Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

investor.bg
√ Бизнесът продължава да настоява за корекция в Закона за земите
Не са решени въпросите за публичните дружества и разораването на полски пътища, заявиха участници в Клуб
Investor
За бързи корекции в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) настояват представители на
бизнеса, тъй като с последните промени в нормативния акт са останали нерешени сериозни въпроси. Това заявиха
участници в дискусията „Ефективни стъпки за земеделско финансиране“, организирана от Investor.bg.
Припомняме, че с последната редакция на ЗСПЗЗ бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски
земи за български юридически лица със собственост извън ЕС.
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отчете,
че е извършена голяма по обем работа с промените в закона и те в голямата си част са полезни. Но когато не се прави
оценка на въздействието, се допускат някои грешки като забраната за притежаване на земеделски земи, заяви той.
„Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти“, припомни той.
Ефектът по думите му е положителна реакция на пазара и корекция на SOFIX в посока нагоре. "Индексът беше надолу от
Коледа насам, когато му повлия поправката в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за пенсионните фондове. Сега от
десетина дни имаме корекция, главната причина е информацията за поправката, свързана със земите", обясни Велев.
Той изтъкна, че ако един американски инвеститор е създал компания в България, купил е земи и след това трябва да
плаща големи глоби от 100 лв./дка, трябва да продаде компанията си.
„Пазарът на земя замира и цените падат драстично. Българските притежатели на земя доволни ли са? Ако тази земя е
обезщетение по взет кредит, банката ще поиска допълнително обезпечение“, изтъкна Велев.
В крайна сметка, бизнес климатът се влошава и инвеститорите бягат, коментира той по повод поправката и допълни, че
въпросът трябва да се решава бързо, защото крайният срок – 1 май, наближава и пазарът на земя ще стагнира.
Стайко Стайков, председател на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), коментира,
че Асоциацията от години работи по комасационни проекти в различни землища. За да бъдат завършени те успешно
обаче, е необходимо глобите да отпаднат, тъй като в комасационните проекти участват публични компании.
Бившият директор на Агенцията по инвестиции Стоян Сталев също разкритикува тази промяна. „Депутатите може би не
си дават сметка – като принуждаваме собственици да продават земя до 1 май, практически правим национализация на
частна собственост. Това е удар по инвестиционния имидж на страната ни“, заяви той.
Друг проблем посочи Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Тя
заяви, че текстовете, според които фермерите могат да разорават полски пътища, също могат да създадат проблеми. В
случая по думите й има колизия на законодателството със Закона за общинската собственост.
Проблемът е, че на места общинските съвети решават, че няма да се дават пътищата под наем. Тогава те могат да се
ползват с решение на директора на областната дирекция по земеделие. Тук обаче общината може да реши да
санкционира земеделеца, изтъкна експертът.
„С малки корекции на ЗСПЗЗ ще се намерят решения на възникналите проблеми. Срокът е 1 май, дотогава има
достатъчно време и много сериозно мислим какви корекции да се направят“, заяви депутатът проф. Иван Станков, зам.председател на парламентарната комисия по земеделие.
Той посочи, че по въпроса за земеделските пътища е имало различни предложения, но е надделяло становището да се
предоставят на фермерите. Като проблем той посочи, че в момента 60% от пасищата са раздадени на хора, които не
отглеждат животни, но ги поддържат в добро състояние.
Според зам.-министъра на земеделието Васил Грудев това ще се промени, когато ползвателите на пасища осъзнаят в
следващите месеци, че сега ще получават по-трудно субсидии за тези терени.
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√ Депутатите ще преразгледат закона за земята, предизвикал хаос сред инвеститорите
Комисията по земеделие в парламента обмисля промени в няколко закона, свързани с поземлените отношения и
арендата, които да внесат ред в хаоса, предизвикан от налагането на глоби върху притежаващите земя компании, чиито
акционери са офшорни фирми или такива извън Европейския съюз. Това съобщи зам. председателят на комисията проф.
Иван Станков по време на кръгла маса, организирана от Клуб Инвестор. Тревогата е свързана със санкциите, които ще
влязат в сила от първи май и които целят забрана за притежаване на българска земя от офшорни компании, чиито
собственици са неизяснени. Самата забрана беше одобрена още с промените в Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, приети през пролетта на 2014 г. С последните поправки в същия закон, одобрени преди месец, пък се
въведоха санкции от 100 лв. за всеки притежаван декар земя от офшорка или компания извън ЕС.
Проблемът дойде от там, че повечето публични компании и фондовете за земеделска земя, където членуват български и
чужди компании, имат за акционери и офшорни фирми. Голяма част от тези дружества се търгуват на фондовата борса и
след решението за санкциите ценните им книжа понижиха цената си и това оказа пагубно въздействие върху целия
капиталов пазар, припомни Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Още по-тревожно е състоянието и с фонодвете за земеделска земя, които финансират планове за комасация на земята в
цялата страна. Ако тези офшорни компании трябва да излязат от участията си в комасационните проекти, това би
блокирало цялостното им изпълнение и ще предизвикат хаос в процеса на окрупняване на земята, което, както се знае,
продължава в продължение на години, коментира и председателят на Българската асоциация на собствениците на
земеделска земя Стайко Стайков. Един комасационен план се извършва за около 3 години и половина. В него участват
български и чужди собственици. До този момент са пред приключване пет подобни проекта. Още 15 са в процес на
стартиране, обясни още Стайков.
Според проф. Иван Станков народните представители обсъждат варианти за разрешаване на проблема. На този етап
обаче той не навлезе в подробности. В края на миналата седмица бюджетна комисия в парламента прие поправки в
Закона за пазарите на финансовите инструменти, с които листваните на борсата публучни компании да могат да
притежават земя, дори ако имат офшорни фирми за акционери.
Васил Велев припомни, че българският бизнес ще сезира и европейските институции по казуса, тъй като не може с
последващ закон да се налагат санкции върху отдавна ситуирани по българското законодателство компании.
economic.bg
√ Отработването в събота не е продуктивно
Според експерти отработените съботи са по-подходящи за укрепване на личностните връзки в колектива
Отработването в събота не е продуктивно. Производителността на труда е ниска, контрагентите извън страната не
работят, изобщо това не е ефективно. Това коментира пред Economic.bg председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод предложението на депутати от БСП отработването на
почивните дни в събота да отпадне.
"Там, където има нужда, особено в частния бизнес, винаги може да се организира извънреден труд. Ако ще се сливат
празници, по-добре е въпросните дни да са за сметка на годишната отпуска", добави Велев.
Според Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа", няма еднозначен отговор по въпроса. В
българската икономика твърде много се набляга на работата. "Когато сме заети, мислим само и единствено за работа и
това неизбежно влияе негативно на личния ни живот и принадлежността ни към определена общност - семейна,
приятелска, роднинска", заяви Загоров.
Според него празниците са най-подходящият повод да заздравим връзките в тази общност и именно затова трябва да
има повече свободни дни около тях. Загоров твърди, че това по никакъв начин не нарушава трудовия процес.
Синдикалистът обясни още, че отговорност на работодателите е да организират работния процес и изпълнението на
трудовите задачи в работните дни. Загоров смята, че "работните съботи" са по-подходящи за укрепване на личностните
връзки в колектива чрез организирането на т.н. тийм билдинги, които сближават служителите в извънработна среда.
Александър Загоров смята, че е добра практика да се поддържа баланс между личен и трудов живот. "Когато хората са
по-отпочинали и имат пълноценен личен живот, те са по-съсредоточени и продуктивни в работата си", заключи
синдикалистът.
Експертът в Института за пазарна икономика (ИПИ) Явор Алексиев е на мнение, че подобно решение е неутрално за
икономиката, защото има своите предимства и недостатъци.
"Слетите почивни дни имат своите положителни страни - потреблението се повишава, хората ги използват за пътувания и
стимулиране на местната икономика в различни региони на страната", заяви той.
През отработващите се съботи производителността на труда е много по-ниска, особено от гледна точка на държавната
администрация. Работи се не само по-малко, но и до по-рано. В крайна сметка се получава някакъв хигиенен полуден,
който е определен да почистване и поддръжка на съответното учреждение, коментира още Алексиев.
Той смята, че всеки работодател, особено в частния сектор, би трябвало да има правото да избира дали да се отработва
или не.

2

cross.bg
√ Велев: В другите държави не сливат празници
Зад предложението да не се отработват празничните дни няма никакви разчети. Това заяви пред БНТ бившият социален
министър Иван Нейков. По думите му няма оценка до какво ще доведе това. Не се знае колко работно време ще се
загубили или спечели.
От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че подкрепя на централно
равнище с декрет да не се добавят почивни дни. Така е в ЕС.
В другите държави не сливат празници, подчерта той.
Велев бе категоричен, че в събота не се работи ефективно. След обяд хората мислят за друго, много често работният ден
се скъсява.
TV 7
√ Да отпадне ли отработването в събота
От БСП отново извадиха дебата по темата на дневен ред
Да отпадне отработването на празници в събота – това отново предлагат от БСП. Мотивите според левицата работният
процес не е пълноценен нито в частните фирми, нито в държавните институции. Идеята се приема спорно и от
работодателите, и от служителите.
Отработването на празници е практика в още три държави в Европа - Унгария, Латвия и Румъния. Още през 2013 г. от БСП
се обявиха срещу т. Нар. "съботници", в които винаги "виси" въпросът "вие ще работите или не?". А отговорът зависи от
сферата на икономиката, в която се работи.
Изследване показват, че при сливане на празниците и в месеците с дълги почивки се намалява производството с 5%
олемите губещи от многото почивни дни са производствените предприятия, които гонят срокове и норма.
В шивашките цехове работният процес не зависи от календара, определен от Министерския съвет. И макар че на шестия
ден от седмицата, производителността на труда е спорна, вариантът този ден да се компенсира от платения годишен
отпуск не се харесва на служителите. Те са на мнение, че по тази логика трябва да се отпускат и повече дни платена
почивка за служителите.
Печелившите сектори от сливането на празници и отработване са търговията и туризма. Работната събота е от полза и за
неработещия служител, който през седмицата не може да си свърши институционална работа.
Някои са на мнение,че по-удачният вариант е да се даде свобода на работодателя и той да прецени дали този ден да е
почивен или да се отработва.
По закон работодателят няма право да задължи служителя си да излезе в платен отпуск, вместо да отработва. Но
държавата няма и как да контролира дали не го прави неофициално.
Видеото може да видите тук.
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Вестник 24 часа
√ БНБ преброи: 11,6 млрд. лв. са в оборот
11,586 млрд. лв. са парите в обращение към декември 2014 г., отчетоха от БНБ. За година те са се увеличили с 1 333
млрд.лв. В края на 2013 г. в сравнение с 2012 г. ръстът бе 703,8 млн.лв. 98% от тях са банкноти, 1,9% монети и 0,06% възпоменателните монети.
В оборот са 396,7 млн. броя банкноти - с 32,1 млн. повече от средата на 2014 г. Най-много като обща сума са 50-левките 3993,0 млн.лв. Като брой първото място е за 20-левките - 127,8 млн.броя.
Условната средна стойност на една банкнота е 28,63 лв. - с 0,67 лв. повече от 2013 г. При монетите тя е останала 0,13 лв.
Намалява броят на купюрите от 2,5 и 50 лева има ръст при тези с номинал 10, 20 и 100 лева, отчита БНБ.
Монетите в оборот са за 225,5 млн. лв. Расте броят на “жълтите” монети от 1 и 2 стотинки - с 46,3 млн.броя, като
едностотинковите монети са 1/3 от общото количество. Използването на металния един лев също се увеличава, а
намалява употребата на монетите от 20 и 50 стотинки.
В последното тримесечие на 2014 г. БНБ е задържала общо 321 броя фалшиви банкноти - това е 0,000081% от общото
количество. Задържани са били и неистински 409 броя евро, 188 броя щатски долари и 15 броя банкноти от други валути.
Най-често се подправят 20-левки, следвани от тези с номинал 10 и 50 лева. Най-малко се фалшифицират 2 и 5 леваиззети са общо само 5 бройки.
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Няма регистрирани фалшиви столевки. Извадените от обращение фалшиви монети са 1071 броя, 90% от които са от 1
лев. Общо 11,1 млн.броя банкноти са били извадени от оборот заради повреди - с 2,5 млн. броя по-малко от 2013 г. Найчесто негодни стават двулевките, а най-трудно се повреждат тези с номинал 50 и 100 лв. Дефектни и извадени от оборот
са 335,9 хиляди броя монети.
БНБ преброи: 11,6 млрд. лв. са в оборот
Условната средна стойност на една банкнота сега е 28,63 лв. Най-подправяни са 20 лева
Банкнотите от 50 лева се подправят рядко, а най-чести са фалшивите 2--левки.
√ НАП: Още четири дни за данък с 5% намаление
Само четири работни дни остават, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по
декларацията си. От НАП напомнят още, че отстъпката се ползва от всеки, който подаде декларацията си за облагане на
доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ако към този момент клиентът няма подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. От приходната агенция
съветват всеки клиент, който подава декларацията с ПИК или електронен подпис, за да ползва отстъпката, преди това да
провери онлайн за неплатени стари задължения.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои
пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Документите могат да се подадат и на място в
офисите на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок
трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод
на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.
Подробна информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки можете да получите от сайта на НАП
www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция.
Номерът е 0700 18 700.
Вестник Капитал Daily
√ ЕС предложи 1 млрд. евро за инфраструктура в Западните Балкани
Сред водещите проекти е нов път от Белград през Косово до Адриатика
На среща на външните министри на страните от Западните Балкани в Прищина в сряда Европейският съюз предложи 1
милиард евро, предназначени за подобряване на сътрудничеството и комуникацията в региона, предаде "Ройтерс".
В конференцията, проведена във формат "Западни Балкани 6", се включиха представители от Сърбия, Босна, Албания,
Черна гора, Косово и Македония. Фокус на инициативата беше намирането на нови механизми за подкрепа на
регионални инфраструктурни проекти. За първи път от обявяването на независимост от страна на Косово през 2008 г.
Прищина е домакин на събитие в присъствието на високопоставени правителствени представители от Сърбия, но за да
няма дипломатическо напрежение, на конферентната маса имаше само табелки с имената, но не и национални флагове.
Инфраструктурните проекти, които ще бъдат финансирани с европейски средства, трябва да бъдат приключени до 2030
г., заяви европейският комисар за политиката на съседство Йоханес Хан. "Не само, че Европейският съюз е на ваша
страна, но и е реално посветен на подобни инвестиции, които свързват Западните Балкани с Европейския съюз",
коментира той.
Министрите от присъстващите на форума държави се съгласиха да координират съвместно проектите, които трябва да
създадат интегрирана транспортна мрежа в региона. Между предвидените проекти са създаването на магистрала,
свързваща Косово и Сърбия, и построяването на нов път от Белград до адриатическото крайбрежие през Албания.
Кой ще управлява
За целта шестте държави трябва да се фокусират върху важните интерконектори и да осигурят фискални и бюджетни
мерки за реализирането им навреме, както и добросъседство и взаимни ангажименти по тях. Публичните средства са
оскъдни и затова трябва внимателно да подберем проектите и приоритетите си, както и възможностите за привличане на
частен капитал, заяви еврокомисарят.
Това ще става от национални комисии за инвестиции, събиращи работата на финансовото и други министерства,
Европейската комисия, международни финансови институции и основните играчи в частния сектор.
"Иначе казано, не става дума да имаме възможно най-голямата регионална основна инфраструктура, а да се
съсредоточим върху най-важните сегменти, които могат да станат реалност в обозримо бъдеще. Нямаме нужда от
"големи проекти", а от "добри проекти", каза Хан.
Той обясни, че ако тази регионална мрежа се свърже с Договора за транспортна общност в ЕС, ще стане задължително за
Западните Балкани и ЕС да засилят този процес. Същото важи и за енергийните мрежи, за разделянето на производители
от преносители на енергия и достъпа на трети страни до инфраструктурата.
Какво следва
Процесът ще бъде обсъден и на среща на премиерите на шестте държави в Брюксел на 21 април, където ще бъде
предложено споразумение за политическата му подкрепа от най-високо ниво.
През юни в Рига министри от шестте страни от Западните Балкани ще одобрят координатори за различните коридори.
Това са ръководителите, които трябва да организират контактите между заинтересованите страни, нуждата от
регулаторни промени, какви са приоритетните инвестиции за трансгранични връзки и къде са най-проблемните
"задръствания" по транспортните коридори.
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Финалното събитие на процеса за 2015 г. ще бъде през август във Виена, където ще бъде представен конкретният списък
с инвестиционни приоритети в енергетиката и регионалния транспорт. Това ще са напреднали в реализацията си
проекти, за които има предвидени до 130 млн. евро от IPA II – фондовете, в които Йоханес Хан заяви, че ЕС е готов да
вложи до 1 млрд. евро.
Йоханес Хан припомни на събралите се, че "добре развитата и свързана инфраструктура за транспорт и енергия е ключов
стимул за икономически растеж, нови работни места и привличане на инвестиции". Той сравни задачата с изработването
на добър компютър, "който обаче се нуждае като всеки хардуер с добър софтуер, за да работи ефективно, а колкото подобър е софтуерът, толкова по-голям е потенциалът му".
Брюксел одобри програма на България за бежанци
Европейската комисия одобри в сряда 22 международни програми за бежанци, миграция, интеграция и вътрешна
сигурност за периода 2014 - 2020 г., сред които и тази на България. Те ще бъдат финансирани с общо 1.8 млрд. евро.
Общите средства по двата фонда, от които ще се извършва финансирането, е почти 7 млрд. евро за този период, а 85% от
тях минават през национални програми. Още 36 програми се очаква да бъдат одобрени по-късно тази година и с тях се
подобрява капацитетът за настаняване на чужденците и процедурите за обработване на молбите им, интегриране на
имигрантите и устойчивост на програмите за завръщането им по родните места. Почти 100 милиона евро ще се
използват през тази година за преместване на търсещите убежище в рамките на ЕС. За вътрешната сигурност се помага за
контрол на границата, трансгранично сътрудничество, ефективна борба с тероризма, радикализацията, трафика на
наркотици и хора, киберпрестъпленията и други форми на организирана престъпност.
√ Правителството създаде поредния консултативен съвет
Той ще определя икономически политики, като ще включва депутати, министри и работодатели
Правителството създаде по предложение на икономическото министерство поредния консултативен съвет, чиято
функция, поне на хартия, е да консултира кабинета при определяне и провеждане на икономическата политика на
България. Той трябва да анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел
повишаване конкурентоспособността на икономиката. На теория поставените цели звучат като удар в десетката, но
практиката досега показва, че това вероятно ще е просто поредната административна структура, без реална полза от нея.
Според Зорница Славова, икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), това ще е още една куха структура, която
освен всичко припокрива дейността си с други вече съществуващи структури. Дори без задълбочено изследване на 27-те
съвета към МС, функциите и целите се припокриват с тези на Съвета по иновации и наскоро анонсирания от
вицепремиера Румяна Бъчварова Съвет за развитие.
Проблеми
Справка в портала за консултативните съвети към Министерския съвет разкрива и други проблеми, свързани с дейността,
отчетността и съответно ефективността на консултативните съвети. При създаването на структурите обикновено се
определя минимален брой заседания, които трябва да се проведат за определен период. Голяма част от съветите обаче
не се съобразяват с регламентирания минимален брой заседания, а някои не са се събирали от години.
Най‐разпространеният механизъм за отчетност на съветите е публикуването на протоколите от заседанията, на отчети и
допълнителни документи и материали на Портала за консултативните съвети към Министерския съвет или на специални
раздели в сайтовете на съответните министерства. Повече от половината обаче не публикуват никакви доклади за
дейността си. Статистиката показва, че само около 25% от тях в България изготвят годишни доклади за дейността си,
въпреки че по‐голямата част имат подобно изискване, заложено в акта за създаване или правилника на съвета."Има и
съвети като Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), които се събират редовно и вече обявяват
докладите си навреме. Много от съветите обаче нито се събират, нито се знае какво вършат дори да се съберат",
коментира Зорница Славова.
Другият проблем на консултативните съвети е, че дори да има заседания, да има решения, мнозинството от решенията
не се прилагат на практика. Най-често министърът решава съответния казус самостоятелно, без да се съобразява с
предложенията на съвета.
Състав
Националният икономически съвет ще се председателства от министъра на икономиката Божидар Лукарски и в състава
му ще бъдат включени заместник-министри от различни ведомства. Предвижда се в работата на съвета да бъдат
привличани и председателите на постоянните комисии към Народното събрание, както и ръководителите на
парламентарни групи, ангажирани с изпълнението на управленската програма на правителството.
Интересното е, че част от този съвет ще бъдат и председателите на представените на национално ниво работодателски
организации. Това са Сашо Дончев (БСК), Кирил Домусчиев (КРИБ), Васил Велев (АИКБ) и Цветан Симеонов (БТПП). В
същото време според официалната информация синдикалните организации няма да бъдат представени.
√ НАП продължава да задържа пенсионни вноски за частните фондове
Въпросът ще бъде поставен на изслушване на временната анкетна комисия в парламента
Националната агенция за приходите ще трябва да даде информация на парламентарната анкетна комисия за пълната
каша с превеждането на вноските в частни пенсионни фондове, стана ясно от дневния ред на комисията, оглавявана от
Корнелия Нинова. Пенсионните фондове вече поставиха на обсъждане в комисията при предишното й заседание
проблемите, които създава НАП на осигурените. През последните четири години, след като не НОИ, а НАП започна да
превежда осигуровките, масово в извлеченията на осигурените за втора пенсия се вижда, че приходната агенция е
сторнирала осигуровки, и то внесени преди например 10 години. За това няма обяснение и пенсионните фондове
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настояват НАП да изработи механизъм и да даде яснота за всеки отделен случай, за да могат и те да информират
клиентите си каква е причината вноските им да бъдат отписвани от партидите им. В случая става въпрос за абсолютно
изрядни осигурени, които не само са декларирали, но и са внесли осигуровките си, и то преди много години.
227 хиляди неизвестни
Пенсионните фондове поставят и втори много съществен въпрос към НАП. От 2010 г. до момента осигурителните
дружества много рядко получават осигуровките на самоосигуряващите се лица, което означава, че НАП ги задържа. Става
въпрос за над 227 хил. самоосигуряващи се лица според статистиката на Националния осигурителен институт към края на
декември 2014 г.Самото темпо на превеждане на осигуровките към частен фонд също е забавено. По принцип по закон
то трябва да става не по-късно от месец, а ако това не се случи, НАП трябва да начислява лихва за забава. Вноските обаче
закъсняват с повече от месец, фондовете като цяло никога не са получавали лихви за забава, а обичайно през ноември и
декември преводите на вноски драстично намаляват, което на практика означава, че държавата има скрити задължения,
които не обявява.
На тъмно за неразпределените вноски
През последните пет години пенсионните фондове не са получавали информация колко са събраните, но
неразпределени вноски. През 2010 г. размерът им е около 130 млн. лв., но явно се е увеличил. Става въпрос за
декларирани неправилно или внесени по друга статия осигуровки.
До редакционното приключване на броя от НАП не отговориха какъв е размерът на неразпределените вноски, задържа
ли осигуровките за пенсия и какви са причините за непрекъснатото отписване на осигуровки.
Вестник Сега
√ Парите от Брюксел за заетост задържат безработицата с 2% годишно
Тежката бумащина отказва фирмите да се включат в схемата за младежка заетост
Безработицата у нас е средно с около 2% по-ниска годишно благодарение на мерките за заетост и обучение по ОП
"Развитие на човешките ресурси". Само 43 хил. безработни българи обаче са намерили трайно работа от старта на
програмата през 2007 г. до сега. Други 65 хил. са включени в заетост след обучение. 70 хил. безработни са се обучавали,
но 4 хил. не са завършили обучението. Това отчетоха социалният министър Ивайло Калфин и екипът му пред депутатите в
парламентарната комисия.
"Ако разкриването на едно работно място струва 3300 лв., то ни излиза много скъпо. Какъв е трайният ефект от
програмата, има ли устойчивост на работните места?", попита Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт.
"Ефективността ще става все по-важна, като досега се е търсело по-скоро усвояване. Но трябва да видим каква е целта,
защото активирането на демотивираните хора и намирането на работно място в бедни региони, където няма
работодатели, е много по-скъпо, отколкото в големите градове, където, ако смятаме така, ще има най-голяма
ефективност. Това ще е приоритет в новата програма - да мотивираме демотивираните и да ги вкараме в бюрата по
труда", коментира Калфин. "Ефективността не може да се мери по този начин, защото целта не е да се разкриват работни
места", добави и зам.-министърът Зорница Русинова. Краткосрочното обучение на човек струва на програмата около 4050 лв., а когато става дума за дългосрочно до 7-9 месеца - сумата стига 1000 лв.
100 хил. учениците са преминали през мерки за превенция за отпадане от училище, а 31 хил. деца са върнати в класната
стая, след като са спрели да учат. 10 хил. възрастни са включени в програма за ограмотяване. Една от неуспешните
мерки, за които признава ведомството, е за предприемачеството, където са разкрити само 18 трайни работни места, а са
похарчени милиони. Има сключени договори за 1000 предприятия, но 80% от тях изтичат тази година.
През март ще е ясно дали трябва да се пренасочат пари от рискови проекти към други, които са одобрени, като тази
година трябва да бъдат усвоени близо 500 млн. лв. от оперативната програма за 2007-2013 г., за да няма нито лев
загубен.
БУМАЩИНА
Заради бумащината в Дулово има фирми, които се отказват да наемат младежи до 29 г. по схемата за младежка заетост
от новата оперативна програма. В общината са одобрени 19 фирми за 45 работни места. "Но след като разберат какви
документи им искат от бюрото по труда - книга на акционерите и прочие, а след това и документите за отчетност всеки
месец, те са на път да се откажат, защото ако наемат един младеж, трябва да наемат още един работник да се грижи
само за документацията. Абсурдно е", алармира депутатката от ДПС Невин Хасан. Калфин се ангажира лично да разгледа
какви документи се искат. 35 млн. лв. са одобрени по тази схема от новата програма, като целта е да се осигури стаж или
обучение във фирма - досега одобрените работни места за столицата са 2276, а за страната - 3932, показва справка на
Агенцията по заетостта. Няколко облекчения се подготвят за новия период до 2020 г. - кандидатстването по всички схеми
да е онлайн, да се намалят максимално документите, които се искат от фирмите, а безработните да получават
интегрирана услуга от само един работник в бюрото по труда.
Вестник Монитор
√ Държавата изпрати синдици в КТБ
След като Фондът за гарантиране на влоговете ги поиска, а съдът ги одобри
Борисов: Уж нямаха собственост, пък за €1 продават маса предприятия като „Кремиковци” и „Балкан”
Служебни синдици влизат във фалираната КТБ. На този етап те са двама, като в рамките на само ден те бяха предложени
от Фонда за гарантиране на влоговете и одобрени от съда. Лазар Илиев и Росен Ангелчев трябва да сменят досегашните
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квестори, назначени от БНБ в трезора миналото лято. Това реши вчера състав на Софийския градски съд с председател
Иво Дачев.
Искането за назначаване на служебните синдици беше внесено вчера от Фон‐да за гарантиране на влоговете ден след
като в “Дър‐жавен вестник” бяха обнародвани законовите промени, позволяващи назначаването им. Спеш‐ните
нормативни поправки бяха извършени по искане на премиера Бойко Борисов, който предупреди преди десетина дни, че
в КТБ тече повторно разграбване на активи под носа на квесторите
В мотивите, депозирани пред Темида, от фонда посочват, че настояват за назначаването на временните синдици, тъй
като процедурата по обявяване на КТБ в несъстоятелност е блокирана от друго дело във ВАС – спорът срещу отнемането
на лиценза за банкова дейност на трезора. “Този спор продължава вече няколко месеца, което забавя откриването на
производство по несъстоятелност на КТБ и неминуемо води до намаляване на стойността на активите на банката и
съответно на намаляване на размера на средствата, които ще се възстановят”, пише още в мотивите на фонда, който,
след като изплати на вложителите гарантираните им по закон депозити на обща стойност 3,5 млрд. лв., стана първи по
ред кредитор на КТБ, а работата на назначените вчера синдици ще е да прегледат всички сделки заем срещу дълг,
направени през изминалите месеци, и да анулират тези, които са в ущърб на държавата. Както и да издирят активите,
финансирани от банката, дори и те вече да са в ръцете на трети фирми, а не на дружества кредитополучатели. В
мотивите си до съда от фонда са допълнили, че Лазар Илиев и Росен Ангелчев са били избрани от списъка с 26 одобрени
специалисти по банкова несъстоятелност, отговарят напълно на изискванията на закона и вече са дали своето писмено
съгласие за встъпване в новия пост.
Само няколко часа по-късно съдията-докладчик по делото за несъстоятелността на КТБ Иво Дачев одобри искането на
фонда. В решението на СГС бе записано още, че Илиев и Ангелчев имат два дни, за да влязат в затворения трезор. След
като това се случи, правомощията на досегашните квестори Станислав Лютов и Елена Костадинчев ще бъдат прекратени.
Вкар‐ването на синдиците беше приветствано от премиера, който на вчерашното заседание на МС обясни, че очаква те
бързо да прегледат всички одобрени от предшествениците им прихващания. “От днес вече имаме синдици – двама като
начало, след четири дни още един, и те ще тръгнат, за да отговорим на обществото именно по тези цесии, сделки, за
които научаваме от медиите, за да защитим сто процента имуществото на държавата”, заяви Борисов и допълни, че
очаква анализът на синдиците за това какви активи реално има в КТБ.
“Уж нямаха собственост, пък как изскачат, за по едно евро продават маса предприятия, което удивително ми напомня
“Кремиковци” едно време и “Балкан” как си отидоха”, посочи още Борисов. Според премиера
анализът на синдиците е нужен, за да се защити държавното имущество
“С една дума, ние имаме само една единствена цел – имуществото да бъде върнато в полза на държавата и след това,
когато бъде разпродадено, парите да си влязат в бюджета. Сиреч данъкоплатците да не загубят пари. Това ще бъде
огромно недоволство на много бизнесмени, но в случая най-милото за нас си е държавата и хората, които на никого не
са длъжни да плащат пари”, категоричен бе премиерът.
√ 820 млн. лв. повече в хазната от борбата с контрабандата
Държавата е събрала с 820 млн. лв. повече през първото тримесечие спрямо 2014 година. Това се дължи на
активната и постоянна борба с контрабандата, отчел вчера пред министрите премиерът Бойко Борисов, стана
ясно от стенограмата от заседанието на МС.
С една дума, без много да се шуми, без никакви предварителни приказки и изхвърляния, звеното за борба с
контрабандата, което е съставено от прокурори, ДАНС, МВР, Финанси, НАП, “Митници”, с изведени отделни работни
места, само по това работещи, материалният израз е най-добрата оценка - 820 милиона повече. Тези пари иначе отиват в
организираната престъпност, отиват в корупция, отиват в сивия сектор, заявил Борисов. Премиерът поставил задача
приходите да набъбнат до 1,5 млрд. лв. Оттук нататък всичко, което изкарваме повече, ще влиза в попълване на дупките
от “експеримента Орешарски”, добавил той. И отчел също така, че основните петролни компании са вдигнали с 67-68%
продажбата на горива. От 86% на черния пазар на тип цигари сега са 4%, похвалил се още Борисов. Той обаче се
възмутил, че от радарите са били загубени два кораба за цели три дни. Влизайки в нашите териториални води, са
изключили системите. За единия снощи имах дълъг разговор с колегата Ердоган. И веднага - единия кораб ни го
задържаха в Турция. Нямат никакви документи за това какво са правили насам в нашите териториални води, каза
премиерът. Той наредил проверка на всички всички граничари, които са били на работа. И ако се докажат нарушения, ще
бъдат дадени на прокурор, разбира се. Защото те какво правят? Допрат се двата кораба, прехвърлят горивото,
разпръснат се и хайде, след това в така наречените ведомствени бензиностанции, разяснил схемата Борисов.
Премиерът разпоредил и пълна проверка в енергетиката, като настоял тя да обхване и всички топлоцентрали, заводски
централи, мини и ВЕИ-та и да се прекратят загубите на НЕК.
Борисов напомнил вчера на министрите да се съобразят с обявения тридневен траур в Европа, заради катастрофата с
германския ербъс А320. “Вижте по институции знамената. Бог да прости хората. Имайте го предвид”, обърнал се той към
тях. Борисов е провел и телефонен разговор във вторник с турския президент Реджеп Ердоган, в който е изказал
съчувствие, заради загиналите негови сънародници при катастрофата във френските Алпи. Двамата са обсъдили и
бъдещето на енергийните проекти в региона. Темата ще бъде сред основните на двустранната среща, която Борисов и
Ердоган са се разбрали да бъде проведена скоро. В телефонен разговор, в който го поздравил за изборната победа,
Борисов обсъдил възможностите за скорошна среща и с израелския си колега Бенямин Нетаняху.
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√ ДО КРАЯ НА 2015 Г.
Въвеждат 10 електронни услуги за бизнеса
До края на 2015 г. Министерството на икономиката ще въведе десет електронни услуги за бизнеса, съобщи вчера зам.министър Любен Петров при откриването на "Стройко 2000" в НДК.
Министерството насърчава електронните услуги, иновациите, електронните и обществените поръчки, допълни той.
Петров отбеляза, че министерството ще редуцира административните режими и ще премине от разрешителни към
уведомителни и изтъкна, че идеята е от тази реформа бизнесът да може да спести над 113 млн. лв.
Заместник-министърът каза, че фирмите от строителния бранш ще могат бъдат бенефициенти по новата оперативна
програма "Иновации и конкурентоспособност" по мерки за енергийна ефективност. Той напомни, че през новия
програмен период бизнесът ще има възможност да ползва почти 3 млрд. лева. Като резултат от тази програма се очаква
около 9000 фирми да се възползват от нея. Очаква се над два милиарда лева да бъде привлечен частен ресурс. В
строителното изложение участват над 200 български и чуждестранни фирми.
investor.bg
√ Програмата за човешки ресурси приключва без пропуски и грешки, отчете Калфин
До края на годината ще завършим изцяло ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 година, каза
вицепремиерът
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) за изминалия програмен период 2007-2013 година
върви много добре, наддоговорена е, а до месец май ще се прецени дали има нужда да се пренасочват средства между
отделните програми. Целта е до края на тази година програмата да бъде приключена на сто процента.
Това каза вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пред депутатите от парламентарната комисия по труда и
социалната политика по време на изслушване за напредъка по ОП РЧР за миналия програмен период.
Калфин определи целите по завършването на програмата като амбициозни. „Чака ни напрегната работа по завършването
на този програмен период на ОП РЧР”, посочи вицепремиерът.
По думите му през 2014 година е продължил добрият темп на финансово изпълнение на програмата. Към 31 декември
2014 година размерът на договорените средства възлиза на над 2,478 милиарда лева, което е 104% от общия бюджет на
програмата. Разплатени са 2,018 милиарда лева, или 85% от общия бюджет, верифицираните разходи възлизат на 1,859
милиарда лева, или 78% от бюджета, сертифицираните разходи са 1,544 милиарда лева, или 76% от бюджета на
програмата.
С цел да не бъдат загубени средства по оперативната програма до края на 2014 година са сертифицирани 1,438
милиарда лева, с което целта е преизпълнена с над 106 милиона лева.
Калфин съобщи, че по ОП РЧР от текущия период над 43 хиляди безработни са започнали работа, над 70 хиляди души са
били включени в обучение, близо 8 хиляди са започнали работа в сферата на социалната икономика, 315 хиляди са
заетите, които са били включени в обучение.
Над 113 хиляди ученици и студенти са взели участие в практики в реална работна среда, 7 хиляди деца със специални
образователни потребности са били интегрирани в образователната система, 31 хиляди ученици, отпаднали от училище,
отново са ингегрирани.
През 2014 година се наблюдава значителен напредък по по-голямата част от показателите, отчете още министърът. По
думите му налице е постоянен висок темп на включване на заети в обучения за повишаване на професионалната
квалификация и по ключови компетенции. По данни на управляващия орган на оперативната програма не са
идентифицирани съществени проблеми в реализацията на програмата.
В началото на миналата година Европейската сметна палата не е открила никакви пропуски и грешки по програмата при
направения одит. Заключението на одиторите от ЕК също е било, че системите за управление и контрол работят
ефективно.
Министър Калфин коментира, че през новия програмен период по ОП РЧР ще се търсят провеждането на мерки, които
струват повече, но са важни за обществото и пазара на труда. Той визира мерки за изваждане на пазара на
обезкуражените – тези, които не са нито в обучение, нито в заетост и които трудно се мотивират да се върнат на трудовия
пазар. Целта ще бъде повече хора да бъдат записани в бюрата по труда, но тези мерки ще са и по-скъпи.
„Ще търсим скъпата и трудна дейност, така че поне веднъж да ги изкараме на пазара на труда“, посочи Калфин.
Председателят на социалната комисия Хасан Адемов допълни, че целта на програмата е да създава умения, навици и
компетенции у хората, а не само да създава работни места, защото те няма как да бъдат устойчиви. Социалното
министерство не създава работни места, това е работа на икономиката и на бизнеса, илюзия е, че оперативната програма
може да реши проблемите на пазара на труда“, посочи Адемов.
√ Добрев: Енергийната ефективност разкрива огромен потенциал за икономиката
В енергийната комисия в Народното събрание ще разгледат на второ четене проект за промени в Закона за
енергийната ефективност
В България потребяваме три пъти повече енергия на квадратен метър, отколкото в Германия, коментира пред БНР
председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев. По тази причина и между първо и второ четене
той, заедно с група народни представители от ГЕРБ, е внесъл искане за промяна в проекта за промени в Закона за
енергийната ефективност.
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Според внесения доклад в енергийната комисия искането на Добрев е обществените сгради да изпълняват мерки за
енергийна ефективност не върху 3% от разгънатата си площ, а върху 5% всяка година.
„Ние си поставяме амбициозни цели в посока на енергийната ефективност“, коментира Добрев пред националното
радио и допълва, че има огромен потенциал, който трябва да бъде използван, защото той може да помогне и за
икономическото развитие на страната и да донесе допълнителни ползи за околната среда.
Промените в Закона за енергийната ефективност не са насочени директно към потребителите, призна още Добрев.
Припомняме, че промените бяха приети експресно на първо четене и в парламентарната комисия, и в пленарната зала,
защото Европейската комисия започна процедура срещу страната заради забавеното имплементиране на текстовете на
директивата за енергийната ефективност в националното законодателство.
Промените предвиждат още доставчиците на енергия да предоставят на потребителите информация за крайното
потребление на почасова база. Целта е домакинствата да планират по-добре своята консумация, а не с цел преминаване
на различни тарифни планове.
„Това няма отношение към цената на тока“, каза още Делян Добрев и допълни, че това, което ще свали сметките, са
инвестициите в енергийна ефективност.
„Нито една политика в енергетиката не може да намали сметките с 50%, както може да направи санирането на цялата
сграда“, каза още депутатът.
По-късно днес в енергийната комисия ще бъдат разгледани предложенията за промени в законопроекта, внесени между
първи и второ четене. Част от тях предвиждат всички обществени сгради с разгъната площ над 250 кв. метра да подлежат
на задължително обследване и сертифициране. Изключение от това правило обаче са сградите, които са с културна
ценност.
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