Вестник 24 часа
√ Отпускат над 2 милиарда лева по ОП Развитие на човешките ресурси
Над 2 милиарда лева ще бъдат отпуснати по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2020-та година.
Това заяви вицепремиерът и министър на Труда и социалната политика Ивайло Калфин в Пловдив, съобщи Дарик.
По думите му 60% от средствата ще бъдат използвани за мерки, свързани с пазара на труда и намаляване на младежката
безработица. „8000 млади хора ще получат шанс да бъдат на стаж, като програмата ще им осигури заплати и осигуровки
за 6 месеца“, подчерта Калфин.
“В момента от бизнеса има търсене на 13 хиляди човека по програмата за младежка заетост и мисля, че това търсене ще
се увеличи“, каза още той.
Вицепремиерът беше в Пловдив за представянето на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
което започна в „Новотел Пловдив“ от 10.00 часа.
В два панела, „Заетост“ и „Социално включване“, бяха обсъдени тенденциите в заетостта и социалното включване в
Европа, политики на пазара на труда, както и добрите практики.
√ САЩ ще помагат на София в 4 области, обеща Джон Кери
България заслужава енергийна независимост, Вашингтон ще съдейства за по-добри цени на газа и по-ефективен съд
"Много е важно суверенитетът на България да бъде уважаван. България заслужава по-добра енергийна сигурност и подобри цени, като се има предвид, че "Южен поток" няма да се осъществи. Вярвам, че Русия ще се отдалечи от идеите за
отмъщение. Дали тя ще се занимава с това, няма как да знаем. Смятам, че Русия може да вземе различни решения от
тези в момента." Това заяви вчера Джон Кери след срещата си с премиера Бойко Борисов. Държавният секретар на САЩ
бе на първата си визита у нас, откакто заема поста. С него беше и заместникът му по европейските и евразийските
въпроси Виктория Нюланд.
На въпрос дали Вашингтон ще поеме финансови гаранции, за да реализира България други проекти, Кери заяви, че е
разговарял с първия дипломат на ЕС Федерика Могерини и еврокомисаря Марош Шефчович за насърчаване на
интерконектора на България с Гърция, който е важен както за страната ни, така и за САЩ.
"Има потенциал да се работи по-задълбочено и затова ще създадем работна група, за да се видят възможностите и да се
определят енергийните приоритети на България", каза Кери.
"Искам да подчертая, че е важно да се постигне диверсификация. САЩ се ангажират да подкрепят България в този
процес. Тук съм, за да кажа на всеки български гражданин, че Америка е абсолютно ангажирана със сигурността,
просперитета, здравето и силата на демократичните институции. Важно е да сме добри партньори, когато България е
изправена пред толкова трудни решения", заяви Кери.
Гостът уточни, че като партньори в НАТО България и САЩ са рамо до рамо вече почти десетилетие. На разговора му с
Борисов, който продължи повече от час, били обсъдени и задълбочаване на съвместните военни учения и подкрепа за
армията с по-модерна техника.
"България трябва да засили усилия за върховенството на закона и да пресече процесите на корупция. Нито една страна
не е предпазена от корупция. В България не става дума само за укрепване на демокрацията, но и за създаване на нужния
климат за инвестиции и да може да предпазим страната от тези, които експлоатират ситуацията и искат да отнемат
правото ви да можете свободно да избирате като суверенна държава. Затова САЩ напълно подкрепят плановете ви за
реформи в съдебната система", каза Кери. Гостът потвърди, че Америка е ангажирана за постигане на силна и суверенна
България.
"С премиера Борисов обсъдихме специфични мерки, които ще бъдат предприети, за да можем да продължим в тази
посока заедно, за да можем да реализираме потенциала на България като силна, модерна и просперираща
демокрация", смята Кери.
Борисов и Кери се разбраха за създаването на 4 работни групи за сътрудничество. Те ще са за сигурност и отбрана,
енергийна сигурност, върховенство на закона и образование и връзки между двата народа.
Кери заяви, че Америка ще помогне на България да направи план за енергийно развитие и бъдеще. Затова в София ще
бъде изпратен американски енергиен експерт.
"Енергийната диверсификация не е насочена срещу трети страни. Знаем, че българите са притеснени какво ще стане след
спирането на "Южен поток", затова сме готови да помогнем България да защити бъдещето си", посочи Кери.
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Той заяви, че има много възможности за инвестиране у нас. "За да има инвестиции, е важно да има прозрачност. Колкото
по-бързо се въведат реформите, толкова по-бързо ще се създадат възможности за тези инвестиции", каза Кери.
Газовият хъб се мести на границата с Турция
Позицията ни за шистовия газ остава непроменена, заяви Борисов. Поискал помощ интерконекторът с Гърция да се прави
с пари от ЕС
Газовият хъб, който досега се планираше да е край Варна, ще се измести на българо-турската граница. Това стана ясно
вчера от думите на премиера Бойко Борисов след срещата му с държавния секретар на САЩ Джон Кери.
"Запознах партньорите с нашата идея за газовия хъб на българо-турската граница, ако действително проектът между
Русия и Турция се осъществи", каза Борисов.
Той поискал помощ от САЩ интерконекторът с Гърция да бъде изграден с европейски средства и Кери поел ангажимент
за съдействие пред ЕК.
От изказването на Борисов стана ясно, че позицията на България за шистовия газ остава непроменена.
"Многократно сме заявявали, че има мораториум за проучването на шистов газ, докато се намери технология, която
100% да гарантира чистотата. Находищата, за които се говори, са в най-плодородната част на страната", каза премиерът.
По повод проекта изграждане на VII блок на АЕЦ "Козлодуй", за който има подписано акционерно споразумение между
американската компания "Уестингхаус" и АЕЦ "Козлодуй", Борисов посочи, че има работна група. "Много ясно съм
поискал помощ от "Уестингхаус" да бъде инвеститор в този проект. Работната група ще продължи, като в нея ще се
включи и тяхната Ексим банк. Това е банката на техния департамент. За да се намери финансово-икономическа схема,
която да бъде такава, че да не ни задължава да минаваме дефицита или да се дава гаранция, която би била за сметка на
дълга", каза Борисов.
По повод втория мандат на кабинета "Борисов" Кери сподели, че е впечатлен от програмата и плановете на премиера.
Държавният секретар на САЩ видял у нас екип, който е решен да постигне напредък.
По-късно той и външният министър Даниел Митов препотвърдили силното стратегическо партньорство между двете
страни, съобщиха от МВнР. Обсъдили са регионалните и глобалните предизвикателства, сътрудничеството в областта на
отбраната, енергетиката, диверсификацията и върховенството на закона. Двамата се споразумели да установят
Американско-български стратегически диалог. За целта ще се провеждат редовни срещи във Вашингтон и София за
обсъждане и задълбочаване на напредъка по редица двустранни, регионални и глобални въпроси от споделен интерес
за България и САЩ. (24 часа)
Президентът: Да станем център по киберсигурност
С развитието на сектора на високите технологии България може да се специализира в областта на киберсигурността в
НАТО. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на срещата си с Джон Кери. Плевнелиев излезе на входа на
президентството, за да го посрещне лично, както се полага на държавни глави.
Двамата се обединили, че България и САЩ имат стратегическо партньорство. Акцент в двустранните отношения ще бъдат
икономическите връзки, енергийната сигурност, върховенството на закона и сигурността. Анализирали рисковете и
заплахите от геополитическата нестабилност в региона и набелязали мерки за засилване на сътрудничеството в борбата с
тероризма.
Кери е потвърдил заявената от президента Барак Обама позиция на САЩ, че стоят твърдо зад всички съюзници от НАТО с
оглед на ситуацията в Източна Украйна. Той оценил високо приноса ни в мироопазващите операции в Афганистан и Ирак
и за изграждането на отбранителния потенциал на НАТО в Черно море.
Визите остават, пет пъти повече откази от нужното, за да паднат
САЩ подкрепят безвизовия режим за българи и двете страни ще продължат да работят по този въпрос. Това заяви след
среща с премиера Бойко Борисов държавният секретар на САЩ Джон Кери.
Отпадането на визите можело да укрепи връзките между двете страни и ще стимулира икономическия обмен. "Ще
продължим да работим, за да постигнем по-добри възможности за пътуване между двете страни", каза Кери.
Той обаче уточни, че програмата за безвизово пътуване е сложна и има много строги критерии, които трябва да се
изпълнят. "Не може просто така да добавим една страна в нея", каза Кери.
Той напомни, че едно от изискванията за отпадане на визите е отказите на американската администрация да са под 3%. А
през 2014 г. отказаните молби за визи на български граждани са възлизали на 15,2%.
Ще се увеличи обаче броят на българските младежи, които могат да участват в обменната обучителна програма "Кенеди
Лугар", обеща още държавнитя секретар на САЩ.
Оттук отиде в Париж да покаже "обичта на американците"
Светът е решен да се бори с организации като "Ислямска държава" и "Боко Харам"
"Отивам в Париж, за да покажа обичта на американците към хората на Франция." Това заяви държавният секретар на
САЩ Джон Кери по време на визитата си у нас.
На въпрос на американски журналист дали отива в Париж заради критиките, че нито един висш политик на САЩ не е
участвал в марша на свободата след атентата в редакцията на "Шарли Ебдо", Кери уточни, че с посещението си иска да
покаже, че "сме добри приятели и отношенията ни са много близки".
Кери не изключи възможността във френската столица отново да има среща с иранския външен министър Мохамад
Зариф. Обясни, че в сряда вече е разговарял с него за американските граждани, държани като заложници на различни
места в Иран. "Много се притесняваме за всеки от тях и сме ангажирани да постигнем освобождаването им. САЩ никога
няма да спрат усилията си, за да помогнат на тези заложници", заяви Кери.
За кланетата в Нигерия, чиито жертви по данни на "Амнести Интернешънъл" са над 2000 души, държавният секретар
посочи групировката "Боко Харам" като изключително сериозна заплаха. "Те са едни от най-ужасните и застрашителни
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групировки, които съществуват на планетата в момента. Светът е изключително решен да се бори с организации като
"Ислямска държава" и "Боко Харам", заяви Кери.
Ситуацията в Нигерия и предстоящите избори там са били сред темите на разговор между Кери и британския външен
министър Филип Хамънд, който също беше на визита у нас. Двамата са се видели на закуска в София, за което Кери
сподели в туитър. (24 часа)
Би Би Си: Защо западни лидери се струпаха в България?
Би Би Си публикува на сайта си коментар със заглавие "Западни лидери се струпват в България".
Какво търсят в София британският министър на външните работи Филип Хамънд (в сряда), държавният секретар на САЩ
Джон Кери (в четвъртък) и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг (по-късно този месец) и дали ще го намерят,
пита в коментара си Ник Торп, кореспондент на Би Би Си за Източна Европа. Той изброява повечето от отговорите газови доставки, войната в Източна Украйна, международния тероризъм, миграцията - законна и незаконна, както и
ужасното състояние на българската армия.
Моментът на посещенията също е важен, руският президент Владимир Путин отмени миналия месец плановете за
изграждане на газопровода "Южен поток", като обвини България, че се е огънала под натиска на ЕС и САЩ, отбелязва Би
Би Си.
Коментаторът припомня, че НАТО настоява България да повиши бюджета си за отбрана до 2 процента от своя брутен
вътрешен продукт. Българската армия зависи много от Русия, която доставя резервни части, Гърция пък помага при
патрулирането на въздушното пространство.
Що се отнася до тероризма, България е една от транзитните държави, прекосявани от мюсюлмани - бъдещи бойци
ислямисти, по пътя им през Турция към Сирия. Друго главоболие за София е миграцията в страната на сирийци,
афганистанци, пакистанци и иракчани, отбелязва Би Би Си.
√ ВСС създаде съвет за информационна сигурност в органите на съдебната власт
Висшият съдебен съвет създаде Междуведомствен съвет за информационна сигурност в органите на съдебната власт
(МСИС), съобщиха от Комисията „Публична комуникация” към ВСС за "Фокус". В състава му влизат експерти от
администрацията на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и
Прокуратурата на Република България.
Мотивите за създаване на Междуведомствения съвет са констатираните резултати през месеците ноември и декември
2014 г., когато чрез вредоносни програми бяха извадени от строя различни ИТ-системи в някои съдилища. Въпреки
създаденият кризисен щаб ад-хок, възникналата ситуация показа че има слабости в подготовката на ИТ-специалисти,
работещи в органите на съдебната власт и не всички ИТ-кадри действат адекватно, не са компетентни и трябва да се
засилят мерките за сигурност. Друга причина е липса на единни вътрешни правила за информационна сигурност.
Първата задача на Междуведомственият съвет е да изготви вътрешни правила за информационна сигурност на
системите в органите на съдебната власт, в срок до края на януари 2015 г., които да предложи на КПКИТС и КПВ, за
утвърждаване от ВСС.
√ Димитър Костов ще оглави банковия надзор
Подуправителят на БНБ и бивш финансов министър Димитър Костов най-вероятно ще поеме управление "Банков надзор"
в БНБ след като Цветан Гунев бъде освободен, научи "24 часа".
Днес Комисията по правни въпроси към 43-ото Народното събрание единодушно одобри освобождаването от длъжност
подуправителя на Българската народна банка и шеф на банковия надзор Цветан Гунев. Остава и парламентът на приеме
проекторешението, внесено от Цветан Цветанов и това явно ще се случи.
Парламентът може да прекрати предсрочно правомощията на член на управителния съвет на БНБ ако той е във
фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или ако е признат за виновен за
съществено нарушение на служебните задължения.
Цветан Гунев има повдигнати обвинения за действия, извършени като подуправител, ръководещ управление "Банков
надзор", като с решение на Софийския апелативен съд той е отстранен окончателно от длъжност на 11 декември 2014
година, тъй като с присъствието си в банката би могъл да възпрепятства провежданото разследване.
От средата на месец юни миналата година Гунев фактически не изпълнява правомощията си на подуправител, тъй като
след образуваното срещу него досъдебно производство Гунев излиза в отпуск до приключването на процесуалните
действия.
"Установено е, че при изпълнението на функциите си на подуправител, ръководещ "Банков надзор", Цветан Гунев не е
приложил следващите се надзорни мерки спрямо Корпоративна търговска банка за констатирани нарушения и
нередности в дейността й, изготвяните доклади не отразяват реалното състояние на КТБ, не е упражняван надлежен
контрол върху дейността на служителите в повереното му управление и е поддържал със собствениците на банката
отношения, несъответни на изпълняваните от него надзорни функции", пише още в мотивите към проекторешението.
Димитър Костов е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на
управление „Банково”, от 11 юни 2005 г., като е избран от Народното събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 12
юни 2011 г. Преди да заеме тези длъжности, той е бил председател на УС на Асоциацията на търговските банки и
изпълнителен директор на търговска банка „Алианц България” АД от август 1999 г. Бил е изпълнителен директор на
„Централна кооперативна банка” АД от май 1997 г. до август 1999 г. Заемал е следните длъжности: министър на
финансите (1995 – 1997 г.), първи заместник-министър на финансите (1993 – 1995 г.), заместник-министър на финансите
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(1990 – 1992 г.), член на комисията по външен дълг (1993 – 1994 г.), член на Пленарния съвет на БНБ (1991 – 1997 г.),
управител за България в Световната банка (1995 – 1996 г.).
Димитър Костов е икономист, завършил е Университета за национално и световно стопанство през 1981 г., София. Има
следдипломни квалификации в Икономическия институт в Болдър, Колорадо, САЩ и Института за публични и
международни отношения „Удро Уилсън” към университета в Принстън, САЩ.
Понастоящем Димитър Костов е председател на Съвета на директорите на „Монетен двор” ЕАД и на Националния съвет
за платежни системи. Заместник-управляващ е в организациите от групата на Световната банка, в които Република
България членува, и в Европейската банка за възстановяване и развитие.
Димитър Костов е роден на 22 септември 1957 г., женен, с две деца. Владее английски език.
√ Днес решават съдбата на спрените влакове и субсидията на БДЖ
Съдбата на планираните за спиране над 80 влака трябва да бъде решена днес. Министърът на транспорта Ивайло
Московски и финансовият Владислав Горанов ще обсъждат възможностите държавната субсидия за железници да бъде
запазена както миналата година - в размер на 180 милиона лева, съобщава Нова ТВ.
38 влака вече са спрени, а 10 са със съкратен маршрут, което предизвика протести в страната, а този уикенд се задава
нова вълна на недоволство. И в двата почивни дни пътници и железничари ще протестират срещу орязването на
влаковете.
В София, Горна Оряховица, Варна и Карлово ще протестират в събота, а в неделя се готвят в Монтана, Лом и Бойчиновци.
√ Просветният министър: Реализирането на стратегията за висшето образованието е от огромно значение
Реализирането на стратегията за образованието е от изключително значение за реформиране на системата на висшето
образование. Това заяви министърът на образованието Тодор Танев във връзка с приемането на Стратегията за висшето
образованието.
„Документът е съобразен със стратегическите български и европейски стратегии. Тя е задължително условие за
стартиране на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 година”, обясни
образователния министър като добави, че е приложен и подробен план за действия. Танев поясни, че средствата за
финансиране са предвидени да бъдат от държавния бюджет за предварителните реформи и чрез европейските
структурни фондове. „Реализирането на стратегията е от изключително значение за реформиране на системата на
висшето образование”, каза още Тодор Танев.
√ Депутатите разделиха ДКЕВР на две, членовете й ще се избират от парламента
ДКЕВР да се раздели на две и членовете й да се избират от Народното събрание, приеха депутатите на първо четене,
съобщи „Фокус”. Предложението беше прието със 133 гласа „за”, един против и 19 „въздържал се”.
Единият състав на комисията ще се занимава с въпросите на енергетиката, а другият – с въпросите на водоснабдяването
и канализацията. Съставите ще вземат самостоятелни решения в рамките на комисията, като по този начин се цели
подобряване на бързината и качеството на работа на регулатора.
В мотивите на вносителите се посочва, че предложенията са в отговор на активната обществена дискусия по отношение
на дейността на ДКЕВР. Многократно и от различни източници - граждански, правителствени, партийни, бе изразено
становище, че следва да се подобри дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.Според тях с
предвижданите изменения се осигурява по-голяма самостоятелност по отношение на организацията на работа и
определяне на необходимите финансови елементи за ефективно осъществяване на регулаторните цели.
В мотивите към предложените предложения е записано, че с цел гарантиране независимостта на регулатора в закона
следва да се посочи изрично, че той не трябва да търси или приема директни инструкции от правителството или от друго
публично или частно лице, че трябва да работи независимо от всякакви пазарни интереси и да взима самостоятелни
решения, каквито са конкретните формулировки на текстовете в Третия либерализационен пакет.
Предвид тези принципи назначаването и освобождаването на членовете на комисията се предлага да става не от
Министерския съвет, както е понастоящем, а от Народното събрание, като в съответствие със Закона за администрацията.
Това налага дефинирането на регулатора като комисия, а не като държавна комисия към Министерския съвет.
Номинациите на кандидатите се предлага да бъдат от народните представители и парламентарни групи, като е
предвидена възможност юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и с определен предмет
на дейност, както и национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите също да
могат да предлагат на народните представители и на парламентарните групи кандидатури за членове на комисията.
Вестник Труд
√ Горанов в Литва: Започваме разговори за приемане на еврото
България започва разговори за приемане на еврото. Това съобщи финансовият министър Владислав Горанов в литовската
столица Вилнюс. Ще настояваме обаче, за ясни условия за влизане в така наречената "чакалня" преди въвеждане на
единната валута. Самата Литва въвежда еврото от полунощ1 съобщи Нова тв.
Литасът е бил вързан с еврото още преди 2015 година. Затова и българският финансов министър очаква преходът в
България също да се окаже лесен. Страната ни ще поиска ясно да се посочи какво трябва да направим, за да тръгнем по
пътя към еврото.
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За да не скочат цените, над 5000 търговци в Литва сключват меморандум – да не спекулират. Властите пък решиха да се
създаде комисия, която да следи как местната валута се преобразува в евро и закръглят ли търговците нагоре цените.
"Засякохме 600 опита за злоупотреба, но наложихме глоби само на две фирми”, обясни финансовият министър на Литва
Римантас Садзиус.
Сметките на властта показват, че до края на годината инфлацията не би трябвало да надскочи 1%. Дали все пак ще се
стигне до сериозно поскъпване на цените, ще стане ясно поне след месец. Към момента няма подобни индикации.
√ Закриват ТЕЛК, ще ни освидетелстват доктори с лиценз
ТЕЛК комисиите ще се закрият, а лицензирани лекари със специалност и определен стаж ще освидетелстват пациентите.
Това е идея, по която работим с Министерството на труда и социалната политика, съобщи здравният министър д-р Петър
Москов. Описаната практика била част от европейския опит в държави като Хърватия, Испания, Холандия и Германия.
„Няма причина лицензиран лекар, който може да диагностицира и проследява вашето заболяване, да не може да даде
експертиза до каква степен то ви е инвалидизирало", аргументира се пред „Труд" д-р Москов. Той подчерта, че в
момента за оценка от някои ТЕЛК (като очната) се чака по една-две години като така се трупат опашки и се акумулира
корупция. А в случаите, при които човек няма едно око, ръка или крак, той няма да се явява за преосвидетелстване всяка
година, за да установят специалистите, че примерно не му е „пораснал" нов крайник.
Министърът посочи още, че е логично „здравните вноски да отиват директно за дейност - за медикаменти, консумативи
и за заплати на специалистите, които лекуват". А режийните да се плащат от собственика на лечебното заведение: ако то
е общинско - от общината, ако е държавно - от държавата, ако е частно - от частния инвеститор. Той даде пример как
болница в Пловдив от 4 милиона лева стопански разходи платила 3 милиона за външни услуги. В същото време директор
на болница пък заложил 4000 лв. средна работна заплата във финансов план, който той няма да изпълнява.
„Пет болници, въпреки че са имали задължения и Министерството на финансите не е разрешило, са държали пари в КТБ.
Става дума за суми от по 5 млн., 7 млн. и 9 млн. лева", каза министърът, но не пожела да ги назове. За стореното
директорите им ще получат административни санкции.
През пролетта пък ще стартира електронна борса за медикаменти, от която ще купуват лечебните заведения. В момента
лекарства на болниците доставяли само 4 фирми при 200 с това право. „Ако тези 4 големи компании държат да останат
на пазара, ще трябва да се държат като малките", заяви Москов. При въвеждането на електронната борса в Италия само
за година разходите са намалели с 18%.
Д-р Москов обясни още една готвена промяна - НЗОК да плаща за лечението на заболяване, а не за лекарства. "Т.е. ако
една, две или три групи медикаменти са необходими за лечение на вашето кръвно или гастрит, те ще бъдат 100%
покрити. А ако болен иска по-модерна терапия, ще доплаща за нея", каза още министърът.
√ Държавата на хартиените стратегии
Има много несъответсвия между цели и реално изпълнение в националната програма за реформи до 2020 г.
България е държавата на стратегиите, но стратегии на хартия. До голяма степен стратегия само та хартия е и "Национална
програма за реформи в България: Европа 2020", актуализирана последно през 2014 г.
Защо винаги се получава така? От една страна няма ясна визия, която да доведе до дългосрочни решения, от друга
липсва политически консенсус, който да надскочи идеологическите различия между партийте, от трета страна няма и
политическа воля за действие.
Сред последните примери за несъответствие между записаните цели и реално случващото се по националната програза
за реформи до 2020 г. е поредното замразяване на реформите в пенсионната система. През 2013 г. правителство на
Пламен Орешарски отстъпи от поетите ангажименти в тази област, тази година нещата са аналогични. Схемите за ранно
пенсиониране не бяха ограничени, както беше предвидено. Планираното годишно увеличаване на законно установената
пенсионна възраст също бе отложено. Липсва и значим напредък на хармонизирането на пенсионната възраст за мъжете
и жените и т.н.
В същата Национална стратегия за реформи е предвидено и данъчното облекчение от началото на 2014 г., насочено към
лица с ниски доходи и целящо увеличаването на доходите им. Идеята се състоеше в решението при подаване на
годишната данъчна декларация лицата да получат обратно авансово удържания им данък от 10%, но в крайна сметка се
оказа, че над 90% от хората с минимални доходи през 2014 г. няма да могат да получат тези пари заради ограниченията
при ползване на облекчението. А това решение е част от националната цел - Намаляване на броя на живеещите в
бедност с 260 000 души до 2020 г.
В специфичните мерки на Националната програма за реформи е и подобряването на бизнес средата чрез намаляване на
бюрокрацията и изпълняване на сратегията за електронно управление. Крайният срок за пускане на първите електронни
услуги на администрацията бе отложена за пореден път. Обещанията на миналото правителството това да стане от 7
януари 2014 г. не се изпълни, тъй като отново не бе осигурено нужното за целта. И вместо да се наблегне на нужното хардуерно и софтуерно оборудване, както и обучение за персонал получихме подготовка за нов проектозакон за
електронното управление, който да замени действащия от 2007 г., тоест нова стратегия.
Предприетите стабилизационни мерки и действия, свързани с ускоряване на провежданите структурни реформи
изглеждат в най-добрия случай като добри пожелания. Сред предприетите мерки за справяне с безработицата е
посочено, че през 2013 г. са издадени общо 15 сертификата на проекти на обща стойност 100,2 млн. лв., предвиждащи
разкриване на 901 работни места, от които само 81 в общини с висока безработица. Активните политики на пазара на
труда за включване на безработни в различни схеми и програми за заетост и обучение обаче са мерки, които осигуряват
временна заетост, която често след приключване на програмата оставя лицата, взели участие в нея отново безработни.
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На фона на всичко това рискът от бедност или социално изключване за населението на България остава над средното
равнище за ЕС.
Намаляване нивата на безработицата изисква реформи, които да подобрят бизнес средата, използване на потенциална
на сектори в икономиката и още редица фактори, които влияят върху високите нива на безработица. Безработицата е
концентрирана основно върху лица, които имат ниско професионално образование. Но в сферата на образованието
нещата не изглеждат цветущи. Липсата на образование, което да отговаря на изискванията на пазара, води най-вече до
временни решения, каквито са програмите за повишаване на квалификацията. А все още не е приет Законът за
училищното образование, който да осигури рамка за прилагане на необходимите задълбочени реформи в тази сфера.
А това е само малка част от нещата, които са разписани на хартия, но или изобщо не се осъществяват, или реализирането
им изобщо не води до постигане на заложените цели.
Вестник Капитал Daily
√ Джон Кери: България има нужда от съдебна реформа и енергийна независимост
Държавният секретар на САЩ препотвърди подкрепа за страната след спирането на "Южен поток"
Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна в София, за да препотвърди американската подкрепа за страната и да
призове за разнообразяване на енергийните доставки на България, която е силно зависима от руския газ. Най-често
използваните от него думи в съвместната му пресконференция с премиера Бойко Борисов бяха именно "подкрепа" и
"диверсификация".
Кери е на еднодневно официално посещение у нас по покана на външния министър Даниел Митов. Преди срещата с
Борисов той разговаря с президента Росен Плевнелиев, след което се срещна и с Митов.
"Всеки българин трябва да знае, че Америка е напълно ангажирана със сигурността и просперитета на страната, както и
със здравето и силата на демократичните й институции", заяви Кери. Той посочи, че България е надежден съюзник в
НАТО, затова е много важно сега САЩ да се покажат като добри партньори, когато пред страната предстоят трудни
решения.
Приоритет е енергийната сигурност
По отношение на енергийната сигурност Кери подчерта, че е много важно да се постигне диверсифициране на
източниците: "САЩ се ангажират да подкрепят България в този процес и обсъдихме специфични мерки, които да бъдат
приети, за да можем заедно да продължим в тази насока. Никоя страна не трябва да бъде напълно зависима от друга за
енергийните доставки", коментира Кери.
Той обяви, че ще бъде изпратен енергиен експерт, който да работи с министерството на енергетиката, както и че се
създава работна група в областта на енергийната сигурност. "Знаем, че българите са притеснени от това какво ще стане
след спирането на "Южен поток". Затова сме абсолютно ангажирани да помогнем на правителството да постигне
правилните решения и да насочи страната в правилната посока с подкрепата на Европа, САЩ и на западни компании",
каза Кери. На въпрос дали Русия ще реши да предприеме мерки на отмъщение, държавният секретар на САЩ заяви, че
се надява Москва да вземе различни решения от тези, които е демонстрирала до момента. Но още веднъж гарантира
американската подкрепа за София във време на икономически предизвикателства и такива, свързани със сигурността.
"България трябва да засили усилията си в областта на върховенството на закона и да пресече процесите на корупция.
Нито един регион и нито една страна не е предпазена от корупцията. Но в България не става въпрос само за укрепване на
демокрацията, а и за създаване на необходимия климат за инвестиции. Затова Вашингтон напълно подкрепя плановете
на страната за реформиране на съдебната система", заяви Кери. Той допълни, че възможностите за американски
инвестиции са големи. Но ключът към тях е да има прозрачност на управлението, реформа на съдебната система и
върховенство на закона. "Колкото по-бързо се случи това и се създаде подходящ климат, толкова по-бързо ще се
създадат възможности за инвестиции", каза държавният секретар на САЩ. Той посочи, че е впечатлен от програмата на
Борисов и Плевнелиев: "Виждаме един екип, който е решен да се постигне напредък. Съзнаваме, че пред премиера има
много тежки въпроси и го поздравяваме за трудните решения, които предстои да вземе", коментира Кери.
Газов хъб на българо-турската граница
По въпроса за шистовия газ Борисов подчерта, че позицията на страна е непроменена. "Ние многократно сме заявявали,
че има мораториум до момента, когато се намери технология, която 100% да дава гаранции за екологията, тъй като тези
находища са в най-плодородната част на България." Що се отнася до строежа на VІІ блок на АЕЦ "Козлодуй" по
технология на американската "Уестингхаус" Борисов заяви: "Има работна група и много ясно съм поискал помощ от
"Уестингхаус" да бъде инвеститор в този проект. Именно тази работна група ще продължи, включвайки и от тяхната
"Ексимбанк", която е банката на техния департамент, казано по-просто, медийно финансова икономическа схема, която
да бъде такава, че да не ни задължава да минаваме дефицита или съответно да се дава гаранция, която би била за
сметка на дълга. По тази тема ще се работи", каза Борисов. Той допълни: "Интерконекторът с Гърция ще бъде изграден с
европейски пари. Запознах нашите партньори с идеята ни заедно с Европейската комисия за газов хъб на българотурската граница".
Във връзка с възможностите за отпадане на визите Кери заяви: "САЩ приветстват идеята да имат безвизов режим. Това
би било от взаимна полза. И ще продължим да работим по този въпрос в бъдеще. Но тази програма е много специфична
и има строги критерии, които трябва да бъдат спазени. Изискването е отказаните визи да са под 3%, както и различни
изисквания, свързани с електронните паспорти. За съжаление отказаните визи през 2014 г. за България са 15.2%."
Държавният секретар на САЩ допълни, че България и САЩ увеличават и задълбочават съвместните си военни учения и
ще приложат план за оптимизирането на българските въоръжени сили, така че те да са съвместими с НАТО.
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"Не мисля, че може да се говори за засилен интерес към България, а по-скоро за силно безпокойство за неефективността
на изолацията на Владимир Путин. Затова всеки сигнал, че една или повече държави-членки на ЕС показват симпатии
към руския президент се счита за достойна за интерес тема", обобщава пред "Капитал" засиления приток на западни
държавни представители в София през последните дни Ерик Джоунс, директор на Болонския институт за изследване на
политики към Университета "Джонс Хопкинс".
√ ЕБВР е изправена пред загуба заради кризата в Русия
Големите експозиции на банката към Русия и Украйна ще доведат до обезценка на портфолиото й
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вероятно за първи път от световната финансова криза насам ще
излезе на загуба заради сътресенията в Русия и Украйна. Това съобщава вицепрезидентът на институцията Андраш
Шимор, цитиран от Reutrers. Намаляването на стойността на инвестициите на банката в руски ценни книжа заради срива
на рублата, както и отделените провизии срещу други загуби в двете страни най-вероятно означават, че за 2014 г. ЕБВР
като цяло ще отчете загуба, заявява Шимор.
Големи експозиции
От създаването си през 1991 г. институцията е обявявала годишна загуба само пет пъти, за последно - през кризисните
2008 и 2009 г. Сега банката е изправена пред значителни отписвания на стойност от активите си заради рязкото
обезценяване на рублата и украинската гривна. Руската валута се обезцени рязко в края на миналата година заради
спада на цените на петрола, който е в основата на руския бизнес, и ефектите от наложените от Запада санкции във връзка
с кризата в Украйна.
ЕБВР първоначално беше създадена с цел да инвестира в бившите социалистически страни в Източна Европа, а след това
разпростря дейността си и в други държави. Основната й дейност обаче остава в Русия, като инвестициите й в страната се
равняват на 5.8 млрд. евро под формата на активи, проектни кредити и други форми на финансиране. Украйна е на трето
място в дейността на банката след Турция с инвестиции за 3 млрд. евро. Около една четвърт от общите експозиции на
банката са към Русия, а около 10% са към Украйна.
Руските ценни книжа на институцията се оценяваха на 3.2 млрд. евро в началото на 2014 г., но поевтиняването на рублата
с 35% спрямо еврото ще понижи стойността им с над един милиард евро.
В добро и лошо
"Девалвацията на рублата удари стойността на нашето портфолио и ние трябва да приемем това. Нашата роля не е да
бъдем там само когато грее слънце, но и когато се разразят бури", заявява Шимор, който е бивш гуверньор на унгарската
централна банка. По думите му спад от 35% е добър ориентир за очакваните загуби за банката. Очаква се обаче, че
общата загуба за 2014 г. няма да достигне комбинираната загуба от близо 1.4 млрд. евро за 2008 г. и 2009 г.
благодарение най-вече на печалбите в други страни като Турция, където институцията засилва присъствието си.
Концентрацията на инвестиции на банката в Русия и Украйна беше подложена на проверка от страна на самата ЕБВР и
външни експерти по време на глобалната финансова криза. Изводите от разследването бяха особено критични за
начините, по които банката е продължила да налива пари в Украйна дори при ескалацията на кризата през 2007-2008 г.,
което принуди Киев да приеме помощна програма от МВФ.
Вестник Стандарт
√ Инвестират 6 млн. лв. в рибния сектор
София. Фонд "Земеделие" финансира инвестиции за 6 млн. лв. по мярката за "Производствени инвестиции в
аквакултурата" от програмата за развитие на сектор "Рибарство". Субсидия за 1,8 млн. лв. е изплатена на пет фирми.
Парите са за изграждане на стопанство за производство на шаранови и есетрови видове, възстановяване на
съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби край с. Острица, както и за изграждане на комбинирано
рибно стопанство за европейски сом и шаран. Авансово изплатиха и 997 971 лв. за изграждане на стопанство за
отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки в язовир "Княжево". Общата инвестиция е 4 млн. лв. Направено е и
окончателно плащане на 827 785 лв. за реконструкция на рибовъдно стопанство в гр. Левски.
√ За 10 години хазната губи 6 млрд. от нелегални цигари
Стартира мащабна информационна кампания срещу контрабандата
Държавата е загубила 6 млрд. лв. от нелегални цигари за последните 10 години. Само за второто тримесечие на 2014 г.
потреблението на нелегални тютюневи изделия достига 20%. От този висок процент държавата е претърпяла загуби в
размер на около 500 млн. лв. Това са причините "Булгартабак Холдинг" АД в партньорство с Министерство на финансите,
Агенция "Митници", "Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010" и "Асоциация на производителите на
ориенталски тютюни" да стартира национална информационна кампания, насочена срещу контрабандата на тютюневи
изделия. Основното послание на кампанията е - "Не купувай контрабанда! Вредно е за всички".
Нелегалната търговия с цигари включва контрабанда и търговия с цигари без платен акциз и без бандерол, които се
продават в нелицензирани обекти за търговия с тютюневи изделия. Тези цигари се продават в нарушение на акцизното
законодателство и редица други закони. Незаконната търговия с безакцизен рязан тютюн за ръчно свиване става все почеста алтернатива на легалните цигари. Липсата на контрол при производството, съхранението и разпространението на
незаконните цигари рефлектира в ниско качество и е реална заплаха за здравето на потребителите им. Незаконната
търговия с тютюневи продукти е сериозен проблем с множество негативни последици за всички и без съмнение трябва
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да бъде сред приоритетите на държавата, бизнеса, но също така и на отговорното консуматорско поведение, смятат
организаторите на кампанията.
Според официални данни на европейската Служба за борба с измамите /ОЛАФ/ в ЕС се пренасят контрабандно над 4,7
млрд. къса цигари годишно и загубата на съюза от тази престъпна дейност надхвърля 10 млрд. евро. Официалната
статистика за България е повече от тревожна - всеки четвърти българин пуши нелегални цигари - това означава, че 400
000 българи пушат контрабанда, а 15 000 българи участват в нелегалната търговия.
С информационната кампания ние даваме своя принос към обществото в борбата с контрабандата и се надяваме хората
да разберат, че с купуването на контрабанда не "спестяват" пари, а ощетяват и себе си, и своите близки, коментират от
"Булгартабак Холдинг". Идеята е всеки да се замисли колко много вреди причинява, закупувайки контрабандни
тютюневи изделия.
√ Франкът скочи с 27%
Швейцарската централна банка (ШЦБ) премахна минималния обменен курс от 1,20 франка за евро и намали до още пониски отрицателни нива лихвите си. Веднага след това швейцарският франк поскъпна рязко спрямо долара и еврото. В
първите минути след новината франкът скочи с 27% като еврото се срина до 0,8579 франка. След това обаче франка се
стабилизира около курса 1,02 франка за евро, което представлява поскъпване с около 15%.
Това е сериозен удар за българите, които имат ипотечни заеми във франкове. ШЦБ въведе долния праг на обменния курс
в разгара на кризата в еврозоната, която предизвика огромно търсене на швейцарски франкове, които традиционно се
смятат за валута-убежище. Това постави франка под натиск за поскъпване, което пък застраши износа на Швейцария.
В четвъртък ШЦБ намали отрицателната лихва по овърнайт депозитите от -0,25% на -0,75%. Отрицателните лихви бяха
въведени през декември, когато от ШЦБ казаха, че основната причина са пазарните сътресения, които увеличиха
търсенето на сигурни активи.
Решението на ШЦБ доведе до много резки колебания в курса долар-евро. Единната валута първо пропадна с 1% като за
момент достигна до 1,1571 долара за евро, което е най-ниското ниво от януари 2005 г. и под равнището, на което
валутата се появи на пазара през 1999 г. След това обаче еврото върна част от позициите си спрямо долара.
√ Погасиха €920 млн. от държавния дълг
Замяната на облигациите за $1 млрд. с нови книжа ще пести на бюджета 96 млн. лв. годишно
Министерството на финансите нареди плащане на 1,131 млрд. долара в полза на държателите на глобалните български
облигации с падеж на 15 януари 2015 г. В сумата са включени главница в размер 1,086 млрд. долара, както и последният
дължим лихвен купон в размер на 44,811 млн. долара. Плащането се извърши с вальор 14 януари по обменния курс на
БНБ за деня - 1,661 лв. за долар, обявиха от МФ.
Глобалните доларови облигации бяха емитирани на два транша. На 10 април 2002 г. бяха пуснати облигации за 511,498
млн. долара по курса на БНБ за 9 април 2002 г. (2,23192 лв. за долар), а на 9 октомври 2002 г. - облигации за още 759,053
млн. долара по курса на БНБ за 8 октомври (1,99574 лв. за долар). Тогава министърът на финансите Милен Велчев замени
с тези книжа, както и с една емисия облигации в евро, старите брейди облигации на България. Тези книжа пък бяха
пуснати през 1994 г., когато дългът на страната към кредиторите от Лондонския клуб беше преструктуриран във формат
на брейди облигации. 13 години след като Милен Велчев пусна облигациите, се оказва, че курсът на долара е доста понисък, от този по който книжата са пласирани през 2002 г., от което хазната реално е спечелила. Платената сега главница
по падежиращите облигации е 1,086 млрд. долара, защото в периода ноември-декември 2008 г. бяха извършени
операции по обратно изкупуване на част от тях.
Средствата за погасяване на падежиращата сега емисия бяха набрани чрез успешно пласираните на международните
финансови пазари през 2014 г. десетгодишни еврооблигации с купон от 2,95%, което е с 5,30 процентни пункта по-ниско
от купона на емисията облигации с падеж на 15 януари 2015 г. Така на държавния бюджет ще бъдат спестявани 95,6 млн.
лв. лихвени разходи годишно и ще се минимизира негативното влияние на валутния риск на щатския долар.
С извършване на плащането, държавният дълг на България ще се редуцира с 919,6 млн. евро и от близо 11,4 млрд. евро
ще стане 10,5 млрд. евро, пресметнаха от МФ. Това представлява спад в съотношението на дълга към брутния вътрешен
продукт на страната от над два процентни пункта. Така размерът на дълга към БВП ще падне от 27% на 24,8%, а
относителният дял на държавния дълг в щатски долари ще се намали до 0,5% от общия обем на дълга.
Вестник Сега
√ САЩ попариха надеждите за отпадане на визите
През миналата година е имало рекорден отказ на молби за пътуване зад океана – 15.2 %
САЩ дадоха много ясен знак вчера, че виждат България като стратегическия съюзник в региона и са готови да я
подкрепят в гарантиране на енергийната й сигурност след спирането на проекта "Южен поток". Но Вашингтон попари
надеждите за скорошно отпадане на визите за българи и поиска по-активна борба с корупцията и реформа в съдебната
система. Това се разбра от думите на американския държавен секретар Джон Кери, който бе на еднодневно посещение у
нас, заедно с помощник държавния секретар за Евразия Виктория Нюланд. Кери отбеляза, че през 2014 г. е имало 15.2%
отказани молби на българи за визи. За да отпадне визовият режим, тези откази трябва да са под 3%. "Програмата за
безвизово пътуване е сложна, има много строги критерии, не можем просто да добавим една държава в нея", поясни
Кери. Само веднъж досега процентът на отказите е падал под 10%. През 2013 г. той е 19%, а през 2012 г. - 18%.
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Енергийната диверсификация чрез изграждане на газова връзка с Гърция и строежът на VII блок на АЕЦ "Козлодуй" по
технология на американската компания "Уестингхаус" бяха основен акцент на разговорите на дипломат №1 на САЩ. Той
се срещна последователно с президента Росен Плевнелиев, премиера Борисов и външния министър Даниел Митов.
"България заслужава по-добра енергийна сигурност. САЩ са готови да помогнат на България да защити бъдещето си. Ние
сме готови да привлечем инвестиции, да създадем един план за енергийното бъдеще на България", обяви Кери.
Вашингтон ще изпрати енергиен експерт в помощ на българското енергийно министерство за изработването на план за
бъдещето на страната ни в тази област. "Знам, че много хора се притесняват какво ще стане след спирането на "Южен
поток". Разбираме ви и искаме да ви помогнем да се изясни бъдещето заедно с партньорството на ЕС", отбеляза гостът.
От думите му се разбра, че "Уестингхаус" може да влезе като инвеститор в проекта за новия блок на АЕЦ, но не стана ясно
как ще се случи това. "Има много големи възможности за инвестиране", каза държавният секретар и допълни, че от
Вашингтон подкрепят преговорите с "Уестингхаус" за изграждането на VII блок на АЕЦ "Козлодуй". Премиерът Борисов
пък обясни, че е поискал щатската компания да влезе като инвеститор в проекта, за да не се увеличава бюджетният
дефицит и да не се дават гаранции за сметка на дълга. За целта ще се използва и американската Exim bank, която да
търси финансова схема.
Двамата са обсъдили и газовата диверсификация чрез изграждането на газовата връзка с Гърция. Проектът датира още от
първото правителството на Борисов и досега нищо не е направено по него. Джон Кери заяви, че вече е разговарял с
първия дипломат на ЕС Федерика Могерини и еврокомисаря за Единния енергиен съюз Марош Шефчович за
насърчаване на интерконектора на България с Гърция. "Интерконекторът с Гърция да се изгради с европейски пари,
запознах и партньорите с нашата идея заедно с ЕК за газовия хъб на турската граница, ако действително този проект
между Русия и Турция се осъществи", добави Борисов. По-късно "Ню Йорк таймс" съобщи, че пратениците на САЩ са
преговаряли в София с гръцки и български представители за изграждането на газопровод до България, по който да тече
втечнен газ от терминал в Гърция. Дипломатически източник е уточнил обаче, че разговорите са "на предварителен
етап".
Преди срещата си с премиера държавният секретар разговаря с президента Росен Пленелиев и с британския си колега
Филип Хамънд, с когото се засякоха в София.
ОЩЕ ДОГОВОРКИ
Двете страни се договориха да бъдат създадени четири работни групи, в които освен енергетика ще се обсъжда
сигурност и отбрана, върховенство на закона и образование. Кери на няколко пъти подчерта, че България трябва да
засили усилията си за върховенството на закона и да се пресекат процесите на корупция. САЩ ще увеличат броя на
младежите, които могат да се възползват от обменната обучителна програма "Кенеди Лугар", както и по програмата
"Фулбрайт". Засега най-малко яснота има около работата на групата за отбрана и сигурност. Не е ясно дали е повдигнат
въпроса за придобиване на изтребители Ф-16 на политическа цена.
√ Кабинетът набляга на стратегии в управленската си програма
В подробната управленска програма на кабинета за периода 2014-2018 г., с която "Сега" разполага, преобладават общите
намерения и препоръки за стратегии, но не и конкретни мерки за подобряване на стандарта на живот. Документът не се
различава съществено от Програмната декларация, около която се обединиха четирите партии, подкрепящи кабинета
преди месец. Повечето от мерките, заложени в програмата, вече бяха оповестени от ресорните министри. От документа
обаче не става ясно по какъв начин ще бъде обезпечено прилагането им. Той ще бъде окончателно одобрен от МС
идната сряда. Очаква се тогава да бъдат разписани и конкретните срокове за изпълнението на мерките.
Новини и реформи в частта "Икономика" почти не се виждат, а някои от целите вече звучат като обещания от "предишна
реколта" - като изграждането на "Южен поток" например. В областта на публичните финанси се обещава концепция за
нов модел на данъчна политика, без да е ясно какви проблеми трябва да реши той. Една от малкото по-конкретни мерки
в социалната политика е насърчаването на микро и малки фирми чрез субсидиране на първите 5 разкрити работни
места. В частта за здравеопазването се предвижда държавата да увеличи размера на здравноосигурителните вноски за
деца, ученици и пенсионери, но не става ясно с колко. Управляващите ще пишат и Закон за лобизма - спорна мярка
срещу корупцията. В област "Правосъдие" се следват общите постановки в стратегията за съдебна реформа, без повече
конкретика.
За предприемачите има добра новина или по-скоро обещание, че времето за регистриране на фирма ще бъде сведено
до максимум 3 дни, разходите за издаване на документи ще бъдат намалени, а чиновниците ще бъдат задължени да
издават удостоверния, разрешения и лицензи в рамките на 1 месец. Ще бъде свит и срокът, в който НАП ще издава
регистрация по ДДС - до 5 дни. В правителствения документ има и заявка за по-добро управление на държавните активи
в предприятия. Ето защо се предвижда да бъдат "преструктурирани" 7 фирми с държавно участие, в други 8 да бъдат
привлечени инвестиции през ускоряване на приватизационния процес.
Въпреки че темата за съкращения на администрация е по-актуална от всякога заради бюджетния дефицит,
Министерството на туризма смята да се разширява кадрово. Според програмата ще бъдат създадени 8 регионални звена
към ведомството. Защо 8, след като регионите за планиране са 6, не е ясно. Не е ясно и колко ще струва това.
В строителния сектор изненади няма. Там са изредени обичайните приоритети - магистралите "Хемус", София-Калотина,
тунелът под Шипка, околовръстното шосе на столицата и т.н. Откриваме и неособено амбициозната задача в рамките на
мандата на кабинета - т.е. до 2018 г., половината от територията на черноморските общини да се сдобие с общи
устройствени планове. Защо се дава пореден гратисен период за ОУП на останалите 50%, можем само да гадаем.
В областта на публичните финанси се обещава концепция на нов модел на данъчна политика, без да е ясно какви
проблеми трябва да реши той. Отново се декларира въвеждането на нов данък - върху операциите на капиталовите
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пазари, предвижда се сливане на НАП и агенция "Митници". За борба с данъчните и осигурителните измами ще се пише
стратегия, ще има и ежегодни програми за спазване на това законодателство.
В образованието е залегнала идеята за въвеждането на национални онлайн изпити за оценяване на дигиталните
компетентности на учениците в X клас. Миниматурите за седмокласниците по обществени и природни науки също ще се
провеждат в електронен формат.
Освен вече оповестените от здравния министър Петър Москов приоритети в здравната политика, в плановете на
кабинета се появяват и няколко нови опорни точки. Една от тях е увеличаване на размера на здравноосигурителните
вноски за деца, ученици, пенсионери и др. от страна на държавата. Очаква се да бъде намален делът на
трудносъбираемите здравноосигурителни вноски с 10%. Това ще става, след като НАП потърси информация от
търговските банки за съществуващите банкови сметките на длъжниците на здравни вноски.
Във външната и отбранителната политика главният приоритет е засилване на сътрудничеството с ЕС и НАТО чрез поактивно участие на България при вземането на важни решения, засилено участие във военни учения, включително и
присъединяване на национални формирования към структурата на силите на НАТО. Програмата предвижда скъсването
на всякакви отношения с Русия при превъоръжаването на армията ни.
Вестник Преса
√ След шокиращо решение на Швейцария: Хаос и тревоги на европейските пазари
Швейцарската централна банка (ШЦБ)премахна минималния обменен курс от 1,20 франка за едно евро
Швейцарската централна банка (ШЦБ)премахна минималния обменен курс от 1,20 франка за едно евро и изпрати
лихвените равнище на още по-негативна територия, което оскъпи значително местната валута, съобщи Инвестор.бг.
Регулаторът въведе долния праг на обменния курс в разгара на кризата в еврозоната, която предизвика огромен приток
на активи към страната, считана за едно от най-безопасните места за съхранение на средства. Това обаче постави под
натиск за поскъпване швейцарския франк, който пък от своя страна застраши нормалното функциониране на
външнотърговските взаимоотношения на Швейцария.
От Швейцарската централна банка потвърдиха, че ще продължат да взимат предвид ситуацията с валутния курс при
формулирането на своята парична политика в бъдеще. Ако е необходимо, регулаторът е готов да остане активен на
валутния пазар, за да повлияе на монетарните условия.
След решенията на институцията швейцарският франк първоначално драматично поскъпна с почти 30%.
Изпълнителният директор на швейцарската компания за часовници Swatch Group Ник Хайк определи днешното решение
на ШЦБ като "цунами" за страната и за нейната икономика. Днес е ужасен ден за корпоративна Швейцария, допълни той.
Акциите на швейцарските компании се сринаха с 6 пункта след обявяването на решението. Според анализатори в
банката UBS днешното решение на ШЦБ да се откаже от "прага на търпимост" в евро/франка на ниво от 1,2000 ще има
голямо негативно влияние върху швейцарската икономика. В изявление на банката се посочва, че директният негативен
ефект върху швейцарските износители се оценява на около 5 млрд. франка, което се равнява на понижение на БВП на
страната с 0,7%, съобщава БНР.
Други смятат, че това е намек към Европейската централна банка да предприеме нещо във връзка с обезценяването на
еврото и липсата на икономически растеж в еврозоната, отбелязва Би Би Си.
Драстичното поскъпване на франка хвърли в смут валутните и фондови пазари и в Централна Европа, тъй като съживи
страховете около големите дългове (кредити) в швейцарски франкове на редица домакинства и търговски банки в страни
като Унгария и Полша. Унгарският форинт се понижи до рекордно дъно спрямо еврото, обезценявайки се с 1,8%,
полската злота загуби 1% от стойността си спрямо долара, докато чешката крона се понижи с 0,5%.
Банките в Източна Европа изглеждат уязвени от рязкото поскъпване на франка с оглед техни все още солидни по размер
задължения в швейцарската валута. Това провокира спад на техните акции след днешното „кошмарно“ решение на ШЦБ,
като акциите на полските банки MBank и BZW Bank се понижават с 6%, а на унгарската банка OTB Bank - с 4%.
Вестник Класа
√ Прогноза: Доларът се изравнява с еврото до 2 години
Към януари 2017 г. доларът ще се изравни с еврото, а година по-късно единната валута ще струва около 0,90 долара.
Това сочи проучване на пазар на банка Goldman Sachs, цитирано от MarketWatch. Според проучването на трезора откакто
еврозоната бе поразена от дълговата криза през 2012 г., тя страда от намаляване на конкурентоспособността си, което
ще стимулира поевтиняването на еврото.Швейцарски банкери предвиждат за 2015 г. еврото да струва от 1,15 до 1,20
долара, а някой експерти от алпийската държава прогнозират поскъпване на щатската валута до 1,13 долара за евро.
Според тях основна причина за спада на единната валута ще е кризата в страните от южната част на ЕС и паричната
политика в еврозоната. От септември ЕЦБ определи лихвата за рефинансиране до рекордното ниско ниво от 0,05%.
Вчера при закриването на токийската борса доларът, който от няколко дни все повече отслабваше спрямо японската йена
на фона на несигурността за световната икономика, се засили уверено и се търгуваше за 117,87 йени. Еврото също укрепи
позициите си до 138,52 йени, но поскъпването му бе ограничено от все по-голямата вероятност Европейската централна
банка (ЕЦБ) да вземе мерки в подкрепа на еврозоната, което се очаква да отслаби европейската валута.
Междувременно от Goldman Sachs преразгледаха прогнозата си за котировките между щатския и австралийския долар.
Според експертите на банката американската валута ще поскъпва по-бързо спрямо тези валути, отколкото се очакваше
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преди месец. Предвижданията са към край на 2015 г. австралийският долар да струва 75 цента. Предишната прогноза бе
изчислила цената му на 79 цента.
Най-много от поскъпването на долара страда икономиката на Русия. Рублата продължи да поевтинява и курсът спрямо
щатската валута обявен за петък падна до 64,8337 рубли. Според професорът от Руската академия на науките при цена на
еврото от 1,10-1,20 долара котировките на петрола могат бързо да паднат и до 40 долара за барел и да се задържат там
за няколко месеца. При още по-голямо падане на единната валута до 1-1,05 долара за евро цената на нефта сорт Brent
ще е от 25 до 35 долара, прогнозира руският професор.
Списание Мениджър
√ 7 млрд. евро директни плащания за Бълария до 2020 г.
След реформата на общата стопанска политика на ЕС за новия програмен период 2014 – 2020 г. България ще получи за
директни плащания 7 млрд. евро, което е с почти 2 млрд. повече от стария програмен период, заяви вицепремиерът по
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на парламентарен контрол, съобщи
„Фокус”.
Той поясни, че животновъдите, овощарите и зеленчукопроизводителите ще получат 13% финансиране спрямо 3,5% в
предишния период,
Дончев уточни, че има финансов модел, който се следва след членството на България в ЕС като размерът на общото
финансиране нараства всяка година според договорения темп на растеж, който е еднакъв за всички нови държавичленки. Той започва от 25% от размера на директните плащания за първата година, достига до 70% при седмата година
на прилагане и ще достигне 100% през 2016 г. „Предстои и през следващата година финансирането да нараства”, каза
вицепремиерът.
Най-важният ресурс за подпомагане на българското земеделието - схемите за директни плащания, се характеризират с
изключително висок темп на усвояване на средствата, който през 2013 г. е над 99% от цялата сума, подчерта Дончев като
отчете, че площта за явяване по тази схема се увеличава всяка година. През 2007 г. тя е била около 3.3 млн. хектара, а
през 20130та е достигнала 3.7 млн. хектара. „Като резултат от схемата за директни плащания имаме увеличаване на
обема на обработваемите земи”, обобщи Дончев.
investor.bg
√ България и Румъния ще кандидатстват с общи проекти по плана "Юнкер"
Междуправителствена работна група ще подготви предложенията, които ще бъдат в сферата на енергетиката и
инфраструктурата
България и Румъния започват диалог за общи проекти, които да получат финансиране по инвестиционната програма на
новата Европейска комисия, получила популярност сред обществото като плана "Юнкер".
Това са договорили вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена
Кунева и премиерът на северната ни съседка Виктор Понта.
По време на срещата си двамата са отчели, че двете страни имат общи интереси в рамките на ЕС, които трябва да бъдат
изпълнени със съдържание, посочват от правителствената пресслужба. Понта е отправил покана и за
междуправителствено заседание в Букурещ възможно най-скоро.
Срещата с румънския премиер е била извън програмата на Кунева и се е провела по молба на Понта, уточняват още от
Министерския съвет.
По-късно българският вицепремиер е договорила с румънския икономически министър Михай Тудосе създаването на
междуправителствена работна група, която да подготви в кратък срок конкретни предложения за общи проекти в
сферите на енергетиката и инфраструктурата по плана за инвестиции, предложен от председателя на ЕК Жан-Клод
Юнкер.
Меглена Кунева и Виктор Понта са дискутирали още и европейската политика по сигурността. Двете страни изразиха
съгласие, че България и Румъния могат да допринесат за сигурността на Стария континент и са готови да изпълнят всички
условия за това, включително и шенгенските.
√ При поискване НОИ ще може да връща парите в пенсионните фондове
ГЕРБ ще предложи две нови идеи по отношение на пенсионната реформа, казва зам.-председателят на социалната
парламентарна комисия Светлана Ангелова
Българите, които решат да прехвърлят спестяванията си за втора пенсия в НОИ, и тези, които започват да правят от този
момент вноски в НОИ, ще могат да ги връщат отново в частен фонд. Това ще е една от законодателните промени, които
ще предложи ГЕРБ, съобщи пред „Труд“ зам.-председателят на социалната комисия в парламента Светлана Ангелова.
„За да се случи това, няма да е необходимо НОИ да води индивидуални партиди. Ще се събира информация за
направените осигуровки и ако хората решат да се върнат в частен фонд, натрупаната сума ще се превежда там”, казва
Ангелова. „Хората трябва да знаят обаче, че при този вариант няма да имат доходност върху сумата”, добавя депутатът.
От ГЕРБ предлагат още младежите, започнали първа работа след 1 януари т.г., да могат да изберат по всяко време, а не
само в рамките на 12 месеца дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален фонд.
Пред БНР Ангелова поясни, че се очаква до месец предложенията да бъдат уточнени с коалиционните партньори и да
бъдат предложени за обсъждане.
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Припомняме, че в края на 2014 г. управляващите промениха Кодекса за социално осигуряване (КСО) с приемането на
бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Според промените лицата, които започват работа след 1 януари
2015 г., ще трябва в срок от една година да изберат дали да се осигуряват за втора пенсия във фонд, или в НОИ. Тези,
които вече работят и са родени след 1959 г., могат еднократно да прехвърлят партидата си от пенсионен фонд в НОИ.
Идеята срещна силния отпор на партньорите в управлението Реформаторски блок, Патриотичен Фронт и АБВ, но
промяната мина в пленарна зала с гласовете на ДПС.
√ Над 13 хил. работни места са обявили фирми чрез трудови борси през 2014 г.
Почти половината са били места за младежи
Над 13 хиляди работни места са обявили работодатели по време на трудовите борси през 2014 година, като работа са
започнали 12 034 души, съобщават от Агенцията по заетостта.
Общо 4 863 от намерилите работно място са младежи до 29-годишна възраст. Трудовите борси са били посетени от над
20 хиляди търсещи работа.
През изминалата година държавната агенция е провела 128 трудови борси в цялата страна. 80 от борсите са общи, а 48 –
специализирани (за младежи, за продължително безработни, безработни над 50-годишна възраст, за роми).
В последните девет години, в които агенцията организира трудови форуми, те се утвърдиха като предпочитан модел за
директен контакт между работодатели и търсещи работа безработни и заети лица.
На много от форумите са присъствали и представители на Военните окръжия с информация за свободни позиции за
кадрови войници и офицери.
Част от борсите в София са били посетени и от бежанци, желаещи да намерят трудова реализация в България. Със
сътрудничеството на интеграционния център в столичния квартал Горна баня е проведена специализирана трудова борса
за бежанци и работни срещи, на които работодатели са предоставили информация за дейността си и свободните работни
места.
√ България ще разработва „план за енергийно бъдеще“ със САЩ
САЩ ще изпратят енергиен експерт у нас, който да работи с Министерството на енергетиката по плана
България ще разработва „план за енергийно бъдеще“ съвместно със САЩ, стана ясно на съвместна пресконференция на
държавния секретар на САЩ Джон Кери и премиера Бойко Борисов в Министерския съвет.
Неколкократно Кери подчерта, че Америка е ангажирана да помогне на България да вземе „правилните решения“,
включително в областта на енергетиката. „САЩ сме до България както в рамките на НАТО, така и като цяло да
подкрепяме България при вземането на важни решения. Надяваме се да се постигне стабилен и проспериращ регион,
което е добре за всички“, посочи той.
Кери съобщи, че САЩ ще изпратят енергиен експерт у нас, който да работи с Министерството на енергетиката по плана за
това какво трябва да бъде енергийното бъдеще на страната ни.
Индиректно премиерът Бойко Борисов отговори на опасенията от последните дни, че Кери е у нас, „за да пусне шистовия
газ“, с думите, че позицията на страната ни по въпроса е непроменена. „Има мораториум върху проучванията за шистов
газ, до момента, до който се изнамери технология, която 100% да гарантира чистотата на екологията, тъй като тези
находища, за които се говори, са в най-плодородната част на България“, напомни той и допълни, че тази позиция е
известна на партньорите ни.
На брифинга стана ясно и че не е забравен проектът за нов ядрен реактор в АЕЦ „Козлодуй“, който да бъде построен от
американската „Уестингхаус“. Както е известно, в последните дни на кабинета "Орешарски" беше подписано акционерно
споразумение с обяснението, че за да влезе в сила, документът трябва да бъде окончателно одобрен от следващото
правителство. До този момент обаче развитие по въпроса няма.
Днес премиерът Бойко Борисов заяви, че има работна група и е поискал „Уестингхаус“ да бъде инвеститор в проекта,
като с помощта на американската Ексим банк да бъде намерена финансово-икономическа схема, която „да не ни
задължава да минаваме дефицита или да се дава гаранция за сметка на дълга“.
Джон Кери пък подчерта, че България заслужава по-добри цени, по-добра енергийна сигурност, особено като се има
предвид фактът, че проектът за газопровод „Южен поток“ няма да се осъществи. Той увери, че съвместно с ЕК се полагат
специфични усилия, за да се насърчи ускоряването на строежа на интерконекторната газова връзка с Гърция.
Според Кери ключ към привличането на инвестиции у нас е да имаме открито и прозрачно управление, реформа на
съдебната система, да се преборим с корупцията.
„Колкото по-бързо се проведат реформите и се създаде подходящ климат, толкова по-скоро ще постъпят инвестиции.
Радваме се, че ще можем да работим рамо до рамо, за да постигнем тези цели“, каза той.
Държавният секретар на САЩ коментира и редица международни теми. Той увери, че САЩ работят много усилено за
деескалиране на напрежението в Украйна.
„Надяваме се, че разговорите, които се провеждат, ще доведат до резултат и че ще могат да доведат до спазване на
Минското споразумение и че Русия постепенно ще се отдалечи от идеите за отмъщение“, посочи той.
Кери е у нас на кратко посещение на път за Франция, където ще отиде, за да покаже солидарност след терористичните
атаки. „Ще отида във Франция, за да покажа обичта на американците към хората на Франция. Искаме да покажем, че сме
добри приятели на Франция, че отношенията ни са много близки“, подчерта той.
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√ Отварянето на 3-ти и 4-ти блок в АЕЦ Козлодуй би струвало поне 810 млн. евро
Енергийната комисия отхвърли проекта блоковете отново да заработят, както и предложението за одържавяване
на електропреносните дружества
Повторното отваряне на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” не е икономически изгодно и би струвало поне 810 млн.
евро, стана ясно по време на дебатите по проекта на Волен Сидеров блоковете отново да заработят. По тази причина
енергийната комисия към Народното събрание отхвърли законопроекта с 10 гласа против. Предложението беше
подкрепено от двама депутати, а трима се въздържаха.
Преди това депутатите не подкрепиха искането на Магдалена Ташева гласуването да бъде отложено, за да бъдат
направени допълнителни оценки.
По време на дискусията зам.- министърът на енергетиката Антон Павлов посочи, че затварянето на първите четири блока
в ядрената ни централа е вписано в договора по присъединяване на България към ЕС. Неизпълнението на това изискване
ще наложи връщането на средствата, които сме получили за извеждането на двата блока от експлоатация, а това ще
коства 810 млн. евро, които страната е получила по предприсъединителната програма ФАР.
Освен това срокът за експлоатация на трети блок е изтекъл през 2010 година, а на четвърти - през 2012 година, посочиха
от енергийното министерство.
Дилян Петров от ДП РАО уточни, че удълженият технически ресурс на двата блока изтича през 2020 година. На въпрос на
депутата Таско Ерменков от БСП Лява България Петров посочи, че са необходими между 5 и 6 години двата блока да
заработят отново. Той изчисли, че само новата оценка за въздействие върху околната среда ще отнеме 3 години,
лицензирането им ще отнеме 9 месеца, а ремонтът - 8 месеца. Допълнително е необходимо и сключване на договор за
ядрено гориво и зареждането му.
Мартин Димитров от Реформаторския блок призова да се съсредоточим върху удължаването на срока на експлоатация
на пети и шести блок в централата, а не да отклоняваме вниманието по такива теми. За него има пропуски по мерките за
удължаване на ресурса на двата блока, което е национално предателство. Причината за забавянето може да се крият
интереси по изграждането на нови енергийни мощности, смята депутатът.
Славчо Атанасов от Патриотичния фронт обаче има алгоритъм двата блока отново да заработят и ще го посочи на
енергийния министър. Той беше категоричен, че блоковете могат да заработят и подкрепи предложението на Волен
Сидеров.
Преди това енергийната комисия към Народното събрание не прие и предложението за одържавяване на
електропреносните дружества, внесено от Волен Сидеров. Против текстовете гласуваха 10-ма депутати, трима се
въздържаха, а "за" гласува представителят на Атака в комисията.
Становището на Министерството на енергетиката, посочено от зам.-министъра Антон Павлов, беше, че това може да
стане само със свободната воля на управителните тела на дружествата. Няма как да принудим дружествата да си
продадат дяловете, посочи и Жаклен Коен от Българския енергиен холдинг (БЕХ).
Николай Александров от Атака обаче посочи, че изкупуването на дяловете може да стане с чисто пазарни методи, а
Магдалена Ташева заяви, че процедурата може да стане и на базата на одитите на трите дружества, регистрирали
нарушения на дружествата.
От неправителствените организации, които участваха в заседанието, пък посочиха, че електроразпределителните
дружества са били продадени под пазарната им цена и настояха, че това представлява недопустима държавна помощ по
правилата на ЕС.
√ Нови правила за ползването на бели петна от земеделците предлага законопроект
Няма да има давност за изплащане на рентите на собствениците
Фермерите, които обработват бели петна, ще заплащат за това по специална сметка в съответната областна дирекция
"Земеделие”, а не както досега – по банкова сметка на общината. Това е една от промените в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, предложени с проект на депутати от ГЕРБ, РБ, АБВ и ПФ Цвета Караянчева, Мария
Белова, Румен Желев, Румен Христов, Петър Петров и Иван Станков.
Белите петна са обработваеми ниви, които наследниците не са потърсили. Всяка година земеделците сключват
споразумения помежду си за комасирано ползване на нивите, като в уедрените масиви се включват белите петна, за
които фермерите дължат рента.
Авторите на проекта отбелязват, че досега някои общини са възпрепятствали изплащането ренти на собствениците на
такива имоти. Дори след намесата на омбудсмана проблемите продължават, се казва в мотивите към законопроекта.
В действащия закон е определено, че рентите за бели петна се плащат от ползвателите 20 дни преди издаването на
заповедта от местната земеделска служба за сключване на споразумение. Това довело до множество жалби от фермери,
които изтъкват, че сумата не е определена в административен акт - т. е. липсва правно основание за плащане. Сега се
предлага средствата да се плащат в 3-месечен срок от издаване на заповедта.
Директорът на областната дирекция „Земеделие” ще сезира кмета на съответната община, ако земеделците не платят
дължимите ренти за белите петна в срок.
Депутатите предлагат да отпадне 3-годишният срок, в който собствениците на тези имоти могат да поискат от общините
заплатените средства за ползваните ниви. В проекта се предвижда собствениците да могат да получават сумите си при
поискване, без тяхното вземане да е ограничено с определен срок.
Проектът третира и сключването на споразумения между земеделците за създаването на масиви за ползване на
земеделски земи, което се урежда по реда на чл. 37в от Закона.
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Комисията, която ръководи процедурата за създаване на масиви, ще трябва да изготвя проект за разпределение, който
да предложи на стопаните. Целта е комисията да подпомогне фермерите да сключат споразумение и да ги ориентира да
се настаняват в масиви, в които имат преобладаващо правно основание.
Премахва се изискването споразумението да обхваща не по-малко от две трети от територията, в която ще се създават
масивите.
Тъй като често възникват спорове между земеделците и до споразумения се стига трудно, в проекта се предлага в такъв
случай комисията да разпределя нивите според проекта, предложен на фермерите в началото на процедурата.
Заповедите на областна дирекция "Земеделие" за разпределение на нивите в землището ще се обжалват пред
районния съд по местонахождение на имота, вместо както досега – по реда на АПК.
Депутатите предлагат и някои промени, свързани с ползването на ливади и пасища от животновъдите.
Миналата година с промени в закона бе решено фермерите да получават пасища и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд без търг на база на броя животни.
За да не се счита отдаването на пасищата и ливадите без търг за държавна помощ, това ще става по пазарни цени,
определени от независим оценител.
Първоначално имотите ще се обявяват с цени, отразяващи средните годишни рентни плащания за землището или за
общината. След разпределението ще се възлага изготвяне на пазарна оценка, а разходите ще се заплащат от фермерите,
които наемат имотите, предлагат вносителите на проекта.
В него е предвидено след разпределението на площите останалите свободни пасища да се обявяват на търг, на който
могат да участват само животновъди. Само в случай, че са останали ненаети при търга ливади, те могат да се отдават на
търг и на стопани, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско състояние.
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