Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска телеграфна агенция
√ Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи застрашават капиталовия пазар в България
Организатори на пресконференцията са: Българската фондова борса - София АД (БФБ), Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО),
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел
(БАДСИЦ) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Последните изменения в закона предвиждат санкции за публичните компании, които притежават земеделска земя и
чиито акционери (граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство или в офшорни зони.
Гласуваните текстове нарушават редица нормативни документи, европейски директиви и правилника на БФБ и
предвиждат санкциониране на публичните дружества за функции, които те реално няма как законово да упражняват.
Tази промяна засяга десетки публични дружества, търгувани на БФБ, с над 1,5 млрд. лв. капитализация от всички
икономически сектори - земеделие, енергетика, фармация, химическа промишленост, металургия, хранително-вкусова
промишленост, туризъм и др.
Участници: Иван Такев - изпълнителен директор на БФБ; Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Милен
Марков - член на УС на БАДДПО; Евгени Иванов - изпълнителен директор на КРИБ; Любомир Бояджиев - председател на
БАЛИП; д-р Маню Моравенов - председател на БАДСИЦ; Петко Кръстев - председател на БАУД.
Български фермер
√ Публични дружества възразяват срещу промяна в закона за земята
Току що приетите от парламента промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесоха смут
сред публични дружества, бизнес организации и Българската фондова борса. Те се тревожат от предвидените от 1 май
санкции за публични компании, които притежават земеделска земя и чиито акционери са регистрирани в държави извън
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство или в офшорни зони.
Фондовете за земя са притеснени, че ще останат извън пазара. Освен това гласуваните текстове нарушават нормативни
документи, европейски директиви и правилника на фондовата борса, пишат засегнатите, които са търгувани на Българска
фондова борса.
В понеделник 16-и февруари те ще дадат пресконференция, за да представят своята позиция. Ще участват представители
на Българска фондова борса - София, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на дружествата със
специална инвестиционна цел, Българската асоциация на управляващите дружества.
farmer.bg
√ Бизнесът изригна срещу промени в закона за земята, насочени срещу фондовата търговия и имотния пазар в
страната
Представителите на шест бизнес организации съвместно с ръководството на Българската фондова борса се
противопоставят на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които влизат в сила през
май тази година и които според предприемачите ще застрашат капиталовия пазар в България. Критиката е насочена
срещу приетите през миналата година поправки, които предвиждат санкции за публични компании, които притежават
земеделска земя и чиито акционери (граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и
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Европейското икономическо пространство или в офшорни зони. На практика с тези поправки фондовете за земя ще бъдат
оттласнати от пазара, тъй като сред акционерите им има и офшорни компании, както и регистрирани извън ЕС. Според
бизнеса гласуваните текстове нарушават редица нормативни документи, европейски директиви, както и правилника на
фондовата борса и предвиждат санкциониране на публичните дружества за функции, които те реално няма как законово
да упражняват. А именно - да налагат ограничения или да избират кой може да купува акциите им на световните
капиталови пазари.
Tази промяна засяга десетки публични дружества, търгувани на Българска фондова борса - София, с над 1,5 млрд. лв.
капитализация от всички икономически сектори - земеделие, енергетика, фармация, химическа промишленост,
металургия, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др.
В понеделник 16-и февруари на извънредна пресконференция представителите на бизнеса ще представят своята
позиция. В нея ще участват Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса - София АД (БФБ), Добрин
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Милен Марков, член на УС
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Евгени Иванов,
изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Любомир
Бояджиев, председател Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Маню
Моравенов, председател на Българската асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (БАДСИЦ) и Петко
Кръстев, председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
sliven.net
√ Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на труда
СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г.
1. Категорично подкрепяме представения законопроект като необходим и полезен за българския бизнес и споделяме
изцяло мотивите на вносителите.
2. Законопроектът отчита естествените различия във възможностите и ресурсите на малките и микропредприятията в
сравнение с големите компании и е насочен към подобряване на условията за стопанска дейност, чрез облекчаване
откъм ненужни административни тежести и задължения на предприятията.
3. Предлаганите облекчения за микропредприятията и малките фирми, касаещи предварителното писмено уведомяване
на инспекцията по труда за удълженото работно време; за предварително съгласуване със синдикатите на временното
установяване на непълното работно време; за издаването на правилник за вътрешния трудов ред, са били предмет на
наши предложения през последните години. В този смисъл сме изключително удовлетворени от факта, че аргументите
ни се споделят и внасят за обсъждане и приемане от народни представители.
4. Предлаганото отпадане на задължението на работодателя да утвърждава график за ползването от работниците и
служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на
синдикалните организации и представителите на работниците и служителите също представлява облекчение и има
нашата подкрепа. Въвеждането на това задължение беше продиктувано от натрупване на отпуски, водещи до
непредвидени разходи за заплащането им при освобождаване на служители в бюджетната сфера. Проблемът не е
актуален, а в икономиката никога не е стоял.
5. Многократно сме били инициатори на възстановяването на редакцията на чл. 328, т. 10 във вида, действал до началото
на 2012 г. Същото се предлага с § 4 на законопроекта. С това изменение работодателят ще има възможност за преценка и
подбор на кадри. Освобождаването на работни места поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст от отделни работници и служители е същевременно и възможност за генериране на заетост след младите хора,
което също е позитивно, предвид равнищата на младежка безработица в страната ни.
6. Споделяме и предлаганото с § 5 отпадане на синдикалната закрила в случаите на налагане на най-тежкото
дисциплинарно наказание - уволнение. Налагането на това наказание предполага тежко нарушение/я на трудовата
дисциплина, което е несъвместимо със синдикалната дейност. Така специалната закрила в случая е неследваща се и
поради това – неуместна и ненужна.
7. Като цяло законопроектът е насочен към подобряване на бизнес средата и с това към повишаване на ефективността на
българската икономика.
8. С оглед на по-голяма пълнота и завършеност на предлаганите със законопроекта изменения и допълнения отново
предлагаме да се приемат и норми насочени към:
• Преустановяване на зачитането за трудов стаж по отношение на правото на платен годишен отпуск, т.е. да не се
придобива право на платен годишен отпуск на основание, че е ползван друг отпуск (напр., за времето, през което е
ползван отпуск за бременност и раждане по чл.163 КТ);
• Регламентиране на санкция за работник/служител при съгласие да работи при прикрит размер на възнаграждението.
Това може да се осъществи чрез приемане на нов чл. 414б със съдържание:
Чл. 414б „Лице, работещо по трудов договор, сключен за възнаграждение, различно от истинското, да се наказва с глоба
в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени
върху съответния МОД, като сумите, събрани на това основание, се превеждат във фондовете на ДОО и на НЗОК по ред,
определен от МТСП и МФ.“
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√ Калфин: Срещам сериозен отпор от бизнеса за промените в пенсионната система
Ако за пореден път се замрази решението, обричаме всички на мизерни пенсии, твърди вицепремиерът
Новите правила за пенсиониране ще са ясни до средата на годината. Това заяви вицепремиерът и социален министър
Ивайло Калфин пред bTV.
Той отчете, че през последните дни среща голям отпор от страна на бизнес и синдикати за промените в пенсионната
система, които предлага. „Всички искаме да променим една система, която не работи, и когато започнем, се оказва, че
статуквото устройва всички. Когато всеки трябва да направи крачка, има страшна съпротива”, обясни Калфин.
На въпрос дали се чувства безсилен и сам, той отговори, че това ще си проличи, когато предлаганите решения трябва да
намерят подкрепа: „Аз ще направя всичко възможно работодателските организации и синдикатите да бъдат активни
участници в тристранния диалог. Готов съм да се срещна с всички от тях”, декларира той.
Вицепремиерът заяви, че една от работодателските организации предприема действия да подготви почвата, за да
напусне Съвета за тристранно сътрудничество, защото не е съгласна с готвени промени по отношение на частните
пенсионни фондове. Калфин не пожела да посочи конкретна организация.
Запитан кога ще има предвидими правила за пенсиониране, Ивайло Калфин каза: „Яснота би трябвало да имаме до
средата на годината – до края на март да приключим дискусиите по всички предложения, след това да се оформят
законите, да минат през тристранката, през Надзорния съвет на НОИ, да влязат в парламента и до април-май ще се види.
Ако за пореден път се замрази решението, обричаме всички на мизерни пенсии”.
Калфин заяви, че няма амбиции за революция, но се опитва да размести статуквото и това е ролята му в кабинета. В тази
връзка той сподели, че работи добре с премиера Бойко Борисов.
„С премиера споря по различни теми. По-скоро споря с някои от колегите, премиерът се появява на последна инстанция,
но имахме доста спорове с минималната работна заплата – решение, което трудно мина, с увеличението на националния
осигурителен доход, за което аз настоявах. Не можах да се преборя за прогресивно данъчно облагане”, коментира той.
От думите му стана ясно, че предложението на на АБВ към БСП за общо участие на местния вот още е в сила.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Горивата докараха 0,4% дефлация за януари
Дефлация от 0,4 % през януари спрямо декември отчете Националният статистически институт. Очаквано е регистрирано
поевтиняване на горивата. Хранителните продукти и безалколохните напитки обаче са поскъпнали.
Основен фактор за дефлацията в началото на годината продължава да бъде поевтиняването на горивата. Дизелът е
поевтинял с близо 11 на сто, а цената на най-масовият бензин А 95 е паднала с повече от 13 на сто.
Вестник Капитал Daily
√ Растежът на българската икономика се забави
През четвъртото тримесечие на 2014 г. реалният растеж на БВП е 1.2% на годишна и 0.3% на месечна база
Българската икономика продължава да се забавя, показват експресните данни на Националния статистически институт
(НСИ). За периода октомври-декември на 2014 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) е 1.2% на годишна
и 0.3% на тримесечна база. Статистиката сочи, че след второто тримесечие, когато бе отчетен и най-бързият темп на
прираст – 1.8%, следва постепенно забавяне.
Данните по компоненти показват, че основната причина за малкия растеж на икономиката се крие в отслабения принос
на инвестициите и на търговското салдo – ръстът на износа и вноса изостава спрямо 2013 г., като забавянето е поосезаемо при експорта. В края на годината има и оптимизъм. Ръстът на крайното потребление и подобрената
събираемост на косвените данъци донякъде компенсират негативните фактори.
На база експресните данни се вижда, че номиналната стойност на БВП за цялата 2014 г. надхвърля 82 млрд. лв., което е с
1.75 млрд. лв. повече от 2013 г. Постигнатият резултат е над заложените в бюджета за 2014 г. 81.6 млрд. лв. При
представянето на първия вариант на актуализацията на бюджета за миналата година Министерството на финансите беше
предвидило размерът на БВП да падне под 80 млрд. лв. Тази прогноза се базираше на изоставането в приходите от
косвени данъци, както и заради поевтиняването на суровините на световните пазари. Данните на НСИ подлежат на
ревизия, но в повечето случаи тя е леко нагоре.
Изчезналите инвестиции
3

Изминалата 2014 г. може да бъде определена като една от най-тежките години за България за последните 15 години.
Освен почти перманентната икономическа криза в страната ни се развиха още няколко – политическа, банкова и
социална, а заради кратките срокове и трудното мнозинство в парламента бяхме на косъм и от фискална криза. Липсата
на стабилност и предвидимост неминуемо се отразява върху един от най-важните компоненти, които могат да
предизвикат по-голям икономически растеж – инвестициите.
През четвъртото тримесечие инвестициите в основен капитал растат с 3.1% спрямо съпоставимия период на 2013 г. От
статистиката за БВП се вижда, че след второто тримесечие и тук темпът намалява. Данните на БНБ за единадесетте
месеца на 2014 г. показаха, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България изостават с над 20% спрямо същия
период на предходната година. Към края на ноември общата им стойност се оценява на 1.224 млрд. евро.
По-активни потребители
Добрата новина тази година е, че вътрешното потребление расте през всички четири тримесечия за разлика от 2013 г.,
когато тенденцията беше коренно различна. През последния период е отчетен реален растеж на потреблението от 1.2%
до 18.6 млрд. лв. от БВП. Относителният дял на крайното потребление в БВП е най-голям – 82.4%, затова и влиянието му
върху крайния резултат е толкова съществено. В голяма степен потреблението през тази година бе стимулирано от
дефлационните процеси в България. Падащите цени на горивата също освободиха ресурс у домакинствата и бизнеса,
които в някаква степен се пренасочва към потребление на други стоки и услуги. Влияние оказа и кризата с Корпоративна
търговска банка (КТБ), тъй като по данни на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 2% от разпоредените досега 3.5
млрд. лв. в КТБ са изтеглени в брой. Тези около 70 млн. лв. също може да са пренасочени към потребление.
Друга положителна новина е, че в последното тримесечие износът отново расте – с 4.5% на годишна база. През третото
тримесечие статистиката отчете свиване с 2.8%. Така наречените корективи (косвените данъци и цената на услугите на
финансовите посредници) също растат през последния отчетен период. Относителният дял на корективите в БВП се
увеличава до 13.2%, показват експресните данни.
Прогноза за влошаване
На база експресните данни (без сезонно изглаждане) се вижда, че брутният вътрешен продукт на България нараства с
2.2% спрямо 2013 г. При изчистване на сезонните колебания, които са характерни за различните тримесечия, се вижда, че
за деветте месеца на 2014 г. икономиката отчита реален ръст от 1.6%. Сравнение за цялата година ще може да се
направи едва след като НСИ обяви изгладените данни за четвъртото тримесечие.
На база експресните данни консултантската компания "Индъстри уоч" прогнозира, че реалният годишен ръст на БВП за
цялата 2014 г. ще бъде между 1.4% и 1.5%. Тази прогноза съвпада с очаквания от Министерството на финансите и
Европейската комисия.
За тази година обаче прогнозите не са никак добри. Правителството очаква растежът на икономиката да се свие до 0.8%,
колкото е прогнозата и на ЕК, и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В последния доклад на
комисията се посочва, че "след възстановяването през 2014 г. частното потребление ще загуби скорост през 2015/16 г.
заради очаквания слаб ръст на разполагаемия доход". Прогнозите са дефлацията в България, която се задържа в
икономиката вече година и половина (виж другия текст), да остане фактор и през тази година. Това според
анализаторите на комисията ще има положителен ефект върху потреблението на домакинствата. Намаляването на
населението в трудоспособна възраст обаче вече е в тежест на разполагаемия доход на домакинствата и на
потреблението, а в допълнение на това затягането на фискалната политика вероятно ще помрачи перспективите пред
потребителските разходи през 2015 г., смятат от ЕК.
В доклада се посочва още, че брутното образуване на основен капитал ще достигне отрицателни стойности, а в резултат
на затягащите се фискални условия компаниите ще замразяват или отлагат инвестиционните си планове, вследствие на
което частните инвестиции ще останат слаби през 2015/16 г. Експортно ориентираните сектори обаче ще могат да се
възползват от подобряването на външното търсене в следващите две години, се посочва в прогнозата.
Дефлация за 18-и пореден месец в България
Дефлацията в България се задържа за 18 пореден месец, като регистрираната през януари е най-високата в процентно
изражение от юни 2014 г. насам. Предварителните данни на НСИ отчитат годишна дефлация от 1% през януари 2015 г. и
месечна от 0.4%. Ниските петролни цени през януари остават главният дефлационен фактор. Въпреки че през първата
половина на февруари цената на петрола започна да се движи нагоре отново, а в петък суровият петрол сорт брент
достигна 60.35 долара за барел, остава неясно дали цените на международните пазари ще продължат във възходяща
посока. Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, заяви за "Капитал Daily", че е трудно
да се правят прогнози за петролните цени поради доста непредвидими фактори, но би трябвало да се задържат между
65 и 75 долара за барел в близките шест месеца или година. "Ако цените на горивата на международните пазари се
покачат с още 5 до 10 долара на барел, цените им и у нас ще се повишат с няколко стотинки, но ще останат доста поевтини, отколкото бяха преди 6-7 месеца", коментира Делчев.
√ Германският растеж подкрепи възстановяването на еврозоната
БВП на валутния съюз е нараснал с 0.3% през четвъртото тримесечие на 2014 г.
Икономическият растеж в еврозоната се е ускорил през последното тримесечие на 2014 г. благодарение на неочаквано
високия ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия, показват данните на Евростат. Според предварителните
оценки икономиката на държавите, използващи еврото, е нараснала с 0.3% на тримесечна база и с 0.9% спрямо същия
период на предходната година. Прогнозите на анализаторите, анкетирани от Reuters, бяха за ръст с 0.2% на тримесечна и
с 0.8% на годишна база. От началото на 2015 г. към еврозоната се присъедини и Литва, но крайният резултат за региона
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не се променя, дори да бъдат взети предвид данните от прибалтийската страна. В целия Европейски съюз БВП е нараснал
с 0.4% на тримесечна база и с 1.3% на годишна.
Германски двигател
Най-голямата европейска икономика е най-яркият положителен пример - БВП е нараснал с 0.7% за тримесечието вместо
с очакваните 0.3%. Това компенсира слабото представяне на германската икономика през второто и третото тримесечие
и извежда целогодишния растеж до 1.6%. Според германската статистическа служба значителният ръст на потреблението
на домакинствата е спомогнал да се преодолее забавянето от летния период.
"Това е като гръм от ясно небе. Някои дори говореха за възможност Германия да изпадне в рецесия след лятото, но
вместо това имаме възстановяване. Фактът, че растежът идва основно от вътрешното търсене, дава солидна основа за
оптимизъм", коментира икономистът от банка UniCredit Андреас Рийс.
Регионални различия
Втората икономика в еврозоната Франция обаче се представя значително по-слабо и отчита ръст от едва 0.1% за
тримесечието и 0.4% за цялата 2014 г. "Икономиката очевидно все още е прекалено слаба, но са налице условия за старт
на чисто през 2015 г. Бизнесът вече започва да увеличава инвестициите", изтъква френският министър на финансите
Мишел Сапин. Централната банка на Франция прогнозира през първото тримесечие на тази година БВП да нарасне с
0.4% благодарение на повишеното индустриално производство и лекото подобрение на активността в сектора на
услугите.
Ситуацията е още по-тежка в Италия, където след две поредни тримесечия на свиване се отчита нулев растеж за периода
октомври-декември. В края на миналата година е постигнат ръст на износа, който обаче е бил компенсиран от слабото
вътрешно търсене. Италианската икономика не е отчитала растеж вече 14 поредни тримесечия. За цялата 2014 г. БВП на
страната се е свил с 0.4% след спада с 1.9% през 2013 и с 2.3% през 2012 г.
През последните три месеца на миналата година икономиката на Гърция се е свила с 0.2%, след като отчиташе ръст три
поредни тримесечия. На годишна база БВП се е повишил с 1.7% през четвъртото тримесечие, но прогнозите бяха за посолидните 2.2%. По-оптимистични новини идват от Испания, където през четвъртото тримесечие е постигнат растеж от
0.7% - най-бързият от седем години. Икономическото министерство на страната обяви, че може да повиши прогнозата си
за тази година до 3%.
Еврозоната като цяло остава изправена пред несигурност, което се подчертава от ситуацията около Гърция след
изборната победа на партия СИРИЗА. Анализаторите обаче очакват спадът на цените на петрола, както и решението на
Европейската централна банка да започне програма за изкупуване на активи за над 1 трлн. евро да подкрепят
икономическия растеж в региона. Този оптимизъм се подкрепя от данните от индекса на мениджърските поръчки за
януари, който показва, че бизнесът в еврозоната е в най-добрата си форма от средата на 2014 г.
√ Колко струва електронното управление
С кои елементи от него се е сдобила България до момента и кой плаща сметката
Знаете ли какво е ЕПДЕАУ? Това е Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Или просто сайтът
egov.bg. Само за поддръжката му от 2012 г. насам са отишли четвърт милион лева, макар и вероятно почти никой
гражданин да не е чувал за него. Вероятно е малко известно и че съществува например електронна система за
признаването на дипломи за висше образование от ЕС и трети страни. Тя пък струва 700 хил. лв. След 12 години на
усилия държавата разполага с десетки вътрешни системи за документооборот и комуникация, развити е-услуги,
хардуерни системи, регистри и други.
И въпреки това може да я прекосите нашир и надлъж и пак няма да откриете човек, който да ви отговори на въпроса
колко е струвало електронното управление до момента.
Когато преди година Пламен Орешарски реши да даде 500 млн. лв. за общински проекти за "растеж" без критерии и
приоритети, Томислав Дончев го обвини в прахосничество и заяви пред "Капитал", че за тези пари може да се подкара
"цялото електронно управление". Дали е прав или не, е трудно да се каже. Но опитът на няколко правителства за дузина
години по-скоро доказва противоположното - възможно е четвърт милиард лева да бъде изхарчен, без да има видими
резултати. Задълбочено проучване на "Капитал" в огромния куп от проекти, посветени на тази цел, успя да събере около
270 млн. лв, дадени от 2007 г. насам (виж графиката).
За тези пари държавата си е набавила купчина различни елементи - хардуер, софтуер, бази данни и прочее. В своята
съвкупност обаче те са електронния аналог на Вавилонска кула - твърде много, твърде различни и твърде неспособни да
си комуникират помежду си. Триумфът на хаоса настъпи по времето на кабинета "Орешарски", когато министърпредседателят директно вдигна ръце от електронното управление въпреки тези 250 млн., похарчени дотогава.
Въпреки слабия интерес на Орешарски, процесът все пак продължи да тече и да хаби средства. Сметката дотук е поне
270 млн. лв. Как държавата е създала куп стратегии и дори цяла нова оперативна програма за електронното
правителство - "Добро управление", без да има на хартия поне сметката за похарченото дотук, е въпрос без отговор.
Проблемът не е в липсата на пари, както ще заключи Сметната палата в доклада си за е-управлението. Инвестиции има,
но за момента остава онова чувство, че сме се сдобили с прекалено скъп код, който не работи особено добре. Поради
естеството на ИТ проектите и фактът, че всичко до момента е със затворен код, няма и да разберем какво е качеството на
извършеното дотук. С просто око обаче се вижда (да вземем за пример системата за следене на еврофондовете ИСУН,
egov.bg, сайта на Националния център за действие при индиценти govcert.bg), че липсва сериозно и последователно
усилие за това колко добре да изглеждат или колко лесно да се използват тези системи - всеки, който е работил с
търсачката на ИСУН, ще потвърди нейната пълна неефективност.
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В плана на "Добро управление" настоящото правителство все пак е направило една сметка - едва 13% от всички услуги на
администрацията имат електронен вариант, а само 5% предполагат различни администрации да си взаимодействат
автоматично помежду си, вместо гражданите да тичат между гишета и опашки. Срещу 270 млн. лв. - толкова.

Вестник Сега
√ Жените вземат близо два пъти по-ниски пенсии от мъжете
По-ниските заплати, стаж и възраст за пенсия поставят дамите в крайно неблагоприятна ситуация
Жените получават близо два пъти по-ниски пенсии и по-ниски обезщетения от мъжете. За сметка на това живеят подълго и респективно получават по-дълго по-малка пенсия. Причините за това са, че жените работят за по-ниски заплати,
защото обикновено са заети в такива отрасли, а и по-рядко заемат ръководни постове, пенсионират се обаче по-рано и
още по-важно - с по-малко години осигурителен стаж. "Склонни са да приемат по-ниско платена работа от мъжете.
Професионалното им развитие често се възпрепятства поради семейни ангажименти и грижи за зависими членове на
фамилията. Също така и феноменът "стъклен таван" не позволява на голяма част от жените да израстват в кариерата и да
заемат по-добро място в обществения живот." Това изтъкват от Националния осигурителен институт в анализ "Джендър
аспект на социалноосигурителните обезщетения за пенсии от Държавното обществено осигуряване". В него се сравняват
данните за 2009 и 2013 г. Тенденцията за по-ниския размер на плащанията на жените е трайна. Затова от НОИ
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препоръчват мерки и политики, които да доведат до по-балансирано и хармонично съчетаване на професионалните или
трудовите ангажименти със семейния живот, за да се намали разликата в заплащането и в обезщетенията и пенсиите.
Анализът най-вероятно е изготвен във връзка с дискусиите за пенсионната реформа. Едно от предложенията, идващо от
синдикатите, е да се изравни необходимият стаж за пенсия за двата пола. От 1 януари той се увеличи с 4 месеца до 35
години за жените и до 38 години за мъжете. В предложените варианти от вицепремиера Ивайло Калфин се предвижда
стажът за мъжете да нараства до 40 г., а за жените - до 37 г. Възрастта за пенсиониране за двата пола се предвижда пък
да стане 65 г. през 2027 г. Според бившия социален министър Иван Нейков самотните възрастни жени са едно от
гнездата на бедност у нас именно заради пенсионната система. Заради това Нейков настоява да се увеличат годините за
пенсия и да се изравнят с тези на мъжете.
Данните на НОИ показват тревожна картина. От всички пенсионери у нас, които получават наследствени пенсии, 80 на
сто са жени. От всички прекратени поради смърт пенсии през 2013 г. близо 51% са на мъже. Делът им се увеличава,
макар и минимално, спрямо 2009 г. През 2013 г. средната възраст на възрастните хора с лични пенсии за стаж и възраст е
стигнала 72.1 години, тоест регистрирано е увеличение от девет месеца. Средната възраст на жените обаче е станала 72.8
години, а на мъжете - 71.2 години. Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, при личните пенсии
за осигурителен стаж и възраст за двата пола е 37.3 години. Жените обаче са се осигурявали значително по-малко време 32.9 години срещу 43.2 години за мъжете. Това заедно с по-ниския индивидуален коефициент за жените води до средна
пенсия за стаж и възраст от 221.80 лв. през 2013 г. Тя е близо два пъти по-ниска от тази на мъжете - средно 385.19 лв.
При вдовишките добавки картината е същата, защото по-ниските пенсии на жените дават по-нисък размер за
преживелите ги съпрузи. Средният размер за мъжете е 40.57 лв., като е много по-нисък от този на жените - 64.67 лв.
Освен това броят на вдовишките добавки, които се получават от жените, е над 580 хил. и е над 4 пъти повече от тези за
мъжете.
При обезщетенията за безработица също се отразяват по-ниските доходи на жените, но и фактът, че те остават по-често
без препитание. От всички обезщетения за безработица от НОИ 53.5 на сто са за жените. Още по-притеснително е, че от
всички регистрирани с право на обезщетение за дълготрайна безработица жените са над 72 на сто. За сравнение през
2009 г. делът им е бил 67.5 на сто. При близо 267 лв. средно обезщетение мъжете са получавали средномесечно по
близо 286 лв. Това е с 37 лв. повече, отколкото за жените.
В ПЕНСИЯ
Жените печелят при сравнението на годините, през които се получават парите за старини. Жените у нас получават средно
пенсия 5.8 години по-дълго. Средната продължителност за тях е 23.9 години, а за мъжете - 18.1 години. Спрямо 2009 г.
продължителността общо за двата пола е нараснала от 19.8 г. до 20.9 г.
ПО СВЕТА
В Европа съществува напълно идентичен проблем. Доклад на еврокомисаря по правосъдие и граждански права през
2013 г. показа, че жените на Стария континент получават с 39% по-ниски пенсии, а причините са същите като у нас.
Според доклада българките вземат с около 33 на сто по-ниски пенсии. Така България попадна по средата сред 17-те
държави членки със съществени разлики между пенсиите на двата пола, като най-фрапиращо е положението в
Люксембург с 47% разлика.
√ България e на опашката в ЕС по финансиране на образованието
За сравнение Латвия и Естония ударно инвестират в сектора
България остава далеч от европейските нива на финансиране на образованието, показва доклад на Брюксел за
средствата, отпуснати за сектора от държавите в ЕС (без Германия, Португалия, Кипър, Лихтенщайн и Македония). През
2014 г. страната ни е отделила 1.566 млрд. евро - със 74 млн. евро повече спрямо предходната година. Според друг
доклад на Еврокомисията бюджетът за образование и наука у нас като дял от БВП е 3.5%, докато средното за ЕС е 5.3 на
сто. Така България остава на предпоследно място по финансиране на сектора. След нас е само Румъния, която отделя
около 3% от БВП за образование и наука, сочат данните на ЕК. Бюджетът на северната ни съседка за м.г. е 4.7 млрд. евро.
Според данните от доклада има държави, които са по-малки от България, но отделят повече средства за образованието и
научните изследвания. Латвия например е отделила 580.527 млн. евро, но тези средства представляват 5.5% от БВП.
Подобен пример е и Малта - бюджетът за сектора е 393.537 млн., или 5.9% от БВП. Забележителен пример дава Естония,
която отделя 1.241 млрд. евро - 6.4% от брутния продукт на страната.
С най-много средства могат да се похвалят образователните системи във Великобритания, Франция и Финландия.
Скандинавската държава, известна с високите си постижения в международните изследвания за грамотност, е отделила
6.3 на сто от БВП, което представлява точно 6.666 млрд. евро. На Острова се отделят близо 93.522 млрд. евро, което е
6.1% от БВП, като се има предвид, че от 2010 г. досега финансирането е намаляло с 0.7 процентни пункта. Същото ниво на
финансиране отчита Франция. Там за училищата, университетите и научните изследвания са отделени 80.766 млрд. евро
(6.1% от БВП). Безспорен фаворит по отношение на финансирането на сектора е Дания - държавата е предвидила 7.9% от
БВП за финансиране на образованието и науката. Бюджетът се равнява на 10.833 млрд. евро, от тях само за наука са
отделени 1.462 млрд. евро - почти колкото бюджета на страната ни за целия сектор - средно, висше образование и
научни изследвания.
РАЗМИНАВАНЕ
Инвестициите в образованието са приоритетна област в контекста на "Европа 2020" - стратегията на ЕС за растеж в
рамките на десетилетието, се посочва в доклада. Публичните разходи за образование са под натиск в процеса на
консолидиране на бюджетите, които пострадаха от икономическата криза и увеличението на дефицитите. Привеждане
на средствата за образование в съответствие с европейските параметри е цел №1 в управленската програма на
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правителството на ГЕРБ. Предвидено е увеличаване на средствата за образование в номинално изражение и като
процент от БВП. В бюджета за 2015 г. обаче не личи подобен ангажимент - при обсъждането на проекта в просветната
комисия от Министерството на образованието се оплакаха от предварително заложен дефицит за дейности, които са
гарантирани от конституцията.
√ Адвокатите влязоха в сблъсък с нотариусите и юрисконсултите
Проект за изменение в Закона за адвокатурата, внесен от ГЕРБ, Реформаторския блок, ДПС и Патриотичния фронт,
предизвика остър сблъсък на интересите на адвокатите и останалите свободно практикуващи юристи - нотариуси,
юрисконсулти и счетоводни къщи. Това се разбра от остра декларация на Висшия адвокатски съвет, публикувана на
страницата му в събота.
В нея се изразява категорично несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Националния съюз на юрисконсултите и
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Те възразяват срещу промяната, според която
извършването на "справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси,
административни органи и получаване на документи от тях", както и "изготвянето и подаване на книжа за вписване в
имотния, търговския и други регистри" е адвокатска дейност, съобщи "Правен свят". В проекта се казва, че ако някой,
който не е адвокат, прави това, подлежи на глоба до 10 хил. лв. Юрисконсултите и счетоводителите, смятат, че така
адвокатите се опитват да налагат монопол. Нотариусите пък са против адвокатите да удостоверяват частни документи и
договори, които не подлежат на вписване.
Според Висшия адвокатски съвет обвиненията са некоректни, а бъдещите промени в закона били в полза на клиентите така те щели да получат професионална и компетентна правна помощ. Глобите, които се въвеждат, ще гарантират
интересите на гражданите и ще ги защитят от хора, които практикуват нерегламентирано, пишат в декларацията си
адвокатите. Те заявяват, че приемат възраженията на другите гилдии като грубо вмешателство.
В документа се коментира и затягането на режима за прием в адвокатурата - така щяло да се гарантира повишаването на
качеството на правната помощ. Ако промените минат, вече и върховен съдия, който иска да стане адвокат, ще трябва да
държи изпит и да практикува като младши адвокат, ако няма 2 г. специален стаж.
√ Финансовият министър намекна за гръцки сценарий при отхвърляне на дълга
Апокалиптичен сценарий при отхвърляне на средносрочната програма за поемане на нов външен дълг от 8 млрд. евро
до 2017 г. начерта финансовият министър Владислав Горанов. Макар сам да твърди, че евентуален отказ на парламента
да подкрепи програмата няма да доведе до фатален резултат, той намекна за риск от гръцки сценарий и невъзможност
на държавата да си покрива разходите.
В интервю за БНР вчера Горанов за пореден път разясни, че размерът на новия дълг от 8 млрд. евро до 2017 г. се
предопределя от настъпващи падежи в следващите три години по стар дълг в размер на 6 млрд. евро и заложените в
бюджета дефицити до 2017 г. с прогнозна стойност 3.3 млрд. евро. Той изтъкна, че дългът ще продължи да расте, докато
има дефицити, а падежите няма как да бъдат избегнати и трябва да се платят. Финансовият министър посочи още, че
емитирането на дълг и занапред ще бъде в рамките на ежегодните лимити, определяни от парламента с приемането на
годишните бюджетни закони. В момента се предлагал за ратификация договор за посреднически услуги за изпълнението
на средносрочна програма, която давала повече сигурност и яснота откъде ще се осигури ресурсът.
Въпреки опита да запази спокойствие, Горанов начерта в пресилено черни краски последиците от евентуално отхвърляне
на законопроекта. "Държавата вече взе 1.5 млрд. евро мостови заем, за да изплати гарантираните влогове на гражданите
в КТБ. Този заем е с предстоящ тази година падеж. Все още във фискалния резерв има средства, които могат да го
възстановят и ще го възстановят. Оттам нататък може да се окаже, че няма достатъчно ликвидност за финансиране на
дефицита и държавата ще трябва да си ореже разходите", обясни министърът. Така липсата на ратификация щяла да
доведе до невъзможност на държавата да си обслужва дълговете, което вече "наистина е "гръцки сценарий". Не стана
ясно защо отхвърлянето на програмата ще направи невъзможно емитирането на дълг на международните пазари само
за тази година в размер на 6.9 млрд. лв., както е предвидено в държавния бюджет. Всъщност солидна част от новия
външен дълг до 2017 г. трябва да бъде поет именно тази година. Горанов видимо се изнерви и около въпросите за
нарушената комуникация с партньорите от АБВ и Патриотичния фронт, които разкритикуваха действията му. Той отрече
да е имало непрозрачност около намеренията на кабинета, защото законопроектът бил публикуван на сайта на
финансовото министерство, а шумът около него възникнал с 3 дни закъснение след спекулативни изказвания от страна
на депутати от БСП. От думите му се разбра, че той си обяснява именно с тези изказвания напрежението в АБВ и
Патриотичния фронт. Горанов увери, че ако оттам го били потърсили, много въпроси щели да получат отговор. Той все
пак призна, че резерви в комуникацията имало и в двете страни.
Вестник Монитор
√ Нов подуправител на БНБ в края на годината
Нов подуправител на БНБ, който да отговаря за банковия надзор, може да има чак през есента. Това става ясно вчера от
думите на министър Горанов. „След като нямаме консенсус за подуправител на БНБ, след няколко месеца така или иначе
ще има дебат за избор на управител и тогава, към края на годината, може да бъде определен и подуправител за
банковия надзор“, каза той пред националното радио. Горанов обясни, че ГЕРБ първоначално са били склонни да
подкрепят професионалните качества на Димитър Костов да поеме банковия надзор. Впоследствие са решили да не
допуснат други да извлекат политически дивиденти за тяхна сметка при дебата за избора. „Ние в никакъв случай няма да
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допуснем, водени от желанието да стабилизираме банковия сектор и надзора, да бъдем вкарани в капана да проведем
гласуване в парламента, в което всеки да търси политически дивиденти, а ние да се опитваме да свършим работа – да
стабилизираме банковия сектор”, беше категоричен той.
Вестник Преса
√ През 2014 година: Виното е по-малко с 56%
Силно повредените лозя бавно ще се възстановят, опасяват се производители
На 14 февруари отбелязваме Трифон Зарезан, празника на лозарите и винарите. Стопаните знаят, че всъщност това е
началото на новия земеделски сезон, и поливайки с вино лозата, се надяват годината да е благосклонна към труда им и
да отгледат богата реколта.
Уви, не такава беше 2014-а. През миналото лято незапомнени дъждове удавиха лозя и градини, а градушки съсипаха
плодове и зеленчуци.
Във влагата плъзнаха много зарази, които фатално поразиха лозовите масиви. Всичко това свали драстично добива и
качеството на продукцията.
Все пак трябва да се каже, че големите винзаводи успяха да спасят положението с цената на много грижи и още повече
разходи. Климатичните аномалии обаче се оказаха съкрушителни за по-малките стопани, някои от които предпочетоха
да оставят гроздето да изгнива на теловете.
Ето я равносметката: през есента на 2014 г. винзаводите са преработили 108 945 тона грозде, сочат последните данни на
Изпълнителната агенция по лозата и виното. Година по-рано се радвахме на обилна и качествена реколта, тогава 249 637
тона винено грозде постъпиха в избите.
Винзаводите са произвели 76,200 млн. литра, а година по-рано - 172,447 млн. литра. Това е намаление с цели 56%.
Не толкова драматично е положението с износа, защото складовете бяха пълни с непродадена стока. 58 млн. литра са
изтъргувани през м.г., а през 2013 - близо 61 млн. литра. Трябва обаче да се знае, че 5,7 млн. литра са реекспорт. Родните
производители са купували вино, а след това са го изнасяли, за да не провалят вече сключени търговски договори. Русия
си остава най-силният ни купувач въпреки обезценената рубла и политическите сътресения в региона.
Каква ще бъде тази година, малцина се наемат да прогнозират. Въпреки че зимата e сравнително мека, кратковременни
мразове са увредили лозята в отделни микрорайони на Северна България.
Както се знае, поразените от болести насаждения по-трудно издържат на ниски температури.
Въпреки неблагополучията винарският бранш си остава емблематичен за нашата страна. Създадените в последните
години изби произвеждат еликсири със завидно качество. 236 са регистрираните винопроизводители. В момента се
изграждат 21 нови изби.
√ Овчето мляко – с една трета по-малко
Слаба е продукцията на стадата, поразени от син език
Овчето мляко се превърна в деликатес през последните години, но тази зима ситуацията е още по-сложна. Заради
пораженията, които нанесе болестта син език, очакваме с една трета по-малко продукция, съобщи за „Преса“ Бисер
Чилингиров, председател на Националната овцевъдна асоциация.
Загиналите от болестта животни са само едната беля. Преболедувалите са третирани със силни препарати и част от тях са
пометнали. В русенска ферма от 230 овце 58 са останали без приплоди. Стандартно от сто овце майки се получават поне
135 агнета. Сега, често единият от близнаците е прекалено слаб и умира след раждането. По официални данни 1 063 599
са били овцете през 2013 г. и от тях са получени 94 361 тона мляко.
В момента литърът се изкупува по 1,35-1,45 лв. Миналата година цената достигна 1,60 лв. без ДДС. Сега животновъдите
настояват да е 1,75-1,80 лв. за литър. Те са още по-притеснени какво ще се случи през пролетта. Зимата е мека и при посериозно затопляне бързо ще плъзнат комарите, които пренасят заразата на синия език. Търгът за доставка на ваксина
беше спрян от Българската агенция по безопасност на храните. Нейният шеф проф. Пламен Моллов обеща, че
ваксинацията ще започне на 1 март. Засега не е ясно кой и откъде ще внесе медикамента.
„Носят се странни слухове. Според единия ще бъде доставен само антиген и в частна българска лаборатория ще бъде
„забъркана“ ваксината. Според другия изобщо няма да се имунизират животните. Ако се окажат верни, цялата страна ще
се вдигне на протести още в началото на март“, предупреди Чилингиров.
√ Експерти: Новият дълг ще е с ниска лихва
Моментът е благоприятен за външна емисия
Моментът е благоприятен за емитирането на външен дълг, коментира вчера икономистът Лъчезар Богданов. Той уточни,
че сега България плаща най-ниските лихви по външните си задължения в цялата си история - малко над 2%.
Това беше потвърдено и от Георги Ангелов („Отворено общество“). В профила си във Фейсбук той написа, че в момента
лихвите по български 10-годишен дълг в евро са 2,25 на сто. В много европейски страни процентите са дори още пониски - 1-1,5 на сто. В Германия пък вече клонят към нулата - 0,35%, пише още Ангелов.
Според него условията за емитирането на 8 млрд. евро задължения за следващите три години са същите, както и при
продажбата на еврооблигации през май м.г. от кабинета „Орешарски“. Тогава, както и сега, е било записано, че
максималната лихва е 10 процента. Това обаче няма значение, защото лихвените нива се определят пазарно и в момента
са изгодни.
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Междувременно председателят на БСП Михаил Миков представи декларация на БСП-лява България, с която червените
протестират срещу намеренията за ново задлъжняване. В нея се казва, че емитирането на дълг не е необходимо.
БСП настоява правителството да оттегли законопроекта за дълга и да обоснове пред парламента необходимостта от нови
борчове.
„Спомнете си вашата реакция отдясно, когато предното правителство взе 1 млрд. лв. И белият автобус. И обсадата на
парламента. И ветото на президента“, се казва в декларацията.
Вестник Класа
√ Ниски лихви за фирми с младежи
Заеми с ниска лихва за фирми, които наемат младежи, предлага социалният министър Ивайло Калфин, пише „Стандарт".
Изгодните кредити ще се дават и на предприемачи, които назначават хора без опит, пенсионери, безработни. "Този
стимул за бизнеса е механизъм, който може да заработи и в България по примера на други европейски държави",
коментира Калфин в Хасково на среща с представители на бизнеса.
Вицепремиерът съобщи, че по информация на инвеститорите зачестяват случаите, в които наетите по различните
програми за трудова заетост се появяват на работа за няколко дни и после изчезват. "Бизнесмените настояват за
облекчения, свързани с изплащането на болничните и охраната на труда", посочи министърът. Предприемачите не са
доволни и от бюрокрацията.
"За мен е важно приоритетно да се откриват нови работни места за млади хора, за тези в предпенсионна възраст и да се
търси възможност за мотивиране, обучение и наемане на работа за трайно безработните", подчерта Ивайло Калфин. Той
коментира и 100-те дни работа на своето министерство. "Други да дадат оценката, аз правя максималното, което
трябва", каза вицепремиерът.
"Дали да се вземе нов заем от 16 млрд. лева е преценка на министъра на финансите". Така социалният министър
коментира решението на кабинета да изтегли нов заем. Според него Владислав Горанов трябва да даде повече
обяснения по въпроса.
"Част от заема отива за изплащане на вече взети задължения, на които им излиза падежът - 2/3. Другата 1/3 е за
покриване на дефицита", обясни Калфин. Той подчерта, че АБВ е поискала да бъде направен точен разчет за заема.
"Гласувах го в Министерски съвет, защото там има повече доверие, но парламентарната група не прави това, което прави
министърът", призна вицепремиерът.
√ Ще спре ли банковото робство с новия Закон за частния фалит
Трудни години са за много хора у нас. Хора, останали без работа, подлъгали се да вземат кредити в годините, когато това
ставаше и по телефона, а после оказали се в невъзможност да ги плащат, длъжници на кредитори, топлофикации,
несполучили в бизнеса си хора. Законът за защита при свръхзадълженост на физическите лица или иначе казано Законът
за частния фалит вече е внесен в парламента.
Основната цел на този закон е при добросъвестност на длъжника и при обезпечаване всички права на кредиторите, в
рамките на 3 години да бъде дадена възможност на задлъжнялото лице да погаси задълженията си, а това, което не
може да погаси, да му бъде опростено", обясни в „Събуди се" по Нова тв Лъчезар Никифоров, депутат от АБВ и вносител
на проектозакона.
Той добави, че се надява Законът да бъде приет, защото той е разумен. „Правото е изкуство за справедливост", каза
Никифоров.
На въпрос как ще се решава кой е добросъвестен длъжник и кой не е финансовият експерт Емил Хърсев отговори, че
който твърди, че даден човек не е добросъвестен длъжник ще трябва да го докаже.
„Този Закон е навременил, защото много хора живеят в състоянието на фактически фалит. Поне 30% от населението на
държавата живеят под минимума. Тези хора, според държавата, са във фактически фалит", заяви от своя страна
адвокатът Георги Коев. Според него трябва да има механизъм, по който да може да се опрощават задължения извън тези
3 години.
Хърсев му отговори, че и в момента се опрощават задължения, но в едни други срокове.
Никифоров обясни, че в този 3-годишен срок кредиторите получават каквото могат, тъй като това са възможностите на
длъжника, а след този срок той влиза в друг 10-годишен срок, които е санкциониращ.
„Този Закон е изключително необходим и е крайно време да се приеме. Той ще претърпи редакция, защото е поет стар
принцип, който е грешен – да се търси несъстоятелност и защита на конкретното физическо лице. Според мен би
следвало този закон да е за потребителската несъстоятелност", каза Хърсев и допълни, че разликата е кой е субекта на
несъстоятелност.
Вестник Стандарт
√ Крият ДДС за горива чрез фирми фантоми
НАП, МВР и митниците предотвратиха щета на хазната за 1 млн. лв.
При съвместна акция на НАП, МВР и Агенция "Митници" беше предотвратена щета за над 1 млн. лв. от невнасяне на ДДС
в хазната. Акцията започна на 10 февруари, като в хода й са проверени 5 данъчни склада на територията на София,
Перник и Пловдив. Установено е, че в четири от данъчните складове са налични горива на четири фирми, които участват
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в схеми за данъчни измами. За обезпечаване на вземането на хазната са запорирани около 400 тона гориво (бензин,
газьол, биоетанол и газ пропан-бутан), съобщиха от НАП.
По време на акцията е станало ясно, че всички четири дружества имат фиктивни собственици от рискови социални групи,
които не подозират, че притежават бизнес с обороти за милиони левове.
Съвместната акция е в резултат на анализ на органите по приходите, разкрил порочната схема за невнасяне на ДДС.
Фирмите, собственост на маргинални лица, декларирали внос на гориво от страни от ЕС, плащали дължимия акциз, за да
освободят движението на стоката от данъчния склад на територията на страната, но в крайна сметка така и не плащали
ДДС след продажбата на продукцията.
И на четирите фирми са назначени данъчни ревизии. Бъдещите вземания на хазната вече са обезпечени със
запорираното гориво. Съвместните действия на трите институции продължават за разкриване и на други участвали в
схемата за укриване на ДДС.
investor.bg
√ В Закона за енергетиката се задават абсурдни промени
Новите предложения изземват всякаква отговорност от страна на потребителите и я прехвърлят към ЕРП-тата
Обсъжданите промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) минаха на първо четене в Комисията по енергетика към Народното
събрание. Както писахме миналата седмица голяма част от обсъжданите изменения са всъщност хрумвания, а не
сериозни мерки, които са изготвени на база на анализ на проблемите в сектора и оценка на очакваните ефекти от тях.
Това, което се предлага, е евтин популизъм и симулация на дейност, пише в свой анализ Калоян Стайков от ИПИ.
Такова, например, е предложението крайните снабдители (КС) да информират клиентите си, ако потреблението на
електроенергия за всяко шестмесечие надхвърля 50% от потреблението за същия период на предходната година. От това
предложение не става ясно на какъв точно проблем се търси решение, при положение, че „напрежението” около
сметките за ток са концентрирани в два месеца – януари и февруари, заради ниските температури през зимата. Самият
проблем с информираността за потреблението на всеки клиент на КС може да се разреши много лесно – чрез замяна на
сегашните измервателни уреди с т.н. умни електромери.
Да, обаче Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) решава, че „не може да бъда направена
категорична оценка по отношение на икономическата целесъобразност за въвеждането на интелигентни системи за
измерване на електрическата енергия”. С други думи ДКЕВР не знае дали за клиентите е по-добре да плащат по-високи
цени, заради разходите по подмяна на електромерите, и да имат ежедневна информация за потреблението си или е подобре да плащат по-ниски цени, но да нямат тази информация и да се чудят дали потреблението им е високо или
електромерът не работи. Вторият казус се решава по един и същи начин от 2013 г. – сметките са надписани или
електромерите не работят, но потребителят никога не е виновен. Нищо, че пренебрежимо малка част от жалбите на
абонатите се оказаха основателни. В резултат от всичко това народните представители са решили отговорността за
следене на потреблението на всеки отделен клиент на КС да се носи от самите дружества, без оценка за допълнителните
разходи от това или за необходимостта от вменяването на подобно задължение.
Това обаче не е всичко. Ако бъде установено, че потреблението е с над 50% по-високо в сравнение със същия период на
предходната година, електроразпределителното предприятие (ЕРП) може да поиска да се извърши метрологична
експертиза на средството за търговско измерване на клиента от Българския институт по метрология по реда на глава пета
от Закона за измерванията. Разходите за тази експертиза са за сметка на ЕРП независимо от резултатите от нея. Това
предложение няма логично обяснение, тъй като неизправност на уреда е само една от възможните причини за повисокото потребление. Други причини включват по-високо потребление заради по-ниски температури, покупка на
електроуреди с по-висока консумация, техническа грешка при отчитането и др.
Предложените промени са такива, че изземват всякаква отговорност от страна на потребителите и я прехвърлят към ЕРП,
което трябва да гадае дали пък нещо не се е повредило. Ако не вземе мерки, а се окаже, че електромерът наистина е
неизправен, ще трябва да отговаря защо не е предприело действия при положение, че такива са разписани в закона,
нищо че разликата между „право” и „задължение” е огромна. С други думи дружествата ще работят с презумпцията, че
са виновни, а за да докажат невинността си, ще трябва често да изпращат електромерите за метрологична експертиза, за
която да си плащат, което едва ли ще бъде включено в крайните им цени.
Но и това не е всичко. Ако се окаже, че електромерът е неизправен, КС „възстановява на клиента сумата, изчислена на
база консумираната електрическа енергия или природен газ за предходен период, но не по-дълъг от времето до
последната дата на извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване”. Разликата между
извършването на две проверки може да е 6 месеца, но може да е и няколко години. Как се определя периодът, за който
трябва да се възстанови сумата на клиента? Да приемем, че двете проверки се правят в рамките на 6 месеца – има ли
метод, по който да се изчисли в кой точно момент електромерът е станал неизправен или сумите се възстановяват за
целия период? Ако няма такъв метод, възможността да се възстановяват суми на клиенти, които всъщност са дължими,
изглежда доста голяма. Но пък ако електромерът е изправен и проверката е била ненужна, ЕРП пак ще си плати за нея...
Отдавна има изискване всякакви предложения за въвеждане на нови или промяна на съществуващи нормативни актове
да са придружени с оценка на въздействие. Един от атрибутите на оценката на въздействието е именно ясната
дефиниция на проблем, който народните представители са решили да решат с промени в съществуващ или с въвеждане
на изцяло нов закон. Тази дефиниция трябва да е придружена с подробна информация за причините, които са довели до
проблема и от мерките, с които той ще бъде решен и по какъв точно начин. Подобно изискване може да звучи прекалено
за някои, но както сме тръгнали, не е изключено законите скоро да заприличат на свободни съчинения.
11

√ България може да загуби около 130 млн. евро по ПРСР за периода 2007-2013 г.
Зам.-министърът на земеделието Васил Грудев се надява да се ограничим до тези загуби по програмата за селските
райони
Около 100 млн. лв. от всички изплатени през месец януари 950 млн. лв. по схемата за единно плащане на площ по
Програмата за развитие на селските райони не са покрити с правно основание, призна в разговор с Милена Милотинова
в студиото на предаването Брюксел 1 зам.-министърът на земеделието Васил Грудев.
С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи това повече няма да се допуска, каза той.
В разговора с Милена Милотинова Васил Грудев съобщи, че България може да загуби около 130 млн. евро по Програмата
за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. Той уточни, че тези средства не са усвоени и за това риска да
бъдат отрязани е голям.
„Дай боже да останем с тези 130 млн. евро, тъй като тази година е последна за разплащане на средствата от старата
година. Декември трябва да приключат всички проекти. Дотогава те трябва да бъдат и разплатени. Дай боже да се
ограничим до тези 130 млн. лв. загуби“, каза Васил Грудев.
Той припомни, че през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони страната ни може да
получи от Европейската комисия 2,3 млрд. евро. Тя предстои да бъде одобрена в средата на 2015 година.
Само по първата мярка - „Модернизация и инвестиции в материални активи“ до края на програмния период (2014 2020
г.) 4062 земеделски стопани ще бъдат подпомогнати за закупуване на нови машини, но не само това . С парите ще може
да се модернизират ферми и строят нови. Парите ще позволят да се изградят нови поточни линии и малки
преработвателни мощности, магазини, нови насаждения на овощни градини“, уточни още Васил Грудев.
√ ЕК одобри новата трансгранична програма между България и Румъния
За проекти, чиято цел е подобряването на качеството на живота в трансграничните области, ЕС ще отдели 216
млн. евро до 2020 година
Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу е одобрила новата трансгранична програма
Interreg за Румъния и България.
Общата стойност на инвестициите по програмата надхвърля 258 милиона евро, като финансирането от страна на
Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
Програмата ще превърне 15 гранични региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще
ги направи по-привлекателни за посещения и инвестиции, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.
"Това са пари за най-бедните райони на България. Надявам се местните власти да бъдат активни, да усвоят възможно
най-голяма част от тях във възможно най-кратки срокове. Да допринесат за растеж и работни места, които да променят
живота на хората в тези региони", коментира комисарят по въпросите на бюджета на ЕС Кристалина Георгиева.
Програмата ще има няколко приоритета, сред които подобряване на връзките в региона и повишаване на
квалификацията и приобщаване на жителите на региона. Interreg цели да увеличи капацитета за управление на
рисковете от бедствия в района, както и да го интегрира по отношение на заетостта и трудовата мобилност.
От българска страна, в програмата участват областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и
Добрич. в Румъния: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт
Сред очакваните резултати е подобряване на плаваемостта на река Дунав и Черно море в района между двете държави,
както и създаване на нов модел за устойчиво използване на природното и културното наследство на региона.
От ЕК очакват с трансграничната програма да бъде подобрено и съвместното управление на зоните, обхванати от Натура
2000.
Петият програмен период 2014 — 2020 г. на Interreg разполага с общ бюджет от 10,1 млрд. евро, инвестирани в над 100
програми за сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори, допълват от ЕК.
√ Изготвят се насоки за кандидатстване на общините по ОП “Региони в растеж”
Най-вероятно през юни общините ще бъдат поканени да подадат първите проекти по програмата за новия
програмен период
Управляващият орган на новата оперативна програма “Региони в растеж” (2014-2020 г.) подготвя проект на насоки за
кандидатстване по програмата, обяви по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие
Лиляна Павлова.
Насоките ще бъдат съгласувани с общините през пролетта, допълни тя. Плановете са през юни да бъдат обявени и
покани за подаване на проекти в рамките на интегрираните планове на местните администрации, обясни тя. Така
общините ще могат да обявят предварително обществените поръчки, допълни министър Павлова.
Регионалният министър припомни, че подготовката на новата програма “Региони в растеж” е започнала през 2011 г.
През ноември беше изпратен финалният вариант на оперативната програма за съгласуване с Брюксел.
Основно дебатът с Европейската комисия (ЕК) се водеше заради финансирането на по-малките градове, които нямат
достъп до средства от Програмата за развитие на селските райони. Затова Управляващият орган на “Региони в растеж” ги
групира в отделна ос – ос 2, с бюджет от 206 млн. лева.
Брюксел настояваше финансирането по програмата да е съсредоточено в няколко от най-големите градове, които
генерират по-голямата част от икономическия растеж на страната. Същевременно България включи 69 града в
програмата и ги отстоява с мотива, че трябва да се преодолее разликата в развитието на регионите.
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"Градовете, включени в първата ос по програмата, ще разполагат с малко под 1 млрд. лева и ще имат възможност до 20
на сто от бюджетите да бъдат разпределяни на околните села, които няма да получат финансиране от Програмата за
селските райони", допълни Павлова.
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