. Едно от основните притеснения обаче е, че въвеждането на
задължителен трудов договор всъщност може да ограничи достъпа до стажове за младите хора.
От Американската търговска камара в България пишат в становището си, че "уредбата на стажуването трябва да е
достатъчно гъвкава, така че да не създава излишни пречки пред работодателите да наемат млади хора на стаж и в
същото време да отговаря на потребностите на самите стажанти". От КРИБ например предлагат стажантският договор да
може да се сключи и за по-малко от 6 месеца, както и да може да се договаря определен срок и без заплащане между
стажант и работодател.
√ Преките чуждестранни инвестиции в ЕС растат през 2013 г.
Данните са от доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие UNCTAD
Новите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в глобален мащаб са нараснали с 11% за изминалата година, достигайки
1.461 трилиона долара. Това сочат данните от публикувания преди броени дни доклад на Конференцията на ООН за
търговия и развитие (UNCTAD). "Най-накрая те възвърнаха нивата си отпреди кризата", изтъква докладът.
Неизненадващо САЩ остават първата дестинация за ПЧИ – тези трансгранични движения на капитали с цел създаване,
развитие или поддръжка на филиал на дадена компания в чужбина. През 2013 г. в Щатите отвън са влезли 159 млрд.
долара, следвани от Китай със 127 млрд. долара. На трета позиция е Русия с 94 млрд. долара чуждестранни инвестиции.
При все че статистиката показва окуражаваща тенденция, експертите припомнят, че сред страните се запазват и резките
контрасти, особено в развития свят. Там ПЧИ са нараснали средно с 12%, като в Япония например увеличението е 61%. На
другия полюс обаче са Австралия и Нова Зеландия, където инвестираните отвън средства са спаднали съответно с 28% и
75%.
Добри новини за ЕС
Европейският съюз се представя добре и изглежда, че най-накрая се е върнал на пътя на растежа. Чуждите капитали,
влезли в съюза, бележат ръст с 37.7% за изтеклата година. В Германия те са скочили четворно спрямо 2012 г., достигайки
32.3 млрд. долара. В Испания ПЧИ са се увеличили с 37%, а Италия може най-накрая да си отдъхне, след като от едва 100
милиона долара през 2012 г. тази година на Ботуша са инвестирани почти 10 млрд.
Страните, които са се възползвали най-много от връщането на инвеститорите обаче, са Ирландия, Белгия, Холандия и
Люксембург. "Държави с гостоприемни фискални системи, предлагащи много благоприятна среда за фирмите и
финансовите предприятия като дружествата със специална инвестиционна цел", анализира причините за успеха им
докладът. След като през миналата година ПЧИ към четирите страни бяха спаднали със 169 млрд. долара, през 2013 г. те
са възвърнали нивата си с ръст от 100 млрд.
(Не)очакваният аутсайдер
На този фон данните за Франция са силно тревожни, тъй като чуждестранните инвестиции там са се сринали със 77% до
5.7 милиарда долара. Преди няколко дни френската компания за икономическо наблюдение Trendeo публикува
статистиката за създадените и премахнатите работни места в страната през годината. И тук балансът е отрицателен, като
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през 2013 г. са били затворени 263 индустриални обекта, а открити 124 нови – най-малко от началото на кризата.
Управляващите, изглежда, са наясно с проблема, тъй като при срещата с френските дипломати този месец президентът
Оланд ги призова да търсят и да лобират в полза на страната си пред чуждестранните инвеститори, отбелязва вестник
Monde.
Вестник Стандарт
√ Падат три такси по кредитите
София. По-малко такси ще плащаме при теглене на потребителски заем.
Банките няма да имат право да ни прибират пари за одобрение, усвояване и управление на кредитите. Това предвижда
проект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Според него се слага край и на дрбените
шрифтове в договорите с банките.
Проект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит внесоха в парламента деветима депутати от ДПС
и БСП. Това са Йордан Цонев (ДПС), Румен Гечев (БСП), Жельо Бойчев (БСП), Ваня Добрева (БСП), Георги Горанов (ДПС),
Христо Монов (БСП), Сергей Кичиков (ДПС), Рушен Риза (ДПС) и Жара Пенева-Георгиева (БСП). В преходните и
заключителните му разпоредби са заложени промени, които касаят още два закона - за защита на потребителите и за
кредитните институции.
Няма да плащаме за одобрение, усвояване и управление на заема
По-малко такси ще плащаме при теглене на потребителски заем. Банките няма да имат право да ни прибират пари за
одобрение, усвояване и управление на кредитите. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит. Предложенията са внесени за разглеждане в парламента от депутатите Йордан Цонев (ДПС),
Румен Гечев (БСП) и група народни представители. Промените залагат нови правила при формирането на лихвите,
предсрочното погасяване на жилищните заеми и бързите кредити.
Освен забраната за начисляване на такси за одобрение, усвояване и управление банките няма да могат да събират и
комисиони за едно и също действие повече от веднъж. Прословутите такси за одобрение и усвояване обикновено
костват не малка еднократна сума на потребителите още в момента на отпускане на заема. Практиката е такава, че
клиентът не плаща таксата на място, тъй като размерът се удържа от сумата на кредита. Таксата за управление
(обслужване) на заемите обикновено е годишна или месечна. В зависимост от банката тя може да е процент от цялата
сума на кредита или конкретна фиксирана сума, която да се начислява всеки месец към погасителната вноска.
Какво би се променило за потребителите, ако забраната на тези такси бъде гласувана от депутатите? Нека вземем за
пример актуална оферта за потребителски кредит на една от големите банки в страната - заем от 10 000 лв. с лихва
12,5%, договорен в левове, без поръчител и със срок за погасяване 120 месеца или 5 години. Към този кредит вървят
такса за одобрение (20 лева), такса за еднократно усвояване на заема (2,5% от размера на кредита - 250 лв.) и месечна
такса за обслужване на кредита (1,75 лв. на месец или 210 лева за целия период). Законопроектът предвижда всички
тези такси да отпаднат. Това би спестило общо 480 лева на потребителите, конкретно за горепосочената оферта. Разбира
се за по-високи суми премахването на тези такси ще спести и повече пари на клиентите.
В последните години на криза банките започнаха да разчитат все повече на приходите си от такси и комисиони. Това
показва официалната статистика на Българската народна банка. Печалбата на банковата система за първите 11 месеца на
2013 година отчита спад от 6,6% (-39,6 млн. лв.) спрямо същия период на 2012 година, докато приходите от такси и
комисиони скачат с 6% (+46,8 млн. лева) през същия период. Към края на ноември банките отчитат приходи от такси и
комисиони в размер на 845,2 млн. лева.
Промените са за новите договори
Румен Гечев, депутат от "Коалиция за България"
Промените няма да касаят старите договори, тъй като това би противоречало на европейското законодателство. Но ще
внесе достатъчна яснота във взаимоотношенията между кредитните институции и клиентите. Нека таксите покриват
административните разходи на банката при предоставяне на дадена услуга. Но да им се забрани да събират от хората
някои видове такси или комисиони, които са част от дейността на банките.
Ще се увеличи конкуренцията
Жельо Бойчев, депутат от "Коалиция за България"
Ние поехме ангажимент към нашите избиратели да работим за антимонополните мерки в законодателството. Още по
време на предизборната кампания едни от най-тежките разговори с хората бяха точно взаимоотношенията между
банките и кредитните институции и спирането на произвола с обикновените клиенти. Прегледахме детайлно цялата
европейска практика и смятам, че предлагаме в промените най-балансираните текстове. Правим голяма крачка към
ограничаване на едностранното предоговаряне на условията, да се формират такси, които няма за какво да се удържат
на хората. Формирането на лихвените проценти ще става на базата на публични показатели и индекси и така клиентите
ще могат да ги следят лесно. С новите правила ще има и по-голяма конкуренция, а това ще доведе до раздвижване на
пазара. Смятам, че ще гласуваме коректен закон и за кредитополучателите, и за банките.
Връзват лихвата за пазарни индекси
Лихвата по потребителските кредити у нас ще се базира на конкретни пазарни индекси и индикатори, пише в проекта за
изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. В текстовете е създадена изцяло нова точка, която
дефинира кредитите с променлив лихвен процент. Така лихвата по тях ще се оформя на база променлива компонента
(референтен лихвен процент) и фиксирана добавка, като последната няма да може да се изменя в рамките на срока на
договора. Референтният лихвен процент трябва да се базира на пазарните индекси LIBOR, EUROBOR (навярно са имали
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предвид EURIBOR), SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт", пише в
проекта. За сравнение, настоящият закон определя, че референтният лихвен процент "представлява пазарен индекс или
индекс, който се изчислява от кредитора по определена от него методология".
Паралелно с това едностранното изменяне на разходите по даден кредит ще става само, ако са налице едновременно
две конкретни условия. Едното е тази възможност да бъде записана изрично в договора, а другото условие е
обстоятелствата, приложими към промяната на общите разходи по кредита, също да са описани в договора. Освен това
те трябва да са обективно обосновани и да не зависят от волята на кредитора. Всички договори за кредит, сключени след
влизането на този закон в сила, но не съответстващи на него, ще бъдат признавани за нищожни.
Край на дребния шрифт в договорите
Бързите заеми минават към Закона за потребителските
Дребният шрифт в договорите за кредит ще остане в миналото, сочи проектът за изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит. Текстовете предвиждат всички елементи на предоставената информация в договорите да бъдат
с еднакви букви с размер не по-малък от "12". С други думи, договорът между банка и клиент трябва да бъде подготвен с
шрифт, не по-малък от Този. В проектозакона е записано още, че договорът трябва да бъде на хартиен или друг траен
носител и да е изготвен "по ясен и разбираем начин".
Заемите за суми до 399 лева също ще попадат в обхвата на Закона за потребителския кредит, пише в проекта. Това
означава, че популярните небанкови компании за бързи заеми ще трябва да се съобразяват с общите правила на пазара,
които досега важаха само за заемите над 400 лева. Така офертите и рекламите за бързи заеми вече задължително ще
вървят с ясно обявен годишен процент разходи (ГПР). Както е известно, годишните лихви по този вид кредити често
достигат солидни трицифрени числа. Предварително афишираната амбиция за въвеждане на таван на лихвите побързите заеми не присъства в законопроекта. Това обаче ще бъде записано между първо и второ четене на текстовете,
като предвиденият таван на лихвите по бързите заеми ще бъде около 25%. Правото на потребителите да се откажат от
кредита в рамките на 14 дни след сключването на договора обаче няма да важи за бързите заеми. "Наличието на това
право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити", пише в мотивите към проектозакона.
Клиентът ще избира сам обезпечението
Кандидатите за жилищен кредит ще имат право да изберат какво да бъде обезпечението по заема, предвиждат
внесените от депутатите промени. Предвиждат се два варианта. Клиентите ще могат да посочат за обезпечение или
ипотекирания имот или да се съгласят да отговарят с размера на цялото си имущество. Това предвижда проектът за
промяна на Закона за потребителския кредит.
В първия вариант, при невъзможност на клиента да плаща вноските и пристъпване към принудително изпълнение на
банката срещу длъжника, тя ще трябва да се удовлетвори само и единствено с ипотекираното имущество, без да изисква
допълнителни плащания от клиента. Вторият вариант всъщност действа и сега. При него, банката може да избере сама,
кое имущество да прибере и да насочва принудителното изпълнение към толкова имоти и вещи, колкото са необходими
за пълно покриване на просроченото задължение. Смята се обаче, че първият вариант ще върви ръка за ръка с по-високи
лихви, както и с редица ограничения относно вида и размера на обезпечението, и срока на заема поради наличието на
по-висок риск за банката.
Всяка пети жилищен заем е проблемен
Всеки пети жилищен заем в страната е проблемен. Лошите и преструктурирани кредити заемат цели 21,62% от всички
отпуснати жилищни заеми у нас, сочи статистиката на Българската народна банка към края на месец ноември 2013
година. С други думи от ипотечни кредити за общо 8,830 млрд. лв., заеми за 1,909 млрд. лв. са или необслужвани, или
предоговаряни.
Като цяло шампион сред лошите кредити си остават фирмите. Проблемните заеми при тях имат дял от 24,6% от всички
отпуснати кредити за бизнеса. Това означава, че от 25,7 млрд. лв. фирмени заеми у нас цели 6,340 млрд. лв. са
проблемни. Лошите и преструктурирани потребителски заеми възлизат на 16,66% от общата сума на всички отпуснати
кредити за потребление. Това означава, че от 7,428 млрд. лв. отпуснати потребителски заеми, 1,238 млрд. лева са лоши и
преструктурирани.
Изпращаме предсрочно ипотеката без глоби
Жилищните кредити ще могат да се погасяват предсрочно без наказателна такса, стига да са минали поне 12 месеца от
сключване на договора, предвижда проектът за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Така
потребителите ще могат да изплащат предсрочно ипотеките си (със собствени средства или чрез по-изгоден кредит от
друга банка), без да се страхуват от наказателни такси, които в момента могат да достигнат до цели 5% от цялата сума на
заема. Тези, които искат да погасят или рефинансират жилищния си заем, преди да е изтекла първата година от
сключване на договора, ще заплащат наказателна такса, чийто размер обаче няма да може да надхвърля 1% от сумата на
кредита, предвиждат внесените в парламента текстове.
Ипотеки за 1,9 млрд. са проблемни
Ипотечни кредити за 1,9 млрд. лв. са необслужвани или са предоговорени. Проблемните заеми имат дял от 21,62% от
всички отпуснати жилищни кредити у нас, сочи статистиката на Българската народна банка към края на месец ноември
2013 година. Лошите и преструктурирани потребителски заеми имат дял от 16,66% от общата сума на всички отпуснати
кредити за потребление.
√ Дават на малки фирми 10 млн. за иновации
София. Националният иновационен фонд (НИФ) е отпуснал 35,267 млн. лв. безвъзмездна помощ по 405 сключени
договора за насърчаване на научноизследователска и развойна дейност от създаването си през 2005 г. досега.
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Това стана ясно от отчет на Агенцията за малките и средните предприятия, която управлява фондът. Вчера беше
представена новата седма сесия на фонда, която стартира на 1 февруари 2014 г. и ще приема проекти за иновативни
дейности до 31 март 2014 г. Предвидената сума за безвъзмездна субсидия на класираните най-добри проекти за
иновативна и научноразвойна дейност е 10 млн. лв.
Вестник Монитор
√ Фермерите получиха над 1 млрд. лева
САМО ЗА ТРИ ДНИ
До края на февруари ще бъде направено второто плащане на фермерите, съобщи министър Греков.
По сметките на земеделците, които са кандидатствали по Схемата за единно плащане на площ, са преведени 957 млн. лв.
евросубсидии, а най-късно до края на днешния ден ще им бъдат преведени и 32 млн. лв. национални доплащания,
съобщиха от аграрното ведомство. Ден по-рано оставащите 30% от субсидиите си, които са в размер на 33 млн. лева,
получиха и животновъдите. „Спазихме обещанията си към фермерите и изплатихме всички субсидии в срок”, заяви вчера
министърът на земеделието проф. Димитър Греков по „Дарик радио”. Според него това е първа крачка към
нормализиране на отношенията със земеделските стопани, които да получават средствата в началото на годината и да
могат да ги разпределят и употребяват целесъобразно. Процентът на възражения по определените допустими площи е
много малък и до края на февруари ще бъде направено т.нар. второ плащане към фермерите, уточни още проф. Греков.
Вестник Сега
√ Стажантите ще получават поне минимална заплата
Синдикатите искат спешна тристранка за предложенията на бизнеса за намаляване на административната
тежест
Социалната комисия прие вчера предложените от МС промени в Кодекса на труда, с които се регламентират
стажантските договори за младежи до 29 г., завършили средно или висше образование, но без трудов стаж. Те ще могат
да се сключват от 6 до 12 месеца, а стажантите ще получават поне минимална заплата. Ще им се определя наставник, с
когото трябва да се сключи анекс за допълнително възнаграждение. След края на периода младежите ще получават и
документ, с който ще могат да доказват трудовия си опит. Така всеки, който иска да си обучи стажант, ще трябва да го
назначи на специалния договор. Според зам.-министър Росица Янкова в момента практиката е много различна - от
сключване на граждански договори до работа без никакво заплащане.
От ГЕРБ припомниха, че те имат от месеци подобен законопроект, който мина през комисията, но не стигна до зала.
"Голямата разлика е, че в нашия ние даваме възможност на стажуване и докато се учи. Ако вие подкрепите нашия
законопроект, а ние - вашия, може да се направи един по-добър общ", коментира Светлана Ангелова. Социалният
министър Хасан Адемов обаче обясни, че стажове по време на обучение има и те се регламентират с образователните
закони. Заместничката му Росица Янкова пък уточни, че няма как да се наема на стаж срещу заплащане по кодекса човек,
който не е завършил обучението и на практика няма придобита специалност.
С промените се въвеждат и част от мерките на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса.
Въвежда се облекчение за работодателите, които вече няма да водят ревизионна книга и ще отчитат само веднъж в
годината извънредния труд вместо два пъти.
Според вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов обаче с аргумента за намаление на административната тежест се посяга
вече върху права на работниците и гарантиране на защитата им. "Административна тежест е премахване на такси, на
лицензии и т.н. От синдиката искат спешна тристранка заради предложенията на БСК за нов пакет за намаление на
административната тежест, в който голяма част от предложенията са за по-лек режим за използване на различните
форми на непълна и временна заетост, извънреден труд и т.н. Има и предложение за електронна размяна на документи
със служителите, чрез която да може те дори да се уволняват по имейл.
Промените в Кодекса на труда, с които се дават повече права на служителите да си търсят неизплатени заплати,
предложени от "Атака", очаквано не минаха през социалната комисия. Депутатите отхвърлиха законопроекта чрез
"въздържал се", като обясниха, че подкрепят идеята на законопроекта работещите да получат повече сигурност за
изработените си възнаграждения, но не и за начините, по които се регламентира това, тъй като противоречи на други
закони, уреждащи търговските взаимоотношения.
investor.bg
√ МВФ: Възстановете спряната пенсионна реформа
От фонда настояват да предприемем смели структурни реформи, да подобрим съдебната система и ограничим
корупцията
Финансовата и макроикономическата стабилност на България са запазени, въпреки външните фактори и вътрешнополитическата обстановка, сочи оценката на Изпълнителния борд на Международния валутен фонд (МВФ) за България
Въпреки това обаче икономическият ръст остава слаб, а безработицата е висока. Затова и препоръките в редовния
годишен доклад на фонда за страната ни са да бъдат ускорени политиките за премахване на структурните пречки пред
икономическият ръст и създаването на работни места, както и за по-бързото изравняване с доходите в ЕС.
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От МВФ препоръчват да бъде подобрена ефективността на социалните разходи, включително и в областта на
здравеопазването, както и да бъде възстановена спряната пенсионна реформа. В доклада са записани и опасения и
относно рисковете, свързани с някои държавни предприятия.
Ръстът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2013 година се очаква да бъде 0,5% като несигурността в страната
подкопава търсенето. В същото време обаче износът се представя добре. Прогнозата на фонда е, че вътрешното търсене
ще се възстанови, а износът и преките чужди инвестиции ще се повлияят благотворно от възстановяването на Европа.
Така ръстът на БВП през 2014 година ще се ускори до 1,6%.
На този етап инфлацията остава ниска – около 0,4% през 2013 година, а прогнозата за 2014 е ръстът на цените да бъде в
рамките на 0,8%. Заетостта започва да расте, но и през 2014 година безработицата ще остане висока, очакват от МВФ.
Финансовата система е стабилна, добре капитализирана и ликвидна, но доходността е ниска. От МВФ насърчават стъпки
за намаляване на необслужваните кредити.
В доклада се обръща внимание и на Публичния инвестиционен фонд, като институцията приветства планираното
увеличение на капиталовите разходи, но се подчертава важността на подходящите процедури и подбор на проекти и
мониторинг в рамките на фонда.
Критикувани са още слабостите на съдебната система, както и корупцията и бюрокрацията в страната. Тези пропуски
трябва да бъдат разгледани, за да може страната да отключи потенциала си за растеж.
В заключение от фонда отбелязват нуждата от смели структурни реформи, които ще доведат до повишаване на растежа,
създадат работни места и ще подобрят продуктивността на икономиката. Политиките трябва да се фокусират върху
подобряването на бизнес климата и съдебната система, както и антикорупционните и антимонополните режими.
Активните действия по отношение на трудовия пазар включват подобряване на образованието и обучението на
работещите.
Европейските фондове трябва да се усвояват по-бързо и по-ефективно, посочва се още в доклада ва МВФ.
Изкуство, тютюн, спорт, култура, здраве и т. н., и т.н., са несъмнено важни дейности и отрасли. Въпросът е, че при
пазарната икономика, тоест в условията на индивидуална свобода, всеки разполага с частната си собственост и решава
как да се разпорежда с нея в зависимост на предпочитанията и целите си. А в случая на доход - как, за какво, кога и дали
да го разходва.
Аргументът за държавен приоритет на един или друг сектор е невалиден в условията на пазарна икономика, където поне
по презумпция всеки икономически играч притежава собствеността си и я насочва там, където предпочита. Държавата
няма свои пари и не генерира богатство - тя просто иззема част от нашите доходи и ги потребява политически
целесъобразно. А когато държавата развие приоритети, свободните граждани бавно, но много сигурно започват да губят
своите.
Логичната алтернатива на пазара е ясна – социализъм и планов комитет, който по политически, насилствен и
едностранен принцип решава кое е добро за всеки от нас и колко му се полага.
Дестинациите, по които се разпределя са най-често две: А) близки партийни фирми или Б) обединен и отявлен „групов
интерес”, представляващ електорална маса от хора, определящ кой ще раздава и разпределя направената с иззетото от
всички нас „баница” или „пица”, както искате.
Субсидиите – подкрепа за производителите?
Дори да оставим настрана очевидния факт, че родното производство явно е неефективно (неколкократно по-малки
средни размери на стопанствата спрямо конкурентите ни, недостатъчни за осигуряване на поминък), се набиват на очи
други фрапиращи последствия от политическата намеса, изразена в раздаването на субсидии.
Чрез субсидиите държавата очевидно не прави друго, освен да заблуждава хората от региона да населяват
нископлодородни и икономически неефикасни географски зони, като изкривява миграцията и пазарните условия спрямо
онова, което биха били, ако не се месеше. Без държавната намеса тези трудолюбиви и можещи хора вероятно биха
потърсили друг поминък или местообитания с оглед на реалната пазарна ситуация и нуждите съгражданите им, изразени
чрез пазарното търсене.
С една дума – държавата субсидира проблема и изкривява стимулите, а намесата й стои в основата на икономическото
нещастие, което пледира, че „лекува”.
Груповите интереси
И понеже груповите интереси винаги са видими и публични, когато ни запитат: искате ли да има повече пари за
изкуството, тютюна или спорта, всички казваме „да”, разбира се, често спонтанно и напълно искрено.
Честният въпрос, който по-скоро трябва да зададат политиците, е: а смятате ли за правилно ние да ви изземем дохода и
ние да го похарчим вместо вас за тези дейности?
Обективният морал, защитаващ себепритежанието и частната собственост като основи на разделението на труда,
високата производителност и мирният съвместен живот в общество от граждани/индивиди, на последния въпрос твърдо
отвръща с „не”.
Всъщност държавната намеса има един още по-перверзен ефект: заради субсидията, която плаща на отрасъла, изкупните
цени са по-ниски, отколкото биха били, понеже и търговците знаят за субсидията и плащат по-малко, а разликата е
покрита с нашите, на данъкоплатците пари.
С принудително събраните пари от данъците на всеки един трудещ се гражданин се подпомагат бизнеса на тютюневата
индустрия, чиято норма на възвращаемост расте. Без реално свободните граждани доброволно да са гласували с парите
си за него. На кого помага държавната субсидия: на производителите ли, както се твърди, или на търговците и
следващите участници във веригата?! Риторичен въпрос.
Минимални изкупни цени
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Идеята да се фиксират цените на някакво произволно дъно е икономически нонсенс. И отличен пример за „триангуларна
интервенция”, т.е. държавата се меси в отношенията на две страни, явявайки се трети „външен играч” (да използваме
лексиката на превъзходния Мъри Родбарт).
(Въпросът дали Европейският съюз го „позволява” и дали такива минимални изкупни цени не са в разрез с нормативите
ЕС е маловажен. Европейският съюз е сбор от политици със същите идейни нагласи като нашите политици, така че това
ни най-малко не е критерий).
Списание Мениджър
√ Специализиран форум разяснява възможностите за усвояване на еврофондове от малкия и средния бизнес
Специализиран бизнес форум “Европейски фондове и финансови институции, в помощ на малкия и средния бизнес”,
посветен на Оперативните програми 2014-2020 г. ще се състои на 6-и февруари. Събитието се организира от Сдружението
за подпомагане на малкия и среден бизнес "Обединени бизнес клубове" и ще се проведе в "София Хотел Балкан" (бивш
"Шератон") от 9,30 часа.
Форумът ще открие вицепремиерът Даниела Бобева. Посока на дискусията ще зададат председателят на "Обединени
бизнес клубове" Веселин Халачев и Аглика Цветанова, съветник “Икономическо направление и европейски семестър”
към представителството на Европейската комисия в България. Списание "Мениджър" е медиен партньор на събитието.
Първият панел на форума е на тема “Международна интеграция на малкия и средния бизнес. Предпоставки за излизане
на нови пазари. Възможности за съвместно участие в програми на европейските фондове.” Участници в него са Габриеле
Щовасер, мениджър проекти в Сената на Икономиката на Австрия и генерален сектретар на Икономическия сенат на
Република Сърбия; Радош Вукичевич, директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции и експортно подпомагане на
Република Македония; Алма Любич, икономически и търговски съветник в посолството на Република Хърватия и Тибор
Немет, търговски представител на Република Унгария у нас.
Вторият дискусионен панел - “Финансовите институции в помощ на малкия и средния бизнес” е с начален час 11.45.
Акцентите в него ще бъдат представени от Стефка Славова, член на борда на директорите на Европейската банка за
възстановяване и развитие, директор за Полша, България и Албания на ЕБВР; Билян Балев, изпълнителен директор на
Българска банка за развитие; Кирил Величков, ръководител Управление “Европроекти и финансови институции” в
СИБАНК; Атанас Ботев, съпредседател на Българската асоциация за лизинг; Самуил Шидеров, директор на Националния
гаранционен фонд и директорът на Общинския гаранционен фонд Кирил Григоров и Ангел Папазов, председател на
Надзорния съвет на Регионална асоциация на общините “Тракия”.
“Възможности за участие на малия и среден бизнес в общински търгове за изпълнение на проекти по Оперативна
програма Регионално развитие” е темата на третия панел, който ще започне в 15 часа. Участниците в него са Анселмо
Капороси, президент на Експертния съвет по структурни фондове и европейски програми на Италианска търговска
камара в България; Ели Милушева, главен директор на оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика”; Васил Асенов, експерт в отдел „Програмиране и планиране“ на главна дирекция “Eвропейски
фондове, международни програми и проекти”,управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” и Светлана Александрова, и.д. на Дирекция “Развитие на селските райони”.
Регистрацията за форума продължава до 4 февруари, включително на http://ubclubs.eu/node/122 или на email:
office.ubclubs@gmail.com.
√ Индустриите, които ще движат растежа
Пътят на възстановяване след глобалната криза и индустриите, които ще движат растежа – в България, в Европа, в света,
ще очертаят водещи експерти на организирана от сп. „Мениджър” международна икономическа конференция.
Под надслов „България и светът в развитие. Индустриите на растежа” тя ще се проведе утре, 31 януари, в столичния
Гранд Хотел София с начален час 15.00 ч.
Форумът е със специалното участие на Даниел Грос, директор на Центъра за европейски политически изследвания. В
конференцията ще участва и министърът на финансите Петър Чобанов.
Перспективните индустрии за България в периода 2014-2020 г. ще представи Лъчезар Богданов, икономист и управляващ
партньор в Industry Watch .
Владимир Каролев, икономист и управляващ партньор на „Балканска консултантска компания” ще открои
привлекателните сектори и възможностите за печеливши инвестиции за българските компании.
Сред основните панелисти е и Франк Янсен, член на УС и изпълнителен директор „Финанси“ и „Малки и средни
предприятия“ в СИБанк, който ще коментира икономическия растеж през погледа на банковия сектор и приложими
мениджмънт стратегии за траен устойчив растеж
В края на форума ще се състои дискусия с въпроси от аудиторията.
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