Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

TV 7
√ Синдикати и бизнес се обединиха срещу лошо провежданите реформи
Eдно от ключовите събития тази седмица беше срещата между синдикати и бизнес с представители на Парламента. За
пореден път социалните партньори посочиха неотложните проблеми, имащи нужда от спешно решение, които трябва да
бъдат с предимство в дневния ред на Народното събрание в последните 10 работни дни. Има важни закони, които
трябва да се приемат.
В студиото на "Факторът Кошлуков" гостуваха председателят на асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, и
председателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев.
Те отбелязаха, че не посочват наболелите места в социалната и бизнес сфера за пръв път, за проблемите като
рефинансирането на бюджета на НЗОК се говори още от миналата година, когато за всички било ясно, че бюджетът ще се
окаже недостатъчен да покрие нуждите на Здравната система.
"Корупция винаги е имало, но никога не се е стигало до там да навреди на широкия обществен интерес толкова много.
Факт е, че до 30 май икономиката бележеше растеж - има ръст в износ, ръст на борсовите индекси и като цяло устойчив
ръст в бизнес климата", поясни Велев. Той вижда проблемите на бизнеса и сред самите предприемачи. В България те са
два вида, смята той, едни, които честно и в люта конкуренця на световните пазари си печелят хляба и дават работа на
много хора, други са онези, които и година не могат да останат на пазара, ако не са свързани с властта, ако не печелят
обществени поръчки. Вторите са лесно разпознаваеми.
Д-р Тренчев припомни, че у нас проблемите не се решават главно заради състоянието на съдебната система. Защо?
Основната работа на съда е да не наказва, а не обратното, на мнение е д-р Константин Тренчев. Изготвянето на нова
Конституция ще даде рестарт на държавата, убеден е още председателят на КТ "Подкрепа".
Васил Велев не смята, че нова Конституция, само по себе си, ще реши проблемите генерално. Българските закони са
хармонизирани с европейските, имаме и регулатори. Проблемът е, че реформите, които се провеждат, се провеждат
лошо и не водят до подобрение, заяви още той.
Дарик Радио
√ Васил Велев и Константин Тренчев в "Седмицата" на Дарик
Аудио файла може да чуете тук: http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=249084
investor.bg
√ В. Велев: Политическата нестабилност ескалира и спря ръста на икономиката
До края на май има ръст на БВП, износа и промишлеността, отбеляза председателят на АИКБ
До края на май икономиката на България се развиваше, макар и с по-бавни темпове от желаното. През юни обаче
ескалира политическата нестабилност. Видя се непримиримостта между политическите партии и това предизвика застой
в икономиката.
Това заяви пред ТВ7 председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той
посочи, че до 31 май е имало ръст на брутния вътрешен продукт и износа, увеличение с 5% на промишлеността и
устойчив ръст на бизнес климата.
За първи път от години в първите месеци на 2014 година е имало и ръст на заетостта, допълни още Велев. Това обаче е
спряло заради политическата криза в последните седмици. "Насила си вкарваме вълка, кризата, в кошарата", каза той.
Председателят на АИКБ коментира още, че огромната част от бизнеса от българския бизнес спазва правилата и в „люта
конкуренция” успява да реализира продукцията си на външните пазари. Тези фирми не зависят от държавата, защото се
развиват успешно на международните пазари.
Има обаче и други фирми, които са свързани с властта и това не се е променяло в годините, обясни още Велев. Той
посочи, че този бизнес се разпознава лесно по „шеметния ръст на продажбите с промяната на правителствата”. Този
бизнес е „абониран за обществените поръчки”, коментира Велев.
Според него този бизнес изтегля висококвалифицирани кадри от останалите компании, „привличайки ги с високи заплати
от лесно изкарани печалби”.
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Васил Велев коментира, че заради подобни практики развитието на България през годините е по-бавно. Той е
категоричен, че ръст има – заплатите преди са били много по-ниски от средното за Европа, увеличава се и брутния
вътрешен продукт, но темпът е можело да бъде много по-ускорен.
Според него решението на този проблем не е лесно, особено като се вземе предвид факта, че българското
законодателство е съобразено с европейското и има предвидени сериозни регулации.
dir.bg
√ В. Велев: Ако не беше разривът между Пеевски и Василев, КТБ щеше да си функционира
Лидерът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев се усъмни в достоверността на информациите, че от КТБ са изнесени с
чували 200 милиона в брой.
В предаването „Седмицата“ по Дарик той коментира, че като обем това е нещо чудовищно и не може да стане скрито:
„Това са били камиони, носене. Само където не са викали хамали от площад „Македония“. Нещо не ми се вярва да стане
тази работа и всичко това нещо да замине в някаква посока. Това означава, че или сме абсолютно разграден двор или че
просто не е истина. Според мен просто не е истина“.
„Има камери, доколкото знам и по банки, и по магазини, навсякъде има камери. Нещо не е ли заснето - чували,
пренасяни с камиони нагоре-надолу. Прекалено фрапантно. Нека да извадят запис, да се видят как се влачат чували“,
коментира още Тренчев.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, сподели в „Седмицата“, че по негова информация
до съвсем скоро КТБ е била доста добре ликвидна, при това много над средноевропейските равнища и ако не е бил
разривът между Пеевски и Василев, тя е щяла да функционира както всички останали:
„Това за чувалите е тежък физически труд. Това са камион чували. Миля, че всеки непредубеден наблюдател, който
малко от малко разбира от финанси, би се съгласил, че тази банка, ако не беше разривът между Пеевски и Василев,
нямаше да го водим този разговор. Банката щеше да си функционира както всички останали“.
Трябва да има таван на гарантираните от държавата вложения в банките, смята Васил Велев. В противен случай биха се
създали условия за огромни злоупотреби.
Според Константин Тренчев от друга страна не е справедливо да се разделиш с честно спечелените си пари заради това,
че липсва контрол и някой друг не спазва правилата.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Министерство на земеделието: Няма да изгубим 1 млрд. лева по Програмата за селските райони
България няма да изгуби 1 млрд. лева вследствие на забавеното договаряне на проектите от мерки 311 и 312 от
Програмата за развитие на селските райони. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.
Управляващият орган на Програмата е предприел необходимите стъпки за предотвратяване на риска от загуба на
средствата. За целта ще бъде приложен новият Регламент на ЕК 1407/2013 г., който урежда условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по правилата „de minimis” за програмния период 2014-2020 г. В него се казва, че
всички заявления за подпомагане по „de minimis”, приети по старите правила (преди 2014 г.), може да бъдат одобрявани
и след 30 юни 2014 г. Условието е проектите да бъдат преразгледани и одобрени в съответствие на новите изисквания.
Това означава, че изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” може да сключи и подпише договори по мерки 311 и 312
по всяко време след 30 юни 2014 г., ако те бъдат преразгледани отново.
Размерът на помощта „de minimis”, съгласно новия регламент, остава непроменен – до 200 000 евро. Възможно е след
сключването на договорите по мерки 311 и 312 за същите да бъде удължен и срокът за извършване на инвестицията и
подаване на заявка за окончателно плащане – не до 15 юли 2015 г., а до 15 септември 2015 г. Това ще стане след
изменение на нормативната уредба, което е в компетенции на Управляващия орган на Програмата.
√ Хасан Адемов: Без реформа не можем да гарантираме пенсиите
- Г-н Адемов, много ли компромиси направихте с коалиционния партньор БСП през тази година?
- В програмата на правителството влизат голяма част от предизборните ангажименти на партиите, които го подкрепиха.
Бяхме наясно със завишените социални очаквания след трудните 4 години. Задачата беше да гарантираме повече
социална справедливост. В този смисъл мога да говоря за пропуснати възможности като обещаното, но нереализирано
двойно увеличение на средствата за заетост, липсата на време да приемем реформа на пенсионната система.
Препоръките на ЕК са съвсем ясни и България трябва да регистрира напредък, а не забавяне и отстъпление. Трябва да
избираме между пари за заетост и квалификация или ранно пенсиониране. Много внимателно трябва да се обсъждат
предизборните ангажименти, за да не предизвикат впоследствие противоречия и колебания
Стремежът ни е бил да отстояваме възможната социална политика, само че тя невинаги отговаря на очакванията.
- Ще оставите ли готов модел за реформа на пенсионната система на следващото правителство?
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- В министерството с експерти и с пенсионните фондове изработихме модел за решаване на проблема с ранното
пенсиониране на категорийните работници. От 1 януари 2015 г. професионалните фондове трябва да поемат ранното
пенсиониране. Идеята е да започнат да изплащат срочни пенсии. Трябва да се регламентира и ролята на НОИ за хората
със стаж преди 2000 г., както и за тези със стаж преди и след 2000 г. Този модел и другите необходими промени може да
бъдат приети от следващия парламент. Този може само да отложи действието на параграф 4, ако има подкрепа. Това ще
успокои хората, че правата им ще са гарантирани и през 2015 г. Непопулярните мерки, каквито са безспорно
предложенията, изискват както експертно съгласие, така и парламентарна подкрепа. Много бих искал 42-ото НС да
финализира тази тема, защото промените са част от бюджетната процедура за 2015 г. Но това е реформа с дълъг
хоризонт и дълбоко се съмнявам в тази крайно напрегната предизборна ситуация да се случи. Предлага се готов продукт,
право на следващите управляващи е да приемат или не този модел, който обвързва нарастването на възрастта и стажа с
продължителността на живота, както препоръчва ЕК. Важно е на 1 януари 2015 г. да сме готови с дългосрочна стратегия
за развитие на пенсионната система.
- Не се ли забавихте прекалено много с реформата заради политически дивиденти на евроизборите?
- Трудно се извличат политически дивиденти от забавяне или форсиране на непопулярни мерки. Европейските избори са
част от историята. Желанието ни беше да освободим и без това напрегнатата предизборна ситуация от високоволтовото
напрежение на много болезнения проблем, наречен пенсионна реформа.
- От БСП ли настояваха предизборно да се раздават великденски бонуси на пенсионерите?
- Правителството и подкрепящите партии бяха инициатори на идеите за коледни и великденски бонуси с идея да станат
традиционни. Има политици, които оценяват това като популизъм, но всички ние сме длъжници на пенсионерите. Нека
не забравяме и популярното твърдение: “И ние бяхме като вас, и вие ще станете като нас!”
- НОИ отчита бум на новите пенсионери, като мотивите на хората са политическата несигурност и едногодишната
ваканция. Ще оцелее ли системата след този натиск?
- Това нарастване на новоотпуснатите пенсии след замразяването на възрастта за 2014 г. е предвидено в бюджета на
държавното обществено осигуряване. През първата половина на 2014 г. пенсии за стаж и възраст са отпуснати на 24 962
души, което спрямо същия период на 2013 г. е повече със 7248 души, или 40,9%. Очаква се като резултат от замразената
пенсионна възраст да се пенсионират 15 000 души до края на т.г. Нека да е ясно, че при тази демографска картина
увеличението на възрастта и стажа е безалтернативно, въпросът е как и откога това трябва да се случи. Длъжни сме да
предложим календар за развитие на реформата, който да включва и изравняване на възрастта за пенсиониране на
мъжете и жените в дългосрочен план.
- Каква е прогнозата ви за пенсиите от професионалните фондове, които ще започнат да се плащат от 1 януари 2015 г.?
Ще се наложи ли национализация?
- Национализацията на втория стълб означава зачертаване на сегашната система и задължително създаване на чисто нов
осигурителен модел. В тези условия на остра политическа конфронтация, когато мандатното мислене доминира, трудно
би могло да се мисли за такова радикално действие.
Изискват се кураж, обществена подкрепа и готовност да платиш висока политическа цена.
Задължителното осигуряване в професионални пенсионни фондове за хората, работещи при вредни и тежки условия, бе
въведено през 2000 г., за да могат да получат пенсия, която да замества тази от НОИ до навършване на нормалната
пенсионна възраст. Това не е допълнителна пенсия. Тя е срочна и се спира, след като се получи право на пенсия от НОИ.
Заради липсата на достатъчно средства по индивидуалните партиди изплащането на пенсии от професионалните
фондове беше отлагано първо до края на 2009 г., след това до края на 2010 г. и последно до края на 2014 г.
Сега има внесен законопроект за ново отлагане. През цялото това време пенсиите за ранно пенсиониране се изплащат от
НОИ, към който се прехвърлят средствата от партидата в професионалния фонд към момента на отпускане на пенсията.
Обмисляме варианти за изплащане на тези срочни пенсии. Те са различни според това дали човекът има категориен стаж
само преди 2000 г., само след 2000 г., или е и преди, и след. Идеята е ППФ и НОИ да изплащат ранните пенсии според
приноса на осигурените лица на база внесени работодателски вноски. Но за да се случи това, е необходима подкрепа от
социалните партньори и следващото НС.
- Искахте да реформирате и инвалидните помощи и пенсии, както и социалното подпомагане. Какви са разходите по тези
пера и как би могло да бъдат намалени?
- Общественото осигуряване функционира на принципа, че приходите от вноски трябва да покриват разходите за пенсии.
В момента приходите покриват около половината от пенсиите, останалото е от държавния бюджет. Без финансова
стабилизация, която да увеличи приходите и ограничи разходите, не може да се гарантира запазването на доходите нито
на сегашните, нито на бъдещите пенсионери. Затова значителните разходи за пенсии за инвалидност са много важен
въпрос. През 2013 г. тези разходи са 1, 6 млрд. лв., а пенсионерите с пенсии за инвалидност са 512 014.
Въпросът беше обсъждан в Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система. Тръгнахме от концепцията
за оптимизиране на медицинската експертиза, изготвена през 2012 г. Тя предвижда създаване на единна
информационна система, която работи от т.г., приемане на единни стандарти за освидетелстване и пр.
Ние сме член на ЕС и законите ни трябва да са съобразени с препоръките на ЕС. Няколко години подред те изискват да
въведем по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, за да се ограничат
злоупотребите. Заради това засилихме контрола от страна на НОИ по издадените експертни решения и вече
наблюдаваме положителни резултати. Още с встъпването си в длъжност заявих, че системата за социално подпомагане
трябва да се реформира. Тя не трябва да стимулира хората, които са неграмотни и нямат трудови навици. Пари трябва да
се дават срещу ограмотяване и срещу придобиване на квалификация за работа.
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Октомври миналата година поставих на обществено обсъждане идеята за социално подпомагане чрез предоставянето на
услуги или ваучерна програма заедно със социалните партньори както е в Белгия. Това щеше да бъде първата и много
важна стъпка за оптимизиране на средствата за социално подпомагане, които през 2014 г. са в размер на 36, 6% от
бюджета. Държавата отделя огромен ресурс за тази политика, но хората продължават да бъдат неудовлетворени в пълна
степен
За съжаление, мандатът на това правителство не беше достатъчен за реформи в системата на социалното подпомагане,
но те са наложителни и въпросът ще стои и пред следващия министър.
- Това правителство обеща работа на 250 хил. души. Нивата на безработицата обаче падат съвсем бавно. Защо?
- Министерството на труда и социалната политика има подкрепяща роля в създаването на работни места. Чрез
субсидираната заетост се осигурява работа на безработни в неравностойно положение. Трябва да отбележа, че
създаването на 250 хил. работни места е цел до края на мандата. Независимо от това през първите пет месеца на 2014 г.
в бюрата по труда от първичния пазар (извън мерки и програми) са заявени около 76 800 места, с почти 11 000 места
повече от същия период на 2013 г. За същия период общо по мерки, програми и в реалната икономика на работа са
постъпили около 111 400 безработни. По данни на НСИ безработицата намалява през 2014 г. спрямо 2013 г. Заетите
нарастват с близо 27 хил., а безработните намаляват с 23,4 хил. Подобни положителни тенденции през неактивния сезон,
какъвто е периодът януари - март, не са отчитани от 2008 г. Пазарът на труда реагира със закъснение на икономическата
ситуация и безработицата намалява бавно и плавно. За увеличаване на заетостта е необходим и устойчив бизнес климат.
- Ще се отвори ли дупка в мерките за субсидиране на пазара на труда? Парите от бюджета са малко, а еврофондовете се
бавят заради забавеното споразумение за партньорство?
- Тази година е преходна от гледна точка на финансирането, не само на активната политика на пазара на труда. ЕК все
още не е одобрила новата оперативна програма, но към момента продължава изпълнението на схеми от предната и все
още разполагаме с европейски средства. Освен това бе одобрено предварителното изпълнение на новата оперативна
програма, което ще започне със схема за наемане на младежи за стажанти. На този етап се финансира с 20 млн. лв.
национални средства. Забавянето на еврофондовете по новия програмен период все още не поставя в голям риск
изпълнението на политиката на пазара на труда.
Не е коректно да се говори и за “дупка” в държавния бюджет за финансиране на програмите и мерките за заетост.
Наистина 73 млн. лв., предвидени по националния план за 2014 г., не са достатъчни за справяне с безработицата,
но тези средства не се изразходват в рамките на месец-два, а са предвидени за разплащане през цялата година. Това на
практика означава, че всеки с договор за субсидирана заетост ще получава заплата от държавата през целия период, за
който е нает.
При неотложни ситуации или за справяне с наболял проблем ние правим всичко по силите си да осигурим допълнителен
ресурс. През април правителството одобри допълнителни 7,2 млн. лв. за допълнителни 10 000 работни места при
четиричасова заетост за период от 3 месеца. Много от работните места бяха разкрити в дейности за преодоляване на
последиците от наводненията във Видинска област, за разчистване на речни корита и пр. На 2 юли правителството
одобри финансиране за 3433 лични асистенти.
- Не се ли чувствате употребен и изхабен заради едногодишното си участие точно в това правителство?
- Когато поех този пост, знаех много добре с какво се захващам
Знаех,че няма нищо по-трудно от това да си социален министър в най-бедната европейска държава. Преди една година
бях по-скоро песимист. За мен песимистът винаги е бил много добре информиран оптимист. Сега съм по-скоро реалист,
без излишни илюзии. Мисля,че е много трудно да бъда употребен, защото винаги съм се придържал към
професионалните стандарти, ясно и разбираемо съм защитавал включително и непопулярни мерки.
- Оставате ли в политиката?
- Натрупах сериозен политически опит и експертен потенциал заедно с колегите от ДПС. Ако има потребност от моя
професионализъм, готов съм да помогна.
Вестник Преса
√ Конституционният съд реши: Скрап не може да се предава безплатно
Готвят блокада на „Капитан Андреево“ заради новите правила за търговия с отпадъци
Предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали не може да е безвъзмездно, реши Конституционният съд
(КС).
Той се произнесе по искане на 61 депутати от предишното 41-во народно събрание.
Още през 2013 г. те оспориха над 10 текста от Закона за управление на отпадъците, но делото бе решено едва сега.
Като противоконституционна е отменена само разпоредбата на чл. 39, ал. 3, според която предаването на битови
отпадъци от черни и цветни метали става „безвъзмездно за всяка от страните“.
Оспореният текст задължава гражданите от 13 юли т.г. да носят старите си тенджери, ютии, метални огради на специално
изградени общински площадки, където те да се предават безплатно. Сега скрапът се изкупува в пунктовете за вторични
суровини по пазарни цени.
Задължаването на хората безвъзмедно да предават отпадъците си нарушава гарантираното от конституцията право на
собственост, единодушно с 12 гласа „за“ е решил КС.
Проблемът е, че общинските площадки още не са готови, което означава, че хората ще хвърлят вехториите си на боклука.
Електрическото и електронното оборудване ще може да се кара в специализираните пунктове или в магазините за бяла и
черна техника.
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От 14 юли обаче на общините ще трябва да се налагат санкции. Те трябва да плащат с 15% по-висока такса депониране,
което според експертите ще вдигне такса смет. В момента всеки тон нерециклиран отпадък се облага с 22 лв.
От Асоциацията на рециклиращата индустрия обявиха, че ще започнат протестни действия, тъй като забраната физически
лица да предават старо желязо ще убие бизнеса им. В понеделник с тежки камиони ще бъде блокиран ГКПП „Капитан
Андреево“. Причината е, че екологичната комисия в парламента не прие промени в Закона за управление на отпадъците,
с които спорните законови разпоредби да влязат в сила от началото на следващата година.
Вестник Класа
√ Данъчните проверяват за касови бележки и в извънработно време
Националната агенция за приходите започва проверка на касовите бележки в търговските обекти в страната. 1200
ревизори от агенцията ще се присъединят към над 400 инспектори, които ще следят за нарушения. Проверки за касови
бележки ще има и в извънработно време и в почивните дни. Причината - системата за дистанционна връзка на касовите
апарати с НАП периодично давала данни за спад на оборотите на определени групи търговци след 17:30 часа.
От НАП напомнят, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., а на юридическите лица,
които укриват обороти, може да им запечатат търговския обект.
Гражданите, които искат да сигнализират за данъчни нарушения или за това, че не са получили касова бележка от
търговския обект, в който са пазарували, могат да го направят на тел. 0700 18 700.
investor.bg
√ Здравният министър се надява на актуализация на бюджета на НЗОК
Това ще гарантира достатъчно средства за болниците до края на годината, смята Таня Андреева
Здравният министър Таня Андреева се надява да има актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), защото най-важното е да се осигури финансов ресурс, така че в края на годината болниците да могат да
разплащат медицинската си дейност. Това каза пред „Нова телевизия“ министърът на здравеопазването.
Андреева уточни, че в момента се очаква финансовата обосновка на Министерство на финансите, за да може
Министерски съвет да разгледа предложението за актуализация на бюджета на НЗОК.
Тя повтори, че в момента здравният фонд разполага с финансов ресурс да разплати медицинската дейност на лечебните
заведения. И уточни, че има забавяния по отношение разплащането на надлимитната дейност, което не означава, че тя
няма да бъде заплатена.
Министърът на здравеопазването за пореден път повтори, че искането за актуализация на бюджета на НЗОК от страна на
нейния управител по решение на Надзорния съвет е във връзка с притесненията на Касата за това, че към края на
годината ще се оформи дефицит и в ситуацията, в която сме - смяна на правителство и впоследствие разпускане на
Парламента, може да няма кой да актуализира бюджета през есента.
Според нея пари за болниците до края на годината ще има. Тя напомни, че миналата година бюджетът на Здравната каса
е бил разписан до септември и правителството е намерило начин да се справи с положението, така че фондът да плаща
до края на годината, без да се прави актуализация на бюджета.
Очаква се правителството да може да разгледа въпроса с актуализацията още на предстоящото си заседание в сряда.
Министерството на финансите изготвя доклад с финансова обосновка. Преди дни заместник-министърът на финансите
Людмила Петкова увери, че финансовото министерство и приходните агенции продължават с анализа откъде могат да
дойдат парите, необходими за запълването на дупката в бюджета на Касата. Ако предложението на МФ бъде одобрено
от кабинета, искането за актуализацията на бюджета се внася за гласуване в Народното събрание.
Очертаващият се дефицит в НЗОК към края на годината е 490 млн. лв., заради което работодатели и синдикати поискаха
актуализация от управляващите. След консултации в парламента днес БСП, ДПС и ГЕРБ се съгласиха.
Управителят на НЗОК Румяна Тодорова призова за законови промени, защото системата е в хаос и ако нещата не бъдат
променени, следващата година пак ще се стигне до актуализация на бюджета и положението дори ще е по-лошо отсега.
За това предупреди и министърът на здравеопазването Таня Андреева. Тя посочи, че дефицитът на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) ще бъде още по-голям през следващата година, ако не бъдат приети законодателните
промени, с които се поставя основата на здравната реформа.
√ Бюрата по труда вече работят индивидуално с безработните млади хора
В Агенцията по заетостта работят по различни програми за интеграция на бежанците на трудовия ни пазар
От началото на годината в бюрата по труда вече се работи индивидуално с младите хора в опит да им помогнат да
намерят работа, съобщи в ефира на БНР изп. директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов.
Той уточни, че агенцията осигурява не само финансови стимули, а и се извършват определени услуги и се предоставят
консултации – за продължаването на образованието, ако е необходимо, да се подобри квалификацията и т.н. Бюрата по
труда търсят и възможни решения за заетост на младите хора с работодателите от реалния сектор, а не само чрез
програми за временна заетост, категоричен беше Ангелов.
По негови данни 26 хил. младежи на възраст до 24 години са регистрирани в бюрата по труда. Според него на базата на
тези данни проблемът с младежката безработица у нас не толкова сериозен, макар и със съзнанието, че не всички
младежи без работа са на борсата.
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Ангелов посочи, че от началото на 2014 година безработицата намалява с 50 хил. души. За първи път от 10 години имаме
спад на безработицата, допълни той. Директорът на АЗ обаче подсочи, че през 2013 година е имало пик на
безработицата за последните 5-6 години.
В Агенцията по заетостта има различни програми за интеграция на бежанците у нас. 100 души са насочени към курсове
по български език, посочи за пример Асен Ангелов. Той допълни, че сред групите на бежанците са раздадени
информационни материали на техните родни езици.
Агенцията се е обърнала и към посолствата в България с молба да бъдат потърсени подходящите работодатели за
бежанците.
Ангелов съобщи още, че през следващата седмица ще стартира проект на стойност 1,6 млн. лева. Целта му е да се
разработят програми за включване на граждани от трети страни на българския трудов пазар. Една от мерките по тези
програми трябва да бъде откриване на експерти в групите от чужденци, пристигнали в България, и насочването им към
подходящите работодатели.
√ ИПИ: Младежката безработица сочи структурните дисбаланси на трудовия пазар
От стажовете в администрацията не печелят нито младежите, нито самите институции, сочи доклад на
института
Характеристиките на младежката безработица в България показват наличието на структурни дисбаланси на пазара на
труда, сочи анализ върху младежката безработица в периода 2004 – 2013 година, изготвен от Института за пазарна
икономика (ИПИ).
За подобряването на ситуацията експертите от института препоръчват акцент върху дългосрочните политики за
подобряване на конкурентоспособността на младите кадри на пазара на труда.
Като пример за подобна политика в доклада се посочва повишаване на гъвкавостта на регулациите и реформи в
образователната система. Една от мерките е в това отношение е въвеждането на дуална образователна система, която
включва и значителен практически елемент.
Нужно е и подобряване на информационната обезпеченост на политиките и мерките, насочени към намаляване на
младежката безработица.
Възрастовата група 15-24 г., която е в основата на анализа и формирането на политики за справяне с младежката
безработица включва лица, чиито статут е коренно различен. Така например, по данни на Евростат, икономическата
активност сред младежите на 15 години е около 5%, а сред тези на 24 години вече достига близо 80%.
Предизвикателство представлява дори нормативната и документална подготовка на подобни програми, тъй като
трудовите и социални права на лицата на възраст 15 и например 22 години са коренно различни.
Това прави програмите тромави и сложни за администриране и последваща оценка, посочват от ИПИ.
„За разработването на по-ефективни мерки също така е необходимо събирането на допълнителна информация за
икономическата активност на двете подгрупи (15-19 г. и 20-24 г.). Това може да наложи провеждането на допълнителни
изследвания сред младежите, които могат да бъдат реализирани под формата на допълнителен модул към
непрекъснатото тримесечно Наблюдение на работната сила, провеждано от Националния статистически институт, или
отделно социологическо изследване”, пише в препоръките към доклада на икономистите.
С оглед на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на европейската „Гаранция за младежта“, данните също
трябва да бъдат достатъчно представителни на местно (областно) ниво, за да позволят по-ефективното насочване на
средствата по предстоящите програми за младежка заетост.
Необходимо е преминаване към качествен модел на оценка на провежданите политики, базиран не само на броя на
заетите по отделните програми, но и на дългосрочен анализ на икономическата активност и заетост на включените лица.
Данните за образователните характеристики на безработните младежи в България налагат заключението, че основната
част от усилията следва да се насочат към задържането на младите лица в образователна система и повишаването на
квалификацията на лицата с основно или по-ниско образование.
В същото време, увеличаващият се по данни на Агенцията по заетостта дял на безработните младежи с висше
образование, налага по-бързи темпове на преструктуриране на програмите в държавните университети. Въпреки това
акцентът трябва да се насочи към младежите с по-ниско образование, с оглед на техните конкурентни предимства в
сравнение с младежите с по-ниско образование и предвид факта, че държавата е направила или продължава да прави
инвестиции в голяма част от младите висшисти под формата на субсидии за обучение.
Младите висшисти са основните участници в програмите за младежка заетост в държавните и местните администрации.
Последните, обаче, са с доказана ниска ефективност и трябва да бъдат ограничени за сметка на развитието на по-активно
партньорство между частния сектор и образователните институции.
В същото време държавните и местните администрации нямат необходимост от стажанти. Това е външно вменен
ангажимент, който ги поставя в позиция да изпълняват своеобразна социална функция, като служат за платформа за
натрупване на трудова практика от младежи, които нямат интерес да обучават или задържат на работа след
приключване на периода на стажа.
Стажовете в държавната администрация са много често фиктивни и със спорна полезност както за самата
администрация, така и за самите младежи, посочват още от ИПИ.
Младежката безработица в последните години следва общите европейски тенденции. Традиционни у нас обаче
икономическата активност е по-ниска, а включването на пазара на труда – по-трудно. Основните причини са структурните
проблеми на пазара на труда, нереформирана образователна система, анахронично трудово законодателство и някои
културни проблеми, коментират още от института.
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От ИПИ обръщат внимание още и на погрешното интерпретиране на дела на безработните младежи. Това е
съотношението между броя на безработните младежи и всички младежи в съответната възрастова група. За България
този показател е 8,4% при 9,8% средно за ЕС.
„Това означава, че не един на всеки четирима, а един на всеки дванадесет младежи в България на възраст 15-24 години е
безработен”, отбелязват в своя доклад от ИПИ.
√ Увеличават се таксите за обжалване на търгове по обществени поръчки
Правителството се надява с тази мярка да намали необоснованите жалби, което спира реализацията на
проектите
Таксите за обжалване на резултати от обществени поръчки се повишава до 2% от посочената от вложителя прогнозна
стойност на поръчката, съобщава правителствената пресслужба. Решението за промяна на тарифите към Закона за
обществените поръчки е взето от правителството днес.
След промяната обжалването на резултатите от търг пред Комисията за защита на конкуренцията ще бъде не по-малко от
850 лева и максимално 15 хил. лева. За касационните производства пред Върховния административен съд таксите са
съответно минимално 375 лева и максимално 7,5 хил. лева.
„Досегашният размер на таксите за обжалвания по ЗОП беше 850 лева или 1700 лева, в зависимост от случая”, се казва
още в съобщението на Министерския съвет.
Посочената причина да бъдат въведени пропорционални такси е трайната тенденция в последните години да расте броят
на подадените неоснователни жалби, което забавя провеждането на процедурите и спира реализацията на проекти.
От Министерския съвет дават за пример броя на жалбите през 2009 година. Тогава са били подадени 876 жалби по
процедури за възлагане на обществени поръчки пред КЗК и ВАС, а уважените жалби са 450 или над 50% от всички
подадени жалби. През 2013 година са подадени 1 394 жалби, а уважените са 22% от тях.
„Трайната тенденция за нарастване на неоснователните жалби е в ущърб на възложителите и на сроковете за усвояване
на бюджетни средства, включително на предоставените от фондовете на ЕС”, допълват още от правителството.
Ако жалбата се обяви за основателна, на лицата, които са я подали, се възстановява платената такса заедно с разходите
по делото.
√ Търговците на храни ще регистрират обектите по електронен път
Агенцията по храните представи пет електронни услуги
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще предлага пет електронни услуги за фирмите. Това съобщиха
вицепремиерът Даниела Бобева и директорът на агенцията проф. Пламен Моллов при представянето на новата система.
Услугите включват: регистрация на обекти за производство и търговия с храни, на разрешения за търговия на едро, на
дребно и преопаковане на продукти за растителна защита, на удостоверения при промяна на обстоятелствата за
регистрация на обекти и оператори, които не задържат фуражи на склад, както и на удостоверения при промяна на
обстоятелствата за оператори, транспортиращи фуражи; регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове,
ферми, волиери и вивариуми.
Новите услуги ще облекчат работата на над 250 хил. оператори, каза Моллов.
Даниела Бобева изтъкна, че въвеждането им е станало след свързването на регистрите на различни държавни
институции и така търговците няма да носят множество документи, тъй като институциите ще ги обменят служебно.
Услугите са разработени по проект на Министерския съвет по ОП "Административен капацитет" за въвеждане на
комплексно административно обслужване.
Като следващ етап от проекта предстои да бъдат обучени 300 служители от областните дирекции на БАБХ, след което ще
бъде стартиран пилотен тестови период за предоставяне на услугите.
За да ползват услугите, търговците трябва да имат електронен подпис. Ако нямат, заявленията им могат да бъдат
попълвани във фронт офисите на БАБХ.
От новите услуги първи ще се възползват оператори в София, а до края на годината ще бъдат включени останалите 27
областни дирекции в страната.
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