Вестник Труд
√ Тръгва дебат за агропарите
Ден след като Асоциацията на земеделските производители алармира, че Министерството на земеделието се готви да
преразпределя европари без съгласуване с фермерите, вчера от ведомството отхвърлиха тези твърдения. От
министерството на Димитър Греков съобщиха, че тепърва тръгват обществените обсъждания за новите директни
агросубсидии.
По отношение на спорната наредба за преразпределения на директните субсидии за ниви от министерството посочиха,
че тя е пусната за обществено обсъждане на 14 февруари тази година.
“Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат
своите предложения по новостите в директните плащания за следващия програмен период. Новите моменти са
структурирани в следните групи: екологични плащания, активни фермери, млади фермери, малки стопанства и
преразпределително плащане”, уточниха оттам.
Предвижда се малките и средните стопанства, с площ до 300 декара да получават по-високи субсидии, а фермите над 10
хил. дка - намалени. Тръгва дебат за агропарите.
√ 295,5 милиона евро от ЕС за е-управление и чиновници
Държавната и общинската администрация, както и съдебната система, ще се усъвършенстват с 295,5 млн. евро от ЕС.
Толкова са предвидените средства за новата оперативна програма “Добро управление”, която трябва да се прилага в
периода 2014 - 2020 г. Това става ясно от първия цялостен проект на програмата.
“Добро управление” обединява две от оперативните програми от периода 2007-2013 г. - “Административен капацитет” и
“Техническа помощ”. Бюджетът до 2020 г. е с 93,6 млн. евро повече от този за изминалите 7 г. Въпреки това е драстично
намален в сравнение с първоначалните варианти за разпределение на евросредствата за 2014 - 2020 г. Според досега
известните бюджети на програмите се предвиждаше за “Добро управление” да бъдат заделени между 356 млн. и 375
млн. евро.
Според последния проект основна част от евросредствата за администрацията отново ще отидат за развитие на
електронното управление, както и за подобряване на административното обслужване. За тази цел са предвидени 127,6
млн. евро. Парите ще са за развитие на електронни административни услуги и за свързване на системите на различните
ведомства, които сега съществуват самостоятелно. Част от средствата ще отиде за първия етап на въвеждане на еобществени поръчки - подаване на оферти онлайн. За да стане възможно това, ще се купуват софтуер и компютри за
Агенцията за обществени поръчки.
Е-здравеопазването е другият сектор, който ще се подпомага от новата оперативна програма. Като резултат ще може да
се проследява онлайн кога пациентът е приет или лежал в болница и какъв е здравният му статус. Очаква се така да се
подобри финансовият контрол в системата.
С европари ще бъде въведено и комплексно административно обслужване на гражданите - центрове, в които на едно
място да се предоставят услуги на различни администрации. Ще се развиват също така електронните системи на агенция
“Митници”, Националната агенция за приходите, както и на съдебната власт.@295,5 милиона от ЕС за е-управление и
чиновници.
Вестник Стандарт
√ Режат бумагите в 320 000 фирми
Идеи за отпадане на правила за работното време разбуниха синдикатите
Предложения за промени в Кодекса на труда намаляват бумагите в микро- и малките фирми. Дребните предприемачи да
не водят правилници за трудовия ред, нито графици за ползване на отпуските и ревизионни книги с констатациите от
проверките на контролните органи, иска депутатът от БСП Петър Кънев. Той вече е внесъл в парламента промените в
трудовия кодекс, с които се отменят редица разпоредби за дребните предприемачи. "В България има 320 хиляди
микрофирми средно с по 1,8 души персонал. Не може да искаме от тях да водят същия обем документация като
големите", заяви за "Стандарт" Кънев. Според него за дребните предприемачи не трябва да важат ограниченията за
удължено работно време и за непълен работен ден. Сега според КТ удължено работно време не може да се полага
повече от 20 дни последователно и повече от 60 дни в годината. При това допълнителният труд трябва да се компенсира
с почивка. Работата на непълен ден пък заради намалено производство не трябва да е повече от 3 месеца. "В повечето
случаи става дума за фамилни фирми - предприемачът и жена му, нека те сами решат колко да работят", коментира
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Кънев. Според критериите за малко предприятие обаче в него работят до 50 души и новите правила ще важат и за тях,
ако бъдат приети от парламента. Кънев предлага още да отпадне разпоредбата дребните предприемачи да съгласуват
със синдикатите всички промени в работното време. Поради простата причина, че в тези фирми синдикати няма.
Профсъюзите обаче реагираха остро: "Това е погром над трудовите правоотношения". От КНСБ припомнят, че промените
на Кънев съвпадат с предложения на БСК. "Зад фасадата, че се облекчават малките предприятия, се нарушава
конституцията", посочиха от КНСБ. В отпадането на трудови норми единствено за микро- и малки фирми те виждат
дискриминиране както за работещите в тях, така и за останалите работодатели.
Мила Кисьова
√ За седем години: Плюс 4 млрд. от Брюксел
Членството в Общността обаче не трябва да се разглежда единствено през призмата на платените и получените средства.
Единният пазар, приливът на чуждестранни инвестиции, както и отворените граници за българските граждани пораждат
редица други ефекти, които оказват влияние на родната икономика. Например от 2008 г. насам сумата на всичките
чуждестранни инвестиции у нас възлиза на над 30 млрд. лева, сочат данните на БНБ.
Мартин ЛЕКОВ
√ Петков: Реиндустриализация на Севера ще отнеме четвърт век
Велико Търново. За да тръгне икономиката напред и да заработи така, както е било преди години, на Северна България
ще й трябва четвърт век, ако се развиваме с тези темпове. Според председателя на Съюза на икономистите в България
проф. Кръстьо Петков реиндустриализацията не само на Северна България, а и на цялата страна вече е станала приоритет
за държавата и за първи път от много години вече имаме реална представа какво трябва да се върши. В Севера за
последните 50 години не са строени никакви нови електропроводи, което е една от основните причини да няма интерес
от инвеститори. Ако такива пък се появят, те се сблъсквали с неописуеми трудности от административен ред и след
няколко месеца си прибирали парите и инвестирали в Румъния. Според него държавата трябва да преосмисли, че в
Северна България се произвежда не само зърно, понеже тук е житницата в Добруджа, а могат да се развиват и високи
технологии.
Първото, което трябва да се направи, е да се изгради инфраструктура и да се построят нови енергийни мощности. Цената
на тока не можела вечно да върви надолу и затова държавата трябва да помисли за повишение на цените на тока, но
само ако то е обвързано едно към едно с повишение и на доходите на населението. По време на конференцията в
старата столица присъстваха повече от 63 представители на бизнеса, икономиката, енергийното министерство, пристигна
лично и шефът на "Енерго-Про" Стефан Абаджиев. Представителите на ДКЕВР получили покана обаче не уважиха форума
и никой от тях не се появи в старата столица. Кръстьо Петков вече е започнал с колегите си икономисти да разработват
уникална карта, наречена "Карта на черните дупки в електроикономиката". На нея ще бъдат отбелязани всички места в
страната, в които продължава да се краде ток организирано.
С друг цвят щели да са местата, където електроснабдяването е недостатъчно и за да дойдат инвеститори, има нужда от
нови електропроводи. Според проф. Петков кражбите на ток все още са голям проблем за енергетиката. Колкото и
невероятно да звучи, по време на активния сезон по Черноморието кражбите достигали повече от 30 %. В Съюза на
икономистите в България вече имало създадена специална група, в която членуват бивши полицаи и криминалисти,
които събират данни за организираните кражби на ток, които ще бъдат оформени в доклад и предадени на съответните
органи, освен че ще ги има и на картата.
Вестник 24 часа
√ Орешарски: Най-големите възможности за включване на български компании на азербайджанския пазар са в
строителството
На двете срещи с президента и с премиера на Азербайджан обсъдихме въпроси от взаимен интерес, свързан с понататъшното икономическо развитие и бизнес контактите между двете страни. Стигнахме до общо заключение, че
добрите политически контакти трябва да продължат да се развиват със задълбочаване на икономическото
сътрудничество. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски пред журналисти в рамките на втория ден от
официалното си посещение в Азербайджанската република, съобщиха от правителствената информационна служба. Той
изтъкна, че енергетиката е била един от акцентите в срещите му по-рано с президента Илхам Алиев и с премиера Артур
Расизаде.
„България е първата страна, която стои на пътя на азербайджанския газ към Европа”, посочи министър-председателят
Орешарски. Той отбеляза възможностите за инвестиции на местната газова компания „СОКАР” в България с оглед на понататъшното изграждане на газовата мрежа в България. „Говорихме и за други сфери – туризъм, селско стопанство,
студентски обмен. Необходимо е да ускорим спогодбата между българското и азербайджанското министерство на
образованието, за да може с по-голяма лекота да се признават дипломите от двете страни”, заяви премиерът
Орешарски. По думите му туристическите възможности са огромни – както при летния, така и при зимния туризъм. „Има
възможности и в отбранителната индустрия. Има стари контакти, по които на този етап не се работи. Ще направим
усилия да ги възобновим и да ги разширим”, каза министър-председателят.
Той обърна внимание и на културния обмен. Специално по тази тема премиерът Орешарски проведе среща с първата
дама г-жа Мехрибан Алиева. „Обсъдихме различни възможни инициативи, в това число подпомагане от страна на фонда
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„Гейдар Алиев” за изграждане на подходящ обект в София, който да символизира българо-азербайджанската дружба”,
добави премиерът.
Пламен Орешарски изтъкна, че президентът Алиев е подчертал, че българските компании са добре дошли в
Азербайджан, в това число по отношение на ускореното строителство. „Мисля, че българският бизнес може да се включи
активно, подпомагайки усилията на нашите домакини да изградят още по-модерна столица и правейки добър бизнес от
тяхна гледна точка”, каза премиерът Орешарски. Той обяви, че ще се прегледат в посока на облекчение и в рамките на
възможното всички регулации, които препятстват включването на български компании на азербайджанския пазар. „Найголеми са възможностите в строителството. Предстои изграждането на нещо като нов град, което е добра възможност за
българските строителни компании”, добави премиерът Орешарски.
По време на срещата си с премиера на Азербайджан министър-председателят Орешарски отбеляза и възможностите за
сътрудничество в селското стопанство и преработвателната индустрия. Министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев отбеляза необходимостта от по-активно взаимодействия на предприемачите от България и
Азербайджан. По думите му възможност в тази посока е организирането на бизнес форум, а в по-дългосрочен план и
създаването на директен полет София-Баку.
След срещата на четири очи между премиерите на България и Азербайджан в Министерския съвет в Баку бяха подписани
двустранни документи, като от българска страна се подписаха министърът на финансите Петър Чобанов, министърът на
околната среда и водите Искра Михайлова и ректорът на Великотърновския университет Пламен Легкоступ.
По-късно министър-председателят Орешарски ще се срещне с председателя на азербайджанския парламент Октай
Асадов.
Вестник Капитал Дейли
√ Възстановяването в еврозоната се забавя
Франция продължава да показва по-слаби резултати от другите големи икономики
Икономическото възстановяване в еврозоната не е успяло да набере сила през миналия месец, като нито
производството, нито секторът на услугите са успели да постигнат очакваното повишение. Съставният индекс на
мениджърските поръчки (PMI) в еврозоната е спаднал до 52.7 пункта спрямо 52.9, отчетени през последния месец на
миналата година. Понижението се дължи основно на показателя на индустриалното производство, който неочаквано се е
свил до 53 пункта спрямо 54 през декември. PMI - индексът на сектора на услугите - от своя страна е нараснал по-слабо от
очакваното - от 51.6 до 51.7 пункта. Показателите за валутния съюз все пак остават стабилно над нивото от 50 пункта,
разделящо свиването от растежа.
Бавно възстановяване
Макар анализаторите да очакват икономиката на еврозоната да постигне ръст и през четирите тримесечия на 2014 г.,
възстановяването остава слабо заради рекордно високата безработица и слабото вътрешно потребление. Последните
икономически проучвания заедно с данните за инфлацията, която остава далеч под заложените цели, ще окаже натиск
върху Европейската централна банка за ново разхлабване на паричната политика.
"Макар възстановяването да продължава, не успява да набере достатъчно сила, за да реши дълговите проблеми на
региона и да запълни неизползвания капацитет на икономиката. ЕЦБ вероятно ще разхлаби отново паричната си
политика на следващото заседание, за да се бори с дефлационния натиск", коментира пред Bloomberg Джеймс Ховат,
икономист в лондонската Capital Economics.
Регионални различия
Последната актуализация на PMI индекса показва, че втората по големина икономика в региона - Франция, продължава
да се представя по-зле от останалите големи страни. Това опровергава надеждите, които предизвика нарастването на
френския брутен вътрешен продукт с 0.3% през четвъртото тримесечие. В най-голямата европейска икономика Германия - също се наблюдава забавяне, като показателят на производството е спаднал до 54.7 пункта спрямо 56.5 за
предишния месец. Все пак експертите от изготвящия PMI индекса институт Markit заявяват, че според данните им
икономическият ръст в еврозоната ще се засили до 0.5% през текущото тримесечие.
Песимистични данни дойдоха и от втората световна икономика - Китай, където PMI индексът на производствения сектор
е спаднал до седеммесечно дъно от 48.3 пункта за февруари спрямо 49.5 за първия месец на годината. "Последните
данни от PMI индекса са поредният сигнал, че през последните месеци икономическият растеж в Китай се забавя. В
конкретния случай не трябва да се вглеждаме прекалено в числата, тъй като те вероятно са повлияни от по-малкото
работни дни заради честването на Лунната нова година", коментира пред Reuterts Никола Кейс, анализатор в UniCredit.
√ Лизинговият пазар продължава да се свива
Обемът на новосключените договори за финансиране расте, но не достатъчно
Лизинговият пазар продължава да се свива, но с по-малки темпове, въпреки че новият бизнес расте. Необслужваните
лизингови договори отчитат двуцифрен спад. Това показват данните на БНБ за лизинговата дейност към края на 2013 г. В
тях влизат отчетите на лизингови дружества, регистрирани в централната банка, които са задължени да подават данни за
дейността си всяко тримесечие.
Към края на миналата година броят на тези компании е 69, като за две години те са намалели с 25. Най-големият им брой
е бил през есента на 2011 г. - 94 дружества според данните на централната банка, като дотогава броят им се е
увеличавал.
Новият бизнес расте
3

Данните показват, че обемът на вземанията по лизингови договори в края на миналата година е 3.095 млрд. лв.
Необслужваните лизинги са за 618.2 млн. лв. И на годишна база (спрямо същя период на миналата година), и на
тримесечна (спрямо предходното тримесечие) спадът в обема на лизиновите вземания продължава. Така на практика не
се запазва отчетеното през предходното тримесечие (трето тримесечие на 2013 г.) нарастване на портфейла, което беше
първото от 2009 г. насам и на този етап единственото.
Темпът на свиване на портфейла намалява, като в края на годината е 4.6%, а само за периода октомври - декември е
0.3%. Свиването продължава, въпреки че новият бизнес (новосключени договори за лизинг) отчита нарастване през
последното тримесечие на миналата година и на годишна, и на тримесечна база, при това с двуцифрен темп (съответно
39.6% и 25.8%). Освен това трето поредно тримесечие има задържане на новия бизнес над 300 млн. лв. (382 мнл. лв.).
Резултатът за общия размер на лизинговите портфейли като цяло е негативен, тъй като явно обемът на
новодоговореното финансиране не успява да превиши обема на вземанията, които се погасяват.
На този фон необслужваните лизингови договори продължават да намаляват, като темповете са двуцифрени – 18.2%
годишен и 11.8% спрямо предходното тримесечие. Това може да означава, че компаниите в сектора отписват
несъбираеми вече вземания от свои клиенти. Принос може да има и практиката в корпоративния сектор, която важи и за
финансовите компании, за по-усърдно "почистване" на балансите в края на годината.
Леко възстановяване
През цялата изминала година един от сегментите на пазара – лизинг на товарни и лекотоварни автомобили, расте,
показват данните за представянето на портфейла по сегменти според вида на активите, отдавани на лизинг. Това е
единствената част от пазара, която показва устойчиво нарастване в продължение на цяла година (общ обем в края на
годината 760. 2 млн. лв.). Това е и сегментът с най-голям дял в общия портфейл от вземания на дружествата (виж
графиката).
Друга растяща част от пазара, макар и не с постоянни ръстове, е лизингът на недвижимо имущество (общ обем в края на
година 599.4 мнл. лв.), като става въпрос преди всичко за отдаване на лизинг на офиси и по-големи сгради. Другите два
основни вида активи – машини, съоръжения и индустриално оборудване и леки автомобили се свиват.
Лизингът на товарни автомобили и този на машини и съоръжения бяха едни от сегментите, които най-много пострадаха в
пика на кризата поради срива на секторите, с чието обслужване са свързани – транспорт, логистика, спедиция,
строителство.
Все още свиването на бизнеса като цяло продължава да оказва натиск и върху финансовите резултати на компаниите от
сектора. Според данните на централната банка за 17-о поредно тримесечие лизинговите дружества работят на загуба.
Размерът й за периода юли – септември 2013 г. е бил 449 млн. лв.
Вестник Дневник
√ Министерството на икономиката готви стандарти за туристическите центрове
Министерството на икономиката и енергетиката готви единни стандарти, на които да отговарят туристическите
информационни центрове в цялата страна. Това е основната цел на проект за 637 хил. лв., финансиран по оперативна
програма "Регионално развитие".
В момента според Закона за туризма тези центрове са мястото, на което се предоставя информация. Това не е
достатъчно. Необходим е правен механизъм за подпомагането им. Чрез тях министерството и общините могат да
изпълняват законната си функция – националната туристическа реклама, коментира ръководителят на проекта Мария
Иванова, която е и директор на дирекция във ведомството.
Тя посочи, че целта на проекта е да се подобри информационното обслужване на туристите и маркетинга на
туристическите дестинации в България. Крайният срок за завършване на проекта е през юли.
С въвеждането на стандарти се очаква те да се прилагат както за оборудването в офисите и услугите, които те
предоставят, така и за изискванията към персонала. В резултат на проекта ще бъде издаден и наръчник, който да се
ползва от служителите в центровете.
В резултат на проекта трябва да се реши и какъв ще е статутът на тези места за туристическа информация, какви ще са
източниците им на финансиране. Цели се и обвързването им в национална мрежа.
Данните към момента показват, че общо в страната има 136 такива центъра, като постоянно работещите от тях са 91. 78%
на сто от тях са туристически информационни центрове, 13% са посетителски центрове, изградени от министерството на
околната среда предимно в така наречените влажни зони, и има няколко, създадени от земеделското министерство към
природните паркове.
Около 70 на сто от всички са общинска собственост, 14 на сто са на неправителствени организации, а 5 процента са
частна собственост.
По груби данни около 800 хил. души са посетили тези центрове през миналата година. Половината от тях обаче не водят
статистика за това. В близо 80 на сто има поне един служител, който владее свободно чужд език.
Повечето от тях изпълняват и функции, които надхвърлят изискванията на Закона за туризма, обясни Николина Попова,
експерт на обединение ТИЦ - изпълнител на проекта.
Тя посочи, че трябва да се увеличат приходите на тези центрове, както и да се засили партньорството им с местния
бизнес.
Според нея идеалният вариант е да има национални, регионални и локални центрове, но това не е напълно приложимо.
Една от причините за това е, че не във всички места тези структури могат да разчитат на средства от местните бюджети
например.
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Мнение на експерти, работещи по проекта е, че тези центрове трябва да изпълняват и рекламни функции, както и
ограничена резервационна дейност - предимно да насочват туристите към местата за настаняване, покупка на билети за
културни събития и превози и др.
Вестник Преса
√ Баку ни дава до 3 млрд.куб.м газ годишно
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев пристига у нас през юни
България може да внася не един милиард, а три милиарда куб. метра газ от Азербайджан. Това заяви министърът на
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след среща на премиера Пламен Орешарски с азербайджанския
президент Илхам Алиев. За целта обаче е нужно да бъде изграден трансадриатическият газопровод (TAP), по който ще
тече газ от находището „Шах Дениз 2“ в района на Каспийско море към Западна Европа.
Тръбопроводът трябва да е с дължина 520 км и да минава през Гърция, Албания, Адриатическо море до Италия.
Синьото гориво може да стигне до България след 2019 г. „Булгаргаз“ вече има договор за доставки от Азербайджан, но
досега се говореше за много по-малко количество - 1 млрд. куб. м годишно. Потреблението у нас засега е около 2,5 млрд.
куб. м.
Азербайджан има огромен интерес към инвестиции в България, каза Стойнев. Президентът Алиев е потвърдил, че
страната му иска да участва в разширяването на газохранилището в Чирен. Освен това Азербайджан може да строи
газопреносна мрежа у нас за доставки за бита и бизнеса. Тя ще е конкурент на „Овергаз“. Проектът ще се осъществи чрез
съвместно българо-азерско дружество. От страна на Баку ще участва държавната компания СОКАР. Подробностите
трябва да се уточнят до юни. За тогава е насрочено посещение на Илхам Алиев у нас.
България изостава с газификацията, но ако българо-азерският проект се реализира, ще имаме нужда от по-големи
доставки на газ и диверсификацията на източниците е едно от решенията, обясни Стойнев.
Властите в Баку подготвят петгодишен инвестиционен план, от който могат да се възползват и родни фирми. Те например
биха могли да изпълняват строителни проекти. Потенциалът е огромен - столицата на Азербайджан прилича на голяма
строителна площадка. На практика се строи цял нов град, става въпрос за милиарди, подчерта Орешарски.
Правим розоварна в Азербайджан
България може да помогне на Азербайджан да има собствена дестилерна за розово масло. Най-вероятно това ще стане
чрез съвместно предприятие като ние ще участваме предимно с експертиза, съобщи в Баку министърът на земеделието
Димитър Греков.
Проблемът е, че брането на рози е трудоемко и зле заплатено. При високия стандарт на живот в Азербайджан, едва ли
ще има кандидати за тази дейност, обясни Греков.
България може да помогне на азерите да обогатят генофонда на говедата си. Породите им крави са в много лошо
състояние, коментира земеделският министър.
България предлага помощ за ски центрове
„Имаме прекрасни политически отношения, но икономическите тепърва трябва да се засилят”, каза вчера премиерът
Пламен Орешарски на среща с азерския му колега Артур Расизаде. Според българския министър-председател е логично
разговорите да започнат с енергетиката. Компанията СОКАР е предпочитан партньор за газификацията на страната, увери
той.
„Довел съм половината кабинет, но това не означава, че не можем да си сътрудничим и в областите на останалата
половина”, каза Орешарски. С първата дама г-жа Алиева обсъждахме културното сътрудничество, уточни премиерът. Тя
управлява фонда „Гейдар Алиев”, който може да инвестира в създаването на обект в парка на ул. „Баку” в София.
Орешарски подчерта големия потенциал на страната ни в туризма. „Главният инспектор на пистите в Сочи е българин“,
подчерта той. Азербайджан иска да изгради свои зимни центрове и България може да бъде от полза.
Паралелно с посещението на президента Алиев в София трябва да се организира българо-азербайджански бизнес форум,
предложи Драгомир Стойнев. Така ще се засилят икономическите връзки и ще стане възможно откриването на директна
авиолиния София - Баку.
Вчера двете правителства подписаха три споразумения - за обмен на студенти между университетите в Баку и Велико
Търново, в сферата на екологията и на финансите.
Вестник Класа
√ Учителската професия се топи, след 10 г. настъпва криза
След 10 години България ще се изправи пред безпрецедентна криза за учители, ако педагозите продължат да се топят
със сегашните темпове.
Това става ясно от доклад на министерството на образованието за работещите в системата, съобщава в. "Преса". В
документа се посочва, че само за 6 години – от 2007 до 2013 г., близо 10 000 преподаватели са напуснали
образователната система.
Като основна причина освен пенсионирането се посочва и негативната демографска тенденция. В районите, където няма
деца, намалява и нуждата от педагози и затова хиляди професионалисти са потърсили препитание другаде.
В професията почти не влизат млади хора. От работещите около 88 000 учители близо 2500 са под 30-годишна възраст. В
същото време педагогическите факултети бълват педагози – в страната са записани 22 000 студенти в съответните
направления.
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Въпреки негативната тенденция единствено България и Чехия от всички европейски държави нямат приети правила за
развитие на учителската професия. В момента всеки трети преподавател е над 55-годишна възраст.
От министерството, ръководено от Анелия Клисарова са набелязали мерки за преодоляване на масовия отказ от
учителската професия. Те включват повече обучения за действащите преподаватели, както и стъпки за повишаване на
заплатите. В момента средното учителско възнаграждение е 777 лв., а младите постъпват при първоначална заплата под
450 лв.
√ Професията учител да стане държавно регулирана, предлагат от МОН
Професията "учител" да стане държавно регулирана професия, предлага Министерството на образованието и науката в
проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри - 2014-2020 г., публикувана на сайта на МОН.
До 9 март 2014 г. всички заинтересовани могат да изразят становища, препоръки и бележки по проекта на стратегията,
които ще бъдат взети под внимание преди проектът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.
Проектът на стратегията предвижда създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на
първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите
кадри. Включването на професията на учителя в Списъка на регулираните професии ще улесни мобилността на
българските учители в ЕС.
Регулирането на професията ще гарантира качеството на учителските компетенции на кандидатстващите да работят като
учители в България чужди граждани, а българските учители ще бъдат защитени в условията на динамичния трудов пазар.
В проекта се посочва, че общият брой на педагогическите кадри в средното образование в началото на учебната 20132014 г., по данни на Центъра за информационно обслужване на образованието (ЦИОО) на МОН, е 89 748 души, от които
98,4 процента са заетите в обществения сектор на образованието, а 1,6 процента - в частния. В сравнение с 2007 г. броят
на педагозите намалява с 9132 души, или с 9,3 процента.
Основни причини за намаляването на педагогическите кадри са по-малкото деца и ученици в образователната система с над 7%, предизвикано от демографските фактори - намалена раждаемост през предходни периоди и външна миграция,
както и от реформата в училищната мрежа.
По данни на ЦИОО към МОН в периода 2007-2013 г. феминизацията на кадрите в учителската професия се задълбочава,
като делът на жените от 84,4 процента за 2007 г. нараства на 86,3%. Има и ясно изразена тенденция на застаряване на
педагозите, изразяваща се в бързо намаляване на младите кадри на възраст до 34 години и на увеличаване на
педагозите на възраст 55 и повече години.
Относителният дял на младите кадри от 15% за 2007 г. намалява на 9,9% за 2013 г., а делът на кадрите на възраст 55 и
повече години се увеличава значително, като нараства от 16,8 процента за 2007 г. на 29,3 процента за 2013 г. Педагозите
на възраст от 35 до 54 години намаляват от 66 800 през 2007 г. на 54 000 през 2013 г., като относителното намаление на
този дял спрямо общия брой на педагогическите кадри е със 7,4%.
В проекта на стратегията се отбелязва, че разпределението на кадрите по видове образователни институции не се
променя съществено. Най-многобройни и през 2013 г. са педагозите в общообразователните училища - 55 500, в
детските градини - 18 900, в професионалните училища и в училищата по изкуствата са 11 500, 1500 са педагозите в
специалните училища, а най-малко са заетите в обслужващите звена.
Вестник Монитор
√ ДО 2020 В ЕВРОПА: Нискотарифните авиокомпании вземат 50% от полетите
Нискотарифните авиокомпании ще извършват над 50% от всички полети в Европа до 2020 г. Това сочат данните на
Европейската асоциация на нискотарифните превозвачи (ELFFA), цитирана от mediapool.bg. Според анализа на асоциация
нискотарифните авиокомпании стават все по-предпочитани и за бизнес пътувания.
Обикновено клиентите са привлечени от изключително атрактивни цени спрямо останалите авиокомпании. Стойностите
включват всички административни разходи на полета, но не и тарифата за превоз на багаж, която често е по-висока от
самия билет. Освен това таксата за куфар в багажното отделение не винаги е фиксирана. Безплатната храна на борда на
нискобюджетните компании няма, а кафе и закуска струват между 5 и 10 евро.
При промяна на запазената дата на полета също се плаща такса, която зависи от дестинацията. Допълнително пари се
дават и при смяна на името на пасажер. Главният недостатък на нискобюджетните полети са летищата, които ги
обслужват. В повечето случаи те се намират на десетки километри от желаната дестинация.
√ ВЪВ ВАРНА: 58% от фирмите декларират онлайн печалбата си
58% от фирмите са декларирали печалбата си за миналата година онлайн, съобщиха от НАП Варна. До 13 февруари общо
5756 компании са подали декларации за финансовия си резултат и за дължимия корпоративен данък. 38% или 2177 броя
декларации са подадени в офиса на НАП Варна. Само 4% или 257 декларации са подадени по пощата.
Клиентите, задължени да подават годишна декларация за доходите си в качеството си на физически лица, все още
предпочитат да направят това в офиса на НАП Варна. От началото на годината до 13 февруари подадените декларации за
доходите са общо 4427 броя. 85% от тях са подадени в офиса на НАП Варна. Само 9% или 407 броя са подадени по
интернет. Едва 6% или 272 броя са подадените до момента декларации по пощата.
До 10 февруари, когато изтече крайният срок за плащане на данъка с 5% отстъпка доходите си за 2013 г. са платили 3986
варненци.
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За тези, които не са се възползвали от отстъпката до 10 февруари могат да направят това, ако подадат декларацията си по
електронен път и внесат дължимия данък в срок до 30.04.2014 г., припомнят от данъчните. Важно е да се знае, че
отстъпката може да се ползва, при условие че лицата, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на
дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ.
√ Eвропейско финансиране: Инвестираме €110 млн. в регионалния туризъм
Ресурс от 110 млн. евро ще може да се използва за развитието на регионалния туризъм, който е сред приоритетите в
новата оперативна програма "Региони в растеж". За това съобщи вчера главният експерт в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството Аница Русева. Планира се през следващите години програмата ще насърчи
популяризирането на туристически атракции, като бъдат заделени средства за консервация, опазване и развитие на
природното и културно наследство в страната.
Междувременно в Брюксел беше представена стратегия за морския и крайбрежния туризъм. 23 от 28-те страни в ЕС имат
крайбрежна ивица, а в сектора работят почти 3,2 млн. души, които генерират 183 млрд. евро за икономиката на
общността. Почти една трета от туристическата дейност на Европа е в крайбрежните райони, а около 51% от легловата
база на хотелите е съсредоточена в райони с морска граница. Предлага се диалог между круизните оператори,
пристанищата и останалите заинтересовани страни, рекламни и комуникационни кампании, насърчаването на стратегии
за намаляване на отпадъците в морските води.
investor.bg
√ Малките стопанства ще получават по-високи субсидии
Наредбата за директните плащания е публикувана за обществено обсъждане
Малките и средни стопанства, с площ до 300 декара, ще получават по-високо ниво на подпомагане от средното по линия
на директните плащания. Стопанствата с площ над 10 000 декара ще получават по-малко подпомагане от средното.
Това предвижда проект на наредба, публикуван на сайта на агроминистерството, за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане, информират от Министерство на
земеделието.
Срещу проекта остро възрази Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Според организацията
документът е изготвен непрозрачно, без консултации с фермерите.
Днес от министерството уточняват, че тепърва се слага началото на обществено обсъждане за подпомагането на
фермерите за обработваните от тях земи през 2014 г.
Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат
своите предложения по новостите в директните плащания за следващия програмен период. Новите моменти са
структурирани в следните групи: екоплащания, активни фермери, млади фермери, малки стопанства и
преразпределително плащане.
Една от основните промени в Регламента за директните плащания на площ по новата Обща селскостопанска политика е
въвеждането на т. нар. „преразпределително плащане”. В резултат на прилагането на старата система на плащане на
площ се получи несправедливо разпределение на подпомагането, а именно: свръхсубсидиране на земеделски
стопанства, обработващи големи площи и недофинансиране на уязвими стопанства с малко земи в секторите
животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство, посочват от МЗХ.
Основен приоритет в новата Обща селскостопанска политика е развитието на фамилното фермерство. Такъв е и
приоритетът на правителството и на Министерството на земеделието и храните за специално подпомагане на малките и
средни стопанства. За да има по-справедливо разпределение на европейските субсидии и за да се намалят различията в
подпомагането между отделните сектори, МЗХ ще приеме мерки за увеличаване на подпомагането на дребните и
средни земеделски стопанства чрез прилагане на преразпределителната схема, допълват от министерството.
Конкретните стойности и параметри на подпомагането ще бъдат уточнени по време на обществено обсъждане.
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