Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Възстановяват работата на Съвета за икономически растеж
Държавата трябва да работи ускорено за изграждането на електронно правителство, посочи председателят на
АИКБ Васил Велев
Министерство на икономиката ще възстанови работата на Съвета за икономически растеж, на който се обсъждат и
решават неотложни въпроси заедно с бизнеса. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на
среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
На срещата присъстваха и заместник-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров, съобщиха от
ведомството.
В съвета ще влизат представители на министерството, на работодателските организации и на парламентарната
икономическа комисия.
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи и най-неотложните проблеми, които трябва да се преодолеят, за да може да
се осигури една по-добра бизнес среда у нас. Според него усилията на правителството трябва да са насочени към
максимално опростяване на административните процедури и услуги и прозрачност при възлагане на обществени
поръчки.
По думите на Велев нужна е и задължителна оценка на въздействието на изготвяните нормативни актове, включително
върху бизнес средата, както и намаляване на регулаторните режими до минималния праг на изисквания от Европейския
съюз (ЕС). Той отбеляза, че правителството трябва също така да работи ускорено за изграждането електронно
правителство.
Министър Лукарски се ангажира максимално бързо да бъдат решавани проблемите, пред които се изправя българския
бизнес.
cross.bg
√ Министър Лукарски подкрепя предложенията на бизнеса за развитие на икономиката
/КРОСС/ Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна вчера с министъра на
икономиката Божидар Лукарски. На срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен
Петров, съобщава пресцентърът на АИКБ.
Предстои възобновяването на работата на Съвета за икономически растеж (СИР), като ще се обсъждат и решават
неотложни въпроси съвместно между държавата и бизнеса. В съвета ще участват представители на Министерство на
икономиката, Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание и на работодателските
организации, съобщи министър Лукарски.
Усилията трябва да бъдат насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги, запазване
на валутния борд, прозрачност при възлагане на обществени поръчки, задължителна оценка на въздействието на
изготвяните нормативни актове, включително върху бизнес средата, свеждане на регулаторните режими до минимално
изискуемия от ЕС законодателство, ускоряване на изграждането на електронното правителство и др., посочи
председателят на АИКБ Васил Велев.
Рязкото увеличаване на минималната работна заплата ще способства за увеличаване на безработицата с допълнително
намаляване на заетостта и увеличаване на сивия сектор, подчертава бизнесът.
Васил Велев представи на министър Лукарски предложението на АИКБ минималните осигурителни доходи да се
договарят по региони и според икономическата дейност, и големината на предприятието. Такава нова система за
определяне на минималните осигурителни прагове е напълно приложима както за минималните осигурителни доходи,
така и за минималната работна заплата, смятат работодателите. Следва да бъде отменено въведеното като временна,
антикризисна мярка задължение работодателите да плащат първите три дни болнични и да бъде възстановен
предишният режим.
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Обсъдена бе необходимостта от икономизиране на външната политика на страната, като се подобри работата на
посланиците и на СТИВ, които регулярно да предоставят информация за икономическата обстановка в държавата по
месторабота, както и за възможностите за инвестиране и търговски обмен в нея.
Ръководството на АИКБ и министър Лукарски обсъдиха и развитието на новата Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност", като и двете страни постигнаха съгласие, че е важно ефективно да бъдат разходвани средствата
по програмата и тя да стартира възможно най-скоро, за да се даде възможност за подпомагане на бизнеса и най-вече
чрез схемата, която позволява технологично обновление в предприятията.
Екипът на Министерството на икономика беше детайлно запознат от работодателите с необходимостта от разширяване
на обхвата и приложното поле на принципа на мълчаливото съгласие в нормативната уредба, като мярка, насочена към
по-добри условия за правене на бизнес и към постигане на по-ефективна и качествена администрация.
Предложенията на бизнеса бяха споделени от министър Лукарски, който се ангажира да работи по тяхното
осъществяване. Лукарски увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации
и ще направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българския бизнес.
√ Лукарски се срещна с представители на АИКБ
София /КРОСС/ Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с представители на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Обсъдени бяха въпроси свързани с приоритетите в развитието на българската
икономика. На срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров.
По време на срещата министър Лукарски подчерта, че предстои възобновяването на Съвета за икономически растеж
(СИР), на който ще се обсъждат и решават неотложни въпроси заедно с бизнеса. В съвета ще влизат представители на
министерството, на работодателските организации и на парламентарната икономическа комисия.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи най-неотложните проблеми,
които трябва да се преодолеят, за да може да се осигури една по-добра бизнес среда у нас. Според него усилията трябва
да са насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги, прозрачност при възлагане на
обществени поръчки, задължителна оценка на въздействието на изготвяните нормативни актове, включително върху
бизнес средата, свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемия от ЕС законодателство, ускоряване на
изграждането на електронното правителство и др.
Министър Лукарски увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации и ще
направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българските производители и индустриалци.
fakti.bg
√ Божидар Лукарски възобновява Съвета за икономически растеж
Усилията трябва да са насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги и
прозрачност при възлагане на обществени поръчки
Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с представители на Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Обсъдени бяха въпроси свързани с приоритетите в развитието на българската икономика. На
срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров.
По време на срещата министър Лукарски подчерта, че предстои възобновяването на Съвета за икономически растеж
(СИР), на който ще се обсъждат и решават неотложни въпроси заедно с бизнеса. В съвета ще влизат представители на
министерството, на работодателските организации и на парламентарната икономическа комисия.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи най-неотложните проблеми,
които трябва да се преодолеят, за да може да се осигури една по-добра бизнес среда у нас.
Според него усилията трябва да са насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги,
прозрачност при възлагане на обществени поръчки, задължителна оценка на въздействието на изготвяните нормативни
актове, включително върху бизнес средата, свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемия от ЕС
законодателство, ускоряване на изграждането на електронното правителство и др.
Министър Лукарски увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации и ще
направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българските производители и индустриалци.
bulbox.net
√ Министър Лукарски подкрепя предложенията на бизнеса за развитие на икономиката
Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна вчера с министъра на икономиката
Божидар Лукарски. На срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров,
съобщава пресцентърът на АИКБ.Предстои възобновяването на работата на Съвета за икономически растеж (СИР), като
ще се обсъждат и решават неотложни въпроси съвместно между държавата и бизнеса. В съвета ще участват
представители на Министерство на икономиката, Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното
събрание и на работодателските организации, съобщи министър Лукарски.
Усилията трябва да бъдат насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги, запазване
на валутния борд, прозрачност при възлагане на обществени поръчки, задължителна оценка на въздействието на
изготвяните нормативни актове, включително върху бизнес средата, свеждане на регулаторните режими до минимално
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изискуемия от ЕС законодателство, ускоряване на изграждането на електронното правителство и др., посочи
председателят на АИКБ Васил Велев.
Рязкото увеличаване на минималната работна заплата ще способства за увеличаване на безработицата с допълнително
намаляване на заетостта и увеличаване на сивия сектор, подчертава бизнесът.
Васил Велев представи на министър Лукарски предложението на АИКБ минималните осигурителни доходи да се
договарят по региони и според икономическата дейност, и големината на предприятието. Такава нова система за
определяне на минималните осигурителни прагове е напълно приложима както за минималните осигурителни доходи,
така и за минималната работна заплата, смятат работодателите. Следва да бъде отменено въведеното като временна,
антикризисна мярка задължение работодателите да плащат първите три дни болнични и да бъде възстановен
предишният режим.
Обсъдена бе необходимостта от икономизиране на външната политика на страната, като се подобри работата на
посланиците и на СТИВ, които регулярно да предоставят информация за икономическата обстановка в държавата по
месторабота, както и за възможностите за инвестиране и търговски обмен в нея.
Ръководството на АИКБ и министър Лукарски обсъдиха и развитието на новата Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност", като и двете страни постигнаха съгласие, че е важно ефективно да бъдат разходвани средствата
по програмата и тя да стартира възможно най-скоро, за да се даде възможност за подпомагане на бизнеса и най-вече
чрез схемата, която позволява технологично обновление в предприятията.
Екипът на Министерството на икономика беше детайлно запознат от работодателите с необходимостта от разширяване
на обхвата и приложното поле на принципа на мълчаливото съгласие в нормативната уредба, като мярка, насочена към
по-добри условия за правене на бизнес и към постигане на по-ефективна и качествена администрация.
Предложенията на бизнеса бяха споделени от министър Лукарски, който се ангажира да работи по тяхното
осъществяване. Лукарски увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации
и ще направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българския бизнес.
zagabrovo.eu
√ Министър Лукарски подкрепя предложенията на бизнеса за развитие на икономиката
Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна вчера с министъра на икономиката
Божидар Лукарски. На срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров,
съобщава пресцентърът на АИКБ.Предстои възобновяването на работата на Съвета за икономически растеж (СИР), като
ще се обсъждат и решават неотложни въпроси съвместно между държавата и бизнеса. В съвета ще участват
представители на Министерство на икономиката, Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното
събрание и на работодателските организации, съобщи министър Лукарски.
Усилията трябва да бъдат насочени към максимално опростяване на административните процедури и услуги, запазване
на валутния борд, прозрачност при възлагане на обществени поръчки, задължителна оценка на въздействието на
изготвяните нормативни актове, включително върху бизнес средата, свеждане на регулаторните режими до минимално
изискуемия от ЕС законодателство, ускоряване на изграждането на електронното правителство и др., посочи
председателят на АИКБ Васил Велев.
Рязкото увеличаване на минималната работна заплата ще способства за увеличаване на безработицата с допълнително
намаляване на заетостта и увеличаване на сивия сектор, подчертава бизнесът.
Васил Велев представи на министър Лукарски предложението на АИКБ минималните осигурителни доходи да се
договарят по региони и според икономическата дейност, и големината на предприятието. Такава нова система за
определяне на минималните осигурителни прагове е напълно приложима както за минималните осигурителни доходи,
така и за минималната работна заплата, смятат работодателите. Следва да бъде отменено въведеното като временна,
антикризисна мярка задължение работодателите да плащат първите три дни болнични и да бъде възстановен
предишният режим.
Обсъдена бе необходимостта от икономизиране на външната политика на страната, като се подобри работата на
посланиците и на СТИВ, които регулярно да предоставят информация за икономическата обстановка в държавата по
месторабота, както и за възможностите за инвестиране и търговски обмен в нея.
Ръководството на АИКБ и министър Лукарски обсъдиха и развитието на новата Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност", като и двете страни постигнаха съгласие, че е важно ефективно да бъдат разходвани средствата
по програмата и тя да стартира възможно най-скоро, за да се даде възможност за подпомагане на бизнеса и най-вече
чрез схемата, която позволява технологично обновление в предприятията.
Екипът на Министерството на икономика беше детайлно запознат от работодателите с необходимостта от разширяване
на обхвата и приложното поле на принципа на мълчаливото съгласие в нормативната уредба, като мярка, насочена към
по-добри условия за правене на бизнес и към постигане на по-ефективна и качествена администрация.
Предложенията на бизнеса бяха споделени от министър Лукарски, който се ангажира да работи по тяхното
осъществяване. Лукарски увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации
и ще направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българския бизнес.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа

√ Румяна Бъчварова оглавява Съвета за електронно управление
Съветът за електронно управление, който трябва да координира въвеждането на цифрова администрация, ще бъде
ръководен от вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова. Това реши
Министерският съвет на редовното си заседание в сряда.
Този орган беше създаден през 2011 г. по време на първия мандат на премиера Бойко Борисов. Кабинетът „Орешарски”
реши да възобнови дейността му през май 2014 г. и постави начело вицепремиера по икономическото развитие Даниела
Бобева. Предишното управление остави в наследство пътна карта за електронното управление за 2014 г. и 2015 г., както
и Стратегия за електронното управление, според която държавната администрация трябва да бъде 100% дигитализирана
до 2020 г.
Според днешното решение към съвета ще бъде създаден и Бизнес съвет от представители на организации от сектора на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), който ще подпомага работата му.
Ще бъде актуализиран съставът на Съвета съобразно новата структура на правителството. Ще бъде открита дирекция
„Информационни технологии и електронно управление” в МТИТС, ще се прецизират функциите на Съвета, на секретаря и
на секретариата му. Целта им е да се осигури ефективно функциониране на Съвета за електронно управление.
√ Меглена Кунева: България е готова за Шенген
По отношение на Шенген и на умението да се пазят границите на Европейския съюз, ние имаме един и същи напредък с
Румъния. И двете страни са готови за Шенген. Това го е казала Европейската комисия, също и Европейският парламент,
това го каза и Доналд Туск, заяви пред БНТ вицепремиерът Меглена Кунева. Тя заяви, че не Шенген е проблемът, а това,
че трябва България да има действаща съдебна система.
„Не е необходимо от България да се опитваме да издигаме глас за опровергаване на българската теза „България е готова
за Шенген“. Иначе, по отношение на съдебната система, има много какво да се желае и аз подкрепям на сто процента
реформата на съдебната система.
Висшият съдебен съвет е правителството на съдебната система и няма никакво учудване, че се иска оставката на това
правителство. На нашата страна й липсва отчетност, контрол, санкции и разпознаване на отговорността“, каза още
Кунева.
√ Вижте решенията на Министерски съвет
От правителствената пресслужба разпространиха всички решения на Министерски съвет.
Oпределени са датите на религиозните празници през 2015 г. на вероизповеданията, различни от православното
Правителството определи дните на религиозните празници през 2015 г. на вероизповеданията, различни от
православното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда,
служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или
неплатен отпуск за религиозните празници.
Празниците на Католическата църква у нас са 6 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Апостоли Петър и Павел”,
1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам на 16, 17 и 18 юли и Курбан байрам на 23, 24 и 25
септември.
За религиозната общност на евреите празниците са на 4 април – Песах, 14 септември – Рош Ашана, 23 септември – Йом
Кипур, и Сукот – на 28 септември.
Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари и Свети Вартананц на 12
февруари и ще отбележи Задушница на Възкресение Христово на 6 април, Възнесение Господне на 14 май и Задушница
на Кръстовден на 14 септември.
Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие,
Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19-21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27
декември.
Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на разположение четири съботни дни, ако според
трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 21 април, Обявяване
мисията на Баб на 24 май, Възнесението на Бахаулла на 29 май, Мъченическата смърт на Баб на 10 юли и Рождението на
Бахаулла – на 14 ноември.
Обществото за Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 5 март, Рама Навами на 28 март, Нарасимха Чатурдаши на
2 май, Баларама Пурнима на 29 август, Кришна Джанмаштами на 5 септември и Ратха Ятра на 18 септември.
Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 2 юни Весак – ден на раждането,
просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни. Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за
смъртта на Исус Христос на 3 април и Конгресните дни на 24-26 юли, а Евангелските църкви – Деня на реформацията на
31 октомври.
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Празниците на Будистката общност в България са на 4 май – Денят на Буда, 19 февруари – Нова година, 2 юли – Денят
Дхарма, и 8 декември – Денят Бодхи.
300 хил. лв. са осигурени за научно-приложни разработки в областта на планинското и полупланинското
животновъдство и земеделие
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и
храните. Средствата, които ще бъдат отпуснати на Селскостопанската академия и са планирани в централния бюджет, са
за научно-приложни разработки в областта на планинското и полупланинското животновъдство и земеделие. Целта е да
се опази и съхрани генофондът, който е концентриран в тези райони.
С друго постановление по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени допълнителни разходи в размер
на 11 740 лв. Те са за изплащане на обезщетение съгласно решение на МС от 2013 г. за одобряване на едностранна
декларация относно нарушени права по Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи.
Обезщетенията се изплащат след постановяване на решение на ЕСПЧ, което в конкретния случай беше направено година
по-късно – през 2014 г.
Предоставени са допълнителни средства за насърчаване на спортната дейност в средните и висшите училища
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 32 940 лв. за изплащане на
стипендии на учениците за постигнати успехи в областта на спорта. Средствата са предвидени в централния бюджет като
част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 42 стипендии
Програмата беше приета през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и
потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и
олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.
Реализирането на предвидените мерки ще позволи ранно откриване, насочване и осигуряване на закрила на деца с
изявени спортни заложни и създаване на спортен резерв, насърчаване и подпомагане участието и достойното им
представяне в състезания от държавния и международния спортен календар, създаване на мотивация и положителна
нагласа в децата за системни занимания с физически упражнения и спорт и стимул за постигане на спортни резултати.
С друго постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 513 714 лв. за
изплащане на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт във
висшите училища. Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт и
се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет, като се разходват на базата на представени разчети за броя на
студентите и курсантите във висшите училища.
По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са одобрени допълнителни
разходи в размер на 1 007 262 лв. Средствата се предоставят целево на „Авиоотряд 28” за текущи разходи. Те се
осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в държавния бюджет.
Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджетите на три министерства – на външните работи, на околната среда и водите, на финансите и на
правосъдието.
Целта на преразпределението на средствата по бюджета на МВнР е да се осигурят необходимите средства за заплати и
възнаграждения на персонала и на задължителните осигурителни вноски от работодателя за Дипломатическия институт
и Държавния културен институт.
С промените в бюджета на МОСВ ще бъде компенсиран недостигът на средства по отделните политики и програми,
недопускане на просрочени задължения и правилно уточнен план на разходите по области на политики и бюджетна
програма „Администрация”.
Вътрешнокомпенсираните промени по бюджета на МФ са резултат от извършен анализ на разходите и недостига на
средства по политиката в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на
стоки, изпиране на пари и др.
Промените по бюджета на МП ще компенсират очаквания недостиг на средства за затворите. Очакваната икономия е по
бюджетната програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”.
На общините ще бъдат предоставени допълнителни средства за пътни разходи на правоимащи болни
Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 40 789 лв. за бюджетите на общини за 2014 г. Средствата
са предвидени по централния бюджет.
Част от тях се разпределят за пътни разходи на правоимащите болни. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които
се предоставят средствата, както и прогнозният брой на правоимащите пациенти, са определени от министъра на
здравеопазването. За четвъртото тримесечие на годината за тази цел общините ще получат 27 194 лв.
С постановлението се разпределят и средства за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски
комисии (ТЕЛК) от една община в друга за освидетелстване на лица. Разчетените за това средства за октомври-декември
2014 г. са 13 595 лв.
Общинските училища получават над 6,6 млн. лв. за изпълнението на националните програми в средното образование
Правителството прие три постановления, с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за образователни дейности в училищата.
Общо 4 989 792 лв. са определени за дейности, изпълнявани от общинските училища по две от националните програми
за развитие на средното образование. Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ с
модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“ са в размер на 4 963 806
лв., а по НП „Модернизация на материалната база в училище“ с модул „Подобряване на училищната среда“ – 25 986 лв.
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за купуване на оборудване и обзавеждане. Финансирането се осигурява за сметка на предвидените в централния
бюджет и за сметка на намаляване на утвърдените разходи по бюджета на МОН.
Със друго постановление кабинетът одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 234 699 лв. за изпълнение
на НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“. Средствата са за изплащане на реално взети учебни часове
от заместващи учители и възпитатели с цел непропускане на учебно съдържание и възможности за достатъчно време за
усвояването му.
Отпуснати бяха и 1 431 512 лв. за допълнително финансиране на обхванатите ученици в целодневна организация на
учебния ден и за защитени училища за учебната 2014/2015 година. Близо 1,4 млн. лв. се предоставят за включване на
учениците от V клас в целодневната организация на учебния ден. За промените в списъка на защитените и средищните
училища се отпускат допълнително 50 439 лв.
Средствата по последните две постановления са заложени в бюджета на МОН.
Споразумение ще хармонизира търговския режим между ЕС и региона на Западна Африка
Министерският съвет одобри предложението за решение на Съвета за сключване, подписване и временно прилагане на
Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между държавите от Западна Африка, Икономическата общност на
западно-африканските държави (CEDEAO) и Западноафриканския икономически и паричен съюз (UEMOA), от една
страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга. Документът е парафиран на 30 юни 2014 г. в Уагадугу,
Буркина Фасо.
Споразумението ще замени двете съществуващи временни СИП в региона. С влизането му в сила ще се осигури
хармонизиран търговски режим между Европейския съюз и региона на Западна Африка, като по този начин ще се
подкрепи регионалната интеграция и прилагането на Общата външна тарифа на CEDEAO.
СИП съдържа разпоредби относно търговията със стоки, улесняването на митническите процедури и търговията,
санитарните и фитосанитарните мерки, селското стопанство и рибарството. Освен това ,в разпоредбите относно
сътрудничеството, свързано с различните аспекти на развитието, са посочени приоритетните области на действие по
прилагането на СИП.
Одобрени са резултатите от два Съвета на Европейския съюз
Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз „Външни работи/Търговия”,
проведено на 21 ноември 2014 г. в Брюксел.
От българска страна участие в него взе министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той подкрепи предложения от ЕК
проект на регламент, който ревизира действащото законодателство в случаите на нелоялни търговски практики по вноса
на стоки. Министър Лукарски подкрепи позицията, че следва да се засилят механизмите за отчитане и коригиране на
ценови изкривявания на суровините при внос на дъмпингови или субсидирани стоки от трети страни.
Перспективите за икономически растеж в ЕС бяха обсъдени от Съвета и в контекста на преговорите по Споразумението за
трансатлантическо търговско и инвестиционно партньортство (ТТИП) между ЕС и САЩ. Министрите подкрепиха
продължаването на преговорите по споразумението, което ще създаде нови възможности за бизнеса в общността.
Министър Лукарски посочи засилването на диалога с бизнеса и прозрачността на преговорите като ключов приоритет за
постигане на споразумение за ТТИП. Той насочи вниманието на колегите си от Съвета към необходимостта от
навременно разясняване на малките и средни предприятия на новите възможности от бъдещото споразумение. Постави
приоритет и на въпросите, свързани с енергийните суровини, защитата на географските означения и намаляване на
нетарифните и регулаторни ограничения, при запазване на прилаганите високи стандарти и изисквания в ЕС.
В рамките на заседанието бяха обсъдени още предложението за регламент, осигуряващ достъп на европейските
производители до пазарите за обществени поръчки на трети страни и търговските преговори с Япония и Виетнам, чието
успешно приключване се очаква още през следващата година.
Правителството одобри и доклад на министъра на финансите за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по
икономически и финансови въпроси/Бюджет, проведено на 14 ноември в Брюксел в рамките на Помирителната
процедура между Съвета и Европейския парламент по проекта на бюджет на ЕС за 2015 г.
Съветът и Парламентът не постигнаха съгласие по бюджета за следващата година в рамките на 21-дневния срок на
помирителната процедура. Различията в позициите им са свързани с елементите, които следва да включва
компромисното предложение по бюджета, с финансирането на специалните инструменти, както и с размера на
мобилизирането на средствата от резерва за непредвидени обстоятелства за покриване на недостига на средства за
плащанията по бюджет 2014.
След изтичането на помирителния период, съгласно Лисабонския договор, ЕК трябва да предложи нов проект на бюджет
за 2015 г., който да бъде обсъден от Съвета и ЕП. В случай че двете институции не постигнат съгласие по предложението
на ЕК до края на 2014 г., в първите месеци на 2015 г. разходите по всяка глава на бюджета ще бъдат в размер до 1/12 от
бюджетните кредити, вписани в съответната глава в бюджета за 2014 г. до приемането на бюджет за 2015 г.
Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в
ЕС
Правителството одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството
на България в ЕС. Документът обхваща периода до 30 ноември.
Планът включва 219 мерки, от които 189 са със срок на изпълнение до 30 ноември 2014 г. От тях 52 не са изпълнени в
срок, което е 27,5% неизпълнение. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на
годината е 50,5, за второто тримесечие – 39,6, а за третото – 28. Въпреки предсрочното разпускане на 42-ото Народно
събрание, процентът на неизпълнение намалява през третото тримесечие поради ускореното приемане на мерки, които
са с подзаконов нормативен характер. Независимо от постигнатия напредък обаче, загриженост предизвиква
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обстоятелството, че 19 от неизпълнените мерки са законопроекти, които са внесени, но не са приети от парламента, като
11 тях са свързани със стартирали процедури за нарушения. Въпреки конституирането на 43-ото Народно събрание, за
повечето от тези законопроекти няма планиран график за повторното им внасяне в НС. Докладът отчита необходимостта
от спешни действия от страна на отговорните министерства за внасянето им във възможно най-кратки срокове в НС.
Неизпълнените мерки от Плана за действие до края на 2014 г. ще бъдат прехвърлени в Плана за действие за 2015 г. със
срок за изпълнение до 31 януари 2015 г.
Табло №30 с директивите в областта на вътрешния пазар (SingleMarketScoreboard), което отразява степента, в която
държавите членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар, ще отчете броя нетранспонирани
директиви с краен срок до 31 октомври 2014 г. За България невъведени към момента остават 11 директиви от общо 1246
– т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,9 на сто.
Въвежда се практиката Министерският съвет да се информира ежемесечно за изпълнението на Плана, което се очаква да
има положителен резултат върху навременното изпълнение на заложените мерки и да допринесе за подобряване на
планирането на работата и междуведомствената координация.
Одобрени са позициите на България за три Съвета на ЕС
Правителството одобри българските позиции за предстоящите Съвети на Европейския съюз по заетост, социална
политика, здравеопазване и потребителски въпроси, по образование, младеж, култура и спорт и по земеделие и
рибарство.
На заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се
проведе на 11 декември в Брюксел, предстои министрите да обсъдят редица важни законодателни предложения с
дискусионен и чувствителен характер. Сред тях са предложенията за директиви относно подобряването на баланса
между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки; за
прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация; на директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за
насърчаване на подобрения на безопасността и здравето при работа на бременни работнички, работнички-родилки или
кърмачки и др. Министрите ще обменят мнения по Годишния обзор на растежа 2015 г., публикуван от Европейската
комисия на 28 ноември т. г., както и по мерките за гарантиране на младежката заетост.
По време на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 12 декември
в Брюксел, в част „Образование“ ще бъдат приети заключения относно предприемачеството в образованието и
обучението. Предприемачеството в образованието и обучението подобрява пригодността за заетост и самозаетост,
стимулира активното гражданско поведение, както и развива адаптивността на институциите в системата на
образованието и обучението. Ще се проведе ориентационен дебат на тема „Образованието и обучението в
икономически план в контекста на средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“. Съветът в част „Младеж“ се
предвижда да приеме заключения относно насърчаване на достъпа на младите хора до права с цел засилване на
самостоятелността им и на участието им в гражданското общество. Темата на дебата е „Хоризонталният подход към
младежката политика като средство за по-добро адресиране на социално-икономическите предизвикателства и за подобри целеви политики за младите хора”. Предвидено е представяне на проекта „Млада Европа – преосмисляне на
демокрацията” и на работната програма на Латвийското председателство на Съвета на ЕС за периода януари – юни 2015
г.
Съветът на министрите по земеделие и рибарство през декември ще обсъжда квотата за улов на калкан в Черно море.
Това ще стане на 15 и 16 декември в Брюксел. Предложението предвижда България и Румъния да намалят за пореден
път количествата си на улов от калкан, като от общо 86,4 тона ги сведат до 73,44 тона. Комисията предлага количеството
да бъде разпределено по равно между двете страни. Това означава, че ако на Съвета не настъпят промени, българските
рибари ще могат да разчитат на улови, които не трябва да надхвърлят 36,72 тона. България ще настоява за запазване на
нивото на квотата за калкан. Страната ни ще подчертае необходимостта от създаването на условия за равнопоставеност
между всички черноморски страни и изграждане на модел за управление на рибарството в Черно море, който да се
прилага и спазва от всички. Към момента страната ни усвоява устойчиво запаса на калкан и прилага далеч порестриктивни мерки от третите страни, опериращи в Черно море, но налаганите ограничения само от наша страна не
повлияват в положителна посока състоянието му. Калканът продължава да е обект на свръхулов. В позицията си
България ще изрази безпокойството си и относно констатациите за високото ниво на незаконни, нерегулирани и
недекларирани риболовни дейности, които се отнасят към дейностите в международен аспект. По отношение на
трицоната няма намаление на квотата спрямо нивата от 2014 г. – за България 8032,5 т и за Румъния 3442,5 тона. България
ще подкрепи предложението на Комисията за запазване на риболовните възможности за 2015 г. за запаса от цаца.
По време на заседанието ще бъде разгледано и предложение за регламент относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламента относно официалния контрол и за отмяна на
Регламент (ЕО) 834/2007 по отношение на смесените стопанства, условията за използване на дерогации и обхвата на
предложението. Целта на ЕК е да се премахнат пречките пред развитието на биологичното производство в ЕС, да се
гарантира лоялна конкуренция за земеделските производители и оператори, както и да се подобри доверието на
потребителите в биологичните продукти. България подкрепя приемането на „частичен общ подход“ и по-конкретно
възможността за разширяване на продуктовия обхват с цел развитие на сектора, въвеждането на дерогация по
отношение на „смесените стопанства”, на „декларация от продавача” за гарантиране на липсата на ГМО в биологични
продукти и храни, както и предложените промени за въвеждане на небиологично произведен растителен репродуктивен
материал, животни за разплод и зарибителен материал от аквакултурни животни. Считаме обаче, че е необходим
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допълнителен анализ на текстовете относно обхвата на критериите за определяне на ситуациите като бедствия и
правилата за справяне с тях.
Предвид предстоящия край на програмния период 2007-2013 и след направения анализ на възможностите за
изразходване на средствата, Полша предлага Съветът да разгледа възможността за удължаване с шест месеца – до 30
юни 2016 г., на срока за плащане на средствата към бенефициентите. От прилагането на съответната законодателна
промяна на ниво ЕС ще могат да се възползват всички държави-членки. България подкрепя полското предложение, тъй
като то е целесъобразно и ще предостави възможност за по-ефективно и ефикасно усвояване на средствата от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, особено що се касае до проекти със сключени през 2013
г. и 2014 г. договори.
Делегацията на Полша ще представи и искане относно въвеждане на допълнителни мерки за пазара на плодове и
зеленчуци. Земеделските производители в България също понасят загуби от наложената от Русия забрана за внос на
земеделски продукти от ЕС. В тази връзка България счита, че Комисията трябва да изготви допълнителен анализ на
актуалната ситуация на пазара, въз основа на който да се вземат решения за следващи мерки с цел неговото
стабилизиране.
Последните промени в ЗОП са разписани в правилника за прилагането му
Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП). То отразява влезлите в сила в средата на годината промени в ЗОП, като доразвива и
детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.
В съответствие с промените в ЗОП се налага създаването на изцяло нов списък на външни експерти, които възложителите
са длъжни да използват при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите, а при
конкурс за проект – на конкурсните програми. За целта в правилника са разписани редът за поддържане на списъка и
изискванията за вписване на външните експерти в него.
Уредени са условията за провеждане на жребия за избор на външен експерт, който възложителят следва да включи като
член на комисията за провеждане на процедура при поръчки за строителство над определена стойност. Предвидено е
жребият да се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на възложителя, чрез използване на
специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала за обществени поръчки.
В чл. 47а, ал. 1 ППЗОП е регламентирано минималното съдържание на договора за обществени поръчки, което включва
предмет, цена, ред и срокове за разплащане, данни за страните, размер и условия на гаранциите и други
общоприложими реквизити. В съответствие с изисквания на ЗОП е подготвен примерен образец на договор за
обществена поръчка, който е част от приложенията към правилника.
Уредени са въпросите, свързани с възможността за представяне на техническите предложения към офертата на
участника под формата на електронен каталог. Предвидено е възложителят да определи формат за представяне и
организиране на информацията, валиден за всички участници. С оглед осигуряване на равнопоставеност между
участниците, възложителите са длъжни да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно
формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията
на процеса за подаване и оценка на каталозите.
В съответствие със ЗИД на ЗОП са направени промени, свързани с начина на изпращане до агенцията на документите,
подлежащи на контрол, както и за изпращане на нейното становище и окончателния доклад за законосъобразност. С
оглед преодоляване на някои негативни практики на възложителите е изрично регламентирано еднократно провеждане
на всеки от двата етапа. В тази връзка процедури, открити без да е осъществен първи етап на контрол, не подлежат на
последваща проверка.
С измененията в правилника се предлага промяна и в правилата за осъществяване на предварителния контрол на
процедурите на договаряне без обявление. За целите на контрола е предвидено, че доказателствата за избора на
процедурите се изпращат само по електронна поща с използване на електронен подпис. Становището от
предварителния контрол се публикува на профила на купувача на възложителя.
Към правилника са приложени препоръчителните образци на документи, които могат да се ползват при възлагане на
поръчките.
Военноинвалидите и военнопострадалите ще имат право на рехабилитация два пъти годишно
Военноинвалидите и военнопострадалите ще могат да ползват полагащите им се 30 дни за профилактика и
рехабилитация два пъти в годината, а не както беше досега – веднъж годишно. Това предвижда промяна в Правилника
за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, одобрени от правителството днес.
Промяната се налага от влязло в сила от 1 юли изменение в Закона.
Бизнес съвет ще подпомага Съвета за електронно управление
Вицепремиерът по коалиционна политика и държавна администрация ще ръководи Съвета за електронно управление.
Към Съвета ще бъде създаден и Бизнес съвет от представители на организации от сектора на ИКТ, който ще подпомага
работата му, предвиждат одобрени от правителството промени в ПМС 268/2011, с което е създаден консултативният
орган.
Останалите промени в постановлението са свързани с актуализиране състава на Съвета съобразно новата структура на
правителството, определяне на дирекция „Информационни технологии и електронно управление” в МТИТС за
секретариат на СЕУ, прецизиране на функциите на Съвета, на секретаря и на секретариата му. Целта им е да се осигури
ефективно функциониране на СЕУ.
13 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици с изявени дарби
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Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата и трансфери по бюджетите
на общини в размер на 13 635 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища, както
и за стипендии или еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища по изкуствата. Те са
предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Правителството прие и постановление, с което измени годишната програма за закрила на децата с изявени дарби.
Актуализацията отразява вътрешно преразпределение на мерки и средства въз основа на постъпили предложения от
министрите на образованието и науката, на земеделието и храните, на младежта и спорта и на културата.
За ратификация е предложено споразумение между икономическите министерства на България и Германия
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните през декември т. г. споразумения между
Министерството на икономиката на България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия,
както и между българското МИ и „KlöstersBeteiligungsgesellschaftmbH“, Кемпен, Германия, за решаване по взаимно
съгласие на щетата по казуса „Цемеко ООД“. За изпълнение на договореностите на Министерството на икономиката ще
бъдат преведени 4 094 240 лв., осигурени за сметка на преразпределение на разходите по централния бюджет.
Разрешаването на казуса „Кльостерс” ще даде право на българската страна да изиска възстановяване на издаването на
инвестиционни гаранции от федералното правителство за реализиране на проекти в България. Това ще създаде реални
предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за запазване на положителните
тенденции в двустранната търговия, привличане на нови инвестиции и разширяване на присъствието на германския
бизнес у нас.
Приет е устройствен правилник на МРРБ
Правителството прие Устройствен правилник на МРРБ. Министерството беше създадено с решението на Народното
събрание от 7 ноември т. г. за определяне на нова структура и за избиране на състав на правителството.
С устройствения правилник се оптимизира досегашната структура и численост на административните звена във
ведомството, прецизират се техните функционални характеристики като се избягват дублиращи функции. Дейностите на
административните звена са преразгледани основно, систематизирани и по-добре дефинирани, а новата им
регламентация съответства на функционалната компетентност на министъра на регионалното развитие и
благоустройство.
Администрацията на МРРБ е със 651 щата и е структурирана в четири главни дирекции, 16 дирекции и инспекторат.
Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройство са Агенция „Пътна
инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.
С постановлението на МС се определя и комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на
инвестиционното проектиране с председател – главният секретар на МРРБ. Ликвидационната комисия ще уреди
въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на министерството, довършването на откритите процедури
по Закона за обществените поръчки, ще изготви начален и краен ликвидационен баланс, ще изготви протокол-описи за
предаване и/или бракуване на дълготрайните материални активи на закритото министерство и ще организира
предаването им, ще предаде архива на министерството съгласно Закона за Националния архивен фонд, ще закрие
ползваните от министерството банкови сметки, ще оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритото
министерство, ще уреди служебните и трудовите правоотношения със служителите, както и други необходими дейности,
свързани с ликвидацията.
Одобрени бяха и промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните. С тях се постига
оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на
министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на
земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните. В рамките на
съществуващия щат се създават дирекция „Морско дело и рибарство”, дирекция „Развитие на горския сектор” и
дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”. Извършва се и вътрешно преструктуриране и
оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции,
като се прецизират и част от функциите им. Във функциите на други дирекции се регламентират нови задължения.
Държавата ще отпуска безлихвени заеми на общини по още две мерки от ПРСР
Правителството прие постановление, с което се разширява обхватът на действие на ПМС №59 от 2011 г. за условията и
реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни
плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за тяхното
възстановяване. Постановлението ще се прилага и за общини с одобрен проект по още две мерки на ПРСР – 122
„Подобряване на икономическата стойност на горите” и 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие”.
Разширяването на обхвата на ПМС 59 е продиктувано от обстоятелството, че общините, ползватели на безвъзмездна
финансова помощ по мерки 122 и 41, са с малък бюджет и приходи и са силно затруднени да набавят средства за
осигуряване на финалните плащания към изпълнителите по съответните проекти.
Останалите промени, които се правят с приетото постановление, са свързани с привеждане в съответствие с
разпоредбите на Закона за публичните финанси на правните основания, въз основа на които са издадени ПМС 59/2011 г.
и ПМС 29/2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти на Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство” 2007-2013 г. и за тяхното възстановяване. Това ще позволи двата нормативни акта да се прилагат и
през 2015 г.
Към МВнР се създава междуведомствена работна група за координиране на антитерористични мерки
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Правителството прие решение, с което към министъра на външните работи се създава междуведомствена работна група
със задача да анализира мерките и дейностите, предвидени в Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от
септември т. г. и в Стратегията за борба с тероризма в Сирия и Ирак, приета на 20 октомври от Съвет „Външни работи“. В
резултат на анализа работната група трябва да формулира конкретни предложения за предприемане на стъпки на
национално ниво, включително промени в нормативната уредба, административни и организационни мерки.
С решението се предвиждат и практически мерки, свързани с адресиране на заплахата от действията на терористичната
групировка „Ислямска държава” и феномена „чуждестранни бойци”.
Елеонора Николова временно ще оглави БОРКОР
Правителството освободи Бойко Великов като директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност към Министерския съвет по негова молба и определи досегашния заместник-директор
Елеонора Николова за временно изпълняващ функциите на директор.
Центърът БОРКОР беше създаден в средата на 2010 г. като специализирана административна структура с аналитични
функции за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и
организираната престъпност.
√ Можем да вземем отпуск и без съгласие на шефа
В платен отпуск може да се излиза и без съгласието на работодателя, а само с двуседмично предизвестие, обяви
Главната инспекция по труда. ГИТ публикува разяснения за графиците на отпуските за 2015 г. и за правилата, предвидени
в Кодекса на труда.
Графиците за следващата година трябва да са готови до 31 декември 2014 г.
Работодателят няма право да отказва отпуск без основателна причина, ако той е поискан за дати, които са заявени в
графика. Ако откаже, работникът има право сам да си определи кога ще почива, единствено трябва да подаде
предизвестие, обясниха от ГИТ. Шефът също може да пусне работника в отпуск, без да го пита, ако цялата фирма ще
почива повече от 5 дни или отпускът не е бил поискан в рамките на предварителния график.
Работниците имат право на прехвърляне на 10 дни от отпуска си за тази година през 2015 г. дори и да не са подали
заявление за прехвърляне до работодателя си, категорични са от инспекцията. Тези 10 дни се погасяват по давност след
изтичане на 2 г. след годината, за която се полагат. В пълния си размер обаче се запазват неползваните отпуски, ако през
годината, за която се полагат, работникът е бил в болнични или отпуск по майчинство. Тогава те са валидни две години
след годината, в която работникът се е върнал на работа.
При напускане на работа или уволнение на човек фирмата трябва да му плати целия неизползван отпуск, непогасен по
давност, дори да не е прехвърлен по съответния ред.
Мюсюлмани почиват 6 дни допълнително, арменци - 5, а евреи и католици - по 4
Право на 6 допълнителни дни отпуск ще имат мюсюлманите и кришнарите през 2015 г. Вчера правителството определи
дните на религиозните празници, различни от православните.
Мюсюлманите ще имат право на по 3 дни за Рамазан Байрам (16-18 юли) и Курбан Байрам (23-25 септември).
Кришнарите пък могат да излязят в отпуск на 5 и 28 март, 2 май, 29 август, 5 и 18 септември. Толкова ще ползват и от
Бялото братство - 22 март, 12 юли, 19-21 август и 27 декември.
На по 4 допълнителни почивни дни ще имат право католиците (6 април, 29 юни, 1 ноември и 8 декември) и евреите (4
април, 14, 23 и 28 септември).
Пет почивни дни - 6 януари, 12 февруари, 6 април, 14 май и 14 септември, ще ползват пък арменците. Адвентистите имат
право на 4 почивни съботи, ако им се налага да работят през тях. Будистите също имат четири допълнителни празника.
√ София: От хъб в България ЕС да разпределя газа в Европа
София излиза с конкретни предложения към Европейската комисия за бъдещите газови връзки в Европа.
Това стана ясно от изключително интересна стенограма на заседанието на министрите. На нея вицепремиерът Томислав
Дончев подробно разказва за изразената от него позиция по време на заседанието в Брюксел на министрите на
държавите, които имат отношение по проекта "Южен поток".
От думите му става ясно, че България твърдо е поискала и очаквала от срещата да се излезе с конкретно решение "да"
или "не" на "Южен поток". В крайна сметка окончателна позиция не е приета. Затова вчера след обсъждания с
министрите си Бойко Борисов обобщава българските предложения:
Министърът на външните работи на среща с руския посланик, както и министрите на икономиката и енергетиката по найбързия начин да потърсят разговор с ресорните си колеги в Русия.
Вицепремиерът Дончев още днес писмено да изпрати на комисар Шефчович предложението на България- на
територията на страната там, където излиза тръбата на "Южен поток", Европейската комисия да финансира хъб, където тя
да плаща, така както Турция, газта идваща от Русия, и на базата на общия енергиен съюз да я разпределя съответно за
Сърбия, Македония, Гърция, Украйна, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и България.
Това е "позиция, по която не може да ни бъде отказано, ако те не са лицемерни", аргументира се премиерът.
"Никой не може да ми каже, че когато газта отиде в натовска Турция, е добре, а дойде ли в България е зле"
Не трябва изобщо да създаваме илюзии, че ако ние толкова принципно отстояваме Третия енергиен пакет, Гърция или
Македония биха си го позволили. Това не е двоен стандарт.
Предложението ми е точно в унисон и с плана "Юнкер", и с общия енергиен съюз, и с абсолютната диверсификация,
категоричен е премиерът.
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В този хъб ние можем да вкарваме нашия газ, която си взимаме или си добиваме в Черно море от "Галата", дай Боже от
"Силистар", от "Терес", от "Хан Аспарух", от Ловеч и от други места, казва Борисов.
Финансирайки сега интерконекторите за Гърция, за Турция, за Сърбия, на практика от този хъб във всички посоки
реверсивно може да тече газ от тези, които идват по линия на "Южен поток" и от тези, които излизат. Ако Гърция направи
някой ден пристанища за втечнен газ, или дойде по-евтин газ отнякъде, или от Израел или от Катар, по тези реверсивни
тръби ние вземаме по - евтин газ и пак разпределяме нагоре.
Даваме им огромната възможност вместо всички държави поотделно да се събираме, Европейската комисия плаща за
този хъб, правим във Варна разпределителния център по енергийния съюз и сме номер едно диверсифициращи Европа.
Руснаците да си докарат "Южен поток", ние нямаме ангажимент към тръбата до нашите
граници, да си я построят, ще им съдействаме, и от там си взимаме газта. Не ние, не България, а Европейската комисия я
разпределя, общият енергиен съюз.
Тогава ние ще си прокараме тръби, категоричен е премиерът. Той допълва, че на последните разговори за първи път
България е представила пред Брюксел детайлите на проблема "Южен поток". Борисов не скрива и факта, че в момента
България е в менгеме. Ако ако не издаваме разрешителни за проекта, влизаме в наказателни процедури. "Утре ще стане
като с "Белене" - на арбитраж (руснаците могат да го поискат заради неспазване на договора за "Южен поток"- бел.
ред.)и България плаща. Не плаща друг. Ако издадем разрешителни, пък, защо сме ги издали, ядосва се премиерът.
Затова искаме отговор от Европейската комисия веднага "Иначе започваме да подписваме разрешителните. Или да ни
напишат "не". За да може след това фактурата, ако трябва да се плаща, да я препратим към упълномощения, а не да
остане пак при упълномощителя.
България е делегирала официално правото си на Европейската комисия да преговаря с Русия, обяснява вицепремиерът
Томислав Дончев (направено е по времето на министър Драгомир Стойнев- става ясно от стенограмата- бел. ред). И ако
ние чакаме ясен сигнал от Брюксел основната причина е в това, а не в невъзможността България да формира сама
решения, заключава вицепремиерът.
90 млн.евро похарчени за "Южен поток" досега
Компанията "Южен поток - България" има изграден идеен проект и решение за съответствие на проекта по отношение на
въздействие върху околната среда. Готови са и площадките за всички наземни съоръжения. Досега компанията е
похарчила 90 милиона евро по проекта, заяви шефът Димитър Гогов пред БНТ. Той уточни, че няма нито едно евро, което
да е вложено от българския бюджет. Тръбите, складирани във Варна и Бургас са собственост на "Южен-поток транспорт".
Гогов каза, че на този етап няма как да се изчислят точните загуби от прекратяването на проекта. По думите му
направеният финансов модел показва, че заложените приходи са в размер на 450 млн. евро годишно. Печалбата обаче
не може да се определи сега. Тя е калкулирана върху 25-годишния срок на амортизация на газопровода и е от порядъка
на 1 млрд. и 800 млн. евро за двамата акционери. Компанията "Южен поток - България" ще продължи да работи така,
както е заложено в договорите, допълни още Гогов. За момента обаче той призна, че няма отговор от руските акционери
каква ще бъде съдбата на проекта. Не си мислете, че не съм се обаждал в Русия, но не получих отговор, отговори Гогов на
въпрос дали не се е изкушил да звънне на руските партньори с въпрос какво става с проекта.

√ 1,5 млрд. евро нов заем от четири банки
Финансовият министър Владислав Горанов да сключи договор за заем от 1,5 млрд. евро с четири банки. Това решиха на
съвместно заседание бюджетната и външната комисия на парламента. Те одобриха законопроект за ратифициране на
договор за нов държавен заем между България и банките Ейч Ес Би Си, "Сосиете Женерал", Сити Банк, лондонският клон
на Ен Ей. УниКредит Булбанк ще е регистратор на заема. Лондонският клон на "УниКредит" е агент по заема.
Той е с лихва от 1,08% на годишна база, ако той бъде сключен днес. Оскъпяването се базира на индекса ЮРИБОР, към
който се добавят 0,5%, предвижда споразумението. Заемът е за шест месеца, като в него има опция той да бъде удължен
с още шест месеца, обясни финансовият министър Владислав Горанов пред депутатите.
За да влезе в сила заемното споразумение, трябва да бъде гласувано и в пленарната зала. За 2014 г. актуализираният
бюджет предвижда нов заем до 4,5 млрд. лв., а за догодина таванът на новия дълг е 8,1 млрд. лв.
Според запознати избраните банки ще получават информация за подготовката на нова външна емисия догодина и е
вероятно посредниците по нея да бъдат избрани между тях. На вчерашните дебати в комисиите Николай Александров и
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Волен Сидеров от "Атака" се обявиха против поредното задлъжняване на страната. Александров подчерта, че става дума
за мостово споразумение, което се случвало за първи път от времето на Милен Велчев. Владислав Горанов обаче
отговори, че каквото е можел да каже, го е казал в този формат. Ако искат още данни, депутатите трябвало да свикат
закрито заседание.
√ Банка Виктория отваря за клиенти в петък
От 12 декември Търговска банка "Виктория" ЕАД, започва изпълнение на задълженията си към своите вложители,
съобщи banker.bg.
Банката се намира под специален надзор от 22 юни.
Квесторите на банката Христина Стамова и Божидар Аршинков уверяват, че наличните парични средства покриват изцяло
размера на привлечения ресурс от фирми и граждани и гарантират възможност за пълно удовлетворяване на
вложителите. Това означава, че банката разполага с достатъчно ликвидност да покрие задълженията си към клиентите.
От трезора информират, че дебитните карти, издадени от банката, ще бъдат активни като средствата, налични по тях ще
могат да се теглят от банкомати и ПОС терминални устройства на други банки и търговци. В офисите на банката ще се
обслужват сметките само на клиенти с изтекъл срок на дебитната им карта.
Левови и валутни преводи ще се приемат за изпълнение в офисите на банката, като валутните преводи ще се изпълняват
до 2 работни дни от датата на нареждането.
Вложителите в ТБ "Виктория" ще могат да теглят и средства на каса до 2000 лева дневно – без предварителна заявка. Над
тази сума или тяхната равностойност в евро или долара е необходима заявка от 2 работни дни.
Предварителна заявка няма да се изисква в случаите на теглене на депозити на датата на падеж От ТБ "Виктория",
уведомяват още своите клиенти, че функционирането на интернет банкирането на банката ще продължи в режим на
пасивен достъп.
Възстановяването на всички останали операции, съгласно предоставените потребителски права, ще се осъществи в найкратък срок.
Квесторите отправят молба към клиентите исканията за закриване на картови и безсрочни сметки да бъдат депозирани
при възстановяване на обичайния ритъм на работа на банката.
√ НОИ: 689,62 лв. е средният осигурителен доход за октомври
Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец
октомври 2014 г. е 689,62 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2013 г. до 31.10.2014 г. е 676,75 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
√ ЕЦБ притеснена за независимостта на БНБ
Европейската централна банка вчера предупреди България да не приема законодателни решения, които могат да
застрашат независимостта на БНБ, стабилността на валутния борд, националната ни валута и ценовата стабилност.
Предупреждението е записано в становище на ЕЦБ, подписано от председателя Марио Драги.
Повод за него е проект на БСП за промени в закона за гарантиране на влоговете. Той задължава БНБ да отпуска заеми на
фонда за гарантиране на влоговете. ЕЦБ настоява страната ни да спазва забраната централните банки в ЕС да
предоставят овърдрафти и други кредитни улеснения на публичния сектор, включително да финансират задължения към
трети лица. Припомня се, че допустими са само кредити за един ден или краткосрочно ликвидно финансиране.
Подчертава се, че двете изключения се ползват само за овладяване на спешни ситуации и по преценка на БНБ, за да не
изложат на риск системната стабилност. Сериозни са критиките за това, че проектът не указва какво разбира под
"резерв" и че няма горна граница за размера на заема. Като "особено притеснителен" е определен опитът да се отнеме
свободата на БНБ да вземе решения.
ЕЦБ определя това като пречка пред инвестирането, управлението и отчитането на резервите, а оттам и в изпълнението
на основната си задача - да гарантира стабилността на лева.
"Подобни заеми могат значително да ограничат финансовите средства в БНБ. Това на свой ред може "да постави под
заплаха изпълнението на задачите на БНБ, свързани с Европейската система на централните банки, стабилността на
валутния борд в България, а следователно и правомощието на БНБ да поддържа ценовата стабилност", пише още в
становището.
Вестник Труд
√ Уестингхаус представи в Европейския парламент проект за разширяване на АЕЦ Козлодуй
"Уестингхаус" представи проект за разширяване на АЕЦ "Козлодуй" на българските представители в Европейския
парламент и на специалисти по европейска политика, съобщи БГНЕС.
Основна тема на срещата бяха предимствата и плановете за изграждане на седми блок на АЕЦ "Козлодуй" с технология
AP1000 . Началото на събитието бе отбелязано с кратко приветствие от Ив Браше, президент на Уестингхаус за Европа,
Средния изток и Африка (ЕСИА):
"Проектът за разширяване на АЕЦ "Козлодуй" представлява рядка възможност за България да инвестира в найсъвременните технологии и да възприеме най-високите и най-конкурентните стандарти за своята промишленост.
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Проектът подкрепя политиката на българското правителство за развитие на нова ядрена програма, която да осигури
енергийна сигурност, независимост и финансова стабилност с използване на доказана технология. Уестингхаус гарантира
прилагането на най-високите стандарти за безопасност, отговарящи на всички европейски изисквания. Ще осигурим найниска цена на електроенергията в сравнение с други алтернативи, а за периода на експлоатация от 60 години няма да
отделим никакви въглеродни емисии."
Членовете на ЕИСК, присъстващи на събитието, представляваха широк спектър от българското гражданско общество,
включително: Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Българската
търговско-промишлена палата.
В момента се изграждат осем реактора с технология AP1000 : по два на всяка от площадките "Vogtle" и "V.C. Summer" в
САЩ и "Sanmen" и "Haiyang" в Китай. През последните няколко месеца бяха сключени акционерни споразумения за
изграждането на ядрени мощности с технология AP1000 на площадката "Moorside" в Обединеното кралство, и на
площадката на АЕЦ "Козлодуй" в България.
Уестингхаус Електрик Къмпани, компания от групата Тошиба Корпорейшън, е пионер и световен лидер в ядрената
енергетика и водещ доставчик на продукти за атомни електроцентрали и технологии за енергийни компании по целия
свят. През 1957 г. в Шипингпорт, Пенсилвания, САЩ, Уестингхаус доставя първия в света ядрен реактор с технология вода
под налягане. Днес технологии на Уестингхаус са основа за приблизително половината от действащите атомни
електроцентрали в света, включително над 50% от тези в Европа. AP1000 е търговска марка на Уестингхаус Електрик
Къмпани ЛЛС.
√ Forton: Нова вълна от инвестиции и жилища през 2015 година
• Търговските вериги и аутсорсинг компаниите ще се разрастват в по-малките градове встраната
• Македония ще се затвърди като възможност за разрастване на българския бизнес
• В неуспешните търговски центрове ще се развиват офиси, в празни хипермаркети производство
През 2015 г. ще започне нова вълна от инвестиции в офис и жилищни проекти в България според консултантската фирма
Forton, стратегически партньор на международната компания Cushman & Wakefield в България и Македония.
Растежът в търсенето на имоти ще се разпростре извън София, първоначално в Пловдив, Варна и Бургас, а за
индустриални площи – и в по-малки градове с традиции в промишлеността.
Ще продължат процесите на преструктуриране и оптимизация на пазара на търговски площи.
Търсенето ще се насочи към пазари, на които големите модни вериги и търговци на обувки не присъстват.
В момент, в който възможностите за експанзия на търговците в страната намаляват, в Македония търговските площи ще
бъдат най-динамично развиващият се пазар, най-вече заради новото строителство. Облекчаването на регулациите на
бизнеса и благоприятните данъчни условия правят страната привлекателна за чуждестранни инвеститори, особено за ИТ
и аутсорсинг компании. Междувременно големите корпоративни наематели ще поддържат търсенето на офиси в Скопие
високо.
„Възстановяването ще обхване по-голяма територия през следващата година в пазарите, на които Forton работи. ИТ и
аутсорсинг индустрията, от една страна, и търговията на дребно, от друга, претърпяха съществено развитие през 2014 г.
Вследствие от концентрацията им в тесен кръг от локации очакваме развитие както в посока следващите по размер
градове, така и в съседни страни, които предлагат добри условия за бизнес. Виждаме Македония като логична стъпка за
български търговски вериги и международните доставчици на аутсорсинг услуги, които вече работят в повече от една
локация в България, казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton.
Засиленият интерес към офис сгради вече води до рестартирането на проекти, които до момента са били замразени.
„Изграждането на „СПС тауър“, офис сграда с 10 хил. кв.м отдаваема площ до „България мол“, беше възобновено след
придобиването й от нов инвеститор. Тя ще бъде завършена в първата половина на 2015 г. като отговор на силното
търсене на висококачествени площи“, каза Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ във Forton. „Както
прогнозирахме по-рано тази година, проекти, които дълго време са били в застой, след като са били завършени, вече
намират своите ключови ползватели: XS Tower, Q Center и в последните седмици – „Бенчмарк бизнес център“ на бул.
„Цариградско шосе“, добави Пашова.
Очаква се търсенето на офиси да даде тласък и на новото строителство извън София.
„Пловдив, Варна и Бургас разполагат с човешки ресурс за изнесени центрове за обслужване на клиенти и за момента
ограничено предлагане на площи, където да се настанят компаниите“, посочи Станимира Пашова.
След като цените на жилищата започнаха да нарастват в София, строителните предприемачи вече увеличават оборотите.
„Наблюдава се раздвижване и в жилищния сектор поради липса на качествени проекти, които да отговарят на нуждите
на купувачите“, казва Пламен Бачев, мениджър „Консултиране и оценки“ във Forton. „Активно се търсят атрактивни
парцели за жилищно строителство на добри локации в София. Цените тръгнаха нагоре, но умерено, поради факта, че
основно се търсят парцели на обезщетение“, допълни Владимир Гюрджиев, мениджър „Логистични и индустриални
площи и парцели“ във Forton.
Ще се запази и търсенето на парцели за индустриално строителство. “През 2015 г. ще се търсят основно парцели с
изградена инфраструктура, както и възможности за производство в съществуващи сгради. Потенциалните локации са във
и около традиционните индустриални центрове“, каза той.
Според Гюрджиев: „От гледна точка на индустриалните имоти интересът се диверсифицира и към по-малки градове с
промишлено минало и съответно потенциал да предоставят квалифицирана работна ръка и инфраструктура. При
логистичните площи интересът ще остане съсредоточен в София и Пловдив, кaто липсата на качествени и свободни
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помещения бавно ще тласка цените на кв.м. нагоре. В единствения за момента готов за ползване проект „София Ийст
Ринг“ цените са около 4 евро на кв.м месечно.“
Предлагането на търговски площи ще бъде в застой със само един мол в строеж в страната към края на 2014 г. „Фокусът
при търговските площи ще са градове с население под 100 хиляди души. В тези градове голяма част от международните
вериги все още не са представени и това дава много добри възможности за развитие именно там“, каза Росен Генев,
партньор и мениджър „Търговски площи“ във Forton.
Вероятността да стартират нови проекти е ниска поради насищането на пазара в повечето от големите градове и нивото
на потреблението в по-малките, което трудно би оправдало строителството на молове.
Преструктурирането на съществуващи или рестартирането на замразени проекти ще остане основна тенденция. В
резултат от нея част от площите ще продължат да отпадат от пазара, стига да бъде намерено алтернативно и
икономически обосновано приложение.
„В следващите няколко години търговските центрове, които нямат възможност да подобрят концепцията и микса от
наематели, ще бъдат изправени пред предизвикателството да намерят алтернативно предназначение на незаетите
площи или на тези, които не генерират достатъчно приходи“, коментира Пламен Бачев. Част от площите в търговски
центрове може да бъдат използвани като офиси, каквито примери вече имаше през 2014 г. във Варна и в Бургас.
Хипермаркетите могат да бъдат използвани за леки производства или складиране. „В индустриалния сектор очакваме
засилена конверсия на търговските площи в индустриални. Същото важи и за парцелите. Това се дължи на сложната
ситуация в търговията на дребно и желанието на собствениците за по-голяма и дългосрочна сигурност дори и с цената на
намалената доходност“, коментира Владимир Гюрджиев.
Инвеститорите виждат възможности както в пазарите, в които търсенето расте, така и да извлекат изгода от процесите на
преструктуриране. Поради това търсенето на имоти с инвестиционна цел ще остане силно и през 2015 г.
„Както през 2014г. така и през 2015г. на инвестиционния пазар по-активни ще бъдат местните инвеститори, които търсят
незавършени офис или индустриални сгради на добри локации, които могат със свеж капитал да се завършат и да
отговорят на търсенето на наемателите“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton. „През
2015г. се очаква офис проектите в София да са най-привлекателни за инвеститорите и в този сектор ще доминира
инвестиционния пазар.“
В България и Македония Forton е лидер в предоставянето на услуги за бизнес имоти за инвеститори, корпоративни
клиенти и банки. Forton е стратегически партньор на глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield в двете
страни и част от AG Capital, най-голямата българска група от компании за услуги, свързани с недвижими имоти, в която
влизат още „Адрес“, Facility Optimum, BLD, Unique Estates. Forton предлага решения от начало до край за проекти за офис,
търговски и логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси, специализирани имоти и проекти. Експертите й
могат да помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване под наем и наемане на офис, търговски или
индустриални площи, продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки на имоти и управление на активи. Като
регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания Forton работи по най-високите международни стандарти
за услуги, свързани с недвижими имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява на компанията да служи като
двупосочна връзка между българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield е най-голямата в света неборсова компания за услуги, свързани с бизнес имоти. Тя консултира и
представлява клиенти във всички аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е установила на ключови позиции в
основните пазари по света, както показва и честото й участие в много от най-значителните договори за наем на имоти,
продажби и мандати за управление. Създадена през 1917 г., тя има 253 офиса в 60 страни и повече от 14 хиляди
служители. Предлага пълния спектър от услуги за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, продажби и
придобивания, дългово и структурирано финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно банкиране,
корпоративни услуги, управление на имоти, управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект мениджмънт,
консултиране и оценки. Фирмата управлява активи на стойност над $4 милиарда долара в цял свят. Разпознат лидер в
национални и глобални проучвания, компанията публикува пазарната си информация и изследвания в интернет на адрес
www.cushmanwakefield.com/knowledge.

Вестник Капитал Daily
√ Намалява износът за пазари извън ЕС
Общият експорт на България се е понижил за десетте месеца на годината
Износът на България продължава да изостава спрямо миналата година, показват предварителните данни на
Националния статистически институт към края на октомври. За периода януари-октомври стойностният обем на експорта
е 35.9 млрд. лв., което е с 1.4% по-малко спрямо същия период на предходната година. Макар и спадът постепенно да се
забавя от началото на годината, обемът на експорта остава под равнищата, наблюдавани през миналата година.
В основната си част забавянето се дължи на свиването на износа към трети страни, докато този за държавите от ЕС
показва малко по-добри резултати благодарение на постепенното възстановяване на икономиките в Европа. За първите
десет месеца на годината експортът към държавите извън ЕС е за общо 13.5 млрд. лв., или над 1 млрд. лв. по-малко
сравнение с изнесените количества за периода януари – октомври 2013 г. В процентно изражение спадът е със 7.1%.
Разликата се натрупва постепенно от началото на годината, когато бяха отчетени най-сериозните понижения в търговията
с трети страни от кризисната 2009 г. насам. Фактори за пониженията тогава бяха както политическата несигурност в някои
от основните търговски партньори извън ЕС като Украйна и Турция, така и пониженията на цените при горивата, металите
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и храните. В течение на годината към негативните фактори се добави и ембарго за внос на храни от ЕС на руския пазар,
който традиционно е сред основните за България.
Закъде изнасяме
Турция и Русия остават едни от водещите пазари извън ЕС, към които се насочват български стоки. Заедно със Сингапур,
Китай, Македония и Сърбия те приемат 53% от износа към трети страни (виж графиката). В този смисъл свиването на
експорта към пазарите в Русия (с 8.65% от началото на годината) и в Китай (с 14.58%) е тревожен сигнал. В случая с Русия
основната причина е ембаргото, докато износът за Китай през последните месеци намалява заради забавянето на
икономиката на азиатската страна.
В същото време популярността на Сингапур като експортна дестинация нарасна по-съществено от началото на годината,
като за периода януари – октомври 2014 г. обемът на насочените натам стоки се е повишил със 121.6% и достига 972 млн.
лв. Статистиката обаче сочи, че в основната си част износът към островния град държава е на петролни продукти, като
остава налице съмнението за извършване на фиктивен износ с цел укриване на ДДС. До началото на годината подобни
операции се насочваха главно към Гибралтар, като статистиката сочи, че за периода януари – октомври износът към
офшорната зона е спаднал с 67.2%.
По-съществен е и ръстът на износа към Иран, който от началото на 2014 г. се е повишил с 405.8% на годишна база.
Страната обаче остава сред по-малките търговски партньори на България, като към нея се насочва едва 0.8% от
българския експорт.
Доза оптимизъм
Данните само за октомври показват, че за последния отчетен до момента месец общият износ на България е нараснал с
1.9% на годишна база. Общият му обем е 4 млрд. лв., като остава в рамките на отчитаните през третото тримесечие
стойности от 3.8-4 млрд. лв. месечно.
Подобрението идва от стоките, изнасяни към ЕС, чийто стойностен обем от 2.5 млрд. лв. за месеца е бил с 4.8% по-висок
спрямо октомври 2013 г. Експортът за трети страни през октомври се е свил с 2.5% на годишна база до 1.5 млрд. лв.

√ След спирането на "Южен поток" Хърватия съживява идея за терминал за втечнен газ
Диверсифицирането на енергийните източници остава приоритет за ЕС
Заради спирането на "Южен поток" Хърватия съживява старата идея за изграждане на терминал за внос на втечнен
природен газ (LNG) в пристанищния град Омисал на остров Крък, където се правят дълбоководни сондажи за петрол,
съобщава агенция Reuters. Първоначално идеята беше изоставена основно защото потреблението на газ в Европа намаля
заради световната финансова криза. Това направи проекта да изглежда икономически неизгоден за инвеститорите, сред
които и някои големи европейски енергийни компании.
В търсене на подкрепа
Украинската криза и спирането на "Южен поток" обаче накараха централно- и източноевропейските държави да
преосмислят необходимостта от намаляване на зависимостта от руски газ и уязвимостта си от прекъсвания в доставките,
възможни при някои тръбопроводи през Украйна. Хърватия предстои да започне ново проучване за това доколко
осъществим е такъв терминал с прогнозен годишен капацитет от 4 до 6 милиарда кубически метра. Страната се надява
да спечели политическа и финансова подкрепа от ЕС и от Вашингтон. Министърът на икономиката Иван Врдоляк заяви в
неделя, че правителството ще обяви терминала в Крък за стратегически проект този или следващия месец. Терминалът
вече е в списъка от 30 проекта, които ЕС смята за важни за енергийната сигурност.
Интегриране на пазарите
След срещата на енергийни министри в Брюксел във вторник седем държави (Австрия, България, Хърватия, Гърция,
Италия, Румъния, Словения) определиха като приоритети проектите за интегриране на газовите пазари на Централна и
Югоизточна Европа, както и диверсифицирането на енергийните източници за съюза. Затова ЕС е в готовност да работи
по ключови задачи като свързването с Южния газов коридор и газовите резерви в Черно море.
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На пресконференция след срещата на министрите зам.-председателят на ЕК за енергийния съюз Марош Шефчович заяви,
че са проведени разговори с представители от Азербайджан и Казахстан за ускоряването на прогреса по Южния газов
коридор. Брюксел е получил гаранция от страна на Азербайджан, че проектът се развива по план и до 2019 г. към Европа
ще се доставя газ от Каспийско море. Шефчович обяви намеренията да бъде създадена специална комисия по Южния
газов коридор, която навременно да разрешава проблемите на политическо ниво.
Общността се ангажира да подобри интерконекторните връзки в региона, по-специално тези между България и
съседните й страни. Гърция, България и Румъния са осведомили Европейската комисия със съвместно становище за
сериозното си намерение да работят по изграждането на Вертикалния газов коридор за природен газ, който да свързва
трите страни. Той ще бъде реализиран посредством обединяване на националните мрежи чрез свързващи тръбопроводи
с Южния газов коридор. Предвижда се Вертикалният газов коридор да бъде с обем 3-5 млрд. куб. метра газ и да бъде
захранван от различни източници. По него ще се доставя газ от Гърция към България и Румъния. Възможно е синьото
гориво да се транзитира и към други държави от Централна и Източна Европа. | Капитал Daily
√ ЕЦБ видя в проектозакон на Миков заплаха за независимостта на БНБ
Предложените промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките не се одобряват от Марио Драги
Проектът за промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките накърнява институционалната и финансовата
независимост на БНБ, а може да наруши и функционалната й независимост. Това пише в становище на Европейската
централна банка (ЕЦБ) по повод предложенията на предишния председател на парламента Михаил Миков. В сряда от
БНБ изпратиха до медиите мнението на ЕЦБ, което е подписано от управителя на институцията - Марио Драги. В него се
допълва, че предложеният проект възпрепятства инвестирането, управлението и отчитането на резервите, което е задача
на БНБ по Закона за БНБ.
Предвидената в проекта възможност БНБ да отпуска временни кредити на фонда за гарантиране на влоговете може
значително да ограничи финансовите средства в БНБ и нейните резерви, като по този начин се поставя под заплаха
изпълнението на задачите на БНБ, свързани с европейската система на централните банки, както и стабилността на
валутния борд в България, а следователно и правомощието на БНБ да поддържа ценовата стабилност, пише още в
позицията на ЕЦБ.
От ЕЦБ напомнят, че единствените допустими изключения за такова финансиране са: кредит в рамките на деня и
краткосрочно спешно ликвидно финансиране, което да е в съответствие със строгите условия на ЕЦБ за конвергенцията.
В предлагания проект се дава възможност да се поиска от банките да плащат авансово последващи вноски, ако
средствата на фонда за гарантиране на влоговете са недостатъчни, за да покрият задълженията му. По този повод от ЕЦБ
отчитат, че тази мярка е добра за ефективното гарантиране на депозитите и за поддържането на общественото доверие.
В същото време според институцията схемите с предварително финансиране следва да включват и възможността да се
поиска от частния сектор да предостави допълнителна финансова подкрепа, тъй като предварително събраните от
сектора средства може да се окажат недостатъчни при кризисна ситуация. Според ЕЦБ с въвеждането на този принцип би
трябвало да се насърчава допълнителна пазарна дисциплина и да се преодолее моралният риск.
От ЕЦБ обаче препоръчват внимателно да се преценят текстовете, които предвиждат възможност временно да се
повишават вноските на банките във фонда. В момента те са 0.5% от депозитната им база, а проектът дава възможност да
се вдигат до 2% в рамките на до 3 години.
√ Българските проекти по плана "Юнкер" са за над 3,5 млрд. евро
Много от заявените инициативи нямат изчислена стойност, в списъка липсват и газовите връзки със съседни
държави
Европейската комисия публикува пълния списък с предложения на 28-те държави членки за инвестиционния план на
новия председател на комисията Жан-Клод Юнкер. Българските предложения не са най-многословните, нито найлаконичните и попадат в средата на списъка, в който белгийските инициативи например са десетки страници, а
испанските - половин.
"Капитал" вече е описвал основните точки в списъка, но ето и пълния обем на предложенията заедно с предложеното
финансиране, където е описано. Единственият от проектите, за който е предложено публично-частно партньорство, е
този за младежката безработица.
Интересно е, че в списъка, пуснат до ЕК, отсъстват прословутите газови връзки с околните страни, за които самият Юнкер
спомена по време на пресконференцията си с Бойко Борисов миналата седмица. Източници от правителството също
говореха, че този проект може да бъде финансиран по плана, но нито една от връзките не присъства в публикувания
списък. Единствените енергийни проекти са капиталовите разходи на Електроенергийния системен оператор (ЕСО),
всичките свързани с обновяване на далекопроводната преносна мрежа. ЕСО има нужда от тях, за да изнася ток.
Общият брой на предложенията на всички държави в ЕС надхвърля 2 хил., като общата стойност е около 1,3 трилиона
евро, според съобщението на ЕК. Сред предложенията варират например нов терминал на летището в Хелзинки,
подобряване на дигите във Великобритания и строежа на високоскоростна ж.п. линия между Естония, Латвия, Литва и
Полша на стойност 4,5 млрд. евро.
Самият факт, че проектите са публикувани, не означава, че ще получат финансиране, коментираха от ЕК за "Капитал"
миналата седмица. Тепърва предстои одобряването на цялата идея от съвета на държавните ръководители, после
следва избора на независим борд и едва тогава ще се пристъпи към оценка на проектите и възможност за инвестиране в
тях.
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Вестник Дневник
√ Елеонора Николова отново оглави временно БОРКОР
Правителството освободи Бойко Великов като директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР) по негова молба и определи досегашния заместникдиректор Елеонора Николова за временно изпълняващ функциите на директор, съобщиха от правителствената
пресслужба.
Центърът БОРКОР беше създаден в средата на 2010 г. като специализирана административна структура с аналитични
функции за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и
организираната престъпност.
До момента няма голяма яснота какъв обем работа реално е свършена от институцията. В свой доклад от началото на
годината Европейската комисия заключи, че антикорупционната комисия, представяна като мощно оръжие срещу
корупционните опасности, не дава конкретни резултати въпреки вложените в нея ресурси.
Освободеният днес от поста Великов определи тогава оценката на Еврокомисията като справедлива и отговаряща на
реалността.
Министърът на вътрешните работи в кабинета "Орешарски" Цветлин Йовчев беше обявил, че се обмисля закриването на
БОРКОР, но дотам така и не се стигна.
Вестник Стандарт
√ Сменят шефовете на Банката за развитие
До седмица Българската банка за развитие ще е с ново ръководство. Това потвърдиха за "Стандарт" високопоставени
източници, близки до Министерски съвет. Във финансовите среди вече се коментира името на Ангел Геков, който до
началото на 2011 година бе изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Най-вероятно той ще поеме
управлението на ББР от Димо Спасов. Правата на държавата в общото събрание на акционерите на банката се
упражняват от министъра на финансите и в случая финансист номер 1 Владислав Горанов ще предложи промените пред
Надзорния съвет на ББР. В управителния съвет на институцията влизат още Билян Балев - зам.-председател на
Управителния съвет и изпълнителен директор и Иван Христов, член на УС и изпълнителен директор на ББР.
За новия състав на ръководството на българската банка за развитие се спрягат имената на Бисер Манолов и Илия Кирчев.
Манолов е известен като финансист и шеф на икономическия екип на "Движение България на гражданите". А Кирчев е
банкер.
Запознати припомниха, че на 30 септември тази година общото събрание на акционерите избра нов надзорен съвет на
банката. Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев замениха досегашните проф. Николай Неновски, Деница
Кирова и Емил Караниколов.
Вестник Сега
√ И учениците от езикови гимназии ще се обучават за професия
Промяната ще бъде внесена при дебатите за новия просветен закон
И учениците от профилирани гимназии ще имат възможност да получават практическа подготовка за професия. За това
се договориха депутатът от БСП Кирил Добрев и шефката на просветната комисия в Народното събрание Милена
Дамянова от ГЕРБ. Идеята е след X клас учениците от езикови и хуманитарни паралелки да могат да работят, обясни
Добрев пред "Сега". Соцдепутатът уточни, че предложението е на ръководството на Националната Априловска гимназия
в Габрово. "Учителите от хуманитарните и езиковите училища се чувстват дискриминирани и ощетени от възможността
само възпитаниците на професионалните гимназии да имат право на дуално обучение. Целта ни е всички деца да
излизат от училище с професия", коментира Добрев.
Ако предложението бъде записано в новия просветен закон, десетокласници, които учат чужди езици, ще могат да
работят като екскурзоводи в различни музеи - например в Етъра край Габрово, смята депутатът. Други гимназисти, които
учат в училища по изкуствата, ще могат да трупат професионален опит в галерии, при куратори, в ателиета на
приложници, в оркестри и музикални състави.
Промяната ще бъде внесена между първо и второ четене на проектозакона за училищното образование, който вече е
внесен в парламента от Дамянова и депутати от ГЕРБ и предстои да се обсъжда на първо четене в комисията.
Дуалното образование в бившите техникуми бе въведено с промени в закона за професионалното образование. По
новите текстове имаше политическо съгласие между "Коалиция за България" и ГЕРБ и проектозаконът мина в графата на
приоритетните за предишния парламент. Обучението чрез работа представлява партньорство между професионалното
училище или гимназия и един или няколко работодатели. Учениците трупат знания в съответната образователна
институция и успоредно с това имат практика в в реална работна среда. Обучението по тази схема става въз основа на
прием, заявен от работодателя пред директора на съответното училище. Дуалното образование се организира за
ученици от ХI и ХII клас, които са навършили 16 години и които според Кодекса на труда могат да работят.
БЕЗ ПРАКТИКА
Въпреки че законът за дуалното образование беше приет в края на предишния парламент, подзаконовите нормативни
актове още не са написани и той не може да влезе реално в практиката. За целта министърът на образованието трябва да
напише с колегата си от социалното министерство наредба, с която се регламентира редът за дуалното обучение.
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√ Пореден министър се закани да съкращава търговски аташета
Божидар Лукарски лансира и проект на закон за частния фалит
Част от търговските представители в чужбина ще бъдат съкратени след преглед на работата им. Това обяви
икономическият министър Божидар Лукарски, който вчера представи екипа си пред ресорната комисия в парламента.
Министърът не е доволен от работата на част от тях, която била съсредоточена основно в решаването на дипломатически
казуси, а не толкова в привличането на инвеститори.
Подобен подход беше предприет и през 2009 г., когато тогавашният икономически министър Трайчо Трайков заплаши с
отзоваване над 80 български търговски представители. Мотивът по това време бе същият - че не вършат почти никаква
работа.
Съкращаването на сроковете за регистрация на фирма, насърчаване на малкия и средния бизнес с пари от новата
програма "Иновации и конкурентоспособност" са част от приоритетите, по които ще работи новото ръководство на
икономическото министерство. Важна задача ще бъде и привличането на инвестиции. Във връзка с това се подготвят
нови облекчения, свързани с получаването на разрешение за пребиваване у нас и с българското гражданство.
"Става дума за латвийския модел. При нас издаването на разрешението за работа и пребиваване "синя карта" отнема 9
месеца, докато в Латвия срокът е само 2 месеца", обясни министър Лукарски. Някои държави пък давали гражданство
при определен обем на инвестицията. "Това е модел, който работи. Нашето законодателство е доста рестриктивно и ние
работим колкото и както може то да бъде либерализирано", каза още Лукарски. Той коментира и идеята Българската
агенция за инвестиции (БАИ) да бъде реформирана в държавна, а не както е в момента - да бъде подчинена на
министерството на икономиката. "Резервиран съм към тази идея. Промяната в статута няма да промени нищо", обясни
Лукарски. Според него това дори би затруднило изпълнението на набелязаните приоритети.
Министърът е оптимист и за напредъка на икономиката догодина. "Прогнозите за икономическия растеж са направени
от министъра на финансите. Заложеният икономически растеж в размер на 0.8% от БВП е реалистичен. Надявам се да го
надхвърлим", добави Лукарски. По думите му европейската икономика догодина ще расте с между 0.5% и 0.6% от БВП, а
нашата прогноза не е "чак толкова консервативна".
НА НОВ ГЛАС
След няколко ялови предишни опита и това правителство има намерение да прокара законопроект за частния фалит.
Преди 2 г. ГЕРБ заяви желание да създаде нормативна база, която да защитава свръхзадлъжнели семейства. Сега
законопроектът ще важи и за частни лица, но и за малки и средни фирми. "Намеренията са при фалит да има гратисен
период, в който съдебното изпълнение - съответно търсенето на дълговете, да бъде замразявано", обясни Лукарски. По
думите му това е френски модел, такъв има и в САЩ. Той отказа повече подробности, защото водещо в писането на
законопроекта е правосъдното министерство.
Вестник Преса
√ Нов портал за износ чрез интернет
Регистрацията е безплатна за малки и средни фирми
Български фирми ще могат да търсят контакти за износ в чужбина чрез нова интернет платформа. Тя е разработена от
клъстера на социално отговорните износители и се финансира с европари по програма „Конкурентоспособност“.
Стойността на проекта е 324 331 лв.
Това е инструмент, чрез който всеки производител може да предложи стоките си навън напълно безплатно, обясни
официалният представител на клъстера Красимир Дачев.
„Пазарът ни е малък, ние сме като един истанбулски квартал, затова износът е единствената възможност за оцеляване
на бизнеса“, обясни предприемачът. Малките фирми обаче нямат финансови отдели и адвокати, нито натрупан опит в
експорта, за да подготвят офертите си. Затова решихме да им дадем възможност за „една целувка без преводач“,
пошегува се Дачев. На първо място те ще могат да представят фирмата си и продуктите, които са готови да изнасят
безплатно и без посредници. Ние сме държава на комисионери, а тук такива няма да има, бе категоричен той.
Адресът на платформата е www.csexporters.com. На него всеки желаещ може да се регистрира и да получи профил. У нас
порталът ще бъде представен чрез голяма рекламна кампания и чрез всички браншови структури. В чужбина клъстерът е
вече в контакт с търговските ни представители и посолствата.
През първите дни от старта на платформата са регистрирани 30 фирми. Сред тях има гръцки и испански.
√ Фермери искат: Субсидии само за хора с осигуровки
В момента обаче никой не може да каже точно колко са хората на земеделския труд, защото няма единен регистър
Земеделските субсидии трябва да се дават само на хора, които се осигуряват, настоя пред „Преса“ Бисер Чилингиров,
председател на Националната овцевъдна асоциация. По думите му това е единственият начин да се изсветли секторът.
В приетия на първо четене бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. е предвидено минималният
осигурителен доход за земеделски стопани и тютюнопроизводители да нарасне от 240 на 420 лв. Проектът предизвика
разгорещени спорове в парламента.
Много от тютюнопроизводителите са над 50-годишни и осигуряването върху по-голяма база означава и по-високи
пенсии. От друга страна, хората, които имат само няколко декара, едва оцеляват. Сега те плащат по 70 лв. за старост. Ако
трябва да внасят по 120 лв., ще избягат в сивия сектор, обясни Цветан Филев, председател на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите. Той допълни, че в момента 30% от бранша работи на тъмно.
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Със сегашните вноски хората в отрасъла не могат да получат минимална пенсия, ако държавата не я дотира, коментира
Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието. За да няма стрес в сектора,
промяната трябва да е плавна, минималните осигурителни доходи да бъдат диференцирани според големината на
стопанствата и да са обвързани със субсидиите, настояват от синдикатите.
В момента обаче никой не може да каже точно колко са хората на земеделския труд, защото няма единен регистър. Не е
възможно и да се пресметне какъв ще е ефектът от промяната. По данни на синдикатите около 330 000 трябва да се
осигуряват, но едва 33 574 души го правят.
Според предложения проект за промяна на Закона за подпомагане на земеделския производител само активните
фермери ще имат право на директни плащания от догодина, а едно от условията е да са се регистрирали и да се
осигуряват.
√ Божидар Лукарски: Готвим закон за частния фалит, ще важи и за частни лица
Идеята е при фалит да има един гратисен период, в който съдебното изпълнение и търсенето на дълговете да бъде
замразявано
Законът за частния фалит - това е една стара идея, която я има в много програми, включително и в програмата на СДСняма да навлизам в подробности, защото имам уговорка с министъра на правосъдието - там подготвят този закон.
Това отговори днес министър Божидар Лукарски пред журналисти след участието си на блицконтрол в икономическата
комисия в НС и след представянето на политическото ръководство на Министерството на икономиката и приоритетите в
работата за 2015 г., предаде БГНЕС.
Законът важи и за частни лица, може да бъде приложен и за еднолични фирми, малки и средни предприятия, поясни
министърът. Идеята е при фалит да има един гратисен период, в който съдебното изпълнение и търсенето на дълговете
да бъде замразявано, посочи той. Това е френски модел, но няма да навлизам в повече подробности. Законът е в
подготвителен етап.
За газовата връзка / между България и Сърбия/ от 45 млн.евро 5 от тях са отишли по стария програмен период за 2013 г.
за проучване, издаване на документация, предстроителни работи и археологически разкопки, отговори министърът на
депутатски въпрос по време на блицконтрола. Останалите средства са предвидени за новата програма за изграждане на
газовата връзка. Проблемът с нея основно ще бъде коментиран при ходенето на нашата делегация в Сърбия, уточни той.
√ Няма загубени средства по ОП "Транспорт"
Бюджетът на новата транспортна програма е 1 887 587 256 евро
Няма загуба на средства по оперативната програма „Транспорт 2007-2013 година”. Още в начален стадии на програмата
бяха взети управленчески решения, за да не се допусне такава загуба. Това каза по време на заседание на
парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Галина Василева, директор на
Дирекция „Координация на програми и проекти”, предаде „Фокус”.
94% са усвоените средства за строежа на метрото, каза още Василева. До май по строежа на метрото ще бъдат усвоени
100% от парите.
С пари от програмата са рехабилитирани 242 км жп линии. 140 км автомагистрали са завършени. Изградени са 13 нови
метро станции и 13 км нови метро линии".
„При подготовката на новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” сме се старали да има последователност в
дейностите. Бюджетът на програмата е 1 887 587 256 евро. От ЕС общият бюджет възлиза на 1 604 449 168 евро”, уточни
Галина Василева.
Списание Мениджър
√ „Турски поток” заменя „Южен поток”
Новият газопровод, който ще премине през Турция вместо отменения „Южен поток”, може да бъде наречен „Турски
поток”. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган.
По думите му названието е предложил президентът на Русия Владимир Путин. „Турция и Европа ще купуват толкова газ,
колкото им е нужно. По този начин Турция ще стане енергиен център за целия регион”, каза Ердоган на симпозиум за
стратегията в енергийния отрасъл в Анкара.
Бъдещият газопровод ще преминава по дъното на Черно море от Русия през Турция към границата на Гърция.
investor.bg
√ Адемов: Дефицитът в НОИ за първи път минава границата от 2 млрд. лв.
Ако не се направят реформи в системата, ранното пенсиониране и ниските вноски ще продължат да трупат
недостиг
Планираният дефицит в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) за следващата година за първи път
преминава стратегическата граница от 2 милиарда лева, а като добавим и структурния дефицит, сумата нараства до 5
милиарда лева. Това коментира Хасан Адемов, бивш социален министър, сега председател на комисията по труд и
социална политика в парламента, в ефира на телевизия Bulgaria On Air.
Той разясни, че заложеният по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) дефицит за 2015 година е 2,2
милиарда лева, но освен него има и структурен дефицит, или тези 12% от осигуровките, които държавата внася за всеки
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осигурен. Размерът на този трансфер от държавния бюджет е 2,7 милиарда лева, което означава, че близо 5 милиарда
лева е реалният дефицит в осигурителната система.
В началото на реформата дефицитът беше между 300 и 400 милиона лева, припомни Хасан Адемов. Но намаляването на
осигурителните вноски, което в годините на криза даде негативен ефект, се превърна в една от причините за този
нарастващ дефицит. Другият проблем е ранното пенсиониране, защото заради ранните пенсии в първа и втора категория
труд, както и в сектор „Сигурност“ и много други групи, които се възползват от тази възможност, цялата тежест на
реформата падна върху трета категория труд, обясни Адемов.
Той коментира, че в Бюджет 2015 се предлага отново регламентиране на ранното пенсиониране на първа и втора
категория труд, като се отложи с още една година. През следващата година професионалните пенсионни фондове, които
вече са генерирали по информация на КФН над 741 милиона лева в партидите на осигурените лица, трябваше от 1 януари
2015 година да започнат да изплащат така наречената срочна пенсия за ранно пенсиониране на миньори и тези, които
работят тежък труд, но оказва се, че в индивидуалните партиди на част от осигурените средствата са недостатъчни, за да
получат пенсия, обясни Адемов.
Догодина чрез продължаваща дискусия трябва да се намери механизъм, който да даде възможност за включването на
професионалните пенсионни фондове, продължи той. И обясни, че в момента една част от осигурените имат в
индивидуалните си партиди достатъчно натрупани средства плюс средствата от инвестиционните мерки на фондовете и
затова могат да получават тези срочни пенсии.
Други обаче, които са се пенсионирали преди 2000 година, нямат участие в индивидуалните партиди на ППФ. Има и
трета група, която има някакви вноски, но фондовете имат възможност да платят само по индивидуалните партиди. Има
предложения за решаване на казуса, въпрос на съгласие е кой вариант ще се приеме, коментира Адемов.
Дискусията по темата за пенсионната възраст и стъпката, с която да нараства, е доста сложна и минава през експертиза,
която се провежда в консултациите с основните партньори, но крайното решение е на НС, обясни още председателят на
комисията. Между депутатите обаче има много разнопосочни сигнали по това коя от всички версии, известни досега, ще
бъде подкрепена, отбеляза той.
По негово мнение е трудно да се каже коя е най-обективната, реалната и удовлетоворяваща система за нарастването на
възрастта и стажа за пенсия, защото това е само една от мерките за постигане на стабилност на осигурителната система.
В същото време трябва да се съобразим с това, което ни препоръчва Европейската комисия - постигане на финансова
устойчивост и адекватни пенсии, което означава, че мерките не трябва да са концентрирани единствено във възрастта и
стажа за пенсиониране, а комплексният подход е най-подходящ, коментира Хасан Адемов.
√ Ив. Нейков: Бавният ръст на пенсионната възраст отлага високите пенсии
Възрастта и стажът трябва да растат с четири месеца годишно, смята експертът
По-бързото увеличаване на възрастта и стажа за пенсия означава, че по-бързо ще се получи очакваният положителен
ефект - да имаме по-големи пенсии, заяви бившият министър на труда Иван Нейков. Стъпката от два месеца годишно,
както предлага социалният министър Ивайло Калфин, е прекалено бавна, каза експертът, цитиран от агенция "Фокус".
Ако целим нарастване на пенсиите, чисто математически това не може да се получи при сегашните фактори - ниски
осигуровки, малко плащащи, голяма „сива“ икономика, голям дефицит в бюджета на НОИ, обясни той.
"Просто такова уравнение не може да бъде решено. Ако за нас е много важно рано да се пенсионираме, да не
увеличаваме възрастта, трябва тогава да знаем, че следващите 10 години ще живеем ето с тези пенсии. Ще ги мърдаме
на година с 2 до 5 лева и толкова", коментира експертът.
Ако искаме след пет години наистина да има осезаема промяна в размера на пенсиите, абсолютно неизбежна е стъпката
възрастта за пенсиониране и изискваният стаж да се увеличават с по четири месеца годишно, допълни той.
Нейков смята, че ако се вземе решение за стъпка, по-ниска от четири месеца, отново обричаме цялата пенсионна
система да е на ръба на фалита и да съществува само благодарение на републиканския бюджет.
На въпрос в какъв срок може да се изравни възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, както някои експерти
препоръчват, Нейков отговори, че най-добрият вариант е това да стане през следващите 3-4 г., защото това ще акумулира
средства в НОИ, което ще увеличи пенсиите.
"Честно казано, увеличаването от раз от някой първи януари би било още по-добро, но като гледам липсата на кураж у
политиците си мисля, че няма да видим такова нарастване. И отново ще се придвижваме напред с костенурски стъпки, в
резултат на което ще съберем двата минуса. От една страна, няма да се усети бързо ефектът от увеличаването на
възрастта, защото няма да се акумулира допълнителен ресурс в НОИ, откъдето да се увеличат пенсиите. От друга, просто
през цялото време в главите на хората ще си играем играта „тези са лоши, те ви увеличиха възрастта, а пък ние сме
добрите, няма да увеличаваме“, коментира бившият министър.
Струва си да започнем дискусията дали решението осигуровките да се събират от Националната агенция по приходите е
добро, каза още Нейков на въпрос за подобряване на събираемостта. "Аз мисля, че се натрупаха аргументи и в обратната
посока. Тогава, когато НОИ събираше осигуровките, нещата изглеждаха по-различно, отколкото изглеждат днес. Затова
си струва да бъде дискутирана темата дали да не бъде върнато събирането на социалните осигуровки от НОИ", заяви той.
Всички, мерки в осигурителната система, които предлагат експертите, свързани с ръст на осигуровките, на максималния
осигурителен праг, отпадане тавана на пенсиите, имат за цел увеличаване на собствените приходи на НОИ и намаляване
на трансферите от републиканския бюджет, каза още Нейков. По думите му тогава ще има вече и много повече пари за
другите бюджетни дейности – образование, здравеопазване и инфраструктура.
Това, което предлагат експертите, е всъщност печалба за всички – по-високи пенсии, по-добро здравеопазване, по-добро
образование, по-добра инфраструктура, защото двата бюджета са свързани и когато не стигат пари в НОИ, идват парите
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от републиканския бюджет. Увеличим ли парите в НОИ, ще увеличим практически и парите в републиканския бюджет и
просто нещата ще изглеждат по друг начин, смята експертът.
√ Бави се приемането на закони, свързани с наказателни процедури на ЕК
Работата по неизпълнените тази година ангажименти трябва да приключи през януари 2015 г.
Заради политическите сътресения от последните месеци и предсрочното разпускане на 42-то Народно събрание
България бави приемането на 11 законопроекта, свързани със стартирали процедури за нарушения от страна на
Еврокомисията. Това става ясно от одобрения днес от правителството доклад за изпълнението на Плана за действие за
2014 г. с мерките, резултат от еврочленството на България. Документът обхваща периода до 30 ноември, съобщи
пресслужбата на кабинета.
Планът включва 219 мерки, от които 189 е трябвало да бъдат факт до 30 ноември 2014 г. От тях 52 не са изпълнени в
срок, което е 27,5% неизпълнение. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на
годината е 50,5, за второто тримесечие – 39,6, а за третото – 28.
Въпреки предсрочното разпускане на 42-ото Народно събрание процентът на неизпълнение намалява през третото
тримесечие поради ускореното приемане на подзаконови нормативни актове.
Независимо от постигнатия напредък обаче 19 от неизпълнените мерки са законопроекти, които са внесени, но не са
приети от парламента. От тях 11 са свързани със стартирали процедури за нарушения. Въпреки конституирането на 43ото Народно събрание, за повечето от тези законопроекти няма планиран график за повторното им внасяне в
парламента.
Затова били необходими спешни действия от страна на отговорните министерства за внасянето им във възможно найкратки срокове в НС.
Неизпълнените мерки от Плана за действие до края на 2014 г. ще бъдат прехвърлени в Плана за действие за 2015 г. със
срок за изпълнение до 31 януари 2015 г.
В прегледа на ЕК за вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), където се отчитат невъведените директиви до 31
октомври 2014 г., се очаква да бъде отчетено, че за България невъведени към момента остават 11 директиви от общо
1246 – т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,9 на сто.
Въвежда се практиката Министерският съвет да се информира ежемесечно за изпълнението на Плана.
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