Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
bTV
√ Бизнесът иска още по-ниски осигуровки
Участие на Ивелин Желязков в репортаж на bTV.
По-ниски осигуровки и по-трудно пенсиониране - така изглеждат предложенията на бизнеса за стабилизиране на
осигурителната система. Срокът, в който страните в тристранния съвет трябваше да внесат идеите си, изтече.
Комисия към Тристранния съвет вече събра всички идеи. Предложенията на синдикатите станаха ясни първи - те
настояват за увеличение на осигуровките за пенсия и за безработица.
Вече са ясни и тези на бизнеса - те са в обратната посока - за намаляване на осигуровките и по-конкретно - намаление с
0,5% на вноската за болничен и майчинство. В момента по това направление в НОИ отиват 3,5 % от доходите ни.
Предложението е да се внасят 3%.
Бизнесът настоява още да НЕ плаща за първите три дни от болничния, а само за един ден, както беше преди години.
Фондът на НОИ, от който се изплащат болничните и майчинството, е на червено. Предварителният отчет за 2013 г.
показва, че дефицитът е 45 млн. лв. Въпреки това бизнесът иска по-ниска вноска. „По-стриктният контрол ще доведе до
по-разумно харчене на средства, а по-разумното харчене на средства ще доведе до икономии и фондът може да бъде
стабилизиран”, обясни Ивелин Желязков от Асоциация на индустриалния капитал в България.
Намаление на вноската ще бъде „глътка въздух" за фирмата на Димитър Иванов, която се нуждае от нови инвестиции.
Той приветства и предложението да се върне старият начин за плащане на болничния - шефът да поема един ден, а не
както е сега - три. „Абсолютно несправедливо е това нещо, защото в крайна сметка се получава дублиране на
плащанията от работодателите и едно леко бягане от отговорност от държавата”, смята Иванов, който се занимава с
производство на дограма.
Мярката работодателят да плаща за първите три дни от болничния, оказва се, не намалява разходите на НОИ. Ефект е
имало само през 2011 г., от тогава досега - те растат.
Расте и броят на тридневните болнични. Около 1/5 от всички през 2013 г. са за три дни. „Избягваме да взимаме
болничен, защото сме на заработка и заработката ни е много по-голяма от болничния. По принцип само в краен случай
само два-три дена ползваме”, обясни работникът Петър Милчев.
Бизнесът настоява и за по-строги правила за връщане на загубени здравни права. Твърди, че хората масово плащат
осигуровките си за три години назад само ако им предстои скъпоструваща операция, а след нея - отново спират да
плащат. Здравният министър подкрепи идеята. „Аз ще настоявам за това, че при влизането в системата трябва да бъдат
платени всички здравно осигурителни вноски, които пациента дължи”, коментира Таня Андреева.
Кои от предложенията в крайна сметка ще станат факт и кога, все още не е ясно. В областта на социалното осигуряване
НОИ предстои да изготви разчети коя идея колко ще струва и може ли държавата да си я позволи.
Очертават се горещи дебати за осигуровките - както социалните, така и здравните. Предстоят преговори и за това при
какви условия ще се пенсионираме от 2015 г. нататък. Засега има много различни предложения, които трудно могат да се
обобщят.
Бизнесът е радикален - искат след 2020 г. и мъже и жени да се пенсионират при 40 години стаж и 65 години възраст.
Какво ще остане като окончателен вариант предстои да видим.
Dnes.bg
√ Неграмотността създава трудности на пазара на труда
Работодателите все по-взискателни към кандидатите
Неграмотността създава трудности пред комуникацията между работодателите и търсещите работа“, каза председателят
на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов като лектор на втория панел „Гласът на бизнеса“ на конференцията
„Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката“.
„В момента в България има около 401 хил. безработни, регистрирани в бюрата по труда. От тях над 180 хил. са с основно
образование и с по-ниско от основното. Имайте предвид, че по-голямата част от тях са неграмотни”, каза той.
„Образованият човек винаги ще си намери работа. Обратното стои зад необразования човек. Икономиката има нужда не
само от високообразовани специалисти, но и от среднообразовани и квалифицирани кадри. Но настъпва проблем, когато
високообразованият заема място на среднообразования. Трябва да е ясно обаче, че има възможности за политики това
да не се случва“, категоричен бе Асен Ангелов.
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На въпрос защо растат и разкритите работни места, и безработицата Ангелов посочи, че причината се крие във факта, че
все повече се засилва тенденцията за увеличаване на изискванията на работодателите към качествата на кандидатите. А
от друга страна – подготовката на търсещите работа или не е актуална, или не покрива изискванията на работодателите.
„За последната една година младежката безработица в България леко намалява. Това сигурно означава, че младите хора
все повече разчитат на своите знания и умения и имат желание да продължат кариерното си развитие“, продължи
директорът на агенцията по отношение на проблема с нарастващата младежка безработица.
„Как се прави образование? Практика – учене чрез правене. За мен няма друг начин, защото цялата концепция на
образованието е грешна“, защити тезата си Светлин Наков, създател на алтернативна образователна система за
софтуерни инженери, която обхваща обучението по програмиране и софтуерни технологии. „Ученето на хората да мислят
е практика, която не е лишена от смисъл. При нас е теория, теория, теория.“
„Теоретичните знания са много важни. Трябва да познаваш тенденциите, добрите практики, самият фундамент. Но
нашите теоретични познания са леко остарели“, добави старши директорът „Развитие и разработка на софтуер” във VМ
Ware България Борислав Борисов. „Според мен огромният пропуск е, че не са дефинирани областите, в които да правим
иновации, да решаваме трудни проблеми и да има практика.“
„Да се говори как бизнесът не влага пари в образованието, е меко казано несериозно“, категоричен бе и другият
участник във втория панел „Гласът на бизнеса“ Румен Радев, зам.-председател на УС на Асоциация на индустриалния
капитал (АИКБ).
Конференцията „Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката“ се организира в партньорство с
Виваком, Българска банка за развитие, Висшето училище по застраховане и финанси и VM Ware.
Investor.bg
√ Дуалната система не е панацея за образованието, твърди Румен Радев
Образователната система има големи проблеми, по които трябва да се говори повече, смята зам.-председателят
на АИКБ
Дуалната система не е панацея за българското образование, но е добра стъпка в посока към по-добрите професионални
училища. Това заяви в предаването Денят On Air Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
По думите му интересите на децата днес са много по-различни от тези в миналото. Радев е категоричен, че учениците
реагират по-активно, когато учебният материал се поднася по по-атрактивен начин, но той вижда, че у хората, които
трябва да правят това, липсва желание.
“Всяка една непрозрачна система има естествената склонност да се разраства, да си придава важности, да се стреми да
акумулира ресурси. За съжаление това го виждаме в образованието”, коментира той.
Според Радев 12-и клас е пропусната година, посветена на абитуриентските балове, в която децата губят време, губят
любопитството, креативността и навиците си. Друг проблем, който той вижда в системата е, че в последния учебен клас
често се стига до ситуация, в която и учениците, и учителите отсъстват. Радев е категоричен, че това не бива да
продължава, а по тези въпроси трябва да се говори ясно.
Във връзка с дуалната система той заяви, че се надява, че до летните месеци ще бъде представена учебна програма, но
след това предстои тя да бъде утвърдена, което може да се окаже бавен и мъчителен процес.
Във връзка с проблемите в енергетиката Радев посочи, че не се фокусираме в реалните проблеми.
“Пак се плъзгаме в по-незначителната част от темите вместо да се питаме какво правят тези хиляди миньори в Мини
Марица Изток. Едва ли там има нужда от повече от 1000-1200 работни места. Има голям кръг от въпроси защо
съществува неефективност в тази система. Вместо това се занимаваме с ЕРП,-та и с ВЕИ-та”, коментира той.
По думите му се залита от крайност в крайност, което е изключително грешна логика.
“Не можем с нашите обществени пари да се опитваме да създаваме приоритетни зони чрез приватизация на някакви
частни активи, които са със съмнителна ефективност, отдавна амортизирани и с меко казано неясно бъдеще, ако трябва
да ги използваме”, допълни Радев.
Вестник „Сега“
√ Бизнесът влиза в управата на научния фонд
Мениджъри настояха за спешни реформи в образованието
Бизнесът ще има свой представител в Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания". Това съобщи просветният
министър Анелия Клисарова вчера по време на конференция, посветена на връзката между образованието и бизнеса.
"Само научните изследвания, внедрени в практиката, водят до т.нар. добавена стойност. Ето защо предвиждаме в
Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" - там, където се одобряват проектите, да бъде включен и
представител на бизнеса", обяви министър Клисарова. Според нея в новия правилник за работата на фонда, който скоро
ще бъде приет, освен представител на бизнеса в управата на фонда ще влезе и човек от министерството на
образованието. В момента интересите на държавата се представляват единствено от чиновник от финансовото
министерство. Сега действащият правилник на фонда също допуска бизнесът да има свой представител в 9-членния
Изпълнителен съвет. Въпреки това досега не е имало представител на работодателите. В новия правилник текстовете ще
се прецизират и ще се предвижда национално представителните работодателски организации да излъчат своя
кандидатура, обясниха по-късно от МОН.
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Представителите на бизнеса обаче подминаха "новината" на Клисарова и изсипаха доста критики към сегашната система
и в средното, и във висшето образование. Цялата концепция е грешна, защото липсва практиката, посочи основателят на
Софтуерния университет Светлин Наков. Категорично не вярвам в тази система, защото със своите образователни
стандарти държавата налага монопол върху образованието, заяви председателят на Управителния съвет на БСК и
изпълнителен директор на "Овергаз" Сашо Дончев. За да имаме качествени работни места, имаме нужда от свобода и
конкуренция, а пазарът ще реши кое се търси и кое е качествено, добави той. Проблемите са два - с приема на студенти и
с качеството на обучението, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев. Според него в момента бизнесът не може да участва в план-приема на висшите училища, няма и действаща
система, с която да се прогнозира търсенето на кадри. Другият проблем е наличието на 50 висши училища, които са
много за страната ни. Ние очакваме реформите в държавните висши училища да се правят от хора, които всъщност не
искат да има реформи, коментираха още участниците в конференцията.
Вестник „Банкер“
√ Клисарова мечтае бизнесът и образованието да говорят на един език
Ако досега не сме говорили на един език, то трябва да започнем да говорим на един език. Това намерение обяви
министърът на образованието и науката Анелия Клисарова на конференция за нуждите на бизнеса и неговите
отговорности му към процеса на образование. Тя наблегна на важността младите хора да получат онези умения, които са
им необходими, за да започнат веднага работа след края на обучението си. Клисарова изтъкна, че бизнесът участва в
образованието и науката на три етапа – средно, висше образование и научни изследвания. "С работодателите сме
единодушни, че държавните изисквания ще бъдат спазвани", допълни тя.
"Не бива да правим наука самоцелно, защото само научни постижения, които могат да бъдат реализирани в практиката
носят добавено стойност", посочи просветният министър. Тя сподели, че подготвят промени, спрямо които бизнесът ще
има своя роля във функционирането на Фонда за научни изследвания.
"Бизнесът може би подцени важността на качествения човешки материал", посочи от своя страна зам.-председателят на
БАН и ексминистър на образованието в служебното правителство проф. Николай Милошев. Според него обаче тази
грешка вече е осъзната и за това говори организирането на подобни форуми.
"За изграждане и натрупване на материален ресурс са необходими няколко години, но за изграждането на човешки
ресурс трябват много години целенасочена работа и търпение", сподели той.
„Проблемите са два – единият е с план приемът, а другият – с качеството на нивото на обучение, качеството на
продукцията на образованието“, коментира от своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев. Според него причините се коренят в наличието на повече от 50 висши училища в България,
университетската автономия и начинът, по който се избират ректорите на университетите. Велев изтъкна, че проблемите
се коренят още от средното образование, където драстично е спаднало качеството на образование по математика и
техническите науки. Друг проблем е, че техникумите са се превърнали в езикови гимназии.
"Пред висшето образование в България има редица опасности, но една от тях идва под натиска на бизнеса", коментира
ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. Според него системата на висшето образование не си е свършила работата,
ако бизнесът не е получил „конкретния човек“. Не искайте от университетите да създадат конкретния за определената
корпоративна култура експерт“, обърна се той към бизнеса. Той изтъкна още, че университетите трябва да осмислят и
начина на заплащане на преподавателите.
News.bg
√ Време е бизнесът и образованието да заговорят на един език, си пожела Клисарова
До каква степен теорията и практиката говорят на един език и как да сближат позиции се опитаха да изяснят
представители на бизнеса, образователни и научни институции, министърът на образованието, учени от Българската
академия на науките, представители на Агенцията по заетостта, ректори, журналисти и други.
По инициатива на Bulgaria on Air, Investor.bg и Bloomberg в Sofia Event Center се проведе конференция на тема
„Образование и бизнес - на един език ли говорят теорията и практиката", която събра различни гледни точки и обърна
внимание на проблемите с качествения човешки ресурс, нуждите на бизнеса и неговите отговорности към процеса на
образование.
Ако досега не сме говори на един език, време е да започнем, обяви в началото на конференцията образователният
министър проф. Анелия Клисарова. Тя наблегна на важността младите хора да получат онези умения, които са им
необходими, за да започнат веднага работа след края на обучението си.
Клисарова благодари на ректорите и на бизнеса, които сключват договори още с професионалните гимназии, за да
участват в процеса на развитие на човешкия капитал.
Не бива да правим наука самоцелно, защото само научни постижения, които могат да бъдат реализирани в практиката
носят добавено стойност, посочи просветният министър и сподели, че се подготвят промени, спрямо които бизнесът ще
има своя роля във функционирането на Фонда за научни изследвания.
Бизнесът може би подцени важността на качествения човешки материал, отчете и зам.-председателят на БАН и бивш
министър на образованието в служебното правителство проф. Николай Милошев. Подцени го и държавата, подценихме
го и ние - хората на науката, призна Милошев и изрази надежди, че тази грешка вече е осъзната и подобни форуми го
доказват.
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За изграждане и натрупване на материален ресурс са необходими няколко години, но за изграждането на човешки
ресурс трябват много години целенасочена работа и търпение, заключи той.
От името на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) отношение взе нейният председател Васил Велев, който
наблегна на разпиляването на ресурс за обучение в специалности, които не се търсят на пазара на труда. Велев съжали,
че все още България не разполага с национална система за проучване на пазара на труда.
Председателят на АИКБ поздрави управляващите, че с новия бюджет са дали добър знак и са показали, че образованието
е приоритет, че осъзнават проблемите и имат нагласа те да бъдат дебатирани и решавани.
„Българското образование - предимства и недостатъци", „Гласът на бизнеса", "Образование и бизнес - на един език ли
говорят теорията и практиката" и „Медиите - ключ в отношенията между бизнеса и образователната система" са
заглавията на четирите панела, в рамките на които се провежда конференцията.
След нейния край ще бъде изготвено резюме на предложенията и идеите, което ще се превърне в документ, подписан от
всички участници в отделните панели, който ще бъде изпратен като отворено писмо до институциите.
bNews.bg
√ Промяна в правилата: Бизнесът ще участва във Фонд „Научни изследвания“
Не трябва да правим науката самоцелна, с нея искаме да говорим на един език. Само научните изследвания, внедрени в
практиката, водят до т.нар. добавена стойност. Ето защо предвиждаме в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни
изследвания“ - там, където се одобряват проектите, да бъде включен и представител на бизнеса, съобщи министърът на
образованието Анелия Клисарова по време на конференцията „Образование и бизнес - на един език ли говорят теорията
и практиката”.
В Изпълнителния съвет към фонда ще има представител на работодателските организации, за да не допуснем грешките,
които направихме досега, посочи проф. Клисарова. По думите й той трябва да е между 7 и 9 члена и въпреки че ще е потрудна оперативната работа, идеята е изборът на проекти да става по прозрачен начин.
Досега имаше представител на Министерство на финансите и на Министерството на образованието и науката, сега като
нов член ще има представител на бизнеса, който ще предложат работодателските организации.
Въпреки че министър Клисарова поиска оставката на досегашния съвет той не я даде. С избора на новия правилник ще
изберем и новия изпълнителен съвет във връзка с новата сесия на Фонд "Научни изследвания", заяви тя.
Ако досега не сме говорили на един език, то трябва да започнем да говорим на един език, смята Клисарова. - Затова
бизнесът участва в образованието и науката на три етапа – средно, висше образование и научни изследвания. С него сме
единодушни, че държавните изисквания ще бъдат спазвани, посочи министърът на образованието. Тя е убедена, че
ролята на бизнеса в дуалната система е много голяма и той трябва да участва в изработването на учебните планове.
Заедно трябва да участваме в обучението на наставниците, на училищните преподаватели, допълни Клисарова. По
думите на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проблемите на
образованието са два – единият е с план приемът, а другият – с качеството на нивото на обучение и продукцията на
образованието. Поне така смятат 77% от анкетираните от БТТП, разкри той какви са проблемите по оста университети –
бизнес - студенти.
В анкета младите хора посочили, че в университета търсят повече опит и контакти и чак след това знания.
Над 50% от висшистите не заемат позиции за каквито са учили, а в същото време българската индустрия има нужда от
технически кадри и то не само в ИТ сектора. Има излишък от хуманитаристи и недостиг на технически кадри, а проблемът
се изостря с реиндустриализацията, за която от години говорим, коментира Велев.
Според него причините се коренят в наличието на повече от 50 висши училища в България, университетската автономия
и начинът, по който се избират ректорите на университетите.
Университетската автономия трябва да е полезна за обществото, не само за общността - ректорите трябва да избират
между болезнени реформи, а преподавателите да учат на това което знаят, а на това, което трябва, заяви шефът на АИКБ.
Той напомни, че проблемите идват и от средното образование, защото падна качеството на обучението по математика,
по техническите науки. На редица места техникумите се превърнаха в езикови гимназии.
Не можем да говорим за икономика на знанието и да произвеждаме масово психолози, посочи Велев. Сега акцентът в
обучението е върху туризма и селското стопанство, а недостигът е на технически кадри. Университетите не са
корпорация, но трябва да се управляват като успешни бизнеси, сподели мнението си Детелина Смилкова, вицепрезидент
на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Според нея голяма роля в обучението ще имат безплатните курсове и дигиталните технологии. Глобалната мобилност не
е страшна, смята Смилкова. Тя е на мнение, че трябва да има промяна в начина на преподаване и финансиране.
Ще има сблъсък между университетите и бизнеса, за който трябват подготвени кадри с фундаментални знания, а не
преминали през курсове.
Смилкова съобщи, че във ВУЗФ има интердисциплинални предмети , които предлагат такива знания. Няма драма, ако
някои от преподавателите не са ниво – сега студентите са не само потребители, но и творци. По думите й там се
преподава по взаимоучителната метода – от студенти от по-горни курсове на други от по-долните.
Трябва да се инвестира не в активи, а в интелектуален потенциал, каза по повод получаването на ваучери за
финансиране на висшите учебни заведения Смилкова. Тя е категорична, че частните университети трябва да се
финансират равностойно както държавните, за да се вдигне качеството.
Според нея позитивно за системата е, ако има 5-6 фундаментални университета – Софийския, Техническия,
Медицинския, в които да инвестира държавата , а другите да се занимават с приложна наука като се специализират като
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играчи в печеливши пазарни ниши. Ролята на държавата е да осигурява добра бизнес и научна среда, да определя
правилата и да следи за спазването им, обобщи вицепрезидентът на ВУЗФ.
Пред висшето образование в България има редица опасности, но една от тях идва под натиска на бизнеса. Той казва:
„Дайте ми конкретния човек“, като няма значение какъв е той.
Системата на висшето образование не си е свършила работата, ако бизнесът не е получил „конкретния човек“. Не
искайте от университетите да създадат конкретния за определената корпоративна култура експерт, обърна се към
бизнеса ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.
Университетите трябва да осмислят начина на заплащане на преподавателите. Не материалната база, не техниката, не
студентите или учениците – заплащането на преподавателите е най-важната част от системата, категоричен е
президентът на висшето училище. По време на събитието, в специални урни се събират предложенията на участниците
за промени в българското образование.
Събраните предложения, заедно със заключенията от дискусията между образованието и бизнеса, ще бъдат обобщени в
официален документ, който ще бъде подписан от панелистите и главните участници в конференцията и ще бъде
изпратен в отвoрено писмо към Министерство на образованието.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „Преса“
√ Експерти: Годишната дефлация ще бъде 0,8%
Основни фактори за това са поевтиняването на храните и намаляването на цените на електро- и топлоенергията
Средногодишната дефлация за 2014 г. ще достигне 0,8%, прогнозират експерти от икономическия екип на Уникредит
Булбанк. Те очакват върху дефлацията тази година да влияят фактори като поевтиняването на храните и намаляването на
цените на електро- и топлоенергията. Тези ефекти обаче ще са еднократни и през 2015 г. ще бъде отчетена инфлация от
1,2 на сто.
Главният икономист на банката Кристофор Павлов обаче е оптимист за развитието на икономиката. Според него
активността на износителите и умереното нарастване на държавните разходи, свързани с усвояването на средства от ЕС,
ще помогнат за засилване на ръста на БВП до 1,5 на сто.
Вестник „Класа“
√ Искаме равнопоставено третиране при присъединяване към банковия съюз
Необходимо е и по-справедливо разпределение на разходите за преструктуриране
За нас е от изключителна важност да има равнопоставено третиране на държавите от ЕС, присъединили се на по-късен
етап към банковия съюз. Това се казва в становището на нашата и други държави по въпроса, съобщиха от
Министерството на финансите.
На 10 март се проведе специално заседание на министрите на финансите от 28-те държави членки по
междуправителственото споразумение относно Единния фонд за преструктуриране – част от пакета за създаването на
Единния механизъм за преструктуриране на банките в ЕС. На заседанието бяха обсъдени отворени въпроси от
политически характер с цел успешното приключване на преговорите по изграждането на втория стълб от банковия съюз,
се уточнява в резюмето от доклада.
България принципно подкрепя необходимостта от договаряне на междуправителствено споразумение относно Единния
фонд за преструктуриране, в т.ч. необходимостта от създаване на национални компоненти в рамките на Единният фонд и
тяхното постепенно обединяване в рамките на 8-годишен преходен период. За нас е от изключителна важност да има
равнопоставено третиране на държавите членки, които се присъединяват към тези механизми на по-късен етап.
България би желала в текста на окончателното споразумение да се постигне по-справедливо разпределение на
разходите за преструктуриране от националните компоненти, в случай на преструктуриране.
България принципно подкрепя приемането на регламента за Единния механизъм за преструктуриране на банките в
рамките на настоящия мандат на Европейския парламент. В същото време страната ни смята, че окончателното
приемане и подписване на междуправителственото споразумение за Единния фонд за преструктуриране следва да
стане, едва след като е договорен регламентът за Единния механизъм за преструктуриране между Съвета на ЕС и
Европейския парламент. В същото време България, подобно на други държави членки на ЕС, би искала да подчертае, че
общият подход по ЕМП, постигнат на 18 декември 2013 г. между държавите членки на ЕС, е приет като пакет, като в този
смисъл той е един крехък компромис между самите държави членки.
Вестник „Монитор“
√ Ремонтираме с европари 700 километра пътища
Подготвят се проекти за основен ремонт на поне 700 км пътища от първи, втори и трети клас, които обслужват
вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен
икономически потенциал, връзка и достъп до TEN-T мрежата, както и до райони с туристически потенциал. Средствата за
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подобряване на мобилността на регионално равнище, които ще получим от Оперативна програма „Региони в растеж”
(ОПРР), ще са около 168 млн. евро, като част от тях ще могат да се използват и за строеж на нови шосета.
В момента по старата ОПРР се ремонтират 120 км шосета, уточниха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), която е
бенефициент в усвояването на евросредствата. Отделно с пари от инвестиционната програма на правителството ще
започне рехабилитацията на 240 км автомобилни пътища. Други 500 км се ремонтират основно по проекта „Транзитни
пътища”, като средствата идват от държавно гарантирани заеми, отпуснати от международни банкови институции.
На практика ОПРР ще бъде основният източник на евросредства за ремонт и строителство на шосета през следващия
програмен период. Причината е, че парите за аутобани по транспортната европрограма - около 800 млн. евро, ще отидат
единствено за довършването на лот 3 на автомагистрала „Струма” между Благоевград и Сандански.
Индикативният бюджет на ОП "Региони в растеж” за периода 2014-2020 г., заедно с националното съфинансиране от
15%, възлиза на 1 376 788 235 евро. Най-много пари - 852 млн. евро, от Брюксел се предвиждат за устойчиво градско
развитие. Според Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г. парите ще бъдат
инвестирани в 67 града, разделени в четири йерархични нива. На първото е София, на второто - Пловдив, Варна, Бургас,
Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин. В третото и четвъртото ниво са останалите 17 областни
центъра и други 39 града.
Една пета от бюджета за градовете са за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Само за обновяването на
жилищни сгради в 67-те града е предвидено да бъдат заделени над 183,5 млн. евро. Очаква се субсидията за
собствениците на жилища, участващи в колективни проекти за саниране на жилищния блок, да не пада под 50%. В
момента тя е 75 на сто.
√ Биоземеделци се насочват към животновъдството
Очаква се през следващите седем години част от българските биоземеделци да се насочат към месодайното
животновъдство. Целта е така да се възползват от една свободна ниша на българския пазар. Това стана ясно от форум
организиран от асоциация „Биопродукти“, съобщи investor.bg. Предпоставка за това е новата Програма за развитие на
селските райони (2007-2014), в която освен биологичното растениевъдство ще се подпомага и биологичното
животновъдство.
Сега в България има най-много десетина биоферми за месо, но броят на животните в тях  овце, говеда и кози, е съвсем
малък. „Определено някои биопроизводители смятат да се заемат с отглеждането на животни по биологичен начин със
старта на новата ПРСР“, заяви Веселина Ралчева от организацията. Тя посочи, че засега фермерите планират основно да
отглеждат кози и овце.
„И момента няма пречки пред реализацията на биомесо, напротив, има търсене, но лицензионните и разрешителните
режими са твърде много“, казва Петранка Гагова, биопроизводител с опит в отглеждането на птици по биологичен
способ. По думите є тя е издържала само година на многобройните проверки, като някои от инспекциите на
институциите се припокривали. И в момента продължава да отглежда бройлери, но без производството да се води био.
Според производителите проблем е и липсата на сертифицирани кланици, в които произведеното по биологичен начин
месо да не се смесва с продукцията на конвенционалните ферми.
От сектора твърдят, че интересът на потребителите към всички видове биохрани расте и е напълно възможно месото от
биоферми да бъде реализирано  освен чрез износ, и на българския пазар.
√ НЕК прави смесени дружества с фирми в Сърбия и Румъния
Нови задгранични дружества ще създава НЕК, за да възстанови позициите си на регионален износител на
електроенергия. Заемите, раздадени от БЕХ на НЕК за разплащане с производителите на ток, вече са надхвърлили 900
млн. лв. Това обяви вчера Иван Йончев - изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, цитиран от БНР.
Той посочи рамките на оздравителната програма на НЕК. Според него една от мерките, които сме набелязали, е
регистрация на дружества в чужбина – в Сърбия и Румъния, за да се улеснят условията за износ на ток - съвместни
дружества, подобни на това, което е с Гърция. НЕК да изнася тока и да си възвърне позициите на регионален износител
на ток.
Списание „Мениджър“
√ Спад на лошите кредити – за първи път от началото на кризата
За първи път от началото на финансовата криза се наблюдава спад на лошите кредити и делата при частните съдебни
изпълнители. През 2013 г. те са намалели с близо 20%, съобщи bTV.
2013 е била по-добра година за бизнеса. През нея новообразуваните дела са били 185 000, след като през последните
години те непрекъснато нарастваха, а през 2012 г. стигнаха своя връх от 220 000.
Най-често бизнесът се е сблъсквал с частните съдебни изпълнители. Следват делата на банките и гражданите.
Другата страна на медала са събраните пари. След като са приключили 66 000 дела през годината, частните съдебни
изпълнители са събрали с 10% повече пари – 1,135 млрд. лв., сред които 2 млн. лв. за издръжки на деца и 16 млн. лв.
неизплатени заплати. Въпреки това имиджът на съдебните изпълнители остава доста спорен и проблемите с тях
продължават. Готвят се законови промени, които трябва да защитават повече гражданите.
В момента банките могат да започнат дело срещу граждани само с изпълнителен лист от техните счетоводни книги, че
дължат пари. Неправителствената организация Център за човешки права се бори за законови промени, така че хората да
не остават на улицата, без банката да е доказала вземането си.
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„Много често се случва така, че гражданите остават без своето имущество, дори когато банката не е получила съдебно
решение, че действително тази сума й се дължи”, обясни представителят на Центъра за човешки права Милен Михайлов.
Като лошите в общия случай излизат частните съдебни изпълнители. Анализите им показват, че над 90% от делата хората
вземат кредити, защото са притиснати от обстоятелствата и пропускат дребния шрифт в договорите. После се оказва
невъзможно да плащат и трябва да бъдат осъдени.
„Много хора обвиняват съдебните изпълнители за това, че си вършат работата. А всъщност проблемите не ги правят
съдебните изпълнители, те са някъде преди това. Ние просто трябва да изпълним един съдебен акт”, обясни Георги
Дичев от Камарата на частните съдебни изпълнители.
Все пак през 2013 г. по-малко хора са останали на улицата след сблъсък с частен съдебен изпълнител - продадените
недвижими имоти на закъсали длъжници са намалели с около 10% или по-малко от 7000 жилища.
За да изчистят лошия си имидж, частните съдебни изпълнители започват информационна кампания - на сайта им ще
бъдат качени отговорите на най-често задаваните към тях въпроси. Освен това те откриват директна връзка с експерти,
които да дават конкретни разяснения, а през целия април в страната ще има отворени приемни пунктове, на които всеки
потърпевш ще може да се срещне с тях и да събере нужната му информация.
Money.bg
√ Българската земя - сред най-добрите инвестиции в света
От кабинета си на улица "Броуд" в долната част на Манхатън, Джеф Нотаро преглежда скромния си инвестиционен
портфейл, състоящ се основно от земя. И по-конкретно земеделска земя в Североизточна България, близо до Черно
море. Фондът Black Sea Agriculture е купил земи в региона за 1 500 000 долара, които отдава под наем на местните
фермери.
От 2004 г. българската земеделска земя поскъпва средно с 19% годишно. И все пак тя остава много по-евтина от тази в
САЩ. Средната цена на декар земеделска площ с добро качество е 463 щатски долара в сравнение с 1 250 щатски долара
в Канзас.
Земята на брега на Черно море е с по-високи цени, тъй като е особено плодородна, а също така е в близост до
дълбоководните пристанища. Декар чернозем там се търгува средно за 1 075 долара, но дава почти двойно по-високи
добиви от пшеница, отколкото земята в Канзас, отчита Нотаро.
Поскъпването земеделските земи в България се подхранва главно от бума на цените на селскостопанските стоки в
глобален мащаб, който повдигна цените на храните със 100% от 2003 насам, по данни на Организацията за прехрана и
земеделие на ООН.
Според известния инвеститор Джим Роджърс, който стартира глобалния фонд Quantum заедно с Джордж Сорос в
началото на 70-те години на XX век и създаде индекса Rogers International Commodities за цените на стоките на
световните пазари, все повече инвеститори се насочват от металите и енергийните продукти към селското стопанство.
Причините за инвестиране в земеделска земя са добре известни на този етап. Световното население се очаква да
нарасне до малко повече от 9 милиарда през 2050 г., в сравнение със 7 милиарда днес. Размерът на обработваемата
земя на разположение ще намалява постепенно през следващите няколко десетилетия, от 0.218 хектара на човек днес
до 0.181 хектара на човек през 2050 година.
В същото време търсенето на висококалорични храни в развиващия се свят ще расте, с увеличаването на доходите на
населението. А животновъдството консумира огромни количества зърно и вода, което ще накара инвеститорите да
купуват плодородни земеделски земи навсякъде по света. Друг важен фактор са биогоривата, чиито дял нараства в
глобален мащаб, повишавайки търсенето на технически култури като рапица и царевица.
Повишаването на цените на селскостопанските стоки вече е довело до поскъпване на земеделските земи в Средния
запад със 128% от 2003 г. насам.
От страна на предлагането, добивите се стабилизират след драматичния напредък през последните няколко
десетилетия, започнал със Зелената революция, която трансформира селското стопанство в Китай, Индия и други места в
развиващия се свят.
Но за 40% от площите за отглеждане на пшеница по света е налице тенденция на застой или намаляване на добивите.
В Китай, местни учени наскоро предупредиха, че нивата на смог в страната са станали толкова високи, че блокират
естествена светлина и пречат на фотосинтезата на растенията.
Собствениците на първокачествени земеделски земи са на път да се възползват от всички тези тенденции, което
обяснява защо толкова много селскостопански инвеститори са оптимисти за сектора. През следващите две години
Норато се надява да увеличи размера на вложенията си край Черно море до най-малко 10 милиона долара, закупувайки
общо 1 250 дка.
Както и в много други развиващи се пазари, основният проблем за земеделските стопани в България е раздробената
собственост върху земята, която пречи да се реализират значителни икономии от мащаба.
Така цените на българския пазар на земеделска земя се покачват рязко с увеличаване на предлаганата площ за продажба
или аренда. Разликите могат да достигнат 40% според Норато.
Като страна-членка на Европейския съюз, със сравнително стабилна икономика и политическа система, България
предлага сигурност, която липсва на повечето развиващи се пазари. Така тя се нарежда сред най-добрите места за
покупка на земеделска земя в света, заедно с Австралия, Чили, Нова Зеландия и Уругвай.
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√ Газът може да поевтинее с близо 5%
От ДКЕВР ще разгледат предложението на вътрешна работна група, което да свали цената на синьото гориво с
4,65%
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще разгледа на открито заседание днес предложението
на работната група на регулатора за близо петпроцентно намаление на цената на природния газ през третото тримесечие
на годината, пише БНР.
Ако предложението бъде прието, цената ще бъде намалена с 4,56 процента от 1 юли.Това означава, че през второто
тримесечие на годината хиляда кубика от суровината ще струват с 28,75 лв. по-малко и ще достигнат до 601,25 лв. за
хиляда куб. метра без ДДС.
От държавната газова компания „Булгаргаз“ предложиха цената от 1 април да падне с около 3%. В своето предложение
общественият доставчик поиска от държавния регулатор суровината да струва 612,80 лв. за1000 куб. метра без ДДС.
Припомняме, че преди около месец от „Булгаргаз“ прогнозираха, че в периода април-юни цената на газа ще се запази
непроменена в сравнение с първите три месеца на годината.
Държавният регулатор обаче е на мнение, че природният газ може да поевтинее повече от поисканите близо 3%.
При така подготвените промени е възможно да има промени и в цената за производство на топлинната и електрическата
енергия на топлофикационните централи.
√ Испанският бизнес се интересува от България
Министър Бобева обсъди възможности за сътрудничество по време на работно посещение в Мадрид
Испански компании се интересуват от инвестиции в България и съвместен износ на трети пазари. Това заяви
зам.министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева след работно посещение в Мадрид.
Уличаване на двустранната търговия и разширяване на възможностите за инвестиции в България бяха основните теми на
разговор в испанската столица, където Бобева бе приета от Хосе Мария Лакаса, генерален секретар на Испанската
конфедерация на предприемаческите организации.
Представянето на политиката на българското правителство в областта на икономическото развитие пред представители
на испанския бизнес предизвика сериозен интерес.
Изразени бяха намерения за коопериране и инвестиции в информационните технологии, водния сектор, железопътния
транспорт, строителството и др.
„Испанският бизнес бе впечатлен от мерките за намаляване на административната тежест, които предприе
правителството. Въвеждането с измененията в Административно-процесуалния кодекс на комплексното
административно обслужване бе приветствано като сериозен успех“, коментира зам. Министър-председателят.
На срещата на г-жа Бобева с Хуан Елисага, председател на Комисията по външна търговия на Търговско-промишлената
камара на Мадрид бе обсъден опитът на Испания в институционалната подкрепа за износителите.
“Възможностите на Българската банка за развитие и на испанските фондове за финансиране на износа и вноса ще бъдат
много полезни за насърчване на двустранната търговия. Освен това бе изразен интерес фирми от двете страни да
излизат съвместно на трети пазари”, заяви още Даниела Бобева. Тя съобщи, че бизнес мисия на камарата, която
обединява над 2 млн. фирми, ще посети в най-скоро време България, за да бъдат обсъдени конкретни проекти и
възможности за партньорство.
С Рафаел Катала Поло, държавен секретар по инфраструктурата, транспорта и жилищното строителство, г-жа Бобева
обсъди управлението на държавната собственост и лостовете за ускоряване на икономическото развитие.
„Испания очаква 1% ръст на икономиката си тази година, което е положителен сигнал за преодоляване на стагнацията и
надежда за увеличаване на испанските инвестиции в България“, подчерта г-жа Бобева.
Вицепремиерът Бобева бе поканена от г-жа Ана Пастор, министър на благоустройството на Испания, да участва в
отдаването на почит на Адолфо Суарес, първия премиер на Испания, ръководил страната след смъртта на Франсиско
Франко през 1975 година. Испанците наричат Суарес „президент на испанската демокрация“.
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