Вестник Труд
√ Пенсиите скачат средно с по 9 лева от 1 юли
Пенсиите ще се увеличат средно с 9 лева от 1 юли. Това съобщи управителят на Националния осигурителен институт
Бисер Петков в интервю за “Труд”.
В закона за бюджета на общественото осигуряване е планирано от тази дата парите за старост да се повишат с 3%.
Според Петков месеците, през които НСИ отчиташе дефлация, няма да доведат до по-малко увеличение. Парите за
увеличението са разчетени в бюджета, гарантира шефът на НОИ.
Вестник 24 часа
√ Данов: Концесиите да се дават за 99 г.
Срокът на концесиите да се вдигне на 99 години, предлага министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. В
момента той е 35 г. По-дългият срок бил по-познат на инвеститорите по света. Министерството щяло да инициира
промени в закона за публично-частното партньорство, които да облекчат инвеститорите.
Специализирани карти на крайбрежните езера, лагуните, островите и влажните зони по Черноморието в областите
Добрич, Варна и Бургас ще бъдат изготвени до края на тази година, съобщиха от агенцията по кадастър.
Така цялата територия на крайбрежието в разстояние 2,5 км от брега ще бъде покрита с карти и ще стане по-ясно къде
може да се строи.
Вече са готови специализираните карти на 289 морски плажа. Очертани са граници им, определено е и
местоположението на пясъчните дюни съвместно с екоминистерството. Целта е дюните да се съхранят, плажовете да се
концесионират и стопанисват по-добре, да се очертаят по-правилно зоните А и Б.
Предстои изграждането и на кадастрална карта в няколко общини в област Бургас - Приморско, Царево и др. Кадастър ще
се прави и в 8 района на София - "Красно село", "Възраждане", "Подуяне", "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Илинден",
"Триадица", както и 15 града в страната.
В момента 18% от територията на страната има кадастър, като са обхванати 30 на сто от имотите у нас.
ДНСК започва проверки на обществени сгради из цялата страна, каза още Данов. Както "24 часа" писа в края на миналата
година, ще се проверяват училища, детски градини, болници, спортни и концертни зали и др. Ако бъдат открити
изменения, ще трябва да се обезопасят, преди да се е стигнало до инциденти, обясни министърът.
Вестник Капитал Daily
√ МВФ предупреди, че България е стабилна, но на дъното
Четири десетилетия ще са нужни на българите да достигнат европейските доходи
Стабилността в публичните финанси, която България е постигнала, не е достатъчна, за да се повишат доходите и
жизненият стандарт да се доближи до средния в европейските страни, а реформите изостават. Това са част от
заключенията на Международния валутен фонд, който публикува коментарите си за развитието на страната.
Докладът на МВФ е изготвен след традиционната есенна среща на представителите му с правителството. По традиция
този документ се бави известно време, преди да бъде публикуван, но този път съдържанието му е много по-различно с
нетрадиционни за фонда послания. За това се разширява и кръгът от набелязани проблемни области, които трябва да
бъдат реформирани, ако управляващите желаят да ускорят икономическия растеж и да намалят безработицата.
Най-характерният нов момент е, че МВФ не призовава единствено за политики, които ще гарантират макроикономическа
и финансова стабилност, а посочва нуждата от промени в структурата на икономиката. Такива оценки в предишните
документи на МВФ просто отсъстваха, като институцията се концентрираше само на това, което трябва да се свърши, но
не обръщаше внимание на ниските доходи и специфичните проблеми, които открояват българската реалност от тази в
западноевропейските държави. Връзкарството и корупцията са два проблема, върху които не беше акцентирано в
предишните подобни доклади на фонда. Старите проблеми като обявяване на търговската несъстоятелност със задна
дата и структурните дефицити в осигурителната система също не са преодолени.
Къде е проблемът
"Конвергенцията с доходите на Европейския съюз през идните десетилетия ще изисква ускорен икономически растеж.
Предварителната оценка за изминалата година е 0.5% растеж и 3% в средносрочен план, докато очакванията за ЕС като
цяло са брутният продукт да нараства средно с 2% в периода до 2018 г. Тази разлика от само един процентен пункт
предполага изключително скромно повишаване на доходите и при запазване на тази разлика догонването ще отнеме
четири десетилетия", се казва в съобщението.
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Допълнително експертите уточняват, че действията, които могат да изведат България от забавеното развитие, са смели
реформи, които ще костват политически негативи на всеки политик, който дръзне да ги проведе.
Конкретно за тази година очакванията са дори по-скромни. МВФ прогнозира през 2014 г. България да отбележи 1.6%
икономически растеж, което е с 0.2 процентни пункта по-ниско от правителствената прогноза.
По-бавни от минимума
От данните на МВФ (виж графиката) се вижда, че има трайна тенденция българската икономика да расте по-бавно от
средните темпове за източноевропейските държави. Този проблем е налице от 2012 г., но се очертава да продължи и
през 2015 г. Това означава, че България изостава и че допускането на МВФ за догонване в срок от 40 години може също
да се окаже оптимистична прогноза.

Експертите се притесняват, че може приходите в бюджета да не се изпълнят и това да окаже натиск над общото му
изпълнение, тъй като дефицитът е планиран да стигне 1.8% от брутния вътрешен продукт. При положение че държавното
законодателство ограничава дефицита до максимум 2%, от фонда напомнят, че неизпълнението на приходите може да
наложи и прекрояване на разходите.
Въпреки това фондът подкрепя увеличението на инвестиционните разходи и по-голямото усвояване на еврофондовете.
Предупреждава обаче и за необходимостта от внимателна селекция на проектите, които ще се финансират през
публичната инвестиционна програма. За тази година кабинетът предвижда общински проекти и инициативи на
министерствата да се подпомогнат с общо 500 млн. лв. и те ще са в допълнение към проектите, които се финансират от
Европейския съюз.
Световната икономика ще влияе положително на България
Развитието на световната икономика се очаква да е благоприятно и само от политическите сили ще зависи дали България
ще се възползва. Това става ясно от обновената оценка на МВФ, която обаче не пропуска да очертае сред основните
рискове и нови турбуленции в еврозоната и развиващите се пазари. Според нея още в четвъртото тримесечие на
миналата година е отчетена икономическа активност и международна търговия над предварителните очаквания и
тенденцията ще се запази през тази. "Търсенето както в нововъзникващите икономики, така и в развитите пазари ще се
засили. Икономиката на еврозоната ще нараства с 1% и 1.4% през тази и следващата година, а американската с 2.8% и
3%", обясняват от МВФ. Всъщност прогнозите за 2015 г. са коригирани в посока надолу спрямо последните оценки от
миналия октомври. Като причина за това се посочва ограничаването на монетарната експанзия в САЩ.
√ Мениджърите вече няма да отговарят по Наказателния кодекс
Размерът на стопанските и данъчните престъпления ще се определя според МРЗ
Голяма част от престъпленията в частни компании вече ще се санкционират според търговското право, а тежестта на
икономическите престъпления ще се определя спрямо минималната заплата. Това предвиждат текстове на внесения
вече в парламента от правителството изцяло нов Наказателен кодекс. Досега в частта му за икономическите
престъпления най-голям отзвук получи предлаганото наказание затвор широко за умишлено укриване на осигуровки. В
останалите текстове също има сериозни промени, както и изцяло нови разпоредби.
Повече виновни при фалитите
По-строги санкции ще има за собствениците, които не са заявили в 30-дневен срок пред съда, че дружеството им е
изпаднало в неплатежоспособност. Освен досегашните затвор и глоба за тях се предвиждат и наказания за определени
професии, свързани с този вид казуси - като нотариуси, ръководители на финансови компании и други, под формата на
ограничения за упражняване на дейността или пълна забрана. "Новият НК за пръв път въвежда и изричното
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разграничение между отговорността на едноличните търговци и юридическите лица, като санкциите за последните са поголеми", коментира адвокат Петя Николова от кантора Schoenherr. По-тежки са наказанията, ако става въпрос за банки и
застрахователи.
Държавно и частно
Една от съществените промени в проекта е изключването на ръководителите на частни компании от лицата с отговорност
за източване и злоупотреби. Според юристи отпадането на тази превенция за частния сектор, който е основен за
икономиката, не е оправдано, защото се създава възможност много престъпления и неизгодни сделки да останат
несанкционирани и ще бъде лош сигнал към чуждите инвеститори.
Ръководителят на работните групи по проекта – проф. Александтър Стойнов, каза, че много се е дискутирало по въпроса,
но промяната не означава, че частните мениджъри не могат да бъдат наказвани за злоупотреби, а ще става по други
закони – Търговския, за енергетиката и т.н. "Защо трябва държавата да се намесва в частния сектор, когато си има
търговско право", коментира проф. Стойнов. Според адв. Петя Николова обаче промяната е "отстъпление от основен
принцип на пазарната икономика, а именно закрилата на частния интерес".
Мениджър на транспортна компания, собственост на чужд инвеститор, пък посочи, че отпадането на тази отговорност от
НК е правилно, тъй като акционерите имат достатъчно възможности да упражняват контрол.
Основният закон определя държавната и частната собственост като равноправни, но проф. Стойнов отхвърли
вероятността промяната да падне в Конституционния съд, ако бъде атакувана. Наказателната отговорност се запазва
само за ръководители на дружествата с над 50% държавно или общинско участие, но най-тежкото наказание - затвор, е
намалено двойно на 3 години от сегашните 6. Лишаването от свобода може и да е по-голямо за по-тежки престъпления,
но тепърва предстои изработването на дефиниции за тях.
По-голяма вреда, по-малка санкция
Проектът предвижда тежестта на стопански и данъчни престъпления да се измерва на базата на минималната заплата.
Това няма да промени съществено досегашната практика, казаха юристи, тъй като и досега съдиите са използвали
тълкувателно решение на Върховния касационен съд, което също дава като база МРЗ. При укриване на данъци за големи
ще се смятат тези на стойност над 50 МРЗ (към момента около16 хил. лв.), а за особено големи - над 100 МРЗ (около 32
хил. лв.). Спрямо сегашните разпоредби с нарастването на размера на вредата санкцията за нея намалява в пъти, тъй
като сега за голяма се смята над 3 хил. лв., а за особено голяма- над 12 хил. лв.
МРЗ ще се използва и при укриване на осигуровки - за над 25 МРЗ то ще се наказва със затвор от 1 до 6 години и глоба
до 10 хил. лв.
Подобни наказания ще има и за съставяне на документи с невярно съдържание, фалшиво счетоводство, укриване на
доходите. Санкциите ще се налагат, ако престъпленията са умишлени, а ако са резултат от непредпазливост, има
административни наказания, уточни адв. Николова.
Освен за невярно съставена оценка от независими оценители и заверяване на неверен отчет от одитори наказанието
затвор вече ще се разпростира и до търговците на дребно, които мамят с кантара или подвеждат за качеството на стоката
си - 1 година.
Ново пране на пари
Според новия НК за такова вече ще се смята и сделка с имущество, получено и чрез престъпление, и чрез обществено
опасно деяние. Експерт определи този текст като даващ "прекалено голяма свобода на тълкуване, което не е добре в
наказателното право". Така собственик на незаконно построено заведение например също може да бъде обвинен в
пране на пари. Проф. Стойнов също се съгласи, че формулировката "обществено опасно деяние" трябва да се прецизира.
По повод предвидения затвор за укриване на осигуровки той подчерта, че това се отнася за наемане на работници без
договор или по него се плаща само част от заплатата. За самоосигуряващите се не предвижда такова наказание, защото
вредните последици са си за тях самите.
Какво още се променя и как Ново
За пръв път се разграничава отговорността на едноличните търговци от тази на юридическите лица, като наказанията за
последните са по-тежки. За ЕТ максималното може да е до 2 години затвор, а за отговорни от търговско дружество – до 3
години. За банки и застрахователи лишаването от свобода е до 4 години.
Сега
Лишаване от свобода до 3 години за всички и парична глоба. Глобата се запазва.
Ново
За умишлен банкрут, укриване или увреждане на имущество в ущърб на кредиторите на компания най-тежкото
наказание може да стане затвор от 2 до 8 години. Максимумът е за причинени щети в размер над 100 МРЗ.
Сега
Най-тежката санкция е затвор от 3 до 15 години - при "особено тежък случай" и щетите за над 140 МРЗ.
Ново
Времето за търсене на отговорност за несъстоятелност е разширено – в някои случаи може да бъде до момента на
подаването на молбата за несъстоятелност или узнаването за подаването й.
Сега Отговорността е след откриването на производство по несъстоятелност от съда.
Ново Укриването на данъци ще се наказва с глоба до 10 хил. лв., а при участие на длъжностни лица – до 15 хил. лв. За
големи размери - над 50 МРЗ, и особено големи – над 100, се запазва затвор до 8 години.
Сега Глобата е до 2 хил. лв., а с участие на длъжностни лица може да стигне до 5 хил. лв. Големи са над 3 хил. лв., а
особено големи - над 12 хил. лв.
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Ново Умишленото укриване на осигуровки в размер над 25 минимални заплати ще се наказва със затвор до 6 години и
лишаване от правото да заема определени длъжности. За укриването ще се търси отговорност само от работодатели,
изключени са служителите и самоосигуряващите се.
Сега
В НК укриването на осигуровки не е престъпление.
Ново
Нарушаването на акцизния режим вече е отделно престъпление. За важни случаи на производство, съхранение, превоз и
продажба на стоки без платен акциз максималното наказание може да е затвор до 12 години, глоба до 30 хил. лв.,
конфискуване на над половината имущество. Извън тези санкции остават маловажни случаи, при които има ниска степен
на обществена опасност.
Сега
Продажбата и съхранението на акцизни стоки без бандерол, извън маловажни случаи, се наказва със затвор до 6 години
и глоба до 10 пъти пазарната цена на стоките. При повторно нарушение и укриване в големи размери затворът е от две
до осем години.
Ново Към длъжностните лица, попадащи в обхвата на НК, ще бъдат включени и работещите в лечебни и учебни
заведения с изключение на тези от тях, чиято дейност е само на материално изпълнение (т.е. имат само изпълнителски
функции).
Сега
В настоящия кодекс длъжностни лица са тези, които заемат основна длъжност, управляват или се разпореждат с
имуществото на държавни, общински или частни предприятия, организации или ЕТ, нотариусите и частните съдебни
изпълнители.
Ново Наказателна отговорност за безстопанственост и умишлено сключване на неизгодни сделки вече ще важи само за
дружества с над 50% държавно или общинско участие. За останалите остават разпоредбите на гражданското и
търговското право.
Сега Преследването по НК е за всички предприятия.
Ново
Използването на неверни мерки, теглилки, заблуждаването на потребителите за качеството на предлаганите стоки и
услуги се наказва със затвор до една година или пробация, както и със забрана за търговска дейност. Запазва се и
възможността за глоба към другото наказание.
Сега
Използването на неверни мерки и измамата се наказва със затвор до 2 години или пробация, за по-леки случаи – с глоба.
Наказуема е само измамата, при която е доказано, че потребителят е пострадал и е претърпял загуби.
√ "Карол": Борсите в България и Румъния ще растат
Анализаторите смятат, че акциите на двата пазара са подценени
Положително движение за фондовите борси в България и Румъния през тази година прогнозират анализаторите на
управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт". Според тях годината ще бъде силна и за първичните публични
предлагания в целия регион на Централна и Източна Европа. За пазарите в Сърбия и Хърватия "Карол" коментират, че са
"по-скоро в летаргия", а за Русия и Украйна сигнали за силно поскъпване може да има по-късно през годината. През
последните месеци Българската фондова борса (БФБ) отбелязва ръст и от 1 ноември досега основният индекс SOFIX е
прибавил 22%.
България
Според анализаторите е напълно възможно през тази година България да отбележи очаквания от правителството ръст от
1.8% на икономиката. Изминалата година, която беше добра за БФБ, може да е предпоставка за засилване и на реалната
икономика. От "Карол" определят много от акциите като подценени спрямо останалите в региона и средните им
исторически стойности. Продажбата на държавния дял в БФБ също може да окаже добро влияние, а техническите
анализи показват, че най-важното за ръста на SOFIX е било преминаването над 450 пункта. Според портфейлния
мениджър Александър Николов българските акции ще поскъпнат силно през тази година, а освен силния тренд
позитивно влияят и ниските им цени. Добрите перспективи на основния индекс може да бъдат прекъснати само от спад
на индекса под 450, което ще доведе до продължителна търговия около нива между 340 и 450 пункта, заключава
Николов.
Регионът
Два са основните фактори, които могат да подкрепят Румъния през тази година – износът продължава да е силен заради
външно търсене и възстановяване в Европа, а принос се очаква и от вътрешния пазар, отбелязват от "Карол".
Анализаторите са на мнение, че точно вътрешното търсене има потенциал да бъде мотор за икономиката. Положително
влияние на борсата ще имат планираните продажби на дялове от държавни компании, което ще увеличи и интереса на
чуждите инвеститори. За Румъния изчисленията на "Карол" също сочат, че акциите са подценени. Натиск може да окаже
зависимостта от американския фондов пазар.
Силно подценени са и компаниите от Сърбия, но при слабата им ликвидност перспективите не са много добри. В
прогнозата се посочва, че индексът BELEX 15 може да отбележи ръст, а ако премине над 590 пункта, е възможно да има
силно поскъпване до нивата от 2010 г. Индикации за повишение има и при индекса CROBEX на Хърватия, но силно
движение нагоре изглежда малко вероятно.
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По-скоро положително може да е движението на фондовия пазар в Русия, но едва през втората половина на годината. В
Украйна дори лошите вътрешни новини не влияят вече негативно на пазара, а преминаване на индекса PFTS над 400
пункта ще е сигнал за силно повишение, се посочва още в анализа.
√ Новите тенденции на трудовия пазар през 2014 г.
Все повече компании използват безплатни онлайн обучения или създават вътрешнофирмени академии, за да развиват
служителите си
Вече е добре позната фразата, че след кризата трудовият пазар няма да е същият, както преди нея, и че бизнес ще се
прави по-предпазливо и обмислено. Предходните няколко години допринесоха за каляване в битката на много
мениджъри и за усъвършенстване в начините за справяне с предизвикателната среда. И тъй като успехът на компаниите
зависи от хората, работещи в тях, тенденциите и за 2014 г. са свързани основно с наемане и задържане на правилните
професионалисти, с баланс между отделяне на средства за мотивация и внимателно управление на бюджетите, както и с
интелигентното използване на пазарните ниши за бизнес инвестиции.
Ще се търсят широкоспектърни и бързо адаптиращи се кадри
Все по-трудният пазар и по-силната конкуренция между компаниите увеличават динамиката на бизнеса, скоростта на
вземане на решение и необходимостта от успешни трансформации. Това предопределя нуждата от наемане или
вътрефирмено развитие на широкоспектърни и бързо адаптиращи се професионалисти, които биха се включили успешно
в непрекъснатите промени и биха допринесли за добрия краен резултат.
Допреди няколко години да се привлече човек с по-висока квалификация от нужната за позицията се считаше за грешен
подход при подбора с оглед на риска от по-ниска мотивация. Понастоящем се случва все по-често да бъдат наемани хора
с повече опит, които лесно биха могли да го приложат в случай на нужда. Тази тенденция се благоприятства от наличието
на такива професионалисти на свободния пазар на труда, но е хубаво, че и фирмите се възползват максимално от тази
ситуация.
Освен това умението за управление на проекти става все по-високо ценено с оглед въвеждането на новите практики и
начинания на бизнеса. То е пример за посока на развитие, която успоредно с изучаването на чужди езици може само да
помогне на кандидата за работа.
Нужно е да се инвестира в задържането на ключовите служители
Във време, когато все повече компании се борят за най-добрите професионалисти в съответната област, е нормално да
се усъвършенстват системите за задържане мотивацията и лоялността на хората в една организация. През 2014 г. ще се
увеличи прилагането на системи, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки, вместо досега използваните общи
социални практики и пакети за служителите. По този начин ще се постигне висока удовлетвореност от страна на хората, а
от друга страна, ще се таргетират по-точно парите в това перо на бюджета и ще се спестяват общи разноски.
Някои от фирмите в най-оспорваните браншове, като IT например, вече са приложили на практика тези системи за
мотивация. Вероятно е този подход да се разпространи и сред останалите дружества с различни сфери на дейност.
Повече творчество срещу липсата на големи бюджети за човешките ресурси
През последните няколко години фокусът на повечето компании в България е върху управлението на наличните ресурси
– правят се оценки на статуквото, търсят се начини да се намалят разходите и да се увеличи ефективността при
използването им. Освен това се обръща внимание и на нуждата от пренасочване на средствата към жизненоважните
точки в организацията, от които зависят стабилизирането й и постигането на успех. В такива предизвикателни времена се
раждат и най-добрите идеи как с по-малко средства и повече креативност да се компенсират областите и отделите с
намалени бюджети.
В сферата на управление на човешките ресурси все повече компании започват да използват безплатни онлайн обучения
или уеб базирани платформи, свободен за употреба софтуер за дистанционна работа, социални тиймбилдинги,
вътрешнофирмени проекти и академии, с които да развиват хората си и да споделят знанието помежду им. Освен това
все повече маркетингови специалисти залагат на динамичната комуникация с таргетните си групи чрез социалните
мрежи вместо чрез по-скъпите ATL канали. Бизнесът се възползва от нарастващия обем на информация в мрежата и
възможност безплатно да се предават знания от бизнес гурута и професори от най-уважаваните университети. И тази
година тенденцията ще продължи, като ще нарасне и степента на използване на творческия подход в работата.
Фокус върху желанието за баланс между личния живот и работата
Високата заплата и възможността за кариерно развитие, обикновено придружени от големи отговорности и многобройни
часове в офиса, в последно време не са основният фактор за вземането на решение относно смяна на работното място,
при това не само при най-търсените професионалисти. Все по-често при възможност за нова работа кандидатите
преценяват и отражението й върху качеството си на живот. Случвало се е да отказват оферта заради отдалеченост на
работното място от дома, липса на гъвкавост на работодателя за излизане от работа при необходимост от личен характер
или недостатъчно добре развита социална политика на компанията. Макар и парадоксална в условията на несигурност и
безработица, тази тенденция показва фокус върху желанието на хората да поддържат нормални взаимоотношения и
извън работната си среда.
Разрастване на предприемачеството в нишите с ниска инвестиция
В последните няколко години много хора останаха без работа, като някои от тях бяха висококвалифицирани. Една част от
търговски ориентираните професионалисти реши да предприеме крачка към собствен бизнес с нисък риск и малка
първоначална инвестиция – и се развиха онлайн магазините. Все по-голям процент от стоките се купуват по този начин,
като успоредно с повишеното потребление се увеличава и доверието в удобството на пазаруване, сигурността на
транзакциите и качеството на продуктите, купувани чрез този канал за продажби.
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Други се върнаха от чужбина с добри идеи, заимствани от по-развитите страни, и ги приложиха на практика. Примери за
това са хъбовете за работещи на свободна практика и новите системи за обмяна на опит и за придобиване на
квалификация. Очакванията за 2014 г. са да се търсят и реализират все повече възможности за предприемачество в
различни сфери, субсидирано от фондове или реализиращо бизнес модел с малка първоначална инвестиция.
През 2014 г. ще ни се случва все по-често да примиряваме противоположни тенденции и да търсим пресечни точки
между компании, кандидати, държавни структури, европейски изисквания. Дали излизаме от кризата, или влизаме в
нова такава, подлежи на дискусия, но най-важното за бизнеса е да търси работещи решения на предизвикателствата
чрез точните хора. По всичко изглежда, че такава ще е стратегията, към която ще се придържа мнозинството от
успешните компании, и този подход би подобрил общата тенденция за следващите няколко години.
Вестник Стандарт
√ Намаляват с 22 % таксите, събирани от Агенцията по вписвания
София. Таксите, събирани от Агенцията по вписвания, ще бъдат намалени с 22 процента. Това ще стане с промени в
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, които кабинетът ще разгледа на заседанието си
днес.
Това ще остави над 4 млн. лв. в бизнеса и гражданите. Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при
регистрацията на нови търговци – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Например, за дружествата с
ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се
намалява
от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на
1300 лв., и т. н.
Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер. По-малки такси ще бъдат събирани и
за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ. Намаляването ще има положителен
ефект върху стартирането и правенето на бизнес в България, конкурентоспособността на фирмите и навлизането на нови
местни и чужди търговци на пазара, ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки.
√ Отчет за европарите на 12 месеца
София. Всяка година ще се отчита напредъкът по усвояване на еврофондовете и ефективното им използване за
националните приоритети. Това е една от тезите, около която се обединиха политическите лидери на заседанието на
Консултативния съвет по национална сигурност към президента. Тема на съвещанието бяха стратегическите приоритети
на страната ни и приносът на Споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014-2020 г. за постигане целите на
Националната програма за развитие България 2020.
Всички институции да работят последователно за ефективно и прозрачно изпълнение на Споразумението за
партньорство, като запазват и надграждат необходимия за това капацитет, обединиха се още президентът Росен
Плевнелиев, премиерът Пламен Орешарски, лидерите на БСП Сергей Станишев и на ГЕРБ - Бойко Борисов, председателят
на парламента Михаил Миков и вътрешният министър Цветлин Йовчев. Единствено председателят на "Атака" Волен
Сидеров прие декларацията с особено мнение, съобщи държавният глава Росен Плевнелиев след заседанието. "В
документа има написани добре неща, които няма как да станат, ако не променим колониалния модел на България, а
този анализ го нямаше нито в доклада на премиера, нито на вицепремиера Зинаида Златанова. За мен това е пропуск",
обясни след съвета Сидеров.
Третата теза, която бе приета по време на заседанието, бе, че партиите и институциите ще полагат заедно усилия за
усвояване на евросредствата и ще надграждат съществуващия капацитет, за да се случва това бързо и ефективно. КСНС
се обедини и около 4 приоритета за усвояване на парите от Брюксел, които да кореспондират с приетите през 20132 г. 8
приоритета от стратегията България 2020.
"Близо 1 млрд. евро са планирани за мерки за заетост, квалификация, борба с бедността и това за мен като лидер на БСП
е много важно. Защото само инфраструктура, без да се подобрява качеството на живота на хората, доходите, не върши
достатъчно работа", заяви соцлидерът Сергей Станишев след заседанието. Той обяви още, че по споразумението ще има
500 млн. евро за образование, иновации и наука, както и 200 млн. евро за здравеопазване.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък предпочете да не говори пред медиите, а да пусне своето изявление във Фейсбук.
"Убеден съм, че при планирането трябва да търсим концентрация на ресурса. Парите могат да бъдат разпилени за какви
ли не неща със спорна полза. В същото време национални приоритети като АМ "Хемус", жп връзката София - Пловдив,
тунелът под Шипка, метрото и т.н. да не се случат", коментира Борисов от нета.
На влизане в сградата на "Дондуков" 2 единствен лидерът на "Атака" Волен Сидеров се спря, за да заяви, че ще поиска
Росен Плевнелиев сам да си свали имунитета, за да бъде разследван за пране на пари. Не стана ясно обаче по време на
заседанието темата да е била обсъждана.
Премиерът Пламен Орешарски, вицетата му Зинаида Златанова и Цветлин Йовчев дойдоха пеша от сградата на
Министерския съвет. "Пожелавам ви успех и ви стискам палци", каза разпалено възрастна жена, която срещна
Орешарски на стълбите на подлеза между двете институции.
ПРИОРИТЕТИТЕ
1. Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж
- Заетост и трудова мобилност
6

- Социално включване
- Образование, обучение и учене през целия живот
2. Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж
- Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на
малките и средните предприятия
- Научноизследователска и развойна дейност
- Достъп до и използване на информационни и комуникационни технологии
3. Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж
- Свързаност (външна и вътрешна)
- Преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност
- Климат и климатични промени, превенция и управление на риска
- Околна среда и опазване на природното богатство
4. Добро управление и достъп до качествени обществени услуги
- Административна ефективност и качествена съдебна система
- Достъп до качествени обществени услуги и ефективно прилагане
на електронното управление и правосъдие
√ Икономисти очакват намаляване на безработицата
София. През тази година се очаква безработицата да достигне 13% и след това да започне да намалява.
Тя обаче ще продължи да бъде основен проблем и през 2014 г., поради което има и натиск за социални искания към
работодателите, коментира зам.-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев пред Дарик радио.
„Данните за миналата година показват, че през третото тримесечие има загуба на 20 000 наети работни места, а в същото
време има разкриване на 17 000 самонаети. Тоест чистата загуба е 3000 места. Безработицата ще продължи леко да
нараства, но тя все пак се смекчава като проблем", каза Колев.
Тази година се очаква безработицата да достигне почти 13 на сто и да започне да спада към нива от 12 процента и помалко, прогнозира икономистът от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Цанов.
По думите му въпросът не е, че безработицата е висока за момента, а че това е дългосрочен проблем. Основният
проблем е структурата на безработицата, тъй като 56 на сто от хората без работа нямат такава в дългосрочно.
За да се реши проблемът с дългосрочната безработица е нужна стратегия, каза икономистът.
√ Министерството на инвестиционното проектиране прави подземен кадастър
София. "Министерството на инвестиционното проектиране започва изработването на подземен кадастър, изключително
важен за строителството, газификацията, комуникациите". Това каза министърът на инвестиционното проектиране Иван
Данов пред журналисти. Днес Агенцията по кадастър показа своя сървър и архива за първи път пред медии.
Данов уточни, че ведомството е отпуснало още 10 млн. лв. за довършването на кадастралните карти на цялата страна.
Електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални карти, ще бъдат
направени с парите.
Министърът обяви още, че започва създаването на кадастралните карти на осем софийски района. Това са Красно село,
Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица. Ще има карти и за 13 общински района, както и за
27 населени места. Интересно е, че ще бъде изготвен кадастър за черноморското крайбрежие.
За първи път днес агенцията по кадастър показа пред журналисти сървъра и архива си.
Вестник Монитор
√ Без акт 16 за нови сгради извън кадастъра
Довършват специализираните карти по морето
Правят цифрови планове на още 8 столични района
Нови сгради, за които няма информация в кадастъра, да не получават акт 16. Това предвиждат предлаганите промени в
Закона за кадастъра и имотния регистър, които влизат за обсъждане на първо четене в парламента днес.
Според главния секретар на Агенцията по кадастър инж. Мария Пирянкова досегашното изискване бе собствениците на
новите обекти да предоставят на агенцията цялата информация за сградата след въвеждането й в експлоатация.
„Исканите промени изискват
не само да има дадена информация
за новите сгради или премахнати градежи, както и за цялата надземна и подземна инфраструктура в имота, но и те да са
нанесени в кадастъра”, уточни експертът.
По думите й това изискване включва всички сгради, но и засяга пътищата и други линейни обекти. „Ако има мост или
шосе, които се строят заедно с други обекти, като магазини около тях, то те ще бъдат нанасяни на кадастралната карта
заедно”, поясни тя.
„Агенцията подготвя обществени поръчки за 10 млн. лева, отделени от правителството за подготовка на нови
кадастрални карти.
Ще се започне с възлагането на специализираните карти
по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в област Бургас – в общините Приморско, Царево, Бургас,
Несебър, Созопол”, каза още инж. Пирянкова.
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Ще се започне също и кадастралната карта на Костинброд, а после и за осем района в София. Всички те, заедно с картите
на Добрич и Варна, попадащи в зоната от 2,5 километра по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, ще
бъдат готови до края на декември. Предвижда се в договорите с изпълнителите да бъде предвидено за срок от две до
пет години за тяхна сметка да се отстраняват евентуални грешки, допуснати по тяхна вина.
Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) започва изработването на подземен кадастър, изключително
важен за строителството, газификацията, комуникациите, съобщи вчера министър Иван Данов. „44 общини все още
нямат задания за общи устройствени планове, като за тях за тази цел са заделени около 550 000 лв.”, каза още той.
√ МВФ прогнозира ниска инфлация у нас
Инфлацията у нас ще нарасне от 0,4% на 0,8 на сто през 2014 г., прогнозират от Международния валутен фонд
(МВФ). Оттам посочват още, че вътрешното търсене постепенно ще се възстанови. Износът и преките
чуждестранни инвестиции също ще се съживят. Затова от МВФ прогнозират, че БВП ще нарасне с 1,6% през тази
година. Освен това заетостта ще започне да се повишава.
Силната макроикономическа и финансова политика е смекчила влиянието на кризата върху България, посочват още
от МВФ. Така държавният дълг и дефицитът на страната ни са сред най-ниските в Европа. Банките у нас също
намаляват постепенно външните си задължения. Въпреки че необслужваните кредити са 17,2% от заемите през
септември, обезпечените кредити са на ниво от 72,7 на сто.
Експертите от международната институция припомнят още, че достигането на нивата на доходи на ЕС ще
изисква ускорен растеж. Затова според МВФ са необходими дръзки структурни реформи за повишаване на растежа,
създаване на работни места и увеличаване на производителността. Оттам препоръчват още да се запази
макроикономическата и финансовата стабилност.
Вестник Сега
√ Правителството сваля драстично таксите за регистрация на фирми
Правителството ще намали драстично - с цели 31%, таксите за регистрация на нови фирми. Това предвиждат промени в
тарифите на таксите, които събира Агенцията по вписванията. Те ще бъдат гласувани днес от Министерския съвет. Според
предложените изменения дружество с ограничена отговорност (ООД) вече ще се регистрира срещу 110 лв., а не срещу
160 лв., както е в момента. За едноличен търговец ще се плащат 30 вместо досегашните 35 лв. Намаление има и при
таксата за акционерните дружества - вместо 460 лв. ще се дават със 100 лв. по-малко. Най-сериозен е спадът при
банковите и застрахователните акционерни дружества, чиято регистрация вече ще струва 1300 вместо 1700 лв. Ако
документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер.
22% намаляване на приходите на агенцията ще е прекият резултат, ако тези промени бъдат одобрени, е изчислило
правосъдното министерство. В мотивите към постановлението се посочва, че за периода септември 2012 - август 2014 г.
агенцията е събрала малко над 19 млн. лв. При орязване на таксите приходите ще паднат на 14.9 млн. лв. Въпреки това
обаче се посочва, че "предложените промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, са
във всеобщ интерес - както на бизнеса, така и на гражданите". Прогнозите на кабинета са, че промяната в таксита ще
спести на бизнеса и гражданите над 4.1 млн. лв.
√ И последните 8 района в столицата влизат в кадастъра
Вече са описани дюните върху 289 морски плажа
До 1 година цялата територия на столицата трябва да е покрита с кадастър и да бъдат изработени картите на други 35
общини. В плановете на агенцията по геодезия и картография влизат и специализираните карти и регистри за
Черноморското крайбрежие за областите Бургас, Варна и Добрич. Те обхващат териториите извън плажовете и в тях ще
се отразят крайбрежни езера, лагуни и други обекти по закона за Черноморското крайбрежие. Прогнозната им стойност
е 539 хил. лв. 289 морски плажа вече имат кадастрални карти с отразени върху тях дюни. Това означава, че скандалът
"Дюнигейт" отпреди повече от година не би трябвало да може да се повтори.
Липсата на кадастрални карти бе сред основните мотиви за създаването на министерството на инвестиционното
проектиране. За изработването им за тази година са заделени 10 млн. лв. Това се случва за първи път в последните 4 г.,
след като правителството на ГЕРБ не вложи нито лев в нови карти. Към момента с кадастър са покрити едва 18% от
територията на страната. Обхванати са малко над 6.3 млн. недвижими имота, или 30% от всички у нас. Ако всяка година
се влагат по около 10 млн. лв., след 4-5 г. може да има карти навсякъде, прогнозира пред "Сега" шефът на агенцията
Валентин Йовев.
До края на седмицата агенцията по геодезия трябва да обяви обществените поръчки за изработване на кадастралните
карти на последните 8 столични района - "Слатина", "Подуяне", "Илинден", "Триадица", "Лозенец", "Възраждане",
"Изгрев" и "Красно село". Прогнозната стойност за тях е 5.3 млн. лв. с ДДС. София е единственият областен град у нас с
незавършен кадастър. От агенцията ще правят информационна кампания за живеещите в тези квартали, за да им
разяснят кога и къде ще трябва да съдействат на фирмите, които ще правят картите. Гражданите не трябва да представят
оригинални документи, нито да предоставят копия от тях (например на нотариален акт) на фирмите, а само да им ги
покажат за справка, разясниха от камарата на инженерите по геодезия. След изработването на картите собствениците ще
имат около месец за проверка на границите на имотите си, като грешките ще се отстраняват безплатно. След това
отстраняването на грешките ще се заплаща от гражданите.
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Близо 3.2 млн. лв. ще се вложат в кадастрални карти за землищата на общинските центрове Аксаково, Казанлък, Бяла и
още 16 населени места.
ПЛАНОВЕ
Министърът Иван Данов заяви, че търси още 6 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове (ОУП) на
общините. Към момента 44 общини изобщо не са започвали процедурите, тоест нямат дори задание за ОУП. Сред поголемите са Плевен, Хасково, Габрово, Пазарджик, Ловеч, но повечето са малки общини като Луковит, Тетевен,
Костинброд и др. За тази година има осигурени 6 млн. лв. за доработване и започване на плановете, но те няма да
стигнат. Дирекцията за национален строителен контрол започва проверки на всички болници, училища, детски градини,
подобна на тази на моловете и търговските центрове, съобщи още Данов. Ще се проверява дали се спазват нормите за
пожарна и аварийна безопасност, евакуация, както и строителните документи на сградите.
Вестник Преса
√ Свалят монопола на Здравната каса до 2016 г.
Бюджетът на НЗОК ще бъде сериозно преструктуриран чрез намаляване на парите за лекарствата и болниците за сметка
на извънболничната медицинска помощ
Изцяло нов модел за финансиране и функциониране на здравната система предлагат управляващите в проекта на
Национална здравна стратегия (2014-2020 г.), който бе одобрен от правителството и в четвъртък ще бъде обсъждан от
ресорната комисия в парламента. До 2016 г. трябва да бъде разработен и приет пакет от наредби и законови промени, с
които да се осигури тотална промяна на здравноосигурителния модел.
Идеята е да отпадне монополът на здравната каса, да се свие гарантираният минимален пакет от здравни услуги и да се
въведе възможност хората да избират допълнителен здравноосигурителен пакет, предлаган от частните застрахователни
дружества, пише в. "Сега". Добрата новина е, че не се предвижда увеличаване на здравните вноски, тъй като според
управляващите подобна тежест е непосилна за населението. За сметка на това ще се повишава събираемостта на
вноските, включително и чрез по-големи плащания от страна на държавата за децата, учениците и пенсионерите.
Решителна стъпка в реформата на кабинета "Орешарски" е и въвеждането на официално доплащане в болниците, които
имат договор със здравната каса. В плана за действие към проекта на стратегия обаче няма изрично упоменат срок за
въвеждането на тази мярка. Вероятно доплащането в болниците ще е част от пакета за промяна на
здравноосигурителния модел.
Бюджетът на НЗОК ще бъде сериозно преструктуриран чрез намаляване на парите за лекарствата и болниците за сметка
на извънболничната медицинска помощ. Здравната каса няма да е задължена да сключва договори с всички болници, те
ще се избират след конкурс. Още през тази година ще бъде разработена Национална здравна карта за броя, вида и
местоположението на болниците и леглата в тях. Ще бъде приет и списък със защитени болници, които няма да се
закриват поради стратегическото им за системата значение. Освен промяна във финансирането реформата в болниците
предвижда въвеждането на изцяло нова система за определяне на цените на медицинските дейности, в основата на
която ще са принципите за покриване на разходите и социално приемлива "цена на труда" на лекарите. Ново за родното
здравеопазване ще бъде и внедряването на софтуер, с който ще се регистрират и проследяват медицинските кадри,
включително и тези, които заминават да работят в чужбина. Предвижда се и въвеждане на телемедицината, създаване
на национален координационен център по спешна медицина в София и увеличаване на парите за сектора, включително
и на заплатите.
Акредитацията на всички болници ще стане задължителна, заяви здравният министър Таня Андреева. Срокът за
разработването на нова наредба е до 2016 г. Според Андреева акредитацията, каквато е сега - с пожелателен характер, е
безсмислена. Акредитацията проверява абсолютно всичко по стандартите, на които трябва да отговаря едно лечебно
заведение.
Част от идеите в проекта се обсъждат от години, без да се стига до консенсус за въвеждането им. Според председателя
на здравната комисия в парламента д-р Нигяр Джафер сред важните точки в обсъждането на проекта са промяната на
здравноосигурителния модел, реформата в спешната помощ и електронното здравеопазване. Дано това не е поредната
стратегия, която да остане на хартия, коментира д-р Джафер.
За периода от 2014 до 2016 г. се предвижда за здравеопазване да бъдат отпускани годишно по 3.495 млрд. лв. - общо от
национално и европейско финансиране. През 2017 г. - след края на сегашния мандат - общите средства за сектора ще
бъдат 4.027 млрд. лв., а за 2018 г. са планирани 4.206 млрд. лв. Парите от държавния бюджет и публичните фондове
плавно ще нарастват - от 3.439 млрд. лв. през 2014 до 3.792 млрд. лв. през 2018 г.
√ В прогнозата на МВФ: Умерен оптимизъм за българската икономика през 2014 г.
Инфлацията ще бъде овладяна, очаква се лек спад на безработицата
Вътрешното търсене постепенно ще се възстанови, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се възползват от
възстановяването на икономиката в Европа. Това ще помогне на БВП да постигне растеж от около 1,6% през 2014 г. Това
прогнозира Международният валутен фонд за България през тази година.
Инфлацията ще бъде овладяна в краткосрочен план и ще нарасне само с 0,4% - от 0,4% през 2013 на 0,8% през 2014 г.
Заради повишаването на заетостта безработицата се очаква да намалее леко през 2014 г., но ще остане висока.
Силната макроикономическа и финансова политика смекчиха уязвимостта, породена от трудната външна и вътрешна
среда. Фискалният дефицит намаля до 0,5% от БВП през 2012 г., а държавният дълг остана вторият най-нисък в ЕС.
Намаляването на външните задължения на банките е постепенно и до голяма степен е породено от значителните
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ликвидни средства на банките. Това води до положителна външна позиция от гледна точка на нетните активи за първи
път от 2006 г., а капитализацията на банковия сектор е висока.
Макар необслужваните кредити, наследство от периода на бум и последвалата криза, да възлизат на 17,2% от заемите
през септември, обезпечените кредити са на комфортното ниво от 72,7%. Достигането на нивата на доходи на ЕС в
идните десетилетия ще изисква ускорен растеж, отбелязва МВФ.
България е сред добре представящите се страни в Централна Европа и балтийските държави в областта на фискалната
политика и риска, а данъчната система за доходите също се смята за благоприятна за конкурентоспособността на
страната. В същото време България е доста назад в области като задействане на договори, разрешаване на
неплатежоспособност и някои области, свързани с бюрокрацията.
МВФ препоръчва на България да запази макроикономическата и финансовата стабилност, въпреки външните и
вътрешните предизвикателства. Той изтъква необходимостта от съчетаване на предпазливата политика с ускорени и
решителни действия за справяне със структурни пречки за висок растеж, създаването на работни места и по-бързото
достигане на нивото на доходи в ЕС. Фондът отбелязва, че са необходими дръзки структурни реформи за повишаване на
растежа, създаване на работни места и увеличаване на производителността. Политиките трябва да са съсредоточени
върху подобряването на бизнес климата и съдебната система и към създаването на антикорупционни и антимонополни
режими.
Активни политики за пазара на труда, включително подобряване на образованието и обучението, ще бъдат важни за
намаляване на сковаността му. МВФ изтъква и необходимостта от трайни усилия за гарантиране на бързо и ефективно
усвояване на еврофондове.
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