Вестник 24 часа
√ Даниела Бобева: Държавната банка ще дава кредити за закъсали фирми
Българската банка за развитие разработва нов продукт - кредити за малки и средни фирми в тежко финансово състояние,
съобщи вицепремиерът Даниела Бобева на икономически форум в София, организиран от Сдружението за подпомагане
на малкия и средния бизнес - Обединени бизнес клубове.
С тези кредити ще се подпомагат закъсали предприятия, които нямат изрядно кредитно досие и не могат да получат
финансиране. От представителството на Европейската комисия също обясниха, че имат нова програма за МСП в
затруднение, като общият й бюджет за всички страни е над 2 млрд. евро.
Експертите на ЕБВР също обмислят схеми за оздравяване на фирми и създаване на механизъм за изкупуване на лоши
кредити.
Даниела Бобева отчете, че малките и средните фирми са основна жертва на кризата. Затова подпомагането им било сред
основните приоритети на правителството. Сред акцентите, освен подобряване достъпът до кредитиране, са още
насърчаване на иновациите.
Обсъждал се вариант за данъчни облекчения за частни фирми, които даряват иновативни решения на
научноизследователските институти. Бобева посъветва фирмите да се сдружават и да договарят общи условия за
продажба на продуктите си в големите вериги. Промените в закона за обществените поръчки пък щели да отворят път на
МСП към държавните и общинските пари.
Даниела Бобева увери бизнеса, че правителството ще изпълни ангажимента си и ще запази всички данъци и осигуровки,
като така ще се осигури предсказуемост на бизнес средата. Тя изрази недоволство от работата на агенцията за
инвестиции и агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. Като положителна тенденция отчете
намаляването на междуфирмената задлъжнялост до 130 млрд. лв.
√ Доходите ни - европейски през 2054 г.?
КРАСЕН ЙОТОВ
НА БЪЛГАРИЯ ще й трябват поне 40 г., за да достигне европейските доходи. С други думи, българите, които в момента
тепърва поемат по професионалния си път, най-вероятно ще бъдат пенсионери, когато България се изравни по доходи с
Европа. Това показват изчисленията на икономистите от МВФ в последния доклад за икономическото положение в
България. Подобни предупреждения изказа и Европейската банка за възстановяване и развитие. За да се реализира
догонването на европейските доходи, е необходимо българската икономика да расте устойчиво с поне 1-2 пункта над
европейската.
Като говорим за европейски доходи, не трябва да си представяме най-силно развитите западноевропейски страни като
Германия, Ирландия, Австрия, Холандия, Швеция, които имат с 20-30% по-високи доходи от средните за Европа.
Средният европеец е събирателен образ, който е някъде по средата между Западна и Източна Европа.
Статистиката показва, че в момента най-близо до средните европейски доходи е Южна Европа в лицето на Италия и
Испания.
Възможно ли е все пак догонването, или е по-скоро плод на пожелателно мислене?
Опитът на България през последните години показа, че постепенното настигане на доходите е реалистично, но не е лесно
осъществимо. Точно преди 10 г. - през 2004 г., българските доходи са били 35% от европейските, а в момента са 47%.
Въпреки икономическото развитие все още не сме изминали дори половината път към достигането на жизнения
стандарт на средния европеец.
Не трябва да забравяме, че през последното десетилетие България получи два мощни импулса. Първо, членството в ЕС,
което привлече рекордни чужди инвестиции и ни даде достъп до европейските фондове. Второ, невижданият глобален
бум, който издърпа българската икономика в периода 2006-2008 г. Въпреки че усвояването на европейските пари
продължава и в момента, през следващите години България едва ли ще получи силен външен стимул за растеж.
Експанзията на световната икономика няма да се повтори, а дори напротив.
В момента много развиващи се икономики като Аржентина и Турция са изправени пред реалния риск от фалит.
Евентуално влизане в еврозоната би могло да издърпа българската икономика напред, както се случи например с
естонската. Ако съдим от изказванията на българските политици обаче, приемането на еврото се отлага във времето и
няма да се случи в обозримо бъдеще. Това на практика означава, че за да достигнем европейските доходи, не можем да
разчитаме на външни фактори Необходими са ни вътрешни реформи, които трайно подобряват конкурентоспособността
на България на световния пазар на стоки и услуги.
За съжаление, точно тук е слабото място на българската икономика. Повечето международни класации ясно показват, че
средата за правене на бизнес у нас не се е подобрила осезателно от 2009 г. насам. Малко са политиките, които атакуват
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дългосрочните проблеми през икономиката - образование, пенсионна система, дълготрайна безработица, ниска заетост
сред младежите и емиграция. България тепърва ще усеща негативните ефекти от неадекватното образование и лошото
състояние на пазара на труда. Емиграцията на свой ред е пагубна не толкова за София, колкото за
по-малките градове, които поради липсата на младо работоспособно население все по-трудно ще привличат чужди
инвестиции в бъдеще. А това допълнително ще изостря проблема с неравномерното развитие на регионите.
Дисбалансите на пазара на труда се виждат дори и през развитието на най-успешните сектори на икономиката
напоследък - аутсорсинг и информационните технологии. Все по-трудно става намирането на служители с подходяща
квалификация и опит въпреки скокообразното нарастване на заплащането в сектора.
Догонването на европейските доходи в следващите 40 г. ще зависи и от способността на България да привлича и задържа
чужди инвеститори. И през 2013 г. нямаше значително увеличение на притока на свеж финансов ресурс от чужбина.
Чуждите инвестиции останаха на нивата от предходната 2012 г. България е бедна на вътрешни спестявания и в този
контекст изравняването с европейските доходи не е възможно без приток на пари отвън. И в това отношение липсват
координирани действия на институциите, насочени към ефективно привличане на чужди капитали в страната.
Докладът на МВФ изтъква като положителни факти стабилността на публичните финанси и банковия сектор.
Икономистите на фонда посочват, че бюджет 2014 е балансиран, макар че приходите в хазната може да се окажат
надценени.
Не трябва да забравяме, че макроикономическата предвидимост е необходимо условие за икономически растеж. Без
стабилен бюджет и банки, няма как частният сектор да расте и да създава нови работни места, което беше ярко
илюстрирано от кризите в Гърция, Испания и Кипър.
Стабилността обаче е необходимо, но не и достатъчно условие за постигане на икономически растеж, ако не бъде
допълнено от активна политика в ключови сфери.
√ 4 стават сметките за плащания към НАП
Два варианта за единната сметка за данъци и осигуровки обмислят финансовото министерство и приходната
администрация, след като преди дни тя бе обявена за противоконституционна. Това каза финансовият министър Петър
Чобанов пред журналисти.
Първият вариант е единната сметка да остане, но да има четири подсметки. Вторият е да се въведат четири отделни
сметки - за данъци, за социални осигуровки, за здравни вноски и за частен пенсионен фонд, обясни Чобанов. Кой от тях
ще бъде избран, ще стане ясно до дни.
Експертите ще са готови със законодателното предложение в началото на следващата седмица, а парламентът има
готовност да го приеме в съкратени срокове, за да има нови законови текстове преди решението на Конституционния
съд да влезе в сила. Готвят се и съответните промени в информационните системи.
Ситуацията не е благоприятна, но правим всичко възможност да действаме бързо, да да стане преходът безболезнено,
обобщи Чобанов. Той прогнозира, че ако се въведат 4 сметки, вероятно ще трябва да се плащат и 4 такси за банков
превод.
Междувременно по време на блиц контрола на Чобанов в парламента Георги Кадиев пък влезе в директен сблъсък с
Петър Чобанов заради освобождаването на зам.-директора на Агенция "Митници" Румен Данев, като поиска да узнае
каква е "неблагоприятната информация", получена от премиера за него.
Чобанов отговори, че Данев е освободен по свое желание, а неблагоприятната информация била за влошена работна
среда след назначаването му преди месец.
От ГЕРБ пък нарекоха спорен механизма на оценяване на всичките 1100 проекта на общините пред фонд "Региони".
"Необяснимо е защо 23 млн. лв. се насочват за градинки и паркове за отдих. Стара Загора например получава 4 млн. лв.
за парк, село Чавдар - 1 млн. лв. за ремонт на площада си и за парк, а в същото време не е одобрен нито един от
проектите на община Пловдив.
√ Драгомир Стойнев: 2 млрд. евро са влени в икономиката ни за 7 месеца
Два милиарда евро, приблизително са влени, в българската икономика през тези 7 месеца, в които е на власт това
правителство. Това каза министърът на икономиката,енергетиката и туризма Драгомир Стойнев на церемония по повод
връчването на сертификат за инвестиция клас "А" на "СОЛ България" ЕАД за проект "Завод за производство на
промишлени газове" в град Девня, съобщи Фокус.
„Последните данни показват, че износът се увеличава. За нас са важни инвестициите, тъй като поехме ангажимент за
подобряване на бизнес климата. Готвим втори пакет за опростяване на режими от приблизително 100 режима,
показахме, че сме коректен партньор. Няма забавени плащания вече към бизнеса, изцяло коректни сме. Започваме с 3
проекта тази година, за да има кадри за бизнеса в отделните сектори", обясни Стойнев.
Радвам се, че подобни инвеститори като СОЛ - България се чувстват добре в страната, каза той. По думите му - важно е да
ги подкрепяме и да привлечем и други италиански инвеститори. В най-скоро време ще преодолеем едно забавяне на
инвестиция, която се е случила в миналото. „Работните места стъпка по стъпка ще се създадат. Оттук-нататък всичко е в
наши ръце, но залагаме на диалога- той е ключов. Трябва да намираме с инвеститорите общи решения. Стъпка по стъпка
- икономическата ситуация в България се подобрява. За мен е чест да връча сертификата на СОЛ-България", каза още
министър Стойнев.
В България има пазарна икономика, т.е. ние по никакъв начин не можем да се бъркаме във взаимоотношенията между
отделните частни дружества и да казваме как да се управляват частните дружества, заяви още Стойнев на
журналистически въпрос, как гледате на предложението на ПП „Атака" за одържавяване на ЕРП-тата.
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Аз научих за това, което се е случило в енергийната комисия, но аз не знам какви са мотивите на народните
представители, заяви Стойнев. „Kазали сме, че, когато има структуроопределящи предприятия, и са важни за
икономиката, това означава, че всяко едно предприятие, което изпитва трудности, ще получи помощ от държавата",
посочи той. Ние сме държава-членка на Европейския съюз и тук действат принципите на пазарната икономика, каза още
Стойнев.
Попитан, каква позиция има по темата за АЕЦ „Белене", Стойнев каза: „Позицията ми е ясна и тя е национално отговорна
позиция, защото всяка една моя дума, всяко едно мое изречение могат да бъдат използвани в арбитража. Аз съм
отговорен човек и по никакъв начин не искам да политиканствам". За мен е важно България да спечели това дело, така
че аз не мога да направя официални коментари по темата „Белене" не мога да направя, каза още министър Стойнев.
В рамките на церемонията Драгомир Стойнев награди отличените фирми в направление "Машиностроене и
производство на метални изделия". Зам.-министрите Анна Янева и Бранимир Ботев връчиха награди в категориите
"Хранително-вкусова промишленост".
√ Вливат 15 милиарда лева в земеделието през новия програмен период
През новия програмен период в българското земеделие ще бъдат влети 15 милиарда лева, съобщи министърът на
земеделието и храните Димитър Греков пред журналисти в Добрич. Министърът посети Международната борса за
семена и посадъчен материал в добруджанския град.
Около 10.5 милиарда лева е финансовият ресурс за директните плащания, а останалите средства са по новата Програма
за развитие на селските райони, която ще стартира през юни, допълни Греков.
Министърът коментира, че усилията през новия програмен период ще бъдат земеделските производители да не
продават толкова суровина, а тя да се превръща в принадена стойност. По думите му в тази посока
зърнопроизводителите търсят все по-тясна връзка с животновъдството.
Според Греков подкрепа в следващите години ще получат производителите на интензивни култури като се търси
възможност допълнително да бъдат стимулирани чрез т. нар. плащания за първите хектари. Освен това, което
направихме за защита на българската продукция по границите, ще продължим специално да подпомагаме и хранителновкусовата промишленост със създаването на борси за директни продажби от селските стопани, каза Греков.
Министърът посочи, че ще бъдат подпомагани и малките преработвателни предприятия, така че продукцията, която не е
реализирана на борсите, да бъде преработвана първично и след това да се предлага на хранително-вкусовата
промишленост.
Димитър Греков информира, че има идея да бъде създадена обучителна база за студенти, която да използва научния
потенциал на Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево. По думите му селекционният център има
много добри кадри и няма да бъде закриван
Вестник Преса
√ Зеленчукопроизводството и овощарството стават приоритет
Зеленчукопроизводството и отглеждането на трайни насаждения ще бъдат приоритет през новия програмен период,
каза днес във Варна министърът на земеделието проф. Димитър Греков
"Зеленчукопроизводството и отглеждането на трайни насаждения ще бъдат приоритет през новия програмен период",
каза днес във Варна министърът на земеделието проф. Димитър Греков. По думите му акцент през следващите години
ще бъде и развитието на животновъдството и преработвателната промишленост. Заместник-министър Явор Гечев
допълни, че се обсъжда вариант за въвеждане на диференциация на директните плащания за производителите. Идеята е
най-големи суми да се дават за първите 500 декара, които отглеждат стопаните. Гечев посочи, че в този обем биха
попаднали всички, които се занимават с отглеждане на зеленчуци или овощки.
Той каза, че в новата програма ще има заложени мерки за стартиращ земеделски бизнес. Освен това ще останат
възможностите за младите фермери. Като нов елемент в програмата Гечев посочи възможността за стимулиране на
колективни инвестиции, което ще улесни сдружаването на по-дребните производители. Заместник-министърът посочи,
че се подготвят промени в нормативната уредба, които ще позволят и малките стопанства да продават продукцията си,
ако отговарят на хигиенните изисквания. По думите му ще бъде дадена възможност пазарите в 15 от големите градове в
страната да кандидатстват за изграждане на инсталации, които да позволят дребни производители да продават стоката
си директно на потребители.
Министър Греков каза, че в момента в страната близо 327 хиляди души се прехранват със земеделие. По думите му
секторът страда от липса на кадри и затова е наложително да бъдат променени учебните програми и планове на
професионалните училища. Според него министерството ще работи за изграждане на връзки между учебните заведения
и бизнеса. Това ще позволи да се осигуряват стипендии за ученици и да се подобри материалната база на училищата.
Министърът и двама от заместниците му участваха във Втората национална среща на земеделските производители в
България, която започна днес край Варна.
Председателят на земеделската асоциация, която е основен организатор на форума, Венцислав Върбанов посочи, че
трябва да се увеличи максималната сума, полагаща се за проекти в сектора. Според него, ако таванът бъде увеличен от
1,5 на 3 милиона евро, производителите ще имат повече въможности за започване и развитие на бизнес. Върбанов
допълни, че наред с производството на зеленчуци и плодове приоритет трябва да станат и преработвателните
предприятия, включително на зърно. Това е много по-изгодно от износа на зърно, тъй като в страната ще остава
принадената стойност на продукцията, обясни Върбанов. Той допълни, че асоциацията ще настоява в новата оперативна
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програма да бъдат заложени мерки за подпомагане на фермите, които отговарят на изискванията за хуманно отношение
към животните.
√ Петър Чобанов: Невъзстановеният ДДС е заради ревизии
Актуализация на бюджета за тази година няма да има, увери финансовият министър
240 милиона лева е невъзстановеният ДДС към края на годината, това е най-ниският размер на невъзстановен ДДС в
края на годината за последните 7 години. Това заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на заседанието на
парламентарна комисия по бюджет и финанси.
"Причината за невъзстановяването на тези 240 милиона лева са неприключилите проверки и ревизии на юридическите
лица, на които ДДС-то се дължи. Категорично прекратихме практиката да изпълняваме целите си за приходи,
задържайки ДДС, доказателство за това е върнатят ДДС през декември 2013 година в размер на над 540 милиона лева",
увери Чобанов.
Прекратихме практиката за някои фирми ДДС да се забавя, а за други да се изплаща след дни, нормалната поредност на
изплащането на ДДС се спазва, подчерта Чобанов. Той изтъкна, че през второто полугодие на 2013 година са събрани 520
милиона лева повече данъчни приходи от същия период на 2012 година. Приходите през януари 2014 година са повисоки от приходите през януари 2013 година, похвали се още Чобанов.
Свидетели сме на разгорещена полемика по отношение на фискалното състояние на държавата, коментира още
финансовият министър. И днес той беше категоричен, че актуализация на бюджета за тази година няма да има.
"Миналата година приключи с добри фискални резултати като се има предвид изходното ниво. Дефицитът към края на
2013 година е 1,8%. Можехме да си позволим още 150 милиона лева дефицит, но не го направихме. Държавният дълг в
края на годината е 14,1 милиарда лева при допустимо ниво 14,6 милиарда лева. Освен това нивото на фискалния резерв
е 4,7 милиарда лева или с 200 милиона лева над допустимия минимум", подчерта Чобанов.
Финансовият министър отговори и на въпрос свързан със звеното за фискален контрол. Звеното стартира през септември
2013 година със заповед на директора на НАП, интересът към външния конкурс беше доста голям, бяха подадени над
3000 заявления, предстои назначаване на хората на избраните позиции, заяви Чобанов. В първите дни от дейността на
звеното са констатирани нарушения при превозване основно на местни продукти. Проследено е движението на над 47
милиона килограма рискове стоки, отчете министър Чобанов.
Депутатът от ГЕРБ от Пловдивския избирателен район Менда Стоянова пък попита финансовия министър защо нито един
от четирите проекта на Пловдив няма да получи финансиране от Публичната инвестиционна програма "Растеж и
устойчиво развитие на регионите".
"Подобна инвестиционна програма липсваше в последните години, независимо, че на някои общини се предоставяха
допълнителни средства, те бяха малко на брой, между 20 и 30 на година, а инвестиционната програма достига до близо
2/3 от общините в България. Имаме намерение програмата да бъде продължена във времето. Получихме предложения
за над 2 милиарда лева, което показва, че нуждата от подобни инвестиции е много голяма", коментира финансовият
министър. Одобряването на проектите в ускорен порядък се направи, за да може общините да имат време да започнат
процедурите за обществените поръчки, обясни Чобанов.
"Проектите са оценявани според значението им, според възможността за създаване на по-добри условия за живот и
генериране на заетост в населените места. Междуведомственият съвет проведе три заседания. Мисля, че постигнахме
добро покритие на територията на страната, винаги ще има такива, които са спечелили проекти и такива, които не са, но
трябва да се имат предвид общините, които в последните години получаваха допълнителни средства без критерии и без
инвестиционна програма, сред тях са и София и Пловдив", каза още финансовият министър. Той подчерта, че Пловдив ще
получи 2 милиона лева за изграждане на общежитие на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Община
Пловдив разполага и със собствени средства да реализира инвестиционни проекти, изтъкна Чобанов.
Инициативата за освобождаване на Румен Данев от заместник-директорския пост на Агенция "Митници" дойде от самия
него. В края на миналата седмица бях уведомен, че той иска да си подаде оставката и да напусне заемания от него пост в
агенция "Митници". Възможно е и да е изпреварил последстващо действие, коментира още Чобанов по време на
заседанието на бюджетната комисия. Разполагам със заявлението на Данев за напускане, до мен достигна информация
за влошения работен климат в агенцията след неговото назначаване, добави той.
Кадровите промени в митниците ще продължат дотогава, докогато се оформи екипът, който е насочен изцяло към
увеличаване на бюджета. Мисля, че нямаме ситуация на кадрова безпомощност в агенция "Митници", тъй като имаме
директор на агенцията и заместник-директор, които вършат своята работа, подчерта Чобанов пред медиите.
√ Годишно Хазната губи 440 млн. лв. от пари в плик
В търговията, строителството, туризма и транспорта най-често се плаща на ръка
Държавата губи годишно поне 440 млн. лв. заради укриването на осигуровки и данъци и плащането на служителите в
плик, показва доклад на НАП, с който „Преса“ разполага. Плащането на част от заплатата на ръка и осигуряването на
служителите на минималните прагове за дейността е сред най-честите нарушения на работодателите.
Бизнесът има и друг вариант за неплащане на данъци и осигуровки - като декларира, че служителите му работят по 4
часа, а всъщност персоналът е зает по-дълго.
Загубата за хазната не е за пренебрегване. Според официалните данни годишно от данъци за физическите лица и
осигуровки се събират 8,394 млрд. лв. Така излиза, че 5% от сумата не влиза в бюджета. Ако погледнем пък
постъпленията от ДДС и акцизи (11,421 млрд. лв.), които всеки един от населението плаща, като потребява, излиза, че
26,5 на сто от тях не са подплатени с осигуровки и налози.
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За това, че бизнесът у нас в последните години масово укрива различни видове плащания и оборот, свидетелстват и
редица изследвания. Според последното международно проучване делът на сивата икономика у нас е 31,2% от БВП, или
25 млрд. лв.
Анализът на данъчните показва и притеснителната тенденция 54% от работодателите потенциално биха укрили пълните
заплати на работниците си. Според изследване на Института за пазарна икономика около 25% от наетите лица в страната
са наети на минималния праг за професията си. Така реално от 2,23 млн. наети души над 550 хиляди са с най-ниското за
сектора възнаграждение.
Рисковите сектори са търговията, строителството, ресторантьорството, туризмът, транспортът, инженерните дейности и
рекламата, става ясно от данните на НАП. Данъчните смятат, че най-проблемни са големите градовете, в които има
голяма концентрация на населението и по-висок стандарт на живот.
Вестник Капитал Daily
√ Плащанията за данъци и осигуровки ще се разделят
Финансовото министерство обмисля два варианта за промяна на единната сметка
Министерството на финансите обмисля два варианта за промяна на единната сметка, след като Конституционинят съд
обяви, че сега действащият режим противоречи на основния закон. В първия случай единното платежно ще остане и ще
се попълва един документ, но в него ще се посочват четири подсметки за основните видове задължения (данъци,
социални осигуровки, здравни осигуровки и вноски за втора пенсия). При втория вариант ще се попълват 4 отделни
документа. "Възможно е разходите на фирмите и гражданите отново да се увеличат", заяви финансовият министър Петър
Чобанов. Той обаче обеща да се търси най-оптималния вариант както за държавата, така и за данъкоплатците.
Как ще работи
Фирмите ще могат да продължат да плащат накуп данъците и осигуровките, които дължат, а системата на Националната
агенция за приходите ще продължи да погасява задълженията по реда на тяхното възникване. Разликата е само, че
плащания за данъци няма да се месят с плащания за осигурителната система. Например ако една фирма има невнесени
осигуровки, когато плати своето ДДС, няма да се насочва за покриване на осигурителни задължения. Ако обаче има
неплатен корпоративен данък с падеж преди подаването на ДДС декларация, плащането ще се насочи първо за неговото
погасяване.
В стария режим до 14 февруари
До създаването на нова схема за плащане погасяването на задълженията ще се извършва по сега действащия
механизъм. Това важи както за задълженията за личен подоходен данък, от които може да се ползват 5% отстъпка (ако
се платят преди 10 февруари), така и за дължимия ДДС, който трябва да се внесе до 14 февруари, съобщиха от
финансовото ведомство. Управляващите имат срок за реакция от 18 дни, считано от сряда, след което решението на
Конституционния съд влиза в сила и ще трябва да се върне стария режим с 11 платежни.
"Ще работим максимално бързо за промяна на сегашната система. В понеделник ще проведем и консултации с бизнеса,
преди да решим, за да сме сигурни, че след това ще предложим най-доброто решение", обясни финансовият министър.
Той допълни, че са подготвени както варианти за законодателни промени, така и технологични решения, но за да се
премие към действие, трябва да приключат консултациите с бизнеса.
Единното платежно нареждане бе въведено миналата година и позволява на хората и фирмите да правят само един
превод към НАП, като средствата им автоматично се насочват за погасяване на най-старото от задълженията, за което
настъпи падеж. Независимо дали става въпрос за данъци или осигуровки. Механизмът спестяваше транзакционни
разходи, тъй като замести действащите 11 различни основания за плащане на данъци и осигуровки и по информация на
финансовото министерство остави в частния сектор 26 млн. лв., които иначе биха постъпили в банките под формата на
такси.
Вестник Дневник
√Стажантите ще получават препоръка от работодателя
Промени в Кодекса на труда, с които се уреждат трудовите договори на стажантите, бяха гласувани от депутатите на
първо четене днес.
Изменението предвижда възможност за наемане по трудов договор с условия за стажуване на току що завършили
средно, професионално или висше образование при условие, че не са работили преди това.
Работодателят се задължава да обучи стажанта в реална работна среда, като, ако е нужно, ще определя и наставник.
Ограничението е стажът да е поне 6 месеца, но не по-дълъг от 9 месеца и не може да се удължава. В края на стажа
първият работодател ще издава препоръка, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.
Целта на правителството е да улесни постъпването на първа работа, защото сега бизнесът търси предимно хора с опит,
какъвто завършващите няма къде да получат. Близо 30% от хората до 28 години нямат работа.
Конференция Бизнес и образование
Идеите, които могат да променят образованието
Кога и къде:
25 февруари 2014г., Хотел Балкан, София
Фокус в програмата:
- Как българското образование да бъде конкурентноспособно и каква е ролята на държавата и бизнеса в него
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- Какво показа рейтингът на висшите училища в България
- Как българското образование да влезе в 21 век
- Успешните примери: училището и университетът на бъдещето
- Добри практики: как бизнесът може да срещне образованието
- Интересни истории: как се прави успешна кариера без традиционно образование или с образование в чужбина
Вестник Стандарт
√ До 20% повече европари за ТКЗС
Фермери искат 3 млн. лв. таван на помощите за инвестиции в стопанствата
Земеделският министър проф. Димитър Греков разгледа борсата за семена и посадъчен материал в Добрич, където
получи благодарности от стопаните за изплатените още през януари субсидии за единица площ
Сдруженията на земеделските производители ще имат право на по-високо финансиране по европейските програми,
отколкото стопаните, които кандидатстват самостоятелно. Модерните ТКЗС-та ще могат да получават между 10 и 20%
повече средства от индивидуалните бенефициенти. Това обясни зам.-министърът на земеделието Явор Гечев във Варна.
По-голяма субсидия ще има и за първите 500 дка от всяко стопанство, заявени за подпомагане. Така от по-големите суми
ще могат да се възползват производители на зеленчуци и плодове, както и стопани, които отглеждат трайни насаждения,
каза земеделският министър проф. Димитър Греков. Той и цялото ръководство на ведомството са в Златни пясъци на
Втората национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Развитие на животновъдството и
на преработвателната промишленост също ще бъдат акцент през следващите години, подчерта министърът. За да се
осигури по-добър пазар за родните стоки, тържищата в 15 от големите градове в страната ще могат да кандидатстват за
финансова помощ. С нея ще могат да изградят необходимите инсталации, които да позволят дребни производители да
продават стоката си директно на крайните потребители. Земеделците поискаха от министъра вдигане на тавана за
помощта, която ще може да се получи през следващия програмен период по мярката за инвестиции в земеделските
стопанства. В момента е предвидено максимума на подпомагането да бъде 1,5 млн., а смятаме, че трябва да се вдигне
на 3 млн. лв., каза шефът на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов.
Кръстина Маринова
√ Дебат за монополите в навечерието на протести срещу сметките
София. Управляващите и граждани ще обсъждат по обед мерките срещу монополите ден преди обявения протест на
т.нар. февруарски протестиращи срещу големите комунални компании. Общесвеният съвет по енергетика беше свикан в
четвъртък от енергийния министър Драгомир Стойнев.
Преди ден беше обявен протест, на който в неделя хората ще изразят недоволството си от услугите и сметките на
„Топлофикация – София", „Софийска вода" и енергийните дружества. Те се заканват да горят сметки. През февруари
подобни демонстрации доведоха до оставката на правителството на ГЕРБ.
По данни на Министерството на икономиката и енергетиката на днешното заседание ще бъдат обсъдени „мерките, които
държавата предприема в подкрепа на бизнеса и гражданите срещу монополите".
Освен министър Стойнев ще участва и вицепремиерът Даниела Бобева, която отговаря за икономическата политика.
Заседанието ще се излъчва онлайн на страницата на енергийното министерство.
√ Бакалавър само за три години
София. Задължителното 4-годишно обучение в бакалавърска степен ще отпадне. Университетите сами ще решават колко
години да обучават по една или друга специалност.
Идеята е вместо да се фиксира брой години, студентите да натрупат определени кредити, за да получат диплома.
Точките могат да бъдат 180 или 240. Ако студентът иска да продължи в магистърска степен и е събрал само 180 кредита,
да следва две години. Ако има 240 точки, магистратурата му ще трае само една година. Предложението за отпадането на
4-годишното ограничение повдигна народният представител Лютви Местан.
Просветният министър Анелия Клисарова се съгласи с него като добави, че ще отпадне и сега съществуващото понятие
професионален бакалавър. В момента за професионални бакалаври учат примерно зъботехниците и помощникфармацевтите.
20-25 милиона ще загубят университетите от падането на таксите, ако не бъдат компенсирани, е изчислило просветното
министерство. Министър Анелия Клисарова обаче каза, че в същото време МОН ще раздаде 21 милиона лева за
специалностите, които са показали най-високо качество според рейтинговата система. Така на практика за най-добрите
недостигът ще бъде компенсиран, а останалите трябва да помислят дали да не променят направленията си. Клисарова
поясни също, че по-евтиното висше образование може да влезе най-рано през учебната 2015-2016 година, тъй като
сегашният бюджет вече е направен. Ако се приеме идеята да има държавна поръчка в стратегическите за България
специалности, държавата ще може да увеличи и издръжката за един студент в тях много над сегашната, допълни
министърът.
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Вестник Монитор
√ София с рекорден бюджет
67 НА СТО ОТ СРЕДСТВАТА СА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Инвестират 710 млн. лв. в завод за боклук, в улици и забавачки
През тази година София ще харчи рекорден бюджет от 1,465 млрд. лв., с какъвто не могат да се похвалят дори някои
министерства. Това е с почти 250 млн. лв. повече от миналата година.
След три часа горещи дебати столичните общински съветници приеха проекта за бюджет на града. „Тайната коалиция
стана явна”, пошегува се червеният Иван Таков, след като в подкрепа на бюджета гласуваха представителите на ГЕРБ,
НДСВ, Синята коалиция, „Атака“ и ВМРО. Социалистите не подкрепиха разчетите, защото липсвало план-стратегия за
развитието на града.
„Секторите образование, здравеопазване и спорт са силно подценени”, категорична бе шефката на социалистите Милка
Христова. Тя обясни, че бюджетът е обърнат към центъра на града и
не отчита нуждите на крайните квартали
Червените общинари също така настояха приходната част в бюджета да бъде увеличена с 55 млн. лв.
Техният колега Иван Мечков пък призова от 710-те милиона за капиталови разходи да бъдат дадени 10 млн. лв. на
общинските здравни заведения, с които да покрият борчовете си.
В крайна сметка мнозинството
отхвърли и двете предложения
„Бюджетът за 2014 г. финансира конкретни проекти, а не пожелания и мечти”, категоричен бе столичният градоначалник
Йорданка Фандъкова. Приоритетите на общината и през тази година ще са екология, транспорт и образование.
Много важна подробност е рекордната капиталова програма от 710 млн. лв.
„През 2014-а ще бъдат направени пет пъти повече неща в града. Всичките тези пари ще бъдат инвестирани в София. 67 на
сто от тези средства са по оперативните програми и са безвъзмездни”, обясни шефът на комисията по бюджет Орлин
Алексиев.
Като приоритет през тази година кметицата определи и видеонаблюдението, за което са предвидени около половин
милион лева. Освен това ще се развие електронната община – електронен портал и електронен регистър. От БСП
отправиха критиките, че всъщност европейските средства правят толкова голям бюджета, а не управлението на ГЕРБ. Те
предлагат още изграждане на велоалеи, площадки за стрийт фитнес, спирки с навеси, електронна община и завишаване
на парите по програма "Европа". Христова заяви, че общата събираемост на приходите през 2013 г. е 92%, което според
нея е ниско ниво. Тя го сравни с държавния бюджет, който събрал 97.5 на сто от заложеното.
Вестник Сега
√ Клисарова ще връща държавната поръчка и платеното висше
Просветният министър Анелия Клисарова обяви вчера смели идеи за промени във висшето образование без никакви
предварителни дискусии и анализ на очакваните ефекти. Промените ще бъдат в три насоки - в степените на висшето
образование, модела на финансиране и приема на студенти.
Степента професионален бакалавър ще бъде премахната от системата на висшето образование и студентите ще се
обучават само в бакалавърски и магистърски програми, съобщи Клисарова по време на блицконтрол в ресорната
парламентарна комисия вчера. Тя уточни, че срокът на обучение на бакалаврите ще бъде 3 или 4 г. В момента срокът на
обучение на професионалните бакалаври в колежите е 3 години, а на бакалаврите във висшите училища е 4. Идеята на
МОН е срокът да зависи само от кредитите за всяка отделна специалност. Лютви Местан от ДПС поиска да не се записва
изричен срок за продължителността на обучението, а да се постанови, че то ще бъде минимум 3 г. В много от
специалностите не е необходимо да се учи 4 г., коментира Местан. Според него много от програмите могат да се
съкратят с една година.
Следващата седмица МОН ще внесе това предложение в Народното събрание, обеща Клисарова, без да е ясно как ще се
прескочат задължителните срокове за обществено обсъждане и съгласуване в рамките на Министерския съвет.
От думите на министъра стана ясно, че вузовете ще загубят общо между 21 и 25 млн. лв. годишно от намаляването на
тавана на таксите, което предлага БСП. За компенсация просветната шефка предложи три варианта. Според нея тези
загуби ще се компенсират с 21.4 млн. лв., които бяха предвидени в бюджет 2014 г. за стимулиране на качеството във
висшите училища. В изказването обаче има сериозно недоразумение, тъй като евентуалното намаляване на таксите би
могло да влезе в сила от 2015/2016 г. Средствата за бонуси пък не се изплащат на всички висши училища, а само на
първенците в съответното професионално направление. Клисарова обяви още, че преговаря с останалите си колеги от
правителството за повишаване на издръжката на един студент, което частично би компенсирало загубите на вузовете и
би възстановило модела на финансиране отпреди кризата.
Тя предложи и трети механизъм, с който да се компенсират загубите на висшите училища. Това според нея е възможно
чрез връщане на държавната поръчка, с която ще се определя колко студенти и по кои специалности ще са нужни и за
които държавата ще плаща обучението. Останалите желаещи да учат висше образование ще плащат изцяло издръжката
си. Ако няма кандидати за платена поръчка, факултетът ще се закрива, обясни просветният министър. ГЕРБ върна
платеното обучение като временна мярка, но тези студенти са незначителен брой на фона на общия прием. Моделът, за
който Клисарова говори, напомня ситуацията отпреди 1999 г., когато в държавните вузове учеха големи потоци платени
студенти извън държавната поръчка.
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√ Правителството ще запази логиката за плащане на задължения по давност
Можехме да похарчим повече милиони, коментира в блиц контрола в бюджетната парламентарна комисия
финансовият министър Чобанов
Дори и след отмяната на единната данъчна сметка на гражданите и бизнеса, правителството ще запази логиката й –
задълженията да бъдат погасявани по давност, заяви пред журналисти финансовият министър Петър Чобанов.
Тепърва ще се изработят новите правила - дали ще има една сметка с четири подсметки или четири отделни сметки, в
които да се плащат данъчните задължения, задълженията към НОИ и НЗОК, ще стане ясно през следващата седмица.
Промените ще бъдат правени заедно с бизнеса, гарантира още Чобанов.
Реално новите промени трябва да бъдат готови преди решението на Конституционния съд да бъде обнародвано в
Държавен вестник.
2013-а година приключва с добри фискални показатели, спрямо заложените нива и предварителните очаквания,
коментира малко по-рано финансовият министър по време на блиц контрол в комисията по бюджет и финанси към
Народното събрание.
Той посочи, че бюджетният дефицит е 1,8% или със 150 млн. лева по-малко от заложените лимити от 2% от брутния
вътрешен продукт. „С други думи можехме да си позволим да похарчим още, но преценихме, че няма такава
необходимост“, обясни министърът. Държавният дълг за миналата година е 14,1 млрд. лева спрямо 14,6 млрд. лева,
записани в закона. Фискалният резерв е над законния минимум и е в размер на 4,7 млрд. лева, отчете още Чобанов.
Първоначалните резултати на двете приходни агенции за януари 2014 година показват по-добри резултати от началото
на 2013 година, посочи финансовият министър. Той коментира, че предстои и назначаване на подбраните кандидати,
които да участват в звеното за фискален контрол.
Тази институция беше предложена още през септември 2013 година и до момента се извършва подбор на персонала.
Интересът към звеното е огромен – получени са повече от 3 хил. кандидатури. След като бъдат назначени, експертите ще
преминат и през обучение.
Румен Данев сам подаде оставка и инициативата за неговото освобождаване идва от самия него, допълни още Чобанов
по повод напускането на зам.-директора на Агенция „Митници“. Чобанов коментира, че освобождаването на Данев не е
коректно и критикува изказването на премиера, според което за Данев е имало „неблагоприятна информация“ и призова
за конкретни данни за корупция или други нарушения. Чобанов отказа да коментира подробно репликата на премиера,
но каза, че има данни за влошаване на работната среда след назначението на Данев.
Публичната инвестиционна програма ще бъде продължена и през следващата година, обеща още финансовият
министър. Фондът, който ще разпредели 500 млн. лева през тази година, трябва да върне растежа в общините и достига
до 2/3 от общините в страната. Досега средства са били отпускани за 25-30 общини, коментира още Чобанов. Програмата
е била добре популяризирана и са получени голям брой предложения на обща стойност 2 млрд. лева. „Това показва
нуждата от инвестиции в регионите“, коментира той.
Подборът е бил в ускорен порядък, за да могат общините да подготвят обществените поръчки по проектите.
Апликационните форми са били олекотени, а отговорността за изпълнението на проектите носят бенефициентите.
По-добрата среда за живот носи позитиви. Няма значение дали става въпрос за малки и големи населени места, „защото
хората го заслужават“. Така финансовият министър коментира данните на депутата от ГЕРБ Менда Стоянова, според
които за облагородяване на пешеходните зони и местата за отдих на село Чавдар с население от 1,2 хил. души, са били
отпуснати 1 млн. лева по Публичната инвестиционна програма.
Развитието на малките населени места ще помогне за икономическия растеж на регионите и увеличаването на заетостта,
обобщи Чобанов.
√ Даниела Бобева: Липсва подкрепа за малките и средни предприятия
Зам. министър-председателят е на мнение, че за да реализират успешно продукцията си на външни пазари, малките
български производители трябва да се сдружават
Липсва подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) през последните години. Много се говори, а се прави малко.
На това мнение е заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, съобщават от
правителствената пресслужба.
„Малките и средните предприятия са основната жертва на кризата. От около 309 хил. активни фирми през 2012 г. 136 800
декларират, че нямат оборот“, подчерта тя, описвайки тревожната тенденция средните предприятия да стават малки, а
малките - микро. За последните 3 г. инвестициите в дълготрайни материални активи са намалели с 50%, което, според
нея, е сигнал за декапитализация на МСП.
„Строителството и туризмът пострадаха най-много, но има слабо увеличение на износа от малки и средни предприятия,
което е благоприятна тенденция. Наблюдава се и слабо нарастване на иновациите, които се въвеждат в бизнеса“, обясни
вицепремиерът при откриването на форум, посветен на помощта, която европейските фондове и финансовите
институции оказват на малкия и среден бизнес.
Според нея приетата неотдавна от Министерски съвет стратегия за МСП е реално изпълнение на програмата за
управление на правителството, в която подкрепата за малкия бизнес е приоритет.
Сред приоритетите в стратегията е гарантиране на достъп до финансов ресурс за малките фирми. Концепцията за
трансформиране на Българската банка за развитие (ББР) включва разработване на специфични продукти за МСП, за
предекспортно финансиране и за финансиране на предприятия в тежко финансово-икономическо състояние.
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Даниела Бобева каза още, че се търсят начини за създаване на бизнес инкубатори.
„В бюджета за тази година са отделени 20 млн. лева за иновации“, припомни вицепремиерът и призова бизнеса да
кандидатства с добри проекти. „Сред приоритетите на правителството са насърчаването на износа и създаването на
добро електронно управление.“
Зам. министър-председателят подчерта, че за да реализират успешно продукцията си на външни пазари, малките
български производители трябва да се сдружават.
„Защитата и подкрепата на малките и средните предприятия не може да се разглежда и извън контекста на
антимонополните политики, които провежда правителството", заяви г-жа Бобева.
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