Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

TV 7
√ Реалност или утопия е минимална заплата от 700 ерво
700 евро минимална заплата - възможно ли е това у нас? По темата ни гостуват Васил Велев, председател на Асоциацията
на индустриалния капитал и Илиан Тодоров, депутат от "Атака".
Народният представител от партията на Волен Сидеров е категоричен, че такава заплата е постижима за България. Той
посочи, че има няколко начина това да се случи, един от тях е премахването на плоския данък и вдигането на налозите на
много богатите, както и премахването на тежката администрация и намаляването на партийните субсидии. Сред
предложенията на националистите е и депутатите да не получават заплати.
Велев обаче направи една проста сметка, която показва, че реално бюджетът не може да се справи с подобно
увеличение, тъй като за да се покрие то, са нужни над 90 млрд., а целият Брутен вътрешен продукт (БВП) на страната е 80
млрд.
infostock.bg
√ Стартира проучване за влиянието на минималния осигурителен доход върху неформалната икономика
Започва проучване за влиянието на минималния осигурителен доход върху неформалната икономика, организирано от
Асоциация на индустриалния капитал в България.
Изследванията, проведени до момента при изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика в България", както на национално, така и на браншово равнище, идентифицират некоректно сключените
трудови договори като едно от основните проявления на неформалната икономика, което носи рискове и за двете
страни по договора, ощетява техните права, ощетява бюджетните системи на страната, намалява гъвкавостта,
сигурността и ефективността на пазара на труда.
При изследването ще бъдат потърсени отговори относно коя от двете противоположни тези по отношение ролята и
функциите на МОД, лансирани в публичното пространство, е валидна.
Първата теза е за категорична и пълна подкрепа на МОД като ефикасен инструмент за повишаване събираемостта на
осигурителните вноски, гарантиране на финансовата стабилност на пенсионната система и позитивно влияние върху
пазара на труда в България, а втората е свързана с отричане на МОД поради тяхната контра продуктивна роля,
причиняваща сериозни деформации на пазара на труда. МОД затрудняват наемането на нискоквалифицирани
работници, особено в регионите с ниска средна работна заплата, и узаконява сивия сектор в трудово-правните и
осигурителните отношения.
В проучването ще се провери дали е нужно МОД да бъдат регионално диференцирани и каква би била реакцията на
работодателите при евентуална отмяна на МОД, дали ще се приближат до осигуряване върху реални доходи или масово
ще осигуряват върху минималната работна заплата.
Съществено ще бъде да се обсъди какво трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху
реални доходи (например, криминализиране на укриването на осигуровки). Ще се изследва и какви са представите на
работодателите за изработването на механизъм, който да позволи отчитането в МОД на обективните икономически
тенденции и реалности - изменения и тенденции в: пазарните позиции на продуктите в бранша, на цената на суровините
и материалите, на производителността на труда и т.н.
Очакванията са, че работодателите ще бъдат по-позитивни към МОД като инструмент, ако той отчита икономическите, а
не социалните параметри.
На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи
и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, с цел подпомагане на
развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда.
new.sliven.net
√ Минималните осигурителни прагове – за или против сивата икономика
Договарянето на минимален осигурителен доход е инструмент, който доведе до изсветляване на икономиката при
своето въвеждане през 2003 г. Десет години по-късно, неговата форма и роля трябва да бъдат оценени и осмислени, за
да бъде еднозначно определен ефектът от тази мярка.
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Множеството изследвания, проведени до момента при изпълнението на проекта „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика в България“ www.ikonomikanasvetlo.bg – както на национално, така и на браншово равнище,
идентифицират некоректно сключените трудови договори като едно от основните проявления на неформалната
икономика. Встъпването в договор за полагане на труд при непълни, неточни или неясни клаузи носи рискове и за двете
страни по договора, ощетява техните права, ощетява бюджетните системи на страната, намалява гъвкавостта,
сигурността и ефективността на пазара на труда. За да се противодейства ефективно на този феномен, е необходимо да
бъде детайлно проучено какви недостатъци има настоящата система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд,
посредством изследване на влиянието на системата от минималните осигурителни прагове върху неформалната
икономика.
Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проучване на оценките, мненията и представите за влиянието
на системата от МОД върху неформалната икономика като социално икономическо явление и нейните проявления. С
оглед разнопосочните влияния, които МОД биха могли да имат върху неформалната икономика, при изследването ще
бъдат потърсени отговори на следните ключови изследователски въпроси:
1. Коя от двете противоположни тези по отношение ролята и функциите на МОД, лансирани в публичното пространство,
е валидна:
• Категорична и пълна подкрепа на МОД като ефикасен инструмент за повишаване събираемостта на осигурителните
вноски, гарантиране на финансовата стабилност на пенсионната система и позитивно влияние върху пазара на труда в
България;
• Отричане на МОД поради тяхната контра продуктивна роля, причиняваща сериозни деформации на пазара на труда.
МОД затрудняват наемането на нискоквалифицирани работници, особено в регионите с ниска средна работна заплата, и
узаконява сивия сектор в трудово-правните и осигурителните отношения.
2. Необходимо ли е МОД да бъдат регионално диференцирани.
3. Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД - ще се приближат до осигуряване върху
реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата.
4. Какво друго трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи
(например, да се криминализира укриването на осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.).
5. Какви са представите на работодателите за изработването на механизъм, позволяващ отчитането в МОД на
обективните икономически тенденции и реалности – изменения и тенденции в: пазарните позиции на продуктите в
бранша, на цената на суровините и материалите, на производителността на труда и т.н. Очаква се работодателите да
бъдат по-позитивни към МОД като инструмент, ако той отчита икономическите, а не социалните параметри.
На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи
и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за
развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда. В началото на 2014 г.
изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ продължи с разширяване на
проектните дейности в пет нови индустриални бранша - корабостроене и кораборемонт, производство на мебели,
земеделие, рибарство и аквакултури, услуги от общ интерес (водоснабдяване и канализация).
chambersz.com
√ Минималните осигурителни прагове - за или против сивата икономика
Договарянето на минимален осигурителен доход е инструмент, който доведе до изсветляване на икономиката при
своето въвеждане през 2003 г. Десет години по-късно неговата форма и роля трябва да бъдат оценени и осмислени, за да
бъде еднозначно определен ефектът от тази мярка.
Множеството изследвания, проведени до момента при изпълнението на проекта Ограничаване и превенция на
неформалната икономика в България както на национално, така и на браншово равнище, идентифицират некоректно
сключените трудови договори като едно от основните проявления на неформалната икономика. Встъпването в договор
за полагане на труд при непълни, неточни или неясни клаузи носи рискове и за двете страни по договора, ощетява
техните права, ощетява бюджетните системи на страната, намалява гъвкавостта, сигурността и ефективността на пазара
на труда. За да се противодейства ефективно на този феномен, е необходимо да бъде детайлно проучено какви
недостатъци има настоящата система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, посредством изследване на
влиянието на системата от минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика.
Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проучване на оценките, мненията и представите за влиянието
на системата от минималния осигурителен доход (МОД) върху неформалната икономика като социално икономическо
явление и нейните проявления. С оглед разнопосочните влияния, които МОД биха могли да имат върху неформалната
икономика, при изследването ще бъдат потърсени отговори на следните ключови изследователски въпроси:
Коя от двете противоположни тези по отношение ролята и функциите на МОД, лансирани в публичното пространство, е
валидна:
Категорична и пълна подкрепа на МОД като ефикасен инструмент за повишаване събираемостта на осигурителните
вноски, гарантиране на финансовата стабилност на пенсионната система и позитивно влияние върху пазара на труда в
България;
Отричане на МОД поради тяхната контра продуктивна роля, причиняваща сериозни деформации на пазара на труда.
МОД затрудняват наемането на нискоквалифицирани работници, особено в регионите с ниска средна работна заплата, и
узаконява сивия сектор в трудово-правните и осигурителните отношения.
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Необходимо ли е МОД да бъдат регионално диференцирани.
Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД - ще се приближат до осигуряване върху
реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата.
Какво друго трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи (например,
да се криминализира укриването на осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.).
Какви са представите на работодателите за изработването на механизъм, позволяващ отчитането в МОД на обективните
икономически тенденции и реалности – изменения и тенденции в: пазарните позиции на продуктите в бранша, на цената
на суровините и материалите, на производителността на труда и т.н. Очаква се работодателите да бъдат по-позитивни
към МОД като инструмент, ако той отчита икономическите, а не социалните параметри.
На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи
и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за
развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда. В началото на 2014 г.
изпълнението на проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика продължи с разширяване на
проектните дейности в пет нови индустриални бранша - корабостроене и кораборемонт, производство на мебели,
земеделие, рибарство и аквакултури, услуги от общ интерес (водоснабдяване и канализация).

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Според доклад на Световната банка: Четири сектора вадят България от кризата
Има четири сектора на икономиката, които могат да извадят България от кризата, се казва в доклад на Световната банка.
Според експертите това са хранително-вкусова промишленост, машиностроене и електроника, фармация и високи
технологии. За последните например е посочено, че печалбите растат с 83% годишно. При храните пък сме били
традиционно силни в износа на вино, сирене и хлебни изделия.
При определянето на секторите са взети предвид наличието на традиции в страната и потенциалът за запазване на
сегашните и за стъпване на нови пазари.
За да могат тези сектори да се разгърнат, е необходима активна помощ от държавата в разработването на нови
технологии и иновативни продукти, се посочва в доклада.
√ НАП приема и онлайн плащания по новите 4 сметки
Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП.
Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически
грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично банковите сметки и кодовете
за вид плащане към съответния офис на НАП.
Регистрацията в електронната платежна система на НАП е безплатна и отнема няколко минути, уверяват от приходната
агенция.
Безпроблемно работят и услугите за достъп до данъчно–осигурителните сметки на клиентите и справките за наредените
суми и погасените задължения. Електронните системи на НАП приемат и подадените по интернет декларации за
облагане на доходите на физическите лица, формуляри за корпоративните данъци, ДДС документи и осигурителни
декларации. От НАП припомнят, че всеки гражданин или представител на фирма може да получи безплатно персонален
идентификационен код (ПИК), с който да следи в интернет данъчно-осигурителното си досие, плащанията и
задълженията, да прави справки за осигурителния доход и вноските, които работодателят му внася.
√ По-добри условия на финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" вече предлага нови по-изгодни условия за кредитиране на
проекти. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години, лихвеният диапазон е променен в посока поевтиняване на
кредитите:
4,5 - 8% за общини и 5 - 9% за корпоративни клиенти и физически лица. Фондът вече 9 години успешно изпълнява
функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за
консултации.
ФЕЕВИ предлага мостово финансиране по оперативни програми и съфинансиране за осигуряване на собствено участие
при проекти от други национални фондове.
Типовете мерки, които Фондът финансира включват: топлоизолация на сгради, подмяна на дограма, подмяна абонатни
станции, реконструкция на топлоизточника и топлопреносната мрежа, реконструкция на системите за отопление,
вентилация, климатизация, осветление; модернизация на системи за улично осветление; малки системи за комбинирано
производство на топлинна и електроенергия (ко-генерации); проекти с възобновяеми енергийни източници, когато
енергията се ползва за собствени нужди.
Защо да изберем ФЕЕВИ?
Бърза и улеснена процедура за кандидатстване
Годишната лихва остава непроменена за целия срок на договора
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Без допълнителни такси и комисионни, включително и при предсрочно погасяване
Техническа помощ по първоначална оценка на осъществимостта и ефективността на проектното предложение
Икономически ползи - понижаване разходите за енергия
Реализирането на проект за енергийна ефективност води до повишаване комфорта за обитателите на сградата
Съдействие при подготовка на предложението за инвестиционния проект и бизнес плана необходими при
кандидатстване за финансиране пред ФЕЕВИ
Намаляване отделянето на вредни емисии парникови газове в атмосферата
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" е създаден чрез Закона за енергийна ефективност през 2004
г., като юридическо лице независимо от държавните институции. Първоначално е капитализиран изцяло с грантови
средства, като основни донори са Глобалният Екологичен Фонд на ООН, чрез Международната банка за възстановяване и
развитие (Световна Банка), Правителството на Австрия, Правителството на България и частни български фирми.
Основните цели на Фонда са финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност, намаляване емисиите
от парникови газове в атмосферата и подпомагане развитието на пазара на проекти за енергийна ефективност в
България.
Клиенти на ФЕЕВИ са общините Бургас, Димитровград, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Разград; Национална
Музикална Академия „Проф.Панчо Владигеров“, Аграрен Университет - Пловдив, Великотърновски Университет „Св.Св.
Кирил и Методи“; МБАЛ „Стамен Илиев“ гр. Монтана, МБАЛ „Св.Мина“ гр. Пловдив, Университетска болница "Св. Иван
Рилски" ЕАД - гр. София и други.
Вестник Труд
√ Работещите все по-малко, трудът им - по-ефективен
Производителността на труда в България продължава да се увеличава за сметка на намаляването на работещите. Това
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През четвъртото тримесечие на 2013 г. всеки българин е
изработвал средно по 15,7 лв. от БВП за един час труд, или общо за периода 6693 лв. Производителността се е повишила
с 2,3% спрямо същия период на 2012 г. През четвъртото тримесечие на 2013 г. работещите са намалели с 23 600 на
годишна база, а общият им брой се е свил до 3,255 млн. души.
Данните на НСИ показват, че най-ефективен е трудът на работещите в сферата на услугите и индустрията. За един час те
произвеждат продукция, която струва над 4 пъти повече от заработката в аграрния сектор.
Над 57% от всички работещи са в сектора на услугите. Делът им се е увеличил с 0,8% спрямо края на 2012 г. Заетите в
индустрията са 26%, а в земеделието - 16%. Отчита се намаление на работещите и в двата сектора.
По-високата производителност на труда е довела до ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. През 2013 г.
икономиката е нараснала в реално изражение с 0,9% спрямо 2012 г. Ръстът е доста под очакваните от Министерството на
финансите 1,9%, каквато е и прогнозата, записана в Закона за бюджета за м.г. През 2013 г. БВП на България е 78,115
млрд. лв., или 39 940 млрд. евро по текущи цени.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. икономическият растеж е 1,2% спрямо година по-рано. Спрямо юли-септември
ръстът е 0,3%. Миналата седмица Европейската комисия леко завиши очакванията си за икономическия растеж на
България през 2014 г., прогнозирайки, че родната икономика ще нарасне с 1,7% вместо с 1,5%.
Ръстът на икономиката ни е в унисон със средния темп на растеж в Европейския съюз, показват данните на Евростат. През
четвъртото тримесечие най-голям ръст на годишна база е постигнала Румъния - 5,1%. Сред първенците са още Швеция,
Литва и Латвия. На обратния полюс са Кипър, Гърция, Хърватия, Естония, Испания, Италия, където растежът е
отрицателен.

Вестник Капитал Дейли
√ Промените в Закона за управление на отпадъците са на финалната права
Министерството на околната среда и водите е на финалната права по подготовката на промените в Закона за управление
на отпадъците (ЗУО), за които настояваха организациите в металургичната индустрия. Това съобщи зам.-министърът на
екологията Чавдар Георгиев, като в края на седмицата предстои и среща с организациите в сектора, а до месец може да
се очаква и законът да бъде внесен в Министерския съвет.
Акцентът на промените е търговията с черни и цветни метали. По думите на Стефан Стефанов, директор на дирекция
"Управление на отпадъците и опазване на почвите" в министерството, предварителните промени, които все още
предстоят да се уточняват, предвиждат намаляване на банковата гаранция за площадките за метали от 25 хил. на 15 хил.
лв. (освен банкова гаранция компаниите плащат и такса от 5000 лв. за всяка площадка, но за нея промяна най-вероятно
няма да има). Промените предвиждат още да се върне възможността физически лица да предават цветни метали на
пунктовете срещу заплащане. Според сегашния закон от началото на лятото гражданите ще са длъжни да предават
отпадъците си безплатно и само на общински площадки или чрез компании за разделно събиране на отпадъци.
Предлага се да се върне възможността за заплащане в брой при сделките с отпадъците под определен минимум на
сделката. Сега плащането е безкасово без значение стойността. Наскоро екоминистърът Искра Михайлова заяви, че
плащането на метали на стойност над 200 лв. ще продължи да бъде безкасово, за да се ограничат кражбите на
инфраструктурни елементи.
И гробищата за коли
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За площадките за разкомплектоване на стари МПС и за тези за електронно и електрическо оборудване ще бъдат
въведени условия, подобни на тези за площадките за черни и цветни метали, коментира Стефанов. Мотивът е, че много
често под формата на автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап.
Масова практика е автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на стари атомобили, съобщиха
преди време от Българската асоциация по рециклиране, като това води и до нелоялна конкуренция, тъй като заради пониските разходи могат да си позволят по-високи цени за изкупуване. Тази нерегламентирана дейност създава и рискове
за околната среда, тъй като маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са токсични отпадъци и трябва
да се изхвърлят контролирано.
Промяна ще има и за общините, тъй като те нямат готовност да организират до средата на лятото центровете си за
безвъзмездно предаване на отпадъци. За тях срокът ще бъде удължен с шест месеца до края на годината. По думите на
Чавдар Георгиев изкупуването на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса трябва да се изнесе извън жилищните квартали
- предимно в промишлените зони.
По искане на бизнеса
Вътрешният министър на ГЕРБ Цветан Цветанов беше един от авторите на действащите от юли 2012 г. текстове за ЗУО,
чиято цел беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може МВР да ограничи кражбите на метали. През
миналата година от металургичния бизнес се оплакаха, че голяма част от участниците на пазара са отпаднали заради
непосилните условия. От 2300 площадките са намалели с 65%, или са останали около 900, което е под санитарния
минимум на този тип обекти, който според бизнеса е 1200 - 1400. Пет браншови организации - Българската стопанска
камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на
рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс", отчетоха, че оборотите в сектора са намалели
с над 30-40%. МВР пък така и не успява да контролира този сектор, тъй като част от фирмите са преминали в сивата
икономика.
Като председател на парламентарната комисия по околна среда в предишния парламент Искра Михайлова беше сред
вносителите на жалба в Конституционния съд, в която се искаше текстът от закона за безвъзмездно предаване само на
общински площадки да бъде отменен. Мотивите бяха, че всеки гражданин има право да получи пари срещу вторичните
си суровини.
√ Идея: Здравната каса да плаща по-малко на болниците с повече пациенти
Проектозакон предвижда нов начин за отсяване на лечебни заведения и договаряне на лекарства
Пакет от значителни промени в здравните закони, вкарани като редакции в Закона за здравното осигуряване, предлага в
проект на сайта си Министерството на здравеопазването.
Според документа вече не здравното министерство, а надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще
определя с методика с кои болници да сключва договор институцията, както и кои лекарства да плаща. Надзорът пък
скоро ще стане отново доминиран от държавата - институцията ще се управлява от директор и управителен съвет, в
който превес да има държавата.
От Българския лекарски съюз (БЛС) обявиха, че са озадачени от оповестяването на проекта по този начин, след като са
имали уговорка подготовката за промени да се осъществи в съвместна работна група.
Министерско сито за болниците
Като един от най-спорните текстове в проекта се очертава възможността министърът чрез назначена от него комисия да
закрива и открива лечебни заведения. Ситото ще е чрез оценка на потребностите на населението от медицинска помощ
въз основа на Националната здравна карта.
"Не се засяга въпросът какво става, ако има по-малко лекари и лечебни заведения от броя в картата. Всичко като че ли е
съсредоточено в закриване на болници чрез картата. Тоест, когато има по-голям брой лечебни заведения, се случват
няколко неща – министърът повече няма да дава разрешение за нови лечебни заведения в тези области, а ще го спира
още на ниво инвестиционни намерения. В това предложение има логика, но начинът, по който е направено, е твърде
субективен. Едно такова решение би трябвало да се съчетае с алтернативни възможности за инвестиции в болниците приватизация или публично-частно партньорство. Иначе това означава, че в една област повече няма да се откриват нови
болници, което пък значи, че съществуващите имат пълни гаранции, че остават независимо от нивото на обслужване",
коментира д-р Димитър Петров, главен експерт на БЛС.
Неясният подбор на касата
Следващият притеснителен момент в проекта е предложението за селективно договаряне - касата няма да сключва
договори с всички лечебни заведения, а само с тези, които отговарят на изисквания, определени с твърде неясна
процедура.
"Това е изключително опасен текст и БЛС няма да се съгласи с него. Не може, когато има една каса монополист, тя да не
сключва договори с всички, които отговарят на изискванията. Няма болница в България, която може да издържи само на
кешови плащания. По този начин се отнема и изборът на пациента", смята д-р Петров.
В текста е записано още, че ако някое от лечебните заведения надвиши заложените по бюджет лекувани болни, за тях ще
му бъде платена по-ниска цена от стандартното. Това на практика означава, че най-търсените болници ще изчерпят
лимита си и след това трябва да искат доплащане от пациентите си или да ги пренасочват другаде, за да не работят на
загуба.
Промени и при лекарствата
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В ограниченията на лекарствата проектът е още по-категоричен. Досега цените на лекарствата и за кои плаща здравната
каса бяха въпрос на държавна политика. Ако законовите промени влязат в сила, това ще бъде поравно работа на
здравното министерство и надзорния съвет на касата.
В проекта се предвижда не национален съвет, а комисия към здравното министерство да определя цените на
лекарствата, както и какъв процент да плаща здравната каса. В структурата ще влизат четирима представители на
министерството, двама – на касата, и по един от съсловните организации на лекарите и фармацевтите. Тъй като тази
дейност се извършва безвъзмездно, остава да се гадае как членовете на комисията ще се отнасят към страничното си
задължение да следят стриктно цените и да решават кое лекарство се заплаща и кое не. В момента националният съвет
се занимава с това на трудов договор. Освен това в проекта е записано, че ако фирмите не предоставят допълнителни
отстъпки на здравната каса, тя няма да плаща лекарствата им. Това на практика ще върне дискриминацията от страната
на здравната каса чрез листите на чакащите за лечение или директно ще лиши болни от медикамента им.
√ Икономическото възстановяване в еврозоната набира скорост
Бизнес активността се е повишила повече от очакваното в първите месеци на годината
Икономическото възстановяване в еврозоната е набрало сили през първите месеци на 2014 г., подпомогнато от найсилното разрастване на сектора на услугите от две години и половина и най-големия ръст на продажбите на дребно от
края на 2001 г. Окончателните данни от съставния индекс на мениджърските поръчки (PMI) за региона показват
покачване до 53.3 пункта през февруари спрямо 52.9 през януари. Това ниво надвишава предварителната оценка за спад
до 52.7 пункта и е най-високото отчитане от юни 2011 г. Показателят остава за осми пореден месец над нивото от 50
пункта, разделящо свиването от растежа.
Положителни тенденции
Водеща роля за положителните данни отново има Германия, където PMI индексът е достигнал най-високото си ниво от
33 месеца. Данните обаче показват все по-голяма разлика от втората най-голяма икономика в региона – Франция, където
бизнес активността продължава да е слаба. Същевременно се наблюдава стабилно възстановяване на испанската и
италианската икономика, които бяха сред най-тежко пострадалите от кризата. Отделна статистика сочи, че през януари
продажбите на дребно са нараснали с 1.6% в еврозоната и с 0.9% в целия Европейски съюз.
Според Markit, които изготвят PMI индекса, БВП на еврозоната ще нарасне с около 0.4-0.5% през първото тримесечие,
което ще е най-високият ръст от три години. В сряда Евростат потвърди, че икономиката на региона е нараснала с 0.3%
през последните три месеца на 2013 г. Повишението се дължи най-вече на 1.2% ръст на износа и 1.1% на инвестициите.
Потребителските разходи остават слаби, като се отчита повишение от едва 0.1%.
Увеличение на персонала
Голяма част от повишението на съставния PMI индекс се дължи на показателя за сектора на услугите, който е достигнал
52.6 пункта. Първоначалните данни бяха за по-умерено повишение до 51.7 пункта. За да посрещнат увеличаващото се
търсене, фирмите от сектора са започнали да назначават повече персонал. Подиндексът на заетостта се е покачил до 50.1
пункта спрямо 49.7 през януари, като това е едва вторият месец от две години, през който се надминава границата на
растежа. "Макар и минимално, увеличението на служителите е най-значителното от средата на 2011 г. и подсказва, че
компаниите набират увереност в устойчивостта на възстановяването", коментира Крис Уилямсън, главен икономист на
Markit.
Положителните сигнали за икономиката могат да дадат аргумент на Европейската централна банка да не предприема
агресивни мерки за разхлабване на паричната си политика на месечното заседание в четвъртък. Същевременно
проучванията констатират, че бизнесът е продължил да намалява цените на продуктите си. Това е лош сигнал за
основното притеснение на ЕЦБ – ниската инфлация, която от месеци се задържа на нива, значително под поставената от
банката цел от 2%.
Вестник Стандарт
√ Икономиката отскочи от дъното с 1,2%
София. Икономиката отскочи от дъното през четвъртото тримесечие на 2013 г., като БВП нарасна с 1,2% спрямо същия
период на предходната година, сочат данните на НСИ.
Такъв голям ръст на БВП не е имало през последните две години. След като през първите две тримесечия на миналата
година ръстът на БВП беше с по 0,5% на годишна база, през второто и третото тримесечие ръстът се ускорява съответно
до 1% и 1,2%. В резултат за цялата 2013 г. ръстът на икономиката е с 0,9%. Този резултат е доста над прогнозите на
Министерството на финансите за ръст от 0,6%.
Постигнатият ръст през четвъртото тримесечие на 2013 г. ни поставя някъде по следата сред страните от ЕС. По-добре от
нас се представят страни като Румъния (+5,1%), Литва (+3,6%), Латвия (+3,3%), Швеция (+3,1%) и Великобритания (+2,7%).
По зле от нас са Кипър (-5,3%), Гърция (-2,6%), Хърватия (-1,2%), Италия (-0,8%) и Финландия (-0,5%).
През четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП на България е 21,46 млрд. лв., или 10,97 млрд. евро, което прави по 1511 евро
на човек от населението. Спрямо третото тримесечие ръстът на БВП е с 0,3%. За цялата 2013 г. БВП възлиза на 78,115
млрд. лв., или 39,94 млрд. евро. Това прави по 5493 евро на човек. Ръстът на БВП през четвъртото тримесечие се дължи
основно на направените от държавата разходи. Индивидуалното потребление отчита спад с 1,5% на годишна база, а
колективното нараства с 1,3%. По сектори на икономиката най-голям ръст през четвъртото тримесечие от 5,5% се отчита в
"Създаване и разпространение на информация итворчески продукти; далекосъобщения". След това се нарежда "Култура,
спорт и развлечения; дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; други
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дейности" с ръст от 4,7%. Ръстът в аграрниясектор е с 2,1%, в промишлеността - с 1,6%, във финансовите и
застрахователни дейности - с 4%, в операции с недвижими имоти - с 1%.
√ Повече европари за домати и праскови
Доматите, краставиците, прасковите и другите трайни насаждения ще получават по-голямо подпомагане от европейските
фондове от 2015 г. Земеделското министерство ще подготви диференцирани помощи за единица площ за различните
видове култури, които отглеждат фермерите.
Тези, които произвеждат плодове и зеленчуци, ще получат повече пари, защото и разходите им са по-големи. Това
обясни земеделският министър проф. Димитър Греков по време на изслужване в ресорната парламентарна комисия.
Освен според културите подпомагането ще се различава и в зависимост от това дали зеленчуците се отглеждат в
оранжерии или на полето. Очаква се новият начин за разпределяне на субсидиите за единица площ да доведе до
намаляване на себестойността на българските домати, краставици и други плодове и зеленчуци. Така и цената им в
магазините трябва да падне и те да бъдат конкурентни на вносния зарзават. За тази година обаче диференцирането
според културите и вида на производство няма да бъде възможно. Затова ще се приложи друга схема - по-високо
подпомагане на първите 300 декара, заявени за подпомагане от съответния земеделски производител. За всеки от тези
300 декара ще се получават с около 15 лв. повече, отколкото ще се полага за всеки следващ декар. Предстои да бъде
решено и дали ще се въвежда таван на плащанията от 150 000 евро за един стопанин, или да се намалява субсидия с 5%
за сумата над този таван, обясни още министър Греков.
Десант на нелегални марули от Гърция
Евтини марули се внасят нелегално от Гърция и подбиват пазара на родните производители. За това алармира
земеделският министър проф. Димитър Греков, който отговори на актуални въпроси на депутати от ресорната
парламентарна комисия. Салатите влизат в страната на цена от 70 ст. за кг. Представете си колко излиза една бройка от
тях на вносителя, а същата се продава по 1,40 лв. в магазина, каза Греков. Той обясни, че в момента излизат и
българските марули от района на Сандански, които обаче са по-скъпи. Ако не се намери пазар за тях в следващата
седмица, те ще стават само за храна на животните, алармира Греков. За да се спре нелегалният внос на плодове и
зеленчуци, който по думите на министъра се е активизирал отново в последните седмици, ще бъдат увеличени
мобилните групи от митничари. Това е решил Министерският съвет на заседанието си в сряда, съобщи Греков.
Вестник Монитор
√ НАЗНАЧАВАТ ЧИНОВНИЦИТЕ СЛЕД ОБЩ КОНКУРС
Държавата предлага 700 е-услуги
700 е-услуги ще се предлагат в страната. Кои ще бъдат те и как точно ще ги заявяваме ще стане ясно от Стратегията за
електронни услуги, която ще бъде представена следващата седмица. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева.
Държавата ще прави и специални центрове, в които всичко ще може да се върши на едно гише. Това пък е записано в
стратегията за администрацията, засягаща периода 2014-2020 г., която кабинетът „Орешарски” прие вчера. Електронните
услуги могат да доведат до намаляване броя на чиновниците, обясни Бобева. Тя обаче призна, че често при
електронизация персоналът дори се е увеличавал. Една от причините е, че не всички граждани и фирми ползват еуслугите. Така например около една трета от фирмите предпочитали да подават декларациите си в НАП на хартия.
Намаляването на администрацията все пак можело да се постигне с вливане на една структура в друга. Затова
правителството вчера реши да влее Комисията по стоковите борси и тържищата в МИЕ. Стратегията за чиновниците
предвижда още да има централизирани конкурси за наемане на обща администрация. Освен това на определен период
от време на държавните служители ще им се правят тестове, които трябва да бъдат свързани с кариерното им развитие.
Така те ще могат да бъдат повишавани и понижавани. За да се намали текучеството, чиновниците ще получават стимули.
Тя отчете, че голямо текучество има в ключови институции като Агенцията за обществените поръчки. Затова се налагала
по-голяма защита на служителите с контролни функции, както при банковия надзор.
√ Нотариусите с безплатен достъп до кадастъра
Нотариусите ще получат безплатен онлайн достъп до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (АГКК). Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), съобщиха от Министерство
на инвестиционното проектиране. Целта е с тази възможност да се облекчат сделките с имоти. Агенцията работи по
намаляване или отпадане на таксите за граждани и бизнеса. Вече е прекратено и заплащането на ставките от общините.
През тази година ще започне интегрирането на картите на възстановената собственост от земеразделянето в кадастрални
карти, информират още от ведомството. Планира се също земеделските земи, които имат своя кадастрална карта, да
бъдат включени към електронния регистър. Агенцията предвижда опорните геодезически точки и мрежи да се ползват
без заплащане. Изготвянето на кадастрални карти и регистри е елемент от електронното правителство. Към момента
едва 18% от територията на страната е покрита с кадастрална карта. След създаването на кадастрални карти и регистри
на земеделските земи и с превръщането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, нейният обхват
ще нарасне до 50 на сто.
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√ ЕК: България продължава да има икономически дисбаланси, но те не са прекомерни
Основно предизвикателство продължава да бъде процесът на възстановяване на пазара на труда, посочва Европейската
комисия
Европейската комисия (ЕК) публикува днес резултатите от провежданите за трета поредна година задълбочени прегледи
за установяване на наличие на дисбаланси или прекомерни дисбаланси в някои държави членки. Тази година
прегледите показват, че предизвикателствата, пред които европейските икономики са били изправени, вече са други. Те
са свързани най-вече с негативното въздействие на задлъжнялостта върху средносрочния растеж, устойчивостта на
частния и публичния дълг, необходимостта от гарантиране на кредитни потоци за бизнеса. Не на последно място акцент
се поставя и върху проблема с високите нива на безработица, се казва в съобщение на Министерството на финансите.
На база на проведените задълбочени прегледи, ЕК идентифицира дисбаланси в 14 държави членки: Белгия, България,
Германия, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Холандия, Словения, Финландия, Швеция и
Великобритания. В доклада се посочва, че държавите членки, за които е идентифицирано наличие на дисбаланси, следва
да предприемат действия в посока преодоляване на тези предизвикателства. Адресирането им следва да бъде
представено в националните програми за реформи и в програмите за стабилност и конвергенция за 2014 г.
При три от страните (Хърватия, Италия и Словения) се наблюдава наличие на прекомерни дисбаланси. Тази година за
Испания не се наблюдава наличие на прекомерни дисбаланси, но страната ще продължи да бъде обект на преглед
поради съществуващите рискове. ЕК ще засили мониторинга при изпълнението на политиките за тези три държави с
прекомерни дисбаланси, като това се отнася също и за Ирландия, Испания и Франция, при които решителни действия са
необходими за преодоляване на идентифицираните дисбаланси.
За Малта и Дания ЕК преустановява процедурата, тъй като счита, че рисковете са по-добре контролирани и овладени. В
допълнение, Люксембург няма да бъде обект на задълбочен преглед, тъй като проблемът с големия финансов сектор не
представлява дисбаланс по смисъла на процедурата по наличие на макроикономически дисбаланси.
За България в анализа се казва, че продължава да изпитва макроикономически дисбаланси, които не са прекомерни, но
следва да бъдат наблюдавани и адресирани с мерки на политиката. Според ЕК основно предизвикателство продължава
да бъде процесът на възстановяване на пазара на труда, докато по отношение на външната позиция и задлъжнялостта на
частния сектор се наблюдават подобрения. Корекциите на дисбалансите не са с цикличен характер, но по-нататъшното
ограничаване на външната задлъжнялост зависи от способността за поддържане на конкурентоспособността на износа.
Според ЕК, продължаващото намаляване на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия може да подейства
ограничаващо върху инвестициите и растежа в някои сектори в краткосрочен и средносрочен план. В допълнение,
слабата активност на пазара на труда ограничава приспособяването на икономиката и е сред основните причини за
задържане на потенциала за растеж. Увеличаването на безработицата и свиването на заетостта по време на кризата е
засегнало най-силно нискоквалифицираните и младите работници. Въпреки относително ниските разходи за заплати,
минималните прагове могат да подействат негативно върху заетостта сред най-ниско платените. Същевременно
активните политики на пазара на труда и образователната система не действат ефективно за улесняване на процеса по
коригиране на дисбалансите и затрудняват развитието на човешкия капитал.
√ Готви се нов Закон за обществените поръчки
След април ще се обсъжда закон за управлението на средствата от ЕС
По нов Закон за обществените поръчки работи Агенцията по обществени поръчки, съобщи изпълнителният директор на
Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова на заседанието на парламентарната комисия за европейските
фондове.
На заседанието бяха изслушани още Добринка Михайлова, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“, проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, и представители на
дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите по предварителния контрол и одита на проектите,
финансирани с европейски средства.
Миглена Павлова обясни, че през февруари Европейският парламент (ЕП) и Съветът на Европейския съюз (ЕС) са приели
нови изисквания по отношение на обществените поръчки и концесиите. България, като държава-членка в ЕС, е длъжна
да ги отрази в националното си законодателство.
Според Павлова е по-добре да бъде подготвен общ, рамков закон, “за да се преодолеят трудностите от многократното
му променяне”. Тя допълни, че препоръките на Европейската комисия (ЕК) са да се засили предварителният контрол и да
се разшири обхватът му.
“Ние ще сме органът, който ще осъществява изцяло този контрол”, посочи тя.
Миглена Павлова добави, че агенцията работи и по националната стратегия за обществените поръчки за периода 20142020 г., която е и едно от условията за подписването на Споразумението за партньорство с ЕК. В нея се очертават мерките
за усъвършенстване и опростяване на законодателството в сферата, мерките, свързани с прилагането му,
стандартизирани образци на документи, мерки за укрепване на административния капацитет, създаване на електронни
обществени поръчки и мерки за усъвършенстване на системата за контрол.
Парламентът обаче още не е приел окончателно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха
предложени от екипа на вицепремиера Даниела Бобева. Текстовете са включени в програмата на Народното събрание за
тази седмица.
Нова рамка за управлението на еврофондовете
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Председателят на парламентарната комисия по еврофондовете съобщи, че през второто тримесечие ще започнат
дискусии по бъдещия закон за управлението на средствата от ЕС.
Първи стъпки за въвеждането на подобен нормативен акт, който да промени тромавата система за управление на
европейските пари, направи бившият министър на еврофондовете от кабинета на Бойко Борисов Томислав Дончев. В
края на 2012 г. той представи такъв законопроект, с който да се поставят в обща рамка процесите по управление, контрол
и мониторинг, който трябваше да бъде обсъден и внесен за разглеждане в Министерския съвет в началото на 2013 г.
Кабинетът на ГЕРБ обаче подаде оставка, а новото правителство “замрази” работата по законопроекта.
Оперативна програма “Околна среда”
В момента тече процесът по обединяване на Управляващия орган на оперативната програма “Околна среда” с
междинното звено. Това е част от мерките, които Управляващият орган предложи, за да “размрази” плащанията по
програмата, обясни Добринка Михайлова, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“.
“Върви се към обединяване на звената и това е бъдещето и за новата оперативна програма – да няма междинно звено.
Приветстваме това решение”, посочи Михайлова.
Агенцията отново е установила при последния системен одит на Управляващия орган и изпълнението на програмата, че
системите за контрол не функционират достатъчно. Одиторите са установили липси на документи (оценителни листове) в
досиета на бенефициенти от 2008 г., заради които може да се стигне до сериозни финансови корекции, допълни
Михайлова.
“Самото Министерство на околната среда и водите (МОСВ) има затруднения с архивирането, полагат се усилия да се
намери помещение и правилно да се архивира това огромно количество документи”, коментира тя.
Директорът на одитната агенция поясни, че и при предишен системен одит е направена подобна констатация – че
липсват документи, като са дадени препоръки за подобряване на системата. По думите и препоръките са изпълнени и в
новите досиета (от 2009 г. насам) липси не са установени.
Ако липсващата документация не се намери обаче, това ще има финансово отражение, заяви Добринка Михайлова. Още
обаче не е готов окончателният одитен доклад. Изчаква се да приключат проверките на проектите, които започна
Управляващият орган, а след това одитната агенция ще прецени по кои проекти и тя да направи проверки.
По думите и вероятно до края на април България ще може да докладва на ЕК за пропуските и нарушенията по
програмата “Околна среда”. Михайлова изрази надежда да не се стига до плоска финансова корекция – т.е. за цялата
програма, а не по отделни проекти.
Слабости, пропуски, грешки и ефективност на контрола
По думите на Добринка Михайлова основна слабост на системите за контрол на усвояването на европейските средства е
контролът по отношение на обществените поръчки. Според нея повече от половината от грешките с финансово влияние
са заради грешки при провеждането на търговете.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров допълни, че има проблем и с индикаторите за измерването
на резултатите от изпълнението на проектите и програмите спрямо вложените ресурси.
Той открои като други проблеми и прекалената административна тежест и недостатъчните мерки за намаляването й,
свръхрегулацията, големият обем на документацията, липсата на унифициран и гъвкав подход за управление на
европейските пари и други управленски слабости.
Въпреки становищата на Михайлова и Димитров за проблемите с обществените поръчки, Миглена Павлова изтъкна, че
предварителният контрол, който осъществява ресорната й агенция, е ефективен. По думите й от проверената
документация за обществени поръчки през миналата година (обявленията и методиката за оценка на офертите) само в
54 случая са подадени жалби срещу решенията за откриване на тръжните процедури, а в 20 случая – за
незаконосъобразност.
Василка Костадинова от дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите уточни, че дирекцията не
сертифицира разходи, за които има съмнения, и ги “задържа на национално ниво”. По нейни думи администрацията се е
справила с основното предизвикателство през миналата година – да постигнем минимален риск от загуба на средства по
оперативните програми.
Статистиката на звеното сочи, че към края на 2013 г. са били сертифицирани 3,6 млрд. евро, което е 45% спрямо бюджета
на програмите. Към края на 2012 г. сертифицираните разходи са били 26%, посочи Костадинова.
В момента дирекцията работи по подготовката за приключването на стария програмен период и по нормативната база и
практическото и приложение за този от 2014 до 2020 г. Тече дискусия за проверките на място, поясни Костадинова и
допълни, че при наличие на работеща система за управление и наблюдение (ИСУН) тези проверки би трябвало да се
прекратят.
Добринка Михайлова пък подчерта, че одитната агенция има нужда от допълнителен щат заради огромния обем работа
и практиката на ЕК да не толерира използването на външни одитори.
Списание Мениджър
√ Отмениха закона за публично-частното партньорство
Правителството отмени закона за публично-частното партньорство. Това разкри министърът на регионалното развитие
Десислава Терзиева.
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Мотивите за такова решение са, че „това е един неработещ закон, който на практика не е приложим повече от година и
половина, откакто е приложен. Целта на отмяната на закона е да бъде облекчен бизнесът и да бъде засилен
инвестиционния процес“.
По думите на Терзиева този закон бил ненужно разписан, предаде „Фокус“. „Обектите, към които се отнася законът, са
много малки обекти - паркинги, гаражи, зелени площи, паркове . По отношение на големите инфраструктурни проекти се
прилага закона за концесиите. Самият закон препраща към една много дълга процедура, чието изпълнените би отнело
много време. Този закон, вместо да облечи инвеститорите, допълнително затрудни инвестиционния процес. Всяка
община има разработени свои правила за публично-частно партньорство. Европейски съвет прие директиви относно
публично-частното партньорство, по които България ще започне работа“, допълни Десислава Терзиева.
Отмяната на закона за публично-частното партньорство срещна сериозна съпротива от бившия регионален министър и
настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова. "Явно някой важен проект не може да мине и сега те са решени да отменят цял
закон", заяви Павлова при първите сигнали, появили се през миналата седмица, че законът ще бъде отменен. Според нея
аргументът, че този закон не работи, защото няма нито един сключен договор по него, е несъстоятелен. Павлова
припомни, че той влезе в сила през 2013 година, когато на практика се смениха три правителства. Павлова е категорична,
че чрез отмяната на закона правителството ще може да сключва сделки "на тъмно".
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