Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ Нови правила за отпуските?
Да отпаднат графиците за отпуски е едно от предложенията за промени в трудовия кодекс, обсъдени на оперативно
заседание на министрите.
Графиците бяха въведени през 2010-та с идеята да спре натрупването на отпуски. Шефовете на малки фирми обаче се
оплакали в писма до вицепремиера Даниела Бобева, че това ги натоварва излишно.
В офис администрацията е под 10 души. Ръководят 10 дъщерни дружества с няколко хиляди работещи в тях. Твърдят, че
не са имали проблем с това кой кога да почива. А графиците наричат формалност.
Васил Велев – изп. дир. на холдинг и председател на АИКБ: Много често, за да не кажа винаги, тези графици се променят
даже и в малки колективи не може да се планира достатъчно точно.
Графиците бяха въведени, за да се спестят средства от прекоремерно натрупани отпуски, които освен бизнеса, най-вече
натоварваха администрацията.
Васил Велев – изп. дир. на холдинг и председател на АИКБ: В реалния сектор работодателите следят този процес и те
взимат мерки да не се натрупват отпуски, да се ползват своеврменно, защото това води до оскъпяване.
В момента има три предложения за промени – графиците да отпаднат само за микро фирмите с персонал до 10 души, за
малките фирми до 50 души или за всички. Бизнесът подкрепя отпадането на графиците, най-вече за малките фирми,
които нямат достатъчно ресурс. Теза, която ги конфронтира с КНСБ, според който пък не може да има разделение на
хората в зависимост от броя на персонала на фирмата.
Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ: Това би създало основание да мислим за дискриминация, основаваща се на
това при какъв работодател работя при такъв с 50 или над 50.
Синдикатът все пак е склонен да подкрепи такава идея, но ако отпадне и давността, за да не се губят почивни дни,
заради изтекъл срок. В момента само 10 дни могат да бъдат прехвърляни и имат давност 2 години. Предложенията ще
бъдат обсъдени на Тристранен съвет.
Вестник Стандарт
√ Държавата ще е в ступор до Коледа
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал
Очакванията ни относно Консултативния съвет за национална сигурност при президента Росен Плевнелиев са да се
създаде повече яснота за политическата обстановка в страната - докога ще управлява кабинетът, кой го подкрепя, тоест
да се намали политическата несигурност и неопределеност. Предсрочните избори по принцип не са добро решение за
бизнеса. Те обаче явно са неизбежни, защото сме стигнали дотам, че партиите, които са сформирали и подкрепят този
кабинет, ги желаят. При това положение предсрочният вот трябва да се проведе по възможност без отлагане, защото
една такава ситуация демобилизира държавната администрация. Изборите ще са по-скоро през ранната есен, а не през
лятото, защото няма технологично време. Но винаги предсрочният вот се отразява зле на икономиката защото държавата
спира да работи. Тя между другото вече е спряла. Държавата ни не работи ефективно още от началото на май.
Предсрочните избори означават управление на служебен кабинет за 2-3 месеца, който, докато успее да навлезе в
работата, вече ще трябва да освобождава креслата. Освен това пред служебния кабинет няма хоризонт дори
средносрочен, за да направи каквито и да било реформи. След него ще дойде нов кабинет, за който отново ще има
период на адаптация и формиране на екипи.
Така че новото правителство реално ще започне работата си след Коледа. Но преди предсрочните избори и служебния
кабинет известно време ще работи сегашното правителство. То трябва да наблегне на споразумението за партньорство,
на подготовката за бюджета за 2015 г., довършването на започнати промени в законодателството - има редица закони,
които са минали на първо четене в парламента, а не са приети окончателно. Трябва без излишна припряност
правителството да довърши някои вече започнати промени и плавно да предаде управлението на служебен кабинет,
който съответно да проведе изборите и да е начело на страната до сформирането на нов кабинет. При всички случаи
Народното събрание трябва да избере ръководство, да сформира комисии, да утвърди правилници, а това означава още
един изгубен за реформите месец.
Бизнесът, който нашите членове имат, не е с държавата. Това са предимно експортно ориентирани фирми и работят за
пазара. Затова от тази гледна точка те нямат пряка връзка с държавата, а връзката им с нея минава през
административното обслужване на фирмите. Но когато държавната администрация не работи ефективно, нейното
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обслужване се влошава допълнително. Разбира се, немалко компании у нас зависят от обществените поръчки като тези
за инфраструктура например, които пък зависят от еврофондовете. В този аспект лошото управление може да влоши
инфраструктурното строителство. Ще се наложи на бизнеса да се адаптира към сегашните условия, защото не можем за
три месеца да си преместим заводите в други държави.
Очевидно е, че трябва да се справяме със ситуацията такава, каквато е. Безспорно обаче кабинетът свърши полезна за
бизнеса работа по подобряване на регулирането, намаляването на административните прегради пред него, въведе нов
стил на работа при разплащането с бизнеса, което доведе до увеличаващ се БВП, а през последното тримесечие имаме и
ръст на заетостта у нас. Така че икономиката, макар и по-бавно, отколкото ни се иска, се задвижи напред. Но кабинетът
не може да продължи да работи без политическа и парламентарна подкрепа и затова организирано трябва да се върви
към избори и формиране на по-устойчиво управление. Препоръките ни към управляващите винаги са били за
държавническо поведение - политиците да мислят кое е по-добре за икономиката и страната ни, а не за себе си и
партиите им.
Що се отнася до референдума - използването му в пряката демокрация трябва да се приветства, но е много важно какви
ще са въпросите и кога ще се проведе, за да произведе реални действия. Така че ние принципно сме "за" референдума,
но въпросът е при какви условия ще се случи той. Ние сме за такова управление, което ще провежда политики в интерес
на икономическото ни развитие и ще запази макроикономическата ни стабилност, ще продължи реформите в
администрацията за подобряване на бизнес средата и пенсионната реформа, ще проведе реформи в образованието и
здравеопазването. Всички тези реформи засягат интересите на немалко влиятелни лица и структури, така че едно
правителство на малцинството няма да се ползва с нужната подкрепа, за да ги осъществи. Така че при всички случаи една
по-солидна парламентарна подкрепа ще доведе до по-устойчиво управление, което е в състояние да извършва нужните
реформи.
ekipnews.com
√ Васил Велев: Българската икономика е стабилна
Намаляването на кредитния рейтинг не трябва да се превръща в истерия, защото икономиката на България остава
стабилна. Това е мнението на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, след като
кредитната агенция Standard and Poor’s намали оценката си за страната заради политическата нестабилност.
Според него това трябва да е сигнал за политиците, защото задълбочаване на кризата би довело до отлив на
чуждестранните инвестиции.
bgnes.com
√ Васил Велев: При крехко мнозинство и следващият кабинет ще е нестабилен
Хората, които с парите си гласуват по въпроса има или няма стабилност, гласуват за отговора има финансова стабилност в
България.
За предсрочните избори
Предсрочните избори никога не са от полза за икономиката. Ние бяхме против предсрочен вот и през февруари
миналата година, против сме и сега. Но при създалата се ситуация, когато партиите, подкрепящи кабинета, желаят
предсрочни избори, очевидно е, че те са неизбежни. Бих искал да вярвам, че те ще доведат до едно по-стабилно
парламентарно мнозинство. Надявам се да не се случи следната ситуация: знаем, че има местни избори през есента на
2015 и ако резултатът от тях даде друга картина, различна от тази на парламентарните от септември-октомври 2014, да
не стигнем пак до извода, че няма достатъчна подкрепа за реформи, да се направят отново предсрочни избори и така
всяка година. Държавата при предсрочни избори не работи от няколко месеца до половин година. Освен че това е
изгубено време за реформи, това не е добре и за текущата работа и текущото административно обслужване както на
гражданите, така и на бизнеса.
Ако се формира пак някакво крехко мнозинство, на следващите общински избори ще се окаже, че отново трябва да се
правят избори, защото това крехко мнозинство е загубило подкрепа. Българското общество трябва да си направи
съответните изводи, че трябва да се търси съгласие за една по-широка коалиция през следващото управление, за да има
тя хоризонт да извършва реформи.
За финансовата стабилност и банките
Фискалната стабилност на България по никакъв начин не е застрашена. Самите разговори на тази тема не са
препоръчителни, защото както казва финансовият министър, те намират своите слушатели. И бюджетният дефицит, и
съотношението на държавния дълг към БВП са на едни от най-добрите нива в Европейския съюз. Банковата система е
стабилна. Нямаме никаква причина да се притесняваме. Оценката на пазарите е същата. България се финансира на
световните пазари и емитира облигации при все по-добри условия при падащи лихви. Хората, които с парите си гласуват
по въпроса има или няма стабилност, гласуват за отговора има финансова стабилност в България. Всякакви твърдения за
скорошен банкрут и "гръцки сценарий" са безотговорни и безпочвени.
Какво трябва да свърши НС до края на мандата си?
През оставащите месеци от работата на настоящия парламент трябва да се довършат законите, които са минали на първо
четене и срещат одобрение. Реформата на такса битови отпадъци, която е в ход, е важно да бъде довършена. Тя беше
отлагана в продължение на 10 години и сега трябва да се осъществи. Важни са и въпросите, свързани със
Споразумението за партньорство по Оперативните програми за новия програмен период, както и успешно изпълнение на
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текущите ОП. Важно е да има приемственост, за да не се изгуби темпо и да не се изгубят средства. Известно е, че поголямата част от публичните инвестиции у нас се правят със средствата от еврофондовете. /БГНЕС
Вестник Сега
√ Обсъждано е нарастване само за възрастта за пенсиониране
Според експерти най-важното е да няма повторно замразяване на пенсионната реформа
В социалното министерство е бил обсъждан вариант от следващата година възрастта за пенсиониране да започне да се
покачва, а нарастването на стажа да се отложи за след няколко години, съобщава БНТ. Заради политическата обстановка
в страната обаче темата за бъдещето на пенсионната реформа става все по-неясна.
Припомняме, че преди дни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев изрази очакване, че
ако в рамките на настоящия парламент не се направят необходимите промени, за да се задвижи пенсионната реформа,
то тя ще продължи да действа във варианта, приет от ГЕРБ. Той поясни, че за да се промени ходът на пенсионната
реформа, е необходимо да има работещ парламент. Ако 42-то Народно събрание не направи възможно най-скоро
промени в Кодекса за социално осигуряване, пенсионната възраст и стаж ще продължат да растат с по четири месеца
всяка година.
Пред БНТ експерти в социалното осигуряване са коментирали, че настоящото Народно събрание ще има време да
гласува промени по пенсионната реформа. Тези прогнози се базират на практиката от времето на бившия финансов
министър Симеон Дянков, когато поправките бяха гласувани само за няколко седмици в края на годината.
Според експерти независимо от това какви варианти се обсъждат, най-важното е да няма повторно замразяване на
пенсионната реформа. В противен случай дефицитът в общественото осигуряване ще продължава да нараства, а това ще
доведе до задържането на ниски пенсии в дългосрочен план, коментира бившият министър на труда Иван Нейков пред
националната телевизия.
Относно изплащането на пенсиите на хората от най-тежките категории труд от професионалните пенсионни фондове от
догодина се коментират различни сценарии. Според анализи на пенсионни фондове тези хората са категоризирани в три
групи – тези, които са с вноски преди 2000-та година, които ще получат пенсия само от НОИ, втората група са тези, които
са с вноски преди и след 2000-та година, които ще разчитат на пенсии от НОИ и от фондове, и третата – с вноски след
2000-та година, които изцяло ще получават пенсиите си от частните фондове.
Проблемът е реално при работниците със смесен стаж, където се очаква НОИ да изчисли пенсията, фондовете да
изплатят това, което е натрупано в партидата, а остатъкът да бъде поет от бюджета на НОИ. На този етап не е ясно дали
това ще се случи.
Припомняме, че пенсионната реформа беше замразена в края на 2013 година. Управляващите обявиха, че отлагат
решението за пенсионната реформа най-рано за есента на тази година с мотив, че въпросът е много важен и е
необходимо постигането на широка обществен консенсус.
√ Правителството върна отпуските на тристранката
Отпуските се превърнаха в горещ картоф за правителство, бизнес и синдикати. След като тристранката не стигна до
консенсус за отпадането на графика и на давността, въпросът беше оставен в ръцете на министрите. Вчера обаче те
върнаха решението на социалните партньори. Така в националния съвет за тристранно сътрудничество ще трябва да се
произнесат какво да се промени в наредбата, включително и дали е възможно да се върне старото положение, при което
нямаше нито графици, нито давност на отпуските. Това е решил кабинетът на оперативното си заседание. В момента
всички фирми трябва да изготвят графици за почивката на служителите си, а отпускът се губи, ако не се ползва 2 години
след годината, за която се полага.
"Премиерът предложи дискусията да се върне в съвета за тристранно сътрудничество", коментира пред "Сега"
социалният министър Хасан Адемов. Той допълни, че въпросите отдавна се коментират между партньорите. Отпадането
на графика за малките фирми е ангажимент на правителството за облекчаване на административната тежест за бизнеса.
За това има и законопроект, но той беше отхвърлен и от синдикатите, и от бизнеса. Вицепремиерът Зинаида Златанова
даде още месец на комисията към тристранката да обсъжда отново измененията с надеждата да се стигне до консенсус.
Обсъжданите варианти в момента са три. Според единия графикът ще отпадне само за малките фирми (с по-малко от 10
служители). Според втория облекчението ще важи и за средните фирми (с до 50 служители), а според третия ще бъде за
всички. Заедно с това обаче социалните партньори може да обсъждат и отпадането на давността.
infovarna.com
√ 103-та сесия на Международна конференция на труда се проведе в Женева.
Г-н Ивелин Желязков бе делегат от страна на българските работодатели
103-та сесия Международна конференция на труда (МОТ) се проведе в Женева с участието на хиляди делегати –
представители на правителства, работодатели и работници.
На откриването на конференцията участваха г-н Васил Велев - председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова - главен
секретар на АИКБ.
Конференцията бе председателствана от г-н Даниел Фунес, избран съвсем скоро за президент на Международната
организация на работодателите (МОР), в която членува и Асоциация на индустриалния капитал в България. Фокусът на
докладите бе върху влиянието на миграцията върху глобалния трудов пазар. В програмата също бе включена темата за
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така наречения „принудителен труд“. Наред с тези 2 теми – за миграцията и „принудителния труд“, остава важен
въпросът за глобалната безработица. В тази връзка третата тема на тазгодишната конференция бе изготвяне на стратегия
за преминаване на работната сила от неформалния към формалния сектор на икономиката. Тази тема трябва излезе от
полето на теоретичната дискусия и се пристъпи към реални стъпки за осигуряване на правна и социална защита на
работещите в сивата икономика.
Доклад от името на българските работодатели бе представен от г-н Ивелин Желязков - директор „Тристранно
сътрудничество“ в АИКБ, в качеството на делегат от групата на организациите на работодателите, членуващи в МОР. В
подготовката на доклада бяха отразени позициите на АИКБ, БСК и БТПП по важни теми на международната трудова и
социална политика, от гледна точка на бизнеса.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Българинът с 51% по-ниско потребление от средното в ЕС
Българинът има най-ниското реално индивидуално потребление в Европейския съюз. То е с 51% под средното, показват
данни на Евростат, обявени вчера. С 5% пред българите са румънците.
Реалното индивидуално потребление се смята за най-точния измерител на материалното богатство на домакинствата.
При него се вземат предвид всички потребени стоки и услуги, независимо дали се плащат от хората, държавата, или
неправителствени организации. Така се отчита например здравеопазването и образованието. С най-високо потребление
в ЕС са жителите на Люксембург и Германия. Те са и сред лидерите в класацията за БВП на човек, измерен в паритет на
покупателната способност.
България и тук е на опашката с 47% от средното ниво в ЕС. (Виж таблицата.)
Разходите за труд у нас са се повишили с 3,6% през първото тримечесие спрямо същия период на 2013 г., съобщи пък
НСИ. Най-голямо е увеличението на възнагражденията във ВиК сектора - с 9,4 на сто, а най-голямо намаление - на
брокерите на недвижими имоти - със 17,7 процента.
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√ Почти двоен ръст постигнат при усвояването на средствата от европейските фондове
Отговорите на официалните коментари на Европейската комисия на Споразумението за партньорство 2014-2020 бяха
обсъдени на заседание на Съвета по координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС), под
ръководството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Участие в заседанието взеха
министрите Таня Андреева, Данаил Папазов, Драгомир Стойнев, Петър Стоянович, Иван Данов, заместник-министрите
Людмила Елкова, Росица Янкова, Явор Гечев, Иван Кръстев, представители на Централното координационно звено,
ръководители на Управляващите органи и други. Прието бе изпращането на коригираната версия на Споразумението за
партньорство до Европейската комисия да се осъществи до края на месец юни 2014 г.
Отчетено бе, че новите седем оперативни програми вече са изпратени за официални коментари от Европейската
комисия. Бележките по тях се очакват до края на месец юли 2014 г. Предстои да бъдат изпратени официално на ЕК и
Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
Сериозен е напредъкът по финансовото изпълнение на програмите от периода 2007-2013 г., сочи справка от
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България. По
Структурните и Кохезионния фонд размерът на сертифицираните разходи е нараснал почти двойно за последните 14
месеца.
Към 31 март 2013 г. размерът на сертифицираните разходи възлиза на 2 215 172 952 евро или 28 % от бюджета на
програмите. Към 06 юни 2014 г. размерът на сертифицираните разходи възлиза на 3 971 173 502 евро или 50 % от
бюджета на програмите.
За периода 31 март 2013 г. – 31 май 2014 г. с над 20% са нараснали и сертифицираните разходи по Програмата за
развитие на селските райони и Програмата за сектор „Рибарство“.
Към 31 март 2013 г. размерът на сертифицираните разходи възлиза на 1 484 186 788 евро или 45 % от бюджета на
програмите. Към 31 май 2014 г. размерът на сертифицираните разходи възлиза на 2 234 587 304 евро или 68 % от
бюджета на програмите.
Вестник Преса
√ Бизнесът обяви 17 хил. свободни места
Безработицата в страната намалява - с над 31 хил. души през април и май
16 912 свободни места на първичния трудов пазар са обявени в Агенция по заетостта през май. Година по-рано
обявените места за същия период бяха с 3 894 по-малко. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар,
коментират от агенцията.
Най-много новообявени работни места има в следните сектори: преработваща промишленост , търговия, хотелиерство и
ресторантьорство, селско, горско и рибно стопанство, транспорт, операции с недвижими имоти и строителство.
Междувременно през същия месец започналите работа на първичния пазар безработни са 19 571 - с 1 418 души повече в
сравнение с май 2013 г.
Безработицата в страната продължава да намалява. С над 31 хил. души е спаднал броят на безработните, регистрирани в
бюрата по труда през април и май.
Равнището на безработица е 11.2%, като намалява с 0.6 процентни пункта спрямо април. В бюрата по труда са
регистрирани 367 499 безработни. Те намаляват с 19 126 души спрямо април.
26 784 са новорегистрираните безработни. Те също намаляват значително - с 11 828 лица в сравнение с предходния
месец. Спрямо май 2013 г. броят на новорегистрираните също намалява - с 3 805 лица.
Новорегистрираните младежи до 29 години са 6 926 - 25.9% от всички новорегистрирани. Броят им намалява - с 2 033
лица в сравнение с април и с 1 511 по-малко в сравнение с май 2013 г.
Вестник Сега
√ Клисарова иска нов модел за финансиране на вузовете
След дългогодишните критики на Еврокомисията за липсата на законодателни реформи в образованието правителството
най-накрая прие дълго отлаганата стратегия за висшето образование. В нея просветното министерство предлага
радикални промени в сектора - оптимизиране на мрежата от висши училища, премахване на обучението за
професионален бакалавър, както и обособяването на многопрофилни университети и специализирани висши училища,
които обучават студенти само в едно или няколко свързани професионални направления. Сериозна стъпка за
реформирането на сектора е и идеята да нямат прием на студенти в направленията с най-ниски резултати - висока
безработица или ниски доходи сред завършилите и др. Наред с това се предвижда финансирането да е диференцирано и
да зависи именно от качеството на обучението и реализацията на дипломираните висшисти.
Новост за висшето образование е и намерението да се определят различни по размер студентски стипендии. Сред
мерките, предлагани от МОН, за повишаване качеството на висшето образование е и насърчаването на съвместни екипи
от различни вузове, които да обучават студенти по направления, които съвпадат в един и същ регион.
Приемането на стратегията за висше образование и от парламента е едно от условията за старта на новата оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Общата стойност на програмата е над 1.340 млрд. лв. При
сегашната политическа ситуация обаче гласуването на стратегията е твърде несигурно.
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Вестник Капитал Daily
√ Разходите за труд нарастват с 3.6% в началото на годината
Безработицата пада до 11.2% през май по данни на агенцията по заетостта
Разходите на компаниите за труд са се увеличили с 3.6% през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със същия
период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) към
края на март. Увеличението е с най-големи темпове в индустриалния сектор, където на годишна база е отчетен ръст от
5.1%. Нараснали са и разходите за труд на строителния бизнес - с 4.4% спрямо първото тримесечие на 2013 г. В сектора на
услугите също е регистриран ръст на общите разходи на работодателите за един отработен час – с 1.3% на годишна база.
Забавяне на темповете
Въпреки отчетеното от националната статистика повишение темповете на нарастване на разходите за труд се забавят
спрямо наблюдаваното през изминалата година. За първото тримесечие на 2013 г. общите разходи за труд на бизнеса
бяха с 8.7% по-високи спрямо година по-рано, като и през останалите тримесечия на 2013 г. темповете се запазиха над
7%.
Същевременно отчитаното от статистиката нарастване може да не е свързано с увеличаване на трудовите
възнаграждения. Според икономисти подобни ръстове, особено в условията на криза, може да се дължат и на
оптимизирането на общите разходи на бизнеса. Така, когато компаниите освобождават персонал, обикновено
предпочитат да се разделят със служителите си, които са по-нискоквалифицирани, и да задържат хората с по-голям опит
и по-високо образование. Те обаче получават и по-високи заплати, което в крайна сметка механично повишава средната
стойност на разходите, които работодателите заплащат за един отработен час.
Наблюдаваният от НСИ показател "общ разход на работодателите за труд" включва както средствата, начислени за
работни заплати, така и разходите на бизнеса за осигуровки, обезщетения, надбавки и т.н. Разбивката показва, че през
първото тримесечие на годината разходите само за възнаграждение за един отработен час са нараснали с 2.9% спрямо
същия период на 2013 г. Годишният ръст на другите разходи е със 7.5%, посочват от НСИ.
По сектори
Секторната разбивка на данните пък показва, че за изминалото тримесечие най-висок е бил ръстът в "Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване". Увеличението спрямо началото на 2013 г. там е с
10.6%. Сред икономическите сектори, в които се наблюдават най-съществени повишения, са още "Административни и
спомагателни дейности" и "Добивна промишленост" - съответно 9.1 и 8%. В част от дейностите обаче е отчетено
понижаване, като най-съществен е спадът в сектор "Операции с недвижими имоти", където разходите на работодателите
за труд са се свили с 16.4% спрямо година по-рано. Намаление има и в сегмента на "Професионални дейности и научни
изследвания".
Безработицата пада през май
Спад в равнището на безработицата през месец май до 11.2% отчете агенцията по заетостта. Свиването е с 0.6 процентни
пункта спрямо април. За изминалия месец в бюрата по труда са регистрирани общо 367 499 безработни, което е с близо
20% по-малко в сравнение с април. За същия период компаниите в страната са обявили около 17 хил. работни места, като
близо една четвърт от тях (4616) са в преработващата промишленост. Нови позиции са разкрити и в търговията,
хотелиерството и ресторантьорството, селското, горското и рибното стопанство и в транспорта. По данни на агенцията
през май работа са започнали над 19.5 хил. души, или с почти 1500 повече в сравнение с година по-рано. Броят на
новорегистрираните безработни през май е 26 784, като намалява както спрямо предходния месец, така и в сравнение с
година по-рано.
Списание Мениджър
√ Държавата загубила 1 млрд. лв. от неплатени такси за концесии
Държавната хазна е ощетена с 1 млрд. лв. от неплатени такси за концесии. От 2008 г. за 67 находища на подземни
богатства не е плащана нито концесионна такса, нито кариерна, показва анализ на концесиите, изготвен от
правителствения център за противодействие на корупцията БОРКОР, с който разполага в. „24 часа”.
„Допреди 6 години за тези находища се е плащала поне кариерна такса”, обясни шефът на центъра Бойко Великов,
според когото щетите могат да се изчислят на стотици милиони, дори и милиард лева.
В анализа на БОРКОР обаче не е правено точно изчисление на претърпените от държавата вреди.
„Тези концесии за добив на подземни богатства са давани без конкурси, а по право при приватизацията на държавни
компании”, обясни Великов.
Според анализа на БОРКОР първоначално концесиите по право са били 400-500 на брой. Такива били дори за големите
находища като Челопеч, Медет, Елаците или плажната ивица към комплексите Русалка, Елените, Дюните и пр., се
посочва в доклада на БОРКОР.
Проблем е и даването на концесии по много закони, а не само по един, се твърди в анализа. Великов е категоричен, че
концесиите трябва да бъдат събрани в един закон. В него трябвало да се премахне всяка възможност за даване на
концесия без провеждане на състезателна процедура, смята той. Това ще намали възможностите за корупция при
концесионирането.
БОРКОР е анализирал и концесионните договори за ски зоната в Банско, плажната ивица на Слънчев бряг и златното
находище в Челопеч. И при трите договора са установени сериозни пропуски в работата на институциите и почти никакъв
контрол по спазването на договорите.
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„Предложенията на БОРКОР са дадени на Министерския съвет”, обясни шефът на центъра.
Според него те трябвало да бъдат приети от парламента независимо от политическата ситуация.
√ Ръст на разходите за труд
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2014 г.
нарастват с 3,6% спрямо първото тримесечие на 2013 г. Увеличението в индустрията е с 5,1%, в услугите с 1,3% и в
строителството с 4,4%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
По икономически дейности през първото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия
период на предходната година е регистриран в икономическите сектори:
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 10,6%;
„Административни и спомагателни дейности” – 9,1%;
„Добивна промишленост” - 8%.
Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори:
„Операции с недвижими имоти” - с 16,4%;
„Професионални дейности и научни изследвания“ - с 4,3%.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2,9% спрямо
първото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7,5%.
По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година
варира от минус 17,7% за „Операции с недвижими имоти” до 9,4% за „Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване”.
Investor.bg
√ Папазов: До момента по ОП "Транспорт" не са загубени средства
Прогнозите са до края на годината да бъдат усвоени 75% от парите по програмата, уточни транспортният
министър
До момента по Оперативна програма (ОП) „Транспорт“ 2007-2013 г. не е допусната загуба на средства и считам, че такава
няма да бъде допусната и през тази година. Това заяви министърът на транспорта Данаил Папазов по време на
изслушване в парламентарната комисия по транспорт.
По ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. са одобрени общо 115 проекта, като 21 от тях са инвестиционни. Големите проекти на
стойност над 50 млн. евро са 11, уточни Папазов. Европейската комисия (ЕК) е одобрила апликационните форми на 10 от
тях.
Извършените плащания към бенефициентите вече са в размер на 60% от бюджета, с подготвените през този месец
сертификати декларираните пред ЕК разходи по програмата ще бъдат 917 млн. евро. Сертифицирани и поискани за
възстановяване от ЕК разходи са над 858 млн. евро, или 53% от бюджета, каза министърът.
"Прогнозата ни до края на годината е сертифицирани от ЕК разходи да достигнат 75%, или над 1,2 млрд. евро", очаква
Папазов.
В резултат на изпълнението на одобрените проекти са рехабилитирани над 240 км железопътни линии и над 140 км
автомагистрали. Изградени и рехабилитирани са над 40 км пътища от първокласната мрежа, посочи още Папазов.
Сред проектите, финансирани по ОП "Транспорт", са още и двата проекта за разширяването на столичното метро.
Управляващият орган на ОП „Транспорт” е идентифицирал и някои рискови проекти. Това са железопътните проекти
"Септември – Пловдив", "Първомай – Свиленград", натрупано е и закъснение в изграждането на първите два лота на АМ
"Марица" и на втори и четвърти лот на АМ "Струма".
"Имаме уверение на Агенция "Пътна инфраструктура", че Лот 2 на автомагистрала „Марица” ще завърши тази година, а
Лот 1 в края на тази или началото на следващата година. Очакванията ни са, че Лот 4 на АМ "Струма” също ще завърши
през 2014 година и Лот 2 през следващата година”, обясни още Папазов.
√ Правителството отпуска още 4 млн. лева за читалищата
Специална комисия ще оценява кои проекти, изпратени от общини и читалища, да получат финансиране
Допълнителни трансфери по бюджетите на общините е предвидило правителството, става ясно от проект за
постановление, публикувано на сайта за Портала за обществено обсъждане. Става въпрос за средства в размер на 3,91
млн. лева, с които да бъде подпомогната финансово дейността на читалищата през тази година.
Парите идват от централния бюджет. Самото изпълнение на постановлението се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
Отпусканите финансови средства ще бъдат разпределяни тематично за ремонтни дейности, художествено-творческа
дейност и попълване на библиотечни фондове, както и за закупуване на специализиран софтуер.
Специална комисия ще разпредели средствата след подбор на проекти, изпратени от общините и читалищата.
Критериите за оценка са дали проектът съответства на целите и приоритетите на конкурсната сесия, какво е
съдържанието на проекта и дали има практическа приложимост и ефективност.
Бюджетът на проекта трябва да бъде икономически обоснован, става ясно още от мотивите на авторите на проекта за
постановлението.
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