Вестник 24 часа
√ Калфин планира държавата да намери работа на 187 хил. души
Държавата да осигури работа на 187 хил. души в периода 2015-2018 г. чрез насърчаване на политиките по
заетостта.
Това предвиждат стратегически цели на социалния министър Ивайло Калфин. Те са част от правителствената управленска
програма, приета в края на м.г.
Държавата да осигури заетост на 80 хил. безработни до края на мандата при годишен бюджет за насърчаване на
заетостта от 290 млн. лв., предвижда планът.
Още 5000 безработни трябва да работят по регионалните програми за заетост, които също се финансират през бюджета
от социалното министерство.
20 000 души трябва да започнат работа след организирани от държавата трудови борси, е записано още в
стратегическите цели. 2200 пък трябва да си намерят работа в строителството благодарение на специална програма за
адаптиране на безработните към изискванията на пазара на труда.
Предвидено е и 60 000 младежи до 29 г. да бъдат включени в субсидирана заетост, включително чиракуване.
40 000 пък трябва да се преквалифицират.
Целите са разработени на база на хората, които са били включени в програмите за заетост през 2014 г., обясниха от
социалното министерство.
До ноември трябва да бъде разработена и формула за изчисление на минималната заплата, предвиждат още целите. Ако
това стане още през следващата година тя може да се увеличи по формулата.
√ НАП проверява 250 фирми за продажби без фактура
250 фирми в цялата страна ще бъдат проверени, защото не отчитат складова наличност, съобщиха от НАП. Набелязаните
дружества търгуват със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и зеленчуци. По счетоводни данни в
складовете им би трябвало да има стоки за 30 млн. лв., но по оценки на данъчните по-голямата част от тях вече са
продадени, и то без документи. Данъчните инспектори в момента работят по разкриването на типична схема за
избягване на облагане. При нея покупката на стоки се извършва с фактура, но следващата препродажба е без документи.
Миналата година 300 фирми са били ревизирани. В над 90% от случаите стоките не са били открити, а нарушителите са
наказани с актове за над 15 млн. лв. Данъчните смятат че, рисковите фирми издават фактури на фиктивни дружества или
на такива, които дори не знаят, че са станали купувачи. От ведомството на Бойко Атанасов предупреждават, че такива
схеми вече се откриват лесно със специализирания софтуер.
Ако се установи, че стоките не са налични, ще има ревизии и актове, с които да се обложат недекларираните приходи
заедно с лихвите. В случай че опитът за избягване на облагане е в особено големи размери, данните ще бъдат предадени
в прокуратурата.
Вестник Труд
√ Руското ембарго ощети с 12 млн. лв. БГ храните
Щетите, които нанесе руското ембарго върху българската хранителна индустрия, се оценяват на около 12 млн. лева,
съобщи вчера министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
„Колко ще достигнат, зависи от това колко ще продължи ембаргото и доколко ЕС ще успее да намери трети пазари и спре
натиска на цените надолу“, каза Танева. Агроминистърът даде за пример цената на млякото, която пада за 12-и пореден
месец, като за януари тя е с 15% по-ниска в сравнение със същия период на 2014 г.
Танева съобщи още, че ще бъде изготвен нов Закон за храните, с който ще се гарантира сигурност на пазара на храни и
условия за равнопоставеност на българските производители.
√ Шок за туризма: Русия забрани на държавните си служители да почиват в България
Русия забрани на държавните си служители да почиват в България. Над 5 милиона служители от силовите структури на
Москва нямат право да почиват по нашите курорти. Данните представи в Бургас депутатът от "БСП - лява България" Петър
Кънев. Той уточни, че забраната се отнася за служителите в силовите структури- армия и службите за сигурност.
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Отделно властите в Москва забраняват дотираните от държавата почивки на деца, пенсионери и ветерани в България.
"Мерките се отнасят за всички държави, наложили санкции на Русия. България обаче ще го отнесе най-яко", коментира
Кънев.
Луксозната база на московското правителство - Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" все пак ще посрещне руски
деца и това лято, но за ваканциите вече ще плащат родителите. Заради инфлацията бюджетните средства за социални
разходи са редуцирани сериозно. Затова дотираните почивки в чужбина са спрени, само малки групи ще летуват в Крим
и Сочи, обясниха от СОК "Камчия".
От 2007 г. насам Москва пращаше там целогодишно на безплатни ваканции хиляди ветерани и социалнослаби майки с
деца, а през лятото идваха ученици. Руснаците вложиха 120 млн. евро в разширяването на комплекса, който от две
години разполага с 2000 легла. Миналата есен в комплекса бе открито и първото частно СОУ "Юрий Гагарин", което ще
издава дипломи по българските и руските стандарти.
Огромният капацитет на базата това лято няма да бъде уплътнен, затова ще се приемат лагерници и от други градове в
Русия, уточниха от СОК "Камчия". Първите детски групи се очакват през юни. За юли са записани 300 деца, които ще учат
английски, докато са на море.
Очакван спад
Курортният комплекс "Албена" също е силно засегнат от пренасочването на руските туристи към курорти в рамките на
Русия. От години в крилата на сезона - късна пролет и ранна есен за дълги балнеоваканции в "Албена" идваха служители
на "Газпром". Тази година програмата на компанията е прекратена, и загубата за българския курортен комплекс е 1 млн.
евро, обясни търговският директор на "Албена" АД Маргита Тодорова.
По думите на депутата от БСП Петър Кънев огромният отлив на руски граждани у нас не е заради срива на рублата, а
заради позицията на България по отношение на санкциите на ЕС срещу Русия. Според Кънев, годишно у нас идват около
600 000 руски туристи.
Именно заради очаквания над 50-процентен срив в техния брой т.г. от туристическия бранш настояват България да търси
компенсации от Брюксел.
Компенсираме с гости от други държави
Спадът от Русия и Украйна, който очаква туристическият бранш, трябва да се компенсира, каза вчера министърът на
туризма Николина Ангелкова на среща с хотелиери във Велинград. Облекчени са визовите процедури за Украйна, Русия,
Беларус и Турция.
Рекламираме се във всички компенсиращи туристически пазари. Над 20 хил. пъти ще бъдат излъчени рекламни клипове
по четири паневропейски телевизии. Има специална кампания в страните от Европа, Азия, а също и в Русия.
Междинните данни показват, че заявките за почивки от Германия са с 5% повече, от Литва и Латвия - с 40%, със 7% от
Полша, с 4-5 % от Франция и 10-15% от Австрия. Освен това очакваме повече заявки и от съседните Румъния, Сърбия и
Македония. Съвместни патрули с Румъния, Гърция, Чехия ще осигуряват сигурността на туристите у нас, каза още
министър Ангелкова.
Първите сутеньори дойдоха на оглед в Слънчев бряг
Първите сводници пристигнаха в Слънчев бряг, съобщиха от полицията. Във вътрешността на страната работата е
намаляла, а сутеньорите следят новините, че се чака отлив на туристи. Затова идват да наемат възможно най-евтините
квартири и да си "заплюят" най-оборотните места, твърдят криминалистите, които следят този контингент.
В момента в Слънчев бряг тече окомплектоване на персонала. Хотелиерите и ресторантьорите търсят миналогодишните
си работници, добре дошли са и нови готвачи, бармани и сервитьори. "Набираме хора месец по-рано от обичайното,
защото искаме всичко да е перфектно. Страх ни е от слаб сезон. Дано опасенията ни не се оправдаят", коментира
собственик на хотел. Някои бизнесмени затварят скъпарски барове и на тяхно място правят магазини за хранителни
стоки. Целта е да се угоди и на по-бедните туристи и на семействата.
Наближаващите великденски празници отприщиха първата вълна от назначения и в хотелите и ресторантите във Варна.
Там чакат над 9000 румънци и 1500 българи. В бюрото по труда се предлагат 260 работни места, като половината са за
готвачи, а останалите за сервитьори, бармани, камериерки и администратори. Има и две предложения за хостеси.
Изискванията са - представителен външен вид и владеене на немски, руски и английски език. Най-често се уреждат
студентки, защото висшистите не харесват заплатите от 650-700 лв. и бягат в Кипър, Испания или Гърция, където вземат
двойно повече.
Жриците на любовта обаче няма да сменят градските си постове по бул. "Владислав Варненчик" във Варна, защото
подранилите туристи са пенсионери или семейства с деца, които не търсят услугите им.
На сезона се надяват и плетачките на дантели. Те усилено попълват колекциите си за първите 400 туристи по море, които
ще акостират на Морската гара с лайнера "Хамбург" на 26 март. Разходката им из Варна обаче ще бъде затруднена от
разкопания център, жалват се търговци от централния бул. "Княз Борис І". Заради мащабния ремонт оборотите им клонят
към нулата.
Руското ембарго ощети с 12 млн. лв. БГ храните
Щетите, които нанесе руското ембарго върху българската хранителна индустрия, се оценяват на около 12 млн. лева,
съобщи вчера министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
„Колко ще достигнат, зависи от това колко ще продължи ембаргото и доколко ЕС ще успее да намери трети пазари и спре
натиска на цените надолу“, каза Танева. Агроминистърът даде за пример цената на млякото, която пада за 12-и пореден
месец, като за януари тя е с 15% по-ниска в сравнение със същия период на 2014 г.
Танева съобщи още, че ще бъде изготвен нов Закон за храните, с който ще се гарантира сигурност на пазара на храни и
условия за равнопоставеност на българските производители.
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Вестник Капитал Daily
√ Пенсионните фондове не са били допуснати до новия външен дълг
Финансовият министър е дал устно разпореждане към банките мениджъри да не удовлетворяват поръчки на
фондовете за облигации
Нито една поръчка на пенсионните фондове не е била одобрена на аукциона за пласираната в края на миналата седмица
тройна облигационна емисия на стойност 3.1 млрд. евро. Това е станало с устно разпореждане на финансовия министър
Владислав Горанов до банките мениджъри на емисията, казаха източници на "Капитал" от консултантите по емисията. По
закон министърът има това право, но това, което озадачава фондовете, е, че той не е посочил конкретен аргумент за
решението си. Представители на индустрията потвърдиха, че са останали с напълно неудовлетворени поръчки, въпреки
че те са един от най-големите държатели на дълг. По техни изчисления са подали общо поръчки за 500 млн. евро.
Изненадани са останали и български банки и застрахователи, които са разчитали да допълнят портфейлите си с книжа от
емисията, като купят допълнителни количества от пенсионните фондове. Недопускането на инвеститорите до първичен
пазар не означава, че те не могат да си купят книжа - това може да стане, но на вторичния свободен пазар, където обаче
цените са по-високи, а доходността по-ниска.
Без обяснение
По закон емитентът има право да ограничава участие, да отхвърля заявки и да откаже разпределение. Обикновено обаче
се дава някакъв аргумент. Ограничаването на определени инвеститори не е прецедент в българската емисионна история.
През 2012 г. например тогавашният финансов министър Симеон Дянков изобщо не допусна български инвеститори до
участие в аукциона, на който бяха пласирани 950 млн. евро. Тогава обаче министърът изрази принципната позиция, че
книжа няма да бъдат разпределяни на никой от България, тъй като ресурсът трябва да се запази за вътрешния пазар.
Тогава обаче те си купиха книжа на вторичния пазар при значително по-висока цена и съответно доходност. В момента
пазарът е свръхликвиден.
Учудването сред пенсионните дружества е по-голямо и поради факта, че поръчки на български банки и застрахователи са
били одобрени, докато техните не. Това засилва съмненията им, че финансовият министър или има други планове за
ресурса на фондовете им, или по своеобразен начин иска да ги накаже заради съпротивата им срещу наложената за 5
дни през декември промяна в пенсионния модел. Едно от съмненията е, че свободният ресурс ще се насочи в друга
посока – например в правителствени инфраструктурни проекти с по-ниска доходност от постигнатата на последния голям
търг за държавен дълг. От финансовото министерство отказаха да коментират темата.
Специално отношение
"Не съм наясно с причините и мотивите, но не съм изненадана. По времето, когато беше финансов министър, Симеон
Дянков постъпи по същия начин и не удовлетвори нито една поръчка от България. В случая със сегашните емисии става
въпрос само за българските пенсионни фондове", коментира за "Капитал Daily" Даниела Петкова, главен изпълнителен
директор на ПОК "Доверие".
Същото потвърдиха и от "Алианц България". "Ние сме единственият бранш с нула удовлетворени заявки. Ще видим каква
е причината, може би ще стане ясно", коментира главният изпълнителен директор на компанията София Христова."Би
било добре да знаем, защото ние сме едни от най-големите държатели на дълг и ни е странно защо се получи така.
Добре е да научим действителните причини, за да сме наясно дали това не е някакъв знак, означава ли, че не трябва да
участваме на дълговия пазар, сигнал да не участваме повече в аукциони ли е", добави тя.
От "ДСК-Родина" и от ПОК "Съгласие" отказаха официален коментар по темата. От ПОАД "ЦКБ-Сила" потвърдиха, че не са
им дадени никакви обеми за пенсионните фондове. В Българската асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване (БАДДПО) нямаха официална информация и също никой не беше получавал обяснение за
неизпълнените заявки. От организацията обясниха, че в понеделник са се събрали и ще излязат с позиция по казуса.
За разлика от тях застрахователните компании, които потърсихме, обясниха, че не са имали проблеми. Банките, до които
се допита "Капитал" и които са участвали в емисията, също потвърдиха, че са им били удовлетворени поръчки, макар и
не в пълния размер.
Големи заявки
Според Цветомир Илиев, ръководител отдел "Управление на инвестициите" на ING Пенсионно осигуряване, общата
подадена от тях поръчка е била на стойност над 100 млн. евро. Всички поръчки обаче са били отхвърлени. "Нямаме
обяснение защо при издадени ДЦК на стойност 3.1 млрд. евро и общо подадени заявки за записване на стойност 4.9
млрд. евро (или средното ниво на одобрение 63%) поръчките на Ай Ен Джи ПОД и управляваните от него пенсионни
фондове не бяха поне частично удовлетворени, което е обичайната практика в подобни ситуации", обясни Илиев.
Мениджър от пенсионен фонд, участвал със заявки в аукциона, обясни за "Капитал Daily", че всички фондове са искали
да придобият значителни количества ДЦК и не може да се използва като аргумент, че обемите са били малки. "След като
са разбрали, че няма да получат от разпределението, всички фондове са купили ДЦК на вторичния пазар. Там цените не
са много по-високи, но със сигурност ще се отрази върху доходността, която се опитват да постигнат фондовете", смята
експертът.
Повечето участници на пазара са на мнение, че недопускането на пенсионните фондове не е повлияло на доходността на
емисиите. Пласирането се счита за успешно, защото доходността е свалена с 15 базисни точки спрямо първоначалните
намерения.
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√ Срокът за кандидатстване за агросубсидии може да бъде удължен
Разяснителната кампания в страната върви с бавен темп
Срокът за кандидатстване за субсидии oт фермерите, който е до 15 май, може да бъде удължен с месец. Предложението
е на комисаря по земеделието Фил Хоугън и предстои да се гласува в съвета на земеделските министри на Европейския
съюз. Тазгодишната кампания, по която трябва да бъдат разпределени близо 1.5 млрд. лв. между земеделските
производители в България, върви с изключително бавен темп, сочат предварителните данни на земеделското
министерство.
Повече време за кандидатстване
Тази година е първата, през която земеделските производители ще кандидатстват за субсидии по нови правила. Taка
например от тази година в България ще се прилагат 15 схеми за подпомагане, включително зелени плащания и добавки
към субсидиите за по-малки и млади производители, уязвими отрасли като животновъдство, плодове и зеленчуци и др.
Именно заради новостите през миналата седмица комисарят по земеделието Фил Хоугън обяви, че ще настоява да се
удължи извънредно срокът за кандидатстване за субсидии от 15 май на 15 юни, като след това земеделците ще бъдат
санкционирани за всеки ден закъснение за кандидатстване.
"Предложението е да се позволи на държавите членки да увеличат срока, така че фермерите да не страдат от
последствията от забавянето на администрациите, които са изправени пред предизвикателството на първата година по
прилагане на новата обща селскостопанска политика", обявява той в съобщение до медиите.
Бавен темп и в България
Липсата на достатъчно подготовка и разяснителна кампания досега сред фермерите доведе и до бавен темп на
кандидатстване на земеделците за субсидии и в България. От началото на март досега по данни на земеделското
министерство са подадени около 5 хил. заявления за подпомагане в цялата страна. За сравнение през миналата година
кандидатите бяха над 85 хил., а очакванията са броят им да расте сериозно заради възможността малките стопанства да
получат допълнително финансиране.
Изчакването с подаването на заявление през тази година се обяснява с факта, че вече е необходимо задължително
представянето на документ, удостоверяващ на какво основание се обработва заявената за субсидии земя, както и на
липсата на предварителна разясняваща кампания с новите правила. Такава тече в момента в различни области на
страната, но въпреки това активността на стопаните засега остава ниска.
Износители на дървесина блокират границите с Турция и Гърция
Обявеният през миналата седмица протест на търговците на дървесина срещу въведената тримесечна забрана на
суровина ще прерасне в блокада на границите към Турция и Гърция, съобщиха вчера организатори. За вторник е
предвиден шестчасов протест и блокада на пътищата към пунктовете Капитан Петко Войвода и Капитан Андреево край
Свиленград. Износителите на дървесина поискаха през миналата седмица от Народното събрание да прегласува
въведената до началото на юни забрана за износ на необработен дървен материал, но не срещнаха подкрепа в
ресорната парламентарна комисия по земеделие. Мораториумът беше приет през февруари с условието до отпадането
му да се изработи законодателство срещу незаконната сеч. Земеделското министерството вече обяви, че подготвя
подобни мерки, които предстои да бъдат предложени за обществено обсъждане и внесени в парламента.
√ Инвеститори предупреждават за облигационен балон
Финансова криза или повишаване на лихвите може да доведе до колапс
Все повече инвеститори предупреждават, че облигационните пазари са надценени и може да се стигне до спукване на
балона и колапс на активите с фиксирана доходност, пише Financial Times. Четирима от всеки пет търговци смятат, че
ценните книжа се надценени, показва проучване на британския институт CFA сред 300 фонд мениджъри. Резултатите
показват, че корпоративните облигации са по-надценени от когато и да било в миналото, а държавните ценни книжа се
смятат за най-надценения клас активи
Балон или не
"Разбираш, че си участвал в балон, чак след като той се спука. Този пазар може да се спука, тъй като от много време
насам не е имало такава тревожност и неспокойство по отношение на оценките на активите", коментира Брад Кромби,
ръководещ операциите с фиксирана доходност в Aberdeen Asset Management. "Може да има балон, тъй като
инвеститорите се насочват масово към високодоходни и корпоративни облигации. Ако пазарът се обърне в обратна
посока, може да се стигне до неприятно развитие", отбелязва от своя страна Джон Стопфорд от Investec.
През последните шест години ниските лихви и печатането на пари от страна на централните банки доведоха до отчаяно
търсене на доходност от инвеститорите. Паричната политика на САЩ, Япония и Европейската централна банка окуражи
инвестициите във високодоходни облигации, включително от нововъзникващите пазари. Обемите на търговия с
облигации обаче не се разрастват толкова бързо, колкото инвестициите във фондовете за ценни книжа. Новите
капиталови правила за банките правят по-скъпо поддържането на големи търговски портфолиа, а в САЩ финансовите
институции са ограничени в търговията със собствен капитал след въвеждането на правилото "Волкър".
В резултат на това инвестиционните мениджъри се опасяват, че облигационните пазари могат да бъдат блокирани, ако
спад на цените или финансова криза накара инвеститорите да изтеглят парите си от облигационните фондове. Заради
ограниченията за банките може да се окаже, че няма достатъчно финансови институции, които да изкупуват
облигациите, когато фондовете са принудени да продават.
Лихви на Фед
Залозите за пазарите се вдигат и заради очакванията Федералният резерв на САЩ да предприеме първото повишаване
на лихвите от 2006 г. насам. Според анализаторите това може да предизвика нестабилност и масови разпродажби, макар
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че затягането на паричната политика е добре комуникирано с пазарите. Някои експерти обаче смятат опасенията за
облигационен балон за прекомерни, тъй като евентуално повишаване на лихвите на Фед ще потвърди, че най-голямата
икономика в света се възстановява стабилно. Това от своя страна трябва да се отрази позитивно на щатските ценни
книжа.
Вестник Сега
√ Доходите от лихви по депозити паднаха до рекордно ниски нива
Заемите за домакинствата също поевтиняха, но интересът към кредитите продължава да е слаб
Лихвите по депозитите у нас са паднали до рекордно ниски нива през февруари. Средната доходност по тримесечните
влогове вече е под 0.9% на годишна база. Това сочи последният анализ на финансовия портал "Моите пари". Само за
година индексът на лихвените нива по влоговете се е свил с около 65%. Финансовият портал изчислява чистия доход от
депозитите, след като се приспадне данък лихва. Точно преди година - през февруари 2014 г., печалбата и по левовите, и
по евровите влогове е била над 2.30%.
През февруари средната доходност от депозитите в евро е паднала до 0.8%, докато през януари е била 0.97%. Индексът
по левовите влогове през миналия месец е 0.88 % при 1% през януари. Според анализа 11 от банките у нас са свалили
допълнително лихвите по влоговете си през февруари. Тенденцията на спадане на доходите от депозити започна от 2009
г., но се засили особено в последните месеци след фалита на КТБ. Очаква се това да бъде потвърдено и от лихвената
статистика на БНБ, която ще бъде публикувана в четвъртък.
"За по-краткосрочните депозити - за 1 и 3 месеца, лихвените нива са под 1 и около 1%", каза пред "Сега" изпълнителният
директор на "Кредит Център" Тихомир Тошев. Някои от малките банки у нас предлагат и по-високи лихви, когато имат
нужда от повече средства за кредитната си дейност, но това е рядкост.
Според информационния бюлетин на БНБ тенденцията лихвите да падат под 1% се засилва от края на миналата година.
През декември 4 банки у нас са предлагали влогове с лихва до 1%. Година по-рано само една банка е имала подобни
условия. В същото време в края на 2013 г. 14 банки са предлагали продукти с лихви над 4%, докато в края на миналата
година е имало само една такава банка. Прогнозите на БНБ са през тази година лихвите да продължават да падат.
Въпреки почти нулевата доходност от влоговете обаче спестяванията продължават да растат. В края на януари в
банковата система са били депозирани 58.95 млрд. лв.
Слабото кредитиране и увеличаването на спестяванията са основна причина за ниските лихви, смятат експерти. Според
Тихомир Тошев банковата система е твърде ликвидна, а от 5 години кредитирането е в застой. "Факт е, че в последните 6
месеца спадът на лихвите беше по-съществен и той започна още преди изплащането на гарантираните депозити в КТБ",
коментира пред "Сега" Тошев. Друга причина според анализаторите е, че трезорите вече не се конкурират с високите
лихви на КТБ. "Вече я няма КТБ, няма конкуренция от високи лихви и банките свалят нивата", коментира пред "Сега"
Десислава Николова от "Моите пари".
Положителна тенденция за потребителите е, че в първите 2 месеца на 2015 г. лихвите по заемите също отбелязват
значителен спад. Според анализа на "Моите пари" годишният процент на разходите (ГПР) по ипотечните кредити в евро,
който включва всички такси и услуги, пада с 1.09 процентни пункта до 7.07%. За година ГПР по левовите ипотечни заеми
намалява също с 1.09 процентни пункта до 6.98%.
"Лихвите по ипотечните кредити слязоха трайно под 6%", коментира още Тихомир Тошев и обясни, че в последния месец
са се появили оферти за жилищен заем на лихвени нива от 5.3% и 5.5%. Този процент обаче не включва допълнителните
разходи за такси и услуги. През февруари 4 банки са подобрили условията си по потребителски заеми, а една е удължила
срока на съществуваща промоция. За година ГПР по потребителските кредити е паднал с 1.11 процентни пункта и в края
на февруари е средно 13.54%.
Според прогнозите на БНБ за първото тримесечие на тази година банките ще продължат да опитват да раздвижат
кредитирането, като облекчат в голяма степен условията си за отпускане на кредити на домакинствата. Според
централната банка ще се смекчат допълнително и стандартите за отпускане на фирмени заеми, но в по-малка степен.
√ Обрат в обществените поръчки - първо ще се отварят ценовите оферти
БОРКОР обяви, че в публичните търгове и конкурси има свръхбюрокрация и дискриминация
Новият регламент на провеждане на търговете за обществени поръчки, който правителството подготвя, променя
последователността на отваряне на офертната документация. Това стана ясно вчера от думите на вицепремиера и
министър на еврофондовете Томислав Дончев, който представи основните моменти в подготвения изцяло нов закон за
обществените поръчки на кръгла маса, организирана от Камарата на строителите в България.
Както в. "Сега" писа, основната мярка е свързана със съкращаване на сроковете. Идеята е първо да се отварят ценовите
оферти на кандидатите, след това да се обявява коя цена от кого е предложена и накрая да се пристъпва към
техническата документация. Когато се види кой е кандидатът, предложил най-изгодната цена, веднага може да бъде
обявен за печеливш, обясни Томислав Дончев.
Така според екипа му, подготвил проекта с участието на други министерства и браншови организации, ще се спести
много време в процедурата. В момента офертите се разглеждат около месец и едва тогава комисията по конкурса
обявява решението си за печелившия. В проекта на новия закон се предвижда възможността кандидатите да използват
единна декларация. Тя ще се внася заедно с офертата вместо огромното количество документи, искани сега за годността
на фирмата. Това е свързано и с идеята за типовите договори, които строителният бранш отново поиска.
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Друг важен акцент в новия модел е пълната електронизация, към която ще се върви. Въпреки че за нея се говори от
години, сега България трябва да изпълни ангажиментите си по въвеждане на електронните търгове по европейските
директиви. Срокът е около година, но според вицепремиера Дончев със сега започналото обществено обсъждане и
предстоящо приемане на закона имаме възможност да приложим изискванията на Европа няколко месеца по-рано.
Обжалване само пред една инстанция - КЗК, е другата идея, предвидена от управляващите. Според министъра на
околната среда Ивелина Василева типовите договори ще намалят и обжалванията, а така ще се спести забавянето на
поръчките. Често обжалванията отнемат 6-7 месеца. Фрапантни са случаите с поръчки по програма "Околна среда", които
са затлачили проектите с 2 години заради съдебни процедури.
Дискриминация вместо реална конкуренция - това пък е един от основните изводи на Центъра за превенция и
противодействие на корупцията, известен като БОРКОР. Той е направен в анализа на проведените обществени поръчки
по изпълнението на публичната инвестиционна програма на правителството "Орешарски" за близо 500 млн. лева от
миналата година. Общините са възлагали най-много строителство - 90%, от всички дейности. Анализът на критериите за
подбор на фирми показва свръхбюрокрация, дискриминационни и ограничителни условия, каза и. д. шефът на центъра
Елеонора Николова. В същото време едва в 30% от сключените договори е постигната чувствително по-ниска цена от
прогнозната. Това означава, че конкуренцията не е постигната, категорична е Николова.
√ Принципът на „мълчаливото съгласие“ няма шанс и в този парламент
Предложението на Патриотичния фронт принципът на "мълчаливото съгласие" да замени "мълчаливия отказ" при
непроизнасяне в срок на администрацията се посреща с недоверие и предпазливост от останалите парламентарните
сили. Това показва проверка на "Сега". В действащото законодателство "мълчаливото съгласие" е налице само в случаи и
при условия, предвидени в специални закони. Опит да се въведе бе направен през 2006 г., но тогава депутатите го спряха
с аргумента, че така се създава възможност за корупция.
Националистите предлагат поправка в Административнопроцесуалния кодекс, според която "непроизнасянето в срок се
смята за мълчаливо съгласие" да бъде издаден исканият от просителя административен акт. Затова 7 дни от изтичането
на срока за произнасяне чиновниците са длъжни да издадат поискания документ. "Мълчаливото съгласие" възниква
дори в случаи, при които производството е образувано в един орган, който трябва да направи предложение до друг, а
той въобще не е бил сезиран. От ПФ искат промяна и в Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност, с която принципът ще важи и при неиздаден в срок лиценз.
ПГ на ГЕРБ по-вероятно няма да подкрепи предложението с аргумента, че ще улесни корупцията в администрацията.
"Много по-лесно е да мотивираш чиновниците да бездействат и така автоматично да се сдобиеш с определени облаги",
обясни шефът на правната комисия Данаил Кирилов пред "Сега".
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров посочи, че принципно "мълчаливото съгласие" е добра идея, но
трябва много внимателно да се подходи при прилагането му. "Представете си какво ще стане, ако някой получи лиценз
за търговия с оръжие просто поради изтичане на срока", посочи той. И подчерта, че ако действително тази практика се
въведе, трябва много ясно да се определи кръгът от въпроси, по отношение на които ще действа.
"Администрацията обикновено се нуждае от много повече време, за да си свърши работата", коментира зам.-шефът на
НС Алиосман Имамов (ДПС). Той също изрази опасения, че краткият срок може да доведе до злоупотреби. Решението на
проблема с бюрократичната мудност Имамов вижда във възможно най-бързата електронизация на услугите, които
държавата предоставя на бизнеса и гражданите.
Принципно одобрение за инициативата на ПФ изказа червеният депутат и бивш икономически министър Румен Гечев. Но
и той изтъкна, че прилагането й ще изисква най-малко да се увеличи предвиденият 7-дневен срок.
√ Парадокси: Защо българите искат да се пенсионират млади
Това са най-вече безработните и други незаети - или такива, които нямат трудов стаж заради работа в сивата
икономика
Общественият дебат за пенсионната система в България може да се обобщи с един-единствен синдикален лозунг: "Не
искаме доживотен труд за мизерна пенсия!" Анонимният синдикален гений се опитва да ни убеди, че в България хората
работят до дълбока старост, дори до живот и въпреки това пенсиите са мизерни - за тези, които случайно успеят да ги
доживеят.
Често при обсъждане на пенсионните реформи гледаме едни и същи репортажи по телевизиите - репортер интервюира
жена (непременно е жена), която казва, че няма да доживее до пенсия, ако пенсионната възраст се вдигне с няколко
месеца.
Реалността е по-различна
България е сред лидерите в Европа по дял на пенсиониране преди навършване на пенсионна възраст. Това е една от
основните причини, поради които в момента в България има 2.2 милиона пенсионери - или около 30% от населението на
страната. Броят на пенсионерите е толкова висок, че се е изравнил с броя на работещите по трудов договор.
Годишно в България се пенсионират между 90 и 100 хиляди души, като мнозинството от тях са далеч от пенсионна
възраст. Над 20% от новите пенсионери са на възраст до 49 години, още 10% са на възраст между 50 и 54 години, други
20% са между 55 и 59 години.
С други думи - над половината от новите пенсионери са "млади" пенсионери - хора, които се пенсионират далеч преди
да навършат пенсионна възраст. Средно пенсионерите получават пенсия 22 години след пенсиониране, а тези от първа
категория труд достигат 25 години. Така е съвсем възможно един служител в МВР да прекара по-голямата част от живота
си в пенсия и по-малка част в трудов стаж. При толкова много пенсионери - при това млади - обаче се получава сериозно
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изкривяване. Хора, които се пенсионират рано, без достатъчен трудов стаж, получават много ниска пенсия (това не се
отнася за МВР и другите "силови" ведомства). Второ, при толкова ниско съотношение между работещи и пенсионери
получаваната пенсия няма как да е много висока, тъй като много малко хора внасят, а много получават от системата.
Логично би било всичко това да дава стимули на хората да избягват ранното пенсиониране и да настояват за пенсионна
реформа, която да постигне по-устойчиво съотношение между пенсионери и работещи, съответно по-високи пенсии.
Защо това не се случва?
Единият проблем са силовите ведомства - при тях ранното пенсиониране осигурява относително добра пенсия, а
младостта на пенсионерите им позволява да работят и да изкарват значително повече (някои от тях продължават да
работят на същото място). С други думи, те получават най-доброто от всички възможни светове: и ранна пенсия, и добър
размер на пенсията, и 20 заплати при пенсиониране, и възможност да изкарват трудов доход - при това едновременно.
Как да се откажеш доброволно от такава възможност? Другият проблем е безработицата и сивата икономика. Вероятно
ще се изненадате, но работещите не искат да се пенсионират, когато наближат възрастта това да се случи. Мнозинството
от хората над 60 години предпочитат да се пенсионират по-късно и с по-висока пенсия вместо рано и с ниска пенсия.
Именно поради това нежелание работодателите искат да им се възстанови правото насила да пенсионират хората,
навършили пенсионна възраст (или направо да ги уволняват). Всъщност, тези, които искат да се пенсионират, са най-вече
безработните и други незаети - или такива, които нямат трудов стаж заради работа в сивата икономика. За тях ранното
пенсиониране е един вид постоянна социална помощ. А пенсионирането позволява и допълнителен доход от труд, ако
човек си намери работа - за разлика от социалните помощи или помощите за безработица. От тази гледна точка не е
изненадващо, че висшистите като цяло предпочитат да натрупат повече стаж, за да получат по-висока пенсия. Обратно,
хората с начално или по-ниско образование с огромно мнозинство предпочитат максимално рано да получат пенсия
независимо от нейния размер.
* Георги Ангелов е старши икономист в институт "Отворено общество".
Вестник Монитор
√ Висше на екс след колеж
МОН въвежда нова 4-степенна образователна система
Младежи ще получават майсторска диплома две години след гимназията
Нова по-бърза процедура ще позволява да се взема диплома от университет, дори и само след няколко семестъра
обучение. Това ще бъде възможно, ако преди това кандидат-висшистът е завършил колеж и пренесе кредитите от
наученото там към висшето училище. Това на практика означава, че уроците от колежа, които се припокриват с лекциите
във вуза, ще спестят определени курсовете на студентите и така университетското им обучение ще бъде по-кратко.
Такава идея лансира вчера образователният министър проф. Тодор Танев, който предложи въвеждане на нова 4степенна образователна система. Според министъра двустепенната система на образованието в момента не работи
добре. „На лице е вакуум на връзката между образование и производство както и между образование и наука”,
коментира той. Идеята на проф. Танев е първата степен да бъде предучилищното и училищното образование, а втората –
колежанското.
Според плановете в колежа може да влизат младежите след завършен 12-и клас. Там ще се обучават не само бъдещи
заварчици и шлосери, но и мениджъри в хотелиерския и ресторантьорския бизнес. След две години обучение те ще
получат майсторска диплома. Ако младежът пожелае да учи още една година, той ще получи и
колежанско образование със степен „специалист”
След това завършилите могат да кандидатстват във ВУЗ „с малко доучване”, обясни проф. Танев. Кредитите за обучение
от колежа ще се признават във висшето училище и продължителността на университетското обучение ще бъде
съкратено. Така студентите ще могат да завършват висше дори и „след семестър – два”, допълни образователният
министър. На практика вузовете ще имат свободата да решават по свое усмотрение от колко семестъра обучение има
нужда студентът, който преди това е завършил университет. Танев допълни, че колежите ще са нови звена, които могат
да бъдат както частни, така и държавни. Те ще бъдат обвързани с местните професионални гимназии. Танев допълни, че
се планира да бъдат апробирани в Северозападния район на страната два интегрални колежа, които ще са нови
структури.
Според плана на Танев третата степен в образователната система ще бъде висшето образование, но промени ще има и в
неговата структура.
Освен факултетите, вече и департаментите ще бъдат основни университетски звена. Последното стъпало ще бъдат
центровете за върхови постижения. Те ще съчетават в себе си изследователска и производствена дейност. Преминалите
през центровете, пък ще получават сертификати.
За постигане на реформите министерството на образованието ще предложи промени в три закона – Закона за
професионалното образование, Закона за висшето образование, както и в Закона за научните изследвания.
Относно изучаването на майчиния език, Танев обяви, че ще бъде задължително избираема дисциплина. Предметът нито
ще отпадне, нито ще бъде задължителен.
Два дни учиш, три работиш
Два дни учене и три дни работа – това е новият модел на професионално образование или т.н. дуално обучение, което
вече е прието със закон. Въпреки това обаче през настоящата година той се прилага пилотно в някои професионални
гимназии. Очаква се през следващите години този модел да бъде приложен във всички гимназии. Идеята е учениците да
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работят срещу заплата и със договор, а след като завършат средно образование, да имат сигурна работа. Моделът на
обучение предвижда и трансфер на кредити от професионалната гимназия към университета.
Както „Монитор” вече писа, Швейцария ще предостави 3,5 млн. швейцарски франка на страната ни за въвеждане на
дуалното обучение в България.
√ Резервни проекти за 100 млн. лв. по регионалната програма
ДОСЕГА СА РЕГИСТРИРАНИ 1300 СИГНАЛА ЗА НЕРЕДНОСТИ
През юни става ясно кои рискови обекти ще останат без еврофинансиране
По европрограмата „Регионално развитие” (ОПРР) се подготвят резервни проекти на стойност около 100 млн. лв., съобщи
вчера зам. строителният министър Деница Николова. Целта е да се НАМАЛЯТ рисковете да загубим големи суми при
усвояването на средствата от Брюксел.
Според нея все още имаме време да ги включим за изпълнение. „Те са по линия на градска среда в 36-те големи общини.
2 са резервните към здравното министерство, при които също вървят процедури по обществените поръчки. Един в Стара
Загора е за интегрирания градски транспорт, както и по линия на социална жилищна политика”, поясни Николова.
„В рамките на оценките на изпълнението на ОПРР, които правим всеки втори месец, най-високо рискови се оказват
големите проекти. Сред тях е и Северната скоростна тангента на София. Към края на миналата годината рисковите
проекти бяха на стойност около 600 млн. лв., но в резултат на предприетите действия сега тази сума е по-малка”, уточни
зам.-министърът. Намалени са проблемите с отчуждаванията по трасето за изграждане на тангентата и тя вече се строи.
Работи се по стегнат график и обектът е под ежедневно наблюдение. Високо рискови са проектите и по линия на оста за
интегрирания градски транспорт във Варна, Русе, Плевен и до известна степен и в Пловдив. Има проблеми с проекти и по
мерките за туристически атракции и няколко по оста за подобряване на градската среда. По-малките проекти има
възможност да бъдат завършени до края на годината. За да се намалят рисковете, всяка седмица се ПРАВЯТ срещи с
бенефициентите добави Николова.
По думите й през юни, когато е комитетът за наблюдение на ОПРР, ще има по-пълна картина кои са най-рисковите
обекти и те ще бъдат замразени и кои от резервните проекти ще бъдат включени спешно в програмата.
Николова припомни и за спрените плащания по ОПРР, довели до загубата на над 150 млн. лв., или 5% от целия ресурс на
европрограмата от 3,1 млрд. лв. „Те ще трябва да бъдат изплатени от хазната, вместо да ги използваме за нови проекти,
които да са от полза на обществото и повишаване качеството на живот”, добави тя.
Вестник Стандарт
√ Правят Столична агенция за инвестиции
София е европейският град с най-ниска безработица
Столична агенция за инвестиции (САИ) да бъде създадена към Столичната община, предложи кметът на София Йорданка
Фандъкова на първото за годината заседание на Консултативния съвет по финанси и стопанска дейност към кмета на
София. Сред новите членове на съвета са председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) Кирил Домусчиев, Христо Илиев - собственик на голяма компания за недвижими имоти, както и
общинските съветници Иван Таков и Владимир Кисьов. Целта на създаването на САИ е компаниите, които имат
инвестиционни намерения в София, да получават от едно място цялата информация, която ги интересува, да бъдат
намалени и премахнати административните пречки и забавяния, обясни Фандъкова.
София е на 30-то място между 300 градове по света в класация за икономическо развитие, посочи Йорданка Фандъкова.
"За последните десет години приносът към БВП на столицата е нараснал с 6,7%", каза Фандъкова. Тя добави, че София е
европейският град с най-ниска безработица. Пред бизнесмените от КРИБ и общинските съветници Фандъкова представи
Инвестиционната програма на общината за 2015 г., както и Стратегията за иновации.
"До средата на годината ще бъдат спрени от движение старите автобуси "Икарус", съобщи още Фандъкова. Тя допълни,
че от началото на май по линия 310 в "Люлин" ще се движат само нови рейсове.
investor.bg
√ Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК
До два месеца трябва да е готов новият Закон за обществените поръчки
Вариант за обжалване на обществените поръчки под определените национални прагове с едноинстанционно
производство само чрез КЗК се предлага в новия Закон за обществените поръчки, който се подготвя от правителството.
Това съобщи вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев на форум за обществените
поръчки, организиран от Камарата на строителите в България.
В закона се залага и възможност кандидатите да прилагат единна декларация, която да замени множеството документи,
които се представят при подаване на оферти. Предлага се и възможност при разглеждането на предложенията първо да
се отваря цената, да се види кой е кандидатът, предложил най-ниската цена, и ако той съответства на всички изисквания,
веднага да се обявява за печеливш, обясни Дончев, цитиран от БТА.
Вицепремиерът припомни, че България има ангажимент до април 2016 г. да транспонира новата директива в сферата на
обществените поръчки. Амбицията ни е да изпълним ангажимента си няколко месеца по-рано, каза Дончев.
Работна група разработва новите текстове на Закона за обществените поръчки. Текстовете ще бъдат готови до два
месеца, посочи вицепремиерът.
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В новия закон ще се реши и въпросът с поръчките, които се дават без процедура на кооперациите на хората с
увреждания, защото според Дончев тази практика изкривява пазара. Подобни кооперации сега кандидатстват за всичко,
включително и за разработването на нови софтуерни решения, в много от случаите това е техника за избягване на
конкурентна процедура и едва ли подпомага хората с увреждания, коментира той.
Новият закон създава и правната рамка за пълната електронизация на тръжните процедури, каза още вицепремиерът.
Министърът на околната среда Ивелина Василева и заместник-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Деница Николова, които също участваха във форума, заявиха, че подкрепят новата правна рамка и в
частност разработването на типова документация за тръжните процедури, разработването на насоки за определяне на
критериите за определяне на техническите предложения и въвеждането на електронни търгове. Според тях това ще
доведе до избягване на пропуски и грешки и до намаляване на рисковете от забавяне на изпълнението на проектите
заради многобройните обжалвания.
Василева и Николова цитираха и драстични случаи на забавяне на финализиране на тръжни процедури между година и
половина и повече от две години. Най-често допусканите нарушения по обществените поръчки са неправомерни или
дискриминационни критерии за подбор, дискриминационни технически спецификации с посочване на твърде
специфични стандарти и включване на субективни показатели в методиката за оценка на офертите.
По данни на Камарата на строителите в България около 80 на сто от строителния пазар през последните години се
обуславя от обществените поръчки. От тях около 90% се финансират с европейски средства.
√ МОН ще предложи въвеждането на четиристепенна образователна система
Cегашната двустепенна система - на училищното и висшето образование, не работи добре, смята министър Тодор
Танев
Министерството на образованието и науката смята да предложи за обсъждане въвеждането на четиристепенна система
за образование в България, съобщи на пресконференция ресорният министър проф. Тодор Танев, цитиран от БТА.
Според Танев сегашната двустепенна система - за училищното и висшето образование, не работи добре, защото "има
вакуум на връзки както с производството, така и между образованието и науката".
Първата степен в новата четиристепенна система ще е за предучилищното и училищното образование, за което има
законопроект в парламента, каза министър Танев. Той поясни, че втората степен ще е за колежанското образование,
което е вид професионално образование и е по Закона за професионалното образование. В него с минимални, но важни
ключови промени, е възможно да се получи това хибридно, интегрално колежанско образование, каквото има в Австрия,
Швейцария, Германия, Великобритания, посочи Танев.
Той добави, че колежанското образование у нас ще е след средното образование, но с елементи на висшето
образование - това ще бъдат колежи, създаващи възможност за четвърта степен или за майсторска диплома за две
години. Получилите тази диплома могат, когато искат, да продължат още една година в същия колеж, за да получат
колежанско образование за специалист.
Същите хора ще могат да продължат, когато поискат, и във висшето образование, но с малко доучване ще могат да
кандидатстват - след като са получили бакалавърската степен, и в магистърска степен, обясни министър Танев.
Третата степен в новата образователна система ще е за висшето образование, тъй като в него има проблем със сегашната
структура, която е много закостеняла, заяви Танев.
По повод реформата във висшето образование Тодор Танев заяви, че не говори за закриването на факултети, а уточни, че
основно структурно звено на университетите трябва да бъдат и департаментите. "Еманципация на специалността е
необходима, това не е някакво наше хрумване, така са структурирани университетите Харвард и Оксфорд", коментира
министър Танев.
По думите му четвъртата степен ще са центровете за върхови постижения или клъстерите, но не тези клъстери, които сега
съществуват. Новите клъстери ще са свързани с образованието и науката. В един такъв клъстер може да участват
"структурни единици на висши учебни заведения", както частни или държавни изследователски звена (институти на БАН)
и дадено производство, обясни министърът.
Той отбеляза, че такива 25 клъстера има например във Франция.
√ Пациентите ще влизат в болница само след представяне на лични документи
Регистрационната система ще работи от 1 април и ще позволи прозрачност и повишен контрол
От 1 април хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна
регистрационна система, съобщават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой
български личен документ. За такъв документ ще се зачита както лична карта, така и временни удостоверения, издадени
от МВР при загуба на лична карта, паспорт, моряшки паспорт, удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС, карта за
постоянно пребиваващ в България чужденец, разрешение за пребиваване, личен /зелен/ паспорт от стар тип.
Деца под 14-годишна възраст ще се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните
им се вписват ръчно в Регистрационната система.
Медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в регистрационната система, няма да бъдат
заплащани от здравния фонд.
Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата
от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин, допълват от Здравната каса.
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Системата е разработена по поръчка на НЗОК. Въвеждането й е договорено между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз (БЛС) с Националния рамков договор (НРД) 2015 за медицински дейности.
Целта е да бъде повишен контролът над хоспитализациите и да се избегнат злоупотреби. Контролът при прием и
изписване на пациенти в болниците ще бъде отчитан едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във
времето, когато те реално се случват.
√ Ангелкова не очаква провал на летния сезон заради спада на руски туристи
Рано е да се правят категорични прогнози, каза министърът на туризма
Не бих казала, че ни чака провал на летния сезон, по-скоро той ще бъде труден и изпълнен с предизвикателства. Не сме
поставени в ситуация пред провал, амбицирани сме да обединим усилия, така че летният сезон да бъде успешен. Това
каза министърът на туризма Николина Ангелкова пред bTV.
Тя посочи, че още е много рано да се правят категорични прогнози за очаквания спад и уточни, че към момента
представителите на туристическия бранш се разминават в прогнозите си за очакван спад на руски и украински туристи.
Очакванията им варират от 40% до 80%, каза Ангелкова.
Прогнозите на министерството, които са временни, са за спад между 30 и 40%, допълни тя.
Иван Кирязов от асоциацията на туроператорите у нас коментира, че спадът е осезаем и се движи около 50 процента от
трите пазара – Русия, Украйна и Беларус. На току-що приключилото изложение в Москва е станало ясно, че програмите за
България от тези пазари липсват, няма яснота и по чартърната програма, което по думите му не се е случвало досега.
От бранша предлагат като спешни мерки подсилване на консулствата в Русия, Украйна и Беларус с кадри, изравняване на
визовия режим като цени на Беларус с Украйна, безплатно издаване на визи за лица до 18 години. В отговор Ангелкова
посочи, че процедурите вече са стартирани, а намалението на цените на визите зависи от ЕС, но се работи в тази посока.
„Браншът трябва да се обедини, за да се използват средствата от Европейския съюз, да се подобри качеството на
продукта“, коментира още по темата Ангелкова пред БНР.
„Нашият туристически пазар не е само Украйна и Русия и отливът на туристи не зависи от България, нито е причинен от
България“, напомни тя.
Министърът на туризма повтори междинните данни на ведомството, споед които има засилен интерес в момента от
страна на Германия - с 5% е ръстът спрямо миналата година, Полша – 6-7%, Франция - 4-5%, Литва и Латвия с около 40%, а
от съседните ни страни повишението е средно с между 5 и 10%.
"Туристическият бранш е на сто процента частен. Пакетите се определят от бранша, не от държавата. Ние, където можем
да помагаме – ще го направим", категорична бе Николина Ангелкова.
economic.bg
√ Отпада отработването на почивните дни
До месец депутати ще внесат предложението за законови промени
Отработването на почивни дни в събота да отпадне. Такова предложение ще бъде внесено до месец, обяви
председателят на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм и депутат от БСП Петър Кънев пред
Дарик.
Старото предложение на левицата да не се отработва в съботния ден заради сливане на празниците отново ще бъде
поставено на дневен ред, стана ясно от думите на Кънев.
През 2013 година народни представители от БСП направиха предложение да отпадне отработването в събота. Според
депутата от левицата Петър Кънев полза от отработването няма.
„Анализите са направени много отдавна, няма никаква полза от отработките. Ако излезете в събота следобед на
околовръстното, ще видите, че вече е задръстено. Да не говорим, че тези от вас, които стоят на телефоните по офисите в
събота следобед, чакат с огромно нетърпение някой да звънне и никой не се обажда. Във всички държавни учреждения
обикновено в събота следобед оставят по един дежурен, който да пази територията. Полза няма и това е ясно на всички",
категоричен е депутатът.
Петър Кънев обясни, че отработването в събота е практика само в четири държави в Европа - Унгария, Латвия, Румъния и
България. Той допълни, че в много редки случаи такава практика се прилага и в Русия.
„В нито една от останалите държави правителството не се занимава със сливания. Това е работа на съответния
работодател - дали това е корпоративна структура, т.е. фирма, или е държавата в лицето на съответния премиер или
канцлер, това е отделна тема. Работникът има право да откаже на работодателя, ако работодателят е преценил, че
трябва да се работи или няма да се работи. Ако работникът прецени, че иска да почива, просто си пуска един ден
отпуска. Работодателят няма право да му откаже", каза председателят на икономическата комисия в парламента.
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