Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия Европа
√ Бизнесът губи половин милиард лева годишно заради почивните дни
Заради многото почивни дни родният бизнес губи около половин милиард лева годишно. Това обяви в сутрешния блок на
ТВ "Европа" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Коментарът му идва след поредната серия от неработни дни - след Великден и 1 май тази седмица отново ще почиваме –
в сряда, 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Велев е на мнение, че все пак има и печеливши сектори
през почивните дни - туристическият бранш, търговията в курортните райони, както и транспортният и хранителновкусовият отрасъл.
Видеото може да видите тук.
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√ Заради многото почивни дни родният бизнес губи около 500 млн. лв. годишно
Заради многото почивни дни родният бизнес губи около половин милиард лева годишно. Това обяви по ТВ “Европа“
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Коментарът му идва след поредната
серия от неработни дни - след Великден и 1 май тази седмица отново ще почиваме в сряда, 6 май - Ден на храбростта и
празник на Българската армия. Велев е на мнение, че все пак има и печеливши сектори през почивните дни туристическият бранш, търговията в курортните райони, както и транспортният и хранително-вкусовият отрасъл.
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√ Бизнесът губи половин милиард лева годишно заради почивните дни
Заради многото почивни дни родният бизнес губи около половин милиард лева годишно. Това обяви в сутрешния блок на
ТВ "Европа" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Коментарът му идва след поредната серия от неработни дни - след Великден и 1 май тази седмица отново ще почиваме –
в сряда, 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Велев е на мнение, че все пак има и печеливши сектори
през почивните дни - туристическият бранш, търговията в курортните райони, както и транспортният и хранителновкусовият отрасъл.
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√ Заради многото почивни дни родният бизнес губи около 500 млн. лв. годишно
Заради многото почивни дни родният бизнес губи около половин милиард лева годишно. Това обяви по ТВ "Европа"
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Коментарът му идва след поредната серия от неработни дни - след Великден и 1 май тази седмица отново ще почиваме в
сряда, 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия. Велев е на мнение, че все пак има и печеливши сектори
през почивните дни - туристическият бранш, търговията в курортните райони, както и транспортният и хранителновкусовият отрасъл.
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√ Заради многото почивни дни родният бизнес губи около 500 млн. лв. годишно
Заради многото почивни дни родният бизнес губи около половин милиард лева годишно. Това обяви по ТВ "Европа"
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Коментарът му идва след поредната серия от неработни дни - след Великден и 1 май тази седмица отново ще почиваме в
сряда, 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия. Велев е на мнение, че все пак има и печеливши сектори
през почивните дни - туристическият бранш, търговията в курортните райони, както и транспортният и хранителновкусовият отрасъл.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Правят стрес тестове на банките у нас догодина
Оценка на активите и стрес тестове за всички български банки ще стартират от 2016 г.
Авторитетна чужда фирма ще е консултант, а целта била да се разбере реалното състояние на банковата система. Това е
записано в национална програма за реформи, която кабинетът прие и изпрати в Брюксел.
Методологията ще е сходна с тази, по която ЕЦБ оцени активите на най-големите банки в еврозоната. Графикът предвижда
оценяването на активите да стартира в началото на 2016 г. и да продължи до май. През юли започва стрес тест и в края на
годината ще са ясни резултатите.
Подготовката започва от юли 2015 г. и до септември трябва да са избрани предпазните механизми, които да се задействат,
ако се окаже недостиг на капитал в банки, който не може да бъде попълнен със заеми. На всички банки ще бъде раздаден
списък с оценителни компании. Трезорите трябва да поемат разходите по услугата. Стрес тестът ще завърши с определяне
на мерки, които всяка банка трябва да предприеме, за да попълни евентуален недостиг на капитал.
Вече се обмислял наборът от неблагоприятни икономически и финансови сътресения, които да влязат в банковия тест.
До средата на 2016 г. банките трябва да генерират ресурс за покриване на разходите по обезценката на активи, да изчистят
балансите си и да подобрят показателите за покритие.
Одитът за съответствие на надзора в БНБ с евростандартите пък вече бил готов, става ясно от документа. Очаква се МВФ и
Световната банка да го обявят до 2-3 месеца. След това БНБ ще предложи подходящи законови промени. Най-късно до
есента трябва да е в сила и закон за преструктуриране на банки, за да има правила за действие преди началото на стрес
тестовете.
√ 8% ръст на износа за 2 месеца
От началото на годината българският износ постепенно се възстановява. За периода януари-февруари е отчетено
увеличение със 7,7 на сто спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Националния
статистически институт.
За два месеца в чужбина са заминали български стоки за 6,8 млрд. лева Те са разпределени почти по - равно - колкото през
януари, толкова и през февруари.
Ръстът в износа се отразява положително и на търговското салдо на България. “Дупката” във външната ни търговия се е
свила с 338 млн. лв. до около 1 млрд.
Ако се елиминират разходите за транспорт и застраховки при внос на стоките, отрицателното салдо е дори още по-ниско 731 млн. лв.
Нарастването се дължи основно на много доброто развитие на износа за страните от ЕС, твърдят от Министерството на
икономиката.
Има обаче значителни ръстове и към трети страни. Изненадващо от началото на годината най-много българският
износ се увеличава за Република Южна Африка.
Натам ръстът е с внушителните 259,6%. Ако обаче числата се разгледат по-внимателно, се оказва, че през януари и
февруари 2014 г. експортът ни за РЮА са били символичните 200 000 лв. Сега той вече е за 18,7 млн. лв., откъдето идва и
огромното нарастване. Най-същественият ръст за РЮА е на напитки, храни и тютюн. При тези стоки през миналата година
износът е бил за 90 хил. долара, а сега е надхвърлил 8 млн. долара.
Увеличение има и при дрехите и обувките, при суровините за производство на храни, електрически машини,
транспортните средства и резервните части.
Добре се развива износът ни за Иран. От 29,4 млн. лв. за първите 2 месеца на 2014 г. вече е 65,7 млн. лв. за тази година
или със 123,5 на сто повече.
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Най-съществено увеличение има при лекарствата и козметиката, където износът е нараснал близо три пъти.
Повече са изнесените пластмаси и каучук, торове, машини, резервни части.
Удвоен е и експортът на България за Египет, Индонезия и Босна и Херцеговина Значителен ръст от 76,8% е отчетен и към
Индия. Почти толкова - 53,4 на сто, е увеличен и износът за Япония.
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За РЮА увеличението е с 260%, за Иран - със 123 на сто. За Индия България е изнесла основно храни, напитки, тютюн,
желязо, стомана, мебели, лекарства и козметика. С Япония търговията е била с лекарства и козметика, машини и резервни
части.
Принос за добрите данни на българския експорт има земеделието. Износът на мазнини, масла и восъци от животински и
растителен произход се увеличил с 230%, а на храни и живи животни - с 69,3 на сто. Те са компенсирали спада в
традициония водещ експортен отрасъл - този на горива, масла и нефтопродукти.
Основен търговски партньор на България остават държавите от ЕС, като за тях отива 65% от износа ни. Основно за Германия,
Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия. Спад е регистриран само за 6 страни от ЕС - Австрия, Естония, Ирландия,
Испания, Латвия и Унгария.
Анализът на водещите 20 позиции в износа за ЕС сочи нарастване при почти всички стоки като нерафинирана и рафинирана
мед, семена от слънчоглед и олио, медикаменти, руди, текстилни изделия, проводници, хладилна техника, двигатели,
акумулатори, пшеница, царевица и др.
Сред третите страни, към които е насочен почти 35% от износа, водещи са Турция, Китай, Сърбия, Сингапур, Македония и
Русия. Следват Обединените арабски емирства, Египет и др.
Вестник Капитал Daily
√ Правителството опроверга ефекта на собствената си пенсионна реформа
Увеличените осигуровки ще свиват дефицита на НОИ до 2029 г., след това "дупката" отново започва да расте, показва
конвергентната програма на България
Промените в пенсионния модел, представени от правителството в края на март, не решават финансовите проблеми на
системата в дългосрочен план. Това на практика е доказано от Министерството на финансите в актуализираната
конвергентна програма (2015 – 2018 г.), изпратена за съгласуване до Европейската комисия. Там ясно се вижда, че заради
решението да се вдигнат осигуровките на работещите ще има свиване на дефицита във фондовете на държавното
обществено осигуряване (ДОО) до 2029 г. След това обаче ефектът ще започне да изчезва и през 2060 г. той ще е същият,
какъвто би бил и без правителствените мерки (виж графиката).
Анализът показва, че пенсиите ще се увеличат в номинална стойност, но ще намаляват като част от доходите на
работещите. Всъщност дългосрочната перспектива пред пенсионната система със заложените промени не изглежда никак
добра. Населението ще продължи да застарява, броят на пенсионерите ще се увеличава, разходите за пенсии като процент
от БВП няма да намалеят значително, а в номинално изражение ще се повишат в пъти. Като инструментариум за
изчисленията е използван актюерски модел на Националния осигурителен институт (НОИ) за дългосрочно прогнозиране
на фондовете на ДОО.
Къде е проблемът
Конвергентната програма доказва това, което много експерти обясняват – само с механично вдигане на осигурителната
тежест за работещите и без мерки за овладяване на разходите и запушването на пробойните в системата (като
безконтролното повишаване на инвалидните пенсии) няма как тя да се стабилизира. Финансовото министерство е
анализирало два варианта на развитие на пенсионната система - "базов" и вариант "пакет от мерки". В първия случай се
използват параметрите на текущото законодателство (в сила към месец април 2015 г.), а във втория – пакетът от мерки на
правителството (виж карето).
В него обаче липсват няколко съществени елемента, които биха помогнали на системата да постигне устойчивост в
дългосрочен план. На първо място стои нерешен проблемът с огромния брой фиктивни инвалидни пенсии. По този казус
здравното и социалното министерства все още не са се разбрали, въпреки че първоначалния план беше това да се случи
до края на март. "С министър Москов уточнихме в каква посока ще вървим принципно. Тя ще бъде на разделяне на
медицинската експертиза, след това трудова експертиза и по възможност създаване на индивидуален съвет за всеки
отделен човек. За да се прецени какви са индивидуалните потребности на всеки човек", коментира в края на миналата
седмица социалният министър Ивайло Калфин. Той уточни, че има създадена работна група, която има срок до 22 май да
представи програма за работа. Най-дълго според него ще отнеме създаването на стандарти, по които да работят тези
комисии.
Друг съществен проблем е липсата на мерки, с които да се стимулират хората да се осигуряват на реалните си доходи.
Нещо повече - върви се точно в обратната посока – вдигат се вноските към фондовете на НОИ, а се ограничават
възможностите за инвестиране в лични партиди. В момента в КСО е записано, че вноската в универсален пенсионен фонд
трябва да се увеличи от 5 на 7% от 2017 г., но правителството предвижда да отмени вдигането за сметка на вноската в НОИ.
Според Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ) с това решение стимулите и на входа, и на изхода
на пенсионната система ще останат в ущърб на финансовото й състояние – на входа хората нямат никакъв стимул да се
осигуряват на пълните си заплати, а на изхода – всичкия стимул да се оттеглят рано в пенсия.
Резултатите от дългосрочната прогноза на правителството показват, че и при двата варианта системата ще остане на
дефицит през целия период от 45 години, който в началото на периода е около 2.4% от БВП. В резултат на правителствения
пакет от мерки се очаква подобряване на баланса на ДОО, но това ще продължи до 2029 г., когато дефицитът ще достига
най-ниските си стойности от около 0.4% от БВП. След което дефицитът на ДОО започва да нараства и в края на прогнозния
период е на нива от около 1.5% от БВП. Толкова би бил и без предложените промени.
Мрачни прогнози
В конвергентната програма е изчислен положителният ефект от увеличението на вноските в НОИ – 10.2 млрд. лв. повече
приходи в НОИ за периода от 45 години. Ограничаването на възможностите за ранно пенсиониране при работещите първа
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и втора категория труд, както и въвеждането на изискване за навършена възраст при пенсионирането на служителите от
МО и МВР, също ще има положителен ефект върху баланса на ДОО. Те обаче са под въпрос предвид обявените намерения
за протести от работещите в сектор "Сигурност".
Положителните фискални ефекти обаче се неутрализират от увеличаващата се продължителност на живота, застаряване
на населението и намаление в броя на заетите лица. Към това трябва да се добави очакваното повишение на сивия сектор,
който не е ясно до каква степен е отчетен в актюерския доклад. През 2060 г. се предвижда разходите за пенсии да бъдат
9.4% от БВП при 9.9% през 2014 г. В края на периода 100 ще издържат 95 пенсионери при при 80 в момента. И въпреки че
според финансовото министерство размерът на пенсиите ще се увеличи заради промените, техният размер спрямо
доходите на работещите ще намалява. Според МФ бъдещата адекватност на пенсиите ще зависи до голяма степен от това
дали вторият и третият стълб ще бъдат в състояние да подобрят доходите на бъдещите пенсионери.
Пакетът от мерки на правителството
- Увеличаване на осигурителните вноски с общо 4.5 процентни пункта в периода 2017 – 2026 г.
- Изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 г. на 65 години и след това въвеждане на
автоматичен механизъм
- Вдигане на минималния стаж за пенсиониране при обичайни условия на труд с по два месеца годишно до достигане през
2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените
- Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен стаж до 67 години и нарастване на
изискуемия осигурителен стаж до достигане на 15 години действителен стаж
- Възможност за отпускане на намалена пенсия на хората, на които не достигат до 12 месеца възраст, като пенсията се
намалява пожизнено с по 0.4% за всеки месец недостигаща възраст
- Увеличаване на възрастта за пенсиониране на категорийните работници до достигането на 57-годишна възраст за 1-ва и
62 години за 2-ра категория труд
- Въвеждане на минимална възраст за военнослужещите и държавните служители по Закона за МВР - 52 години и 10
месеца от 1 януари 2016 г. и повишаване с по 2 месеца всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст
- Увеличаване от 1 януари 2017 г. тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както
за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии), до достигане на коефициент от 1.5%.
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√ Новост в облагането с ДДС - съкратено обслужване на едно гише
Специални режими при доставка на съобщителни услуги, радио и телевизионно излъчване и услуги по електронен път,
по които получатели са данъчно незадължени лица
Нормативната уредба на този режим е в глава осемнадесета от ЗДДС в чл.152 - 159. От 1 януари 2015 г. са ефективно в сила
нови правила за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
разпространение и услуги, извършвани по електронен път, с крайни потребители, нерегистрирани за целите на ДДС в
държави - членки на ЕС.
Необходимите условия за прилагането на този режим са:
- получателите на услугите да са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС, имат постоянен адрес
в нея или обичайно пребивават;
- доставчикът да е данъчно задължено лице, което не е установено в държавата, където услугата се потребява.
- без значение е къде е установен доставчикът, на територията на Европейския съюз или извън него.
Този режим бе въведен с цел намаляване на административната тежест на доставчиците на изброените по-горе услуги.
Действащите от 1 януари 2015 г. промени разширяват режима, който бе в сила до 2015 г., за доставки на услуги,
извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз
(VOES).
Новият режим регламентира възможността доставчиците на тези услуги да се регистрират еднократно и да подават
справки-декларации по ДДС само в една държава - членка на ЕС, по свой избор, наречена държава членка по
идентификация. Този режим е алтернативен, а не задължителен за прилагане. Резултатът от неприлагането му е
възникване на задължение за въпросните доставчици да си направят регистрация за целите на ЗДДС във всяка държава членка на ЕС, в която доставят конкретните услуги на клиенти.
Доставчиците на такива услуги следва да начисляват ДДС според действащото законодателство и ставки в съответната
държава членка на потреблението на услугата. Държава на потребление е тази държава, в която са установени крайните
потребители, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на ЕС.
Регламентирани са два вида регистрации: "Режим извън съюза" и "Режим в съюза".
Специалната регистрация по ДДС за "Режим извън съюза" е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите
на ДДС на територията на ЕС лица. По-конкретно доставчикът следва: да не е установен в държава от ЕС, да не е
регистриран на друго основание за целите на ДДС в България или друга държава от ЕС и да не е регистриран по "Режим
извън съюза" в друга държава от ЕС.
Специалната регистрация по ДДС за "Режим в съюза" е приложима само за лица, които са установени в държава от ЕС,
имат регистрация за целите на ДДС в България (доброволна, за приходи над 50 хил. лв. или за дистанционни продажби),
не са регистрирани по "Режим в съюза" в друга държава от ЕС.
Когато доставчик е регистриран за "Режим в съюза" в Република България, за извършваните доставки с потребители на
територията на РБ, независимо от това от къде ще бъдат извършвани услугите (включително и от негов обект в друга
държава от ЕС), ще се прилагат правилата на Закона за ДДС в България. Независимо от наличната му регистрация в
Република България при извършване на доставки за потребители, находящи се в друга държава - членка на ЕС, ще се
прилагат правилата на законодателството за потребление конкретно на тази държава членка.
ЗДДС предвижда специален ред за регистрация по този режим и в двата му варианта (извън и в съюза).
Регистрацията се извършва с електронно заявление по образец до НАП София, която в 14-дневен срок излиза с мотивирано
решение за регистрация или отказ от такава. Въведени са законови ограничения за регистрация по тези режими, които са
свързани с предходни дерегистрации, или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.
За дата на регистрация се приема първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за
регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията, при условие че данъчно
задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата
доставка. Данъчно задължено лице, регистрирано за прилагане на "Режим извън съюза", получава идентификационен
номер, който е служебният идентификационен номер по чл.84, ал.3 от ДОПК, пред който е поставен знакът EU. Предвидена
е нормативна възможност за лице, регистрирано по реда на тези специални режими в друга държава от ЕС, да премести
регистрацията си в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронни заявления по образец.
Дерегистрация е възможна в две хипотези:
- По инициатива на лицето, когато: преустанови извършването на такива доставки; не отговаря на условията за
регистрация; вземе решение да не прилага съответния специален режим.
- По инициатива на НАП, когато: за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация; в продължение на осем
данъчни периода не е извършвало доставки по режима; системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.
Дерегистрацията се извършва по същата процедура, както и регистрацията. За дата на дерегистрация се счита първият ден
на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация. Когато регистрирано лице по един от
двата режима престане да отговаря на условията за регистрация по единия режим, но отговаря на условията за регистрация
по другия режим, с прекратяването на регистрацията си по единия режим може да подаде заявление за регистрация по
другия режим.
В НАП се води регистър за всички лица, регистрирани в България по "Режим извън съюза" и "Режим в съюза". Мястото на
изпълнение на доставките на тези специфични услуги е държавата на потребление на услугата, където потребителите са
установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Датата на възникване на данъчното събитие, изискуемостта на данъка, данъчната основа и данъчната ставка и по двата
режима се определят съответно отново съобразно законодателството на държавата на потребление.
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Лице, което е регистрирано по един от двата режима, е длъжно да посочи информация за съответната доставка (данъчна
основа и общия размер на дължимия данък) в електронния регистър, който води съгласно законодателството на
държавата по идентификация (регистрация) и да включи размера на данъка в резултата на справка-декларацията за
прилагане на съответния режим за съответния данъчен период отново в държавата по идентификация.
Лицето изпълнява всички свои административни задължения във връзка с този режим единствено и само в държавата по
регистрация. Информацията в регистъра за съответния данъчен период се посочва поотделно за всяка една държава
членка. Всички стойности се посочват в евро, използвайки обменния курс в последния ден от данъчния период, публикуван
от Европейската централна банка.
Данъчният период за отчитане на доставките е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справките-декларации
се подават до 20-о число на месеца, следващ въпросното тримесечие, независимо дали през периода са извършвани
доставки, чрез съответната ТД на НАП по електронен път с електронен подпис. Данъкът се внася в същия срок.
Лице, регистрирано по "Режим извън съюза", има право на възстановяване на ДДС на реципрочен принцип за получени
доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България във връзка с извършените доставки на далекосъобщителни
услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно
незадължени лица.
Лице, регистрирано по "Режим в съюза", има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила.
Администрирането на този режим (подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между
приходните администрации на държите членки) се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система
MOSS (mini-One-Stop-Shop) или съкратено обслужване на едно гише. MOSS може да се използва от данъчно задължени
лица, които са установени в ЕС ("Режим в съюза"), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС ("Режим
извън съюза").
Независимо от това дали ще бъде направена регистрация по този специален режим или не, въпросните услуги винаги ще
бъдат облагаеми съобразно законодателството на държавата на тяхното потребление. Само административно е
улеснението при налична регистрация по този специален режим поради възможността за отчитане и плащане на ДДС само
в една държава - членка на ЕС, наречена държава на идентификация (регистрация).
Вестник Преса
√ Рязък ръст при фирмите на хора с увреждания
Голяма част от тези фирми са от 3-4 човека, което означава, че ако са наели човек с увреждане, те вече изпълняват
изискването на Закона
Рязко е нараснал броят на фирмите на хора с увреждания след промяна в Закона за обществените поръчки. Това каза
председателят на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски по БНР.
Агенцията регистрира тези фирми и техният брой може да бъде видян на сайта на Агенцията, обясни той. С промяна в
Закона за обществените поръчки известен брой от дейности бяха предоставени на специализирани предприятия на хора
с увреждания, в резултат на което броят на фирми, които се регистрират при нас, рязко нарасна, каза Коралски.
Според него е странно да се обвиняват фирми, които се регистрират като фирми на хора с увреждания, тъй като законът
им го позволява.
"Една голяма част от тези фирми са от 3-4 човека, което означава, че ако са наели човек с увреждане, те вече изпълняват
изискването на Закона. Там е записано, че хората в специализираните предприятия с увреждания трябва да са 30 на сто,
допълни председателят на Агенцията за хората с увреждания".
Той уточни, че ангажимент на Агенцията е да регистрира тези фирми, но не и да извършва последващ контрол:
"Институциите, които изпълняват контрола върху обществените поръчки, би трябвало да следят кой ги изпълнява и ако ги
изпълняват тези фирми, които са регистрирани при нас, очевидно, че хората, които работят в тях, са взели участие в
изпълнението им".
Минчо Коралски посочи, че в резултата на законовата промяна близо 200 души с увреждания вече са намерили работа.
Според него има начин да се избегне злоупотреба от страна на некоректни фирми, като при кандидатстването за дадена
обществена поръчка, фирмата да заявява капацитета, който тя има за изпълнението на тази поръчка.
Вестник Сега
√ Държавата спира безразборния прием във висшите училища
В същото време се отваря широко вратата за изцяло платено обучение
Почти пълната свобода на университетите да определят броя на студентите в съответните специалности остава в историята.
Държавата занапред ще се меси много по-сериозно в определянето на приема, който ще бъде обвързан с качеството на
обучението и с реализацията на студентите. Отделни специалности ще бъдат обявени за защитени и ще се финансират
приоритетно, докато приемът в други може да стане изцяло платен.
Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане поправки в Закона за висшето образование, предложени от
екипа на просветния министър проф. Тодор Танев. Въпреки че промените представляват фундаментално разместване на
системата, Министерството на образованието не счете за нужно да ги представи детайлно.
Либерализацията на приема и отказът на държавата да се меси в него бяха една от основните промени в системата на
висшето образование, свързана с масовизирането му. В момента ролята на просветното министерство и правителството
при определяне на приема е силно формализирана - университетите са свободни да поискат толкова бройки, колкото
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считат за необходимо, като единственото ограничение е това да е в рамките на изчисления им капацитет. В последните
години няма случай, в който просветното министерство и правителството да са променяли поискания от университетите
план-прием.
Промените предвиждат Министерският съвет занапред да приема списък на приоритетните професионални направления,
в които има недостиг на кадри, както и защитени специалности, които не се радват на голям интерес сред студентите, но
са важни за страната от социално-икономическа гледна точка. За тези специалности държавата ще може да отпуска бройки
по свое усмотрение, дори ако това противоречи на решението на съответното висше училище. Извън тези направления
приемът във всички специалности занапред ще бъде обвързан с 4 показателя. Броят на местата ще зависи от оценката на
учебната и научната дейност, реализацията на завършилите, приоритетите за обществено-икономическото развитие на
страната и предложенията на съответния вуз. Така на теория е възможно в направления, в които има свръхпредлагане на
кадри, да има нулеви години или приемът, финансиран от държавата, да бъде силно намален.
За сметка на това държавата възнамерява да отвори широко вратата за платено обучение в бакалавърски програми. Досега
университетите можеха да обучават бакалаври и магистри в рамките на капацитета за съответното професионално
направление, но не повече от 5% от него. МОН предлага това ограничение да отпадне. Това на практика развързва ръцете
на вузовете да въведат изцяло платен прием за дадена специалност, която не се финансира от държавата, но пък е
привлекателна за студентите. Леко се завишава и максимално позволената такса за платено обучение, която се вдига от
166 на 170% от норматива за издръжка в съответното направление.
Екстензивното разрастване на системата от университети и предлагането на нехарактерни, но модни сред студентите
специалности са основните мотиви, които просветното министерство изтъква в защита на промените. Според МОН
държавата следва да ограничи разрастването на неефективните направления, като в същото време е длъжна да защити
определени значими професии, към които има слаб интерес. Желанията на кандидат-студентите с финансови
възможности и интерес към специалности, които държавата финансира по-слабо, ще бъдат защитени през платеното
обучение, изтъкват от МОН.
По тези промени тепърва ще се дебатира, като най-значимите детайли по тях - редът за определяне на приема в
университетите и списъкът със защитени специалности, са оставени в ръцете на изпълнителната власт. Не е ясно дали
парламентът няма да стесни тези правомощия. Спорове ще предизвикат и промените в платеното обучение. Според
депутати от БСП промените могат да затруднят достъпа на много млади хора до образование. Миналата година
социалистите предложиха промени в същия закон, които целяха намаляване на редовните студентски такси до 30% от
държавната субсидия за студент, но проектът им не мина.
КАЧЕСТВО
От учебната 2016/2017 г. поне 30% от държавните субсидии за университетите вече трябва да се дават на базата на
качеството на образованието, докато в момента процентът е 12.8. Целта е до 2020 г. делът на средствата, дадени за
качествено обучение, да нарасне до 60%. Промените предвиждат мярка и срещу т. нар. летящи професори - един
преподавател ще може да участва в акредитацията само на един университет, а не както досега - на два. Този текст не се
предлага за пръв път и не е ясно дали ще има политическа воля за гласуването му.
√ Достъпът до обществена информация влиза в регистър
Поправки в закона предвиждат заявления да могат да се подават с имейл
Ще се създаде електронен регистър с всички подадени заявления за достъп до обществената информация и получените
по тях отговори. Това става ясно от проектопромени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), качени на
сайта на парламента. Вносител на законопроекта е правителството.
От новите текстове на ЗДОИ става ясно, че въпросният регистър е част от цялостна електронна платформа. Предвижда се
тя да е общодостъпна, т.е. всеки ще може да провери какви заявления са подавани и какви отговори са получени от други
хора. Идеята е чрез платформата да могат и да се подават заявления за информация. Тя трябва да е готова до 1 януари
2016 г.
От законовите промени обаче не става ясно как ще бъдат защитени личните данни на заявителите на информация, след
като се предвижда въпросите и отговорите им да бъдат общодостъпни. Регистърът трябва да се поддържа от
Министерския съвет, т.е. администрацията ще разполага с пълната информация за това кой какви въпроси е задал към
институциите. Не е ясно и за какво ще се ползват събраните в регистъра данни. Подобни платформи има и в други страни,
но те се администрират от неправителствени организации. Предвижда се начинът на публикуване да бъде допълнително
описан в наредба.
Заявлението за достъп до информация вече ще може да се подава и с имейл, без за това да се изисква електронен подпис,
предвижда още законът. И в момента повечето държавни структури приемат електронни заявения, но някои институции
отказват достъп до информация. Често се намира повод в това, че на самото заявление няма подпис на заявителя, т.е. няма
формално доказателство за автора на заявлението. Има дори случаи, когато се отказва информация от сканирано
заявление с подпис с мотива, че няма как да се установи дали това е истинският подпис на заявителя.
ОТКАЗ
С промените не се решава проблемът с третите лица, които информацията засяга и които обикновено не дават съгласие за
оповестяването й. Например, когато се иска достъп до договор на публична институция с частно лице, обикновено се иска
съгласието му. По сходен начин миналата година Висшият съдебен съвет отказа да каже дали депутатът от ДПС Делян
Пеевски е придобил статут на несменяемост като магистрат, тъй като той не разреши. Сега се въвежда "изричен отказ", т.е.
ако човекът не откаже изрично, информация ще се дава. Институциите все пак ще са задължени да уведомяват третите
лица.
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√ По-високите такси за втора пенсия са "изяли" 47 млн. лв. за 3 г.
Заради нежеланието на депутатите да намалят таксите, които частните пенсионни фондове удържат от парите ни за втора
пенсия, за три години осигурените са загубили близо 47 млн. лв. Комисията за финансов надзор предложи през 2012 г.
редукция на таксите с 40% за 3 г. последователно. Сега се събират 5% върху всяка вноска и 1% годишна инвестиционна
такса. Нито едно правителство и парламент обаче не придвижиха напред законопроекта. Още повече че дори и
пенсионните фондове публично изразяват съгласие с намаляването на таксите. Сега и депутатите от временната комисия,
която бе създадена за проверка на финансовото състояние на пенсионните фондове, са решили да предложат намаление.
Това става ясно от доклада на комисията.
"Ако през 2012 г. беше допусната такава редукция - равномерно през последните 4 г., към днешна дата по индивидуалните
партиди на осигурените лица биха се натрупали допълнително 46 880 000 лв. Числата са достатъчно красноречиви",
обяснява на депутатите зам.-председателят на КФН Ангел Джалъзов. Впрочем докладът на комисията включва много
цитати от заседанията й, но няма конкретни текстове за решенията. Посочва се, че от 2003 до 2014 г. общо удръжките само
за втория стълб са в размер на малко над 661 млн. лв. "Факт е, че има възходящ тренд на таксите, и това е ясна индикация,
че секторът е достатъчно устойчив и спокойно би могъл да понесе евентуалното намаление. В комисията по темата има
пълен консенсус за това, че те трябва да бъдат намалени. Такова е становището и на КФН, пенсионните дружества също са
съгласни, че след 12-годишен период на дейност са достатъчно стабилни и нямат причини да се противопоставят на такива
промени", се казва в доклада. На заседанията обаче председателят на комисията Корнелия Нинова (БСП) заяви, че е
популизъм да се иска орязване на таксите още през тази година, и тя ще предложи да е от 2016 г.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Всички законови промени, касаещи дейността на частните пенсионни фондове, предстоят. След два месеца комисията
само отбелязва насоките: въвеждането на нови гаранционни механизми относно осигурителните вноски на осигурените
лица, въвеждането на мултифондовете в двата стълба, нормативно уреждане на фазата, когато универсалните и
професионалните пенсионни фондове трябва да плащат пенсия. Новост е заключението, че трябва да се въведат нови
изисквания за инвестиционната дейност на фондовете и възможности за инвестиции в национални и регионални
инфраструктурни проекти.
Вестник Монитор
√ Военни и полицаи искат да работят до 50 години
В момента няма пенсионна възраст за военни, полицаи и служители на ДАНС. Те спират работа след 27 години
осигурителен стаж, 18 г. от които в системата.
Военни, полицаи, служители на ДАНС и НРС да се пенсионират на 50 години, а не на 55 години, както предлага МТСП. За
това настояват синдикални и професионални организации от сектор „Сигурност”.
„Как очаквате старци да гасят пожари? Ефективността на служителите на 55 години ще е същата, каквото ще бъде
естетическата наслада от грациозността на една 53-годишна балерина”, заяви председателят на Синдиката на служителите
в МВР Иван Павлов.
От МТСП обявиха, че подготвяните промени няма да утежнят работата на служителите в сектор „Сигурност”, тъй като това
била реалната им възраст на пенсиониране. „Новата система дори дава възможност и за по-продължителна служба в МВР
на кадри, които са необходими, въпреки факта, че вече получават пенсия”, обясниха от ведомството. Предложението на
социалния министър Ивайло Калфин е през 2016 година униформените да прекъсват работа на 52,10 години. От 2017
година годините за пенсия ще се увеличават с по 2 месеца на година, докато достигнат 55 години. Според синдикални и
професионални организации обаче няма икономически аргумент за промяна на условията за пенсиониране при
униформените. „Не сме съгласни да поемаме отговорност за дупките в бюджета на НОИ, да гледат на служителите от
сектор „Сигурност” като на дойни крави заради високите осигурителни вноски”, отсече Павлов.
От синдикалните и професионални организации на работещите в МО, МВР и ДАНС са съгласни с предложението на Калфин
осигурителните им вноски да се събират в отделен фонд „Пенсии” в НОИ. „За да спрат спекулациите, че служителите са
причина за дефицита в НОИ, предлагаме сами да си плащат осигуровките”, заяви Венцислав Станков от синдиката на
пожарникарите и спасителите “Огнеборец”. От синдиката на служителите в МВР пък са категорични, че ако пенсионната
реформа бъде приета, това ще доведе до вълна от напускащи. „Не само от тези, които сега отговарят на условията за
пенсиониране, но и от тези, които не са съгласни с промените и са решили да напуснат системата и да получат
обезщетение”, посочи председателят на профсъюза. Синдикалистите заплашиха и че ще излязат на протест, ако исканията
им не бъдат чути. От МТСП обаче са категорични, че няма да отстъпят от позицията си.
Вестник Стандарт
√ Въвеждат нова схема за ДДС
Възможност за установяване на режим за обратно начисляване на ДДС за всички транзакции над определена стойност
обсъди във Виена министърът на финансите Владислав Горанов. При тази схема ДДС се начислява от купувача, е не от
продавача.
Горанов участва в среща на финансови министри от Централна и Източна Европа, която се състоя във Виена по покана на
австрийския финансов министър Йохан Георг Шелинг. Финансовите министри на Чехия, Унгария, Словакия, България и
Австрия обсъдиха съвместната инициатива на Чехия и Австрия за искане от ЕК на дерогация по член 395 от ДДС директивата
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- 2006/112, относно възможност за установяване на режим за обратно начисляване за всички транзакции над определена
стойност.
Министър Горанов изрази позиция, че България подкрепя всички мерки за борба с ДДС измамите, и че страната ни е готова
да подкрепи подобна инициатива пред Европейската комисия.
investor.bg
√ България е най-изгодната за работодателите държава в ЕС за 2014 г.
Страната ни е с най-ниски разходи за труд в частния сектор - малко над 15% от средното за Евросъюза
България е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по отношение на разходите за труд в частния сектор. Това става
ясно от публикувана в понеделник статистическа информация на германското статистическо бюро Destatis.
Работодателите в българския частен сектор са плащали средно през 2014 г. по 3,80 евро за работен час. По този начин
страната ни заема последното място в съюза по този параметър. Спрямо 2013 г. това представлява ръст от 2,8 на сто.
Малко по-напред в тази класация е северната ни съседка Румъния, където средните разходи за работен час са с едно евро
по-високи – по 4,8 евро на час. Следват Литва, Латвия и Унгария с 6,60 евро, 7 евро и съответно 7,8 евро на час.
Средностатистическите разходи в ЕС пък възлизат на 24,40 евро за час.
Работодателите в германския частен сектор са плащали средностатистически през 2014 г. по 31,80 евро на час. С това
федералната република заема осмо място в рамките на ЕС. Спрямо средностатистическото ниво за съюза германските
работодатели са плащали с около 30% повече пари. С общо 42 евро за час Дания е лидер по отношение на разходите за
работен час.
В производствения сектор, който е особено силно подложен на международна конкуренция, един работен час в Германия
през 2014 г. е струвал на работодателите средно по 37 евро. Тук Германия в общоевропейско сравнение е на четвърто
място. По този начин един час работа в германската промишленост е с 46% по-скъп от средното равнище за ЕС (25,30 евро)
и почти с 2% повече, отколкото във Франция (36,40 евро).
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√ Концентрацията на парите за регионите създава неравенство, смятат кметове
Малките градове ще трябва да се насочат към други програми, според кмета на Берковица
След като стана ясно, че по-голямата част от средствата по новата оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 20142020 г. ще отидат за 39 големи и средни градски центъра, по-малките общини се опасяват, че резултатите ще са негативни
за малките населени места.
Очаква се последният вариант на програмата да бъде разгледан от Министерски съвет преди нейното окончателно
изпращане за официално одобрение от Европейската комисия, съобщава сайтът eufunds.bg. В проекта пише, че се
предвижда средствата за благоустройство да са основно за 39 града – за енергийна ефективност, градска мобилност,
подобряване на околната среда и здравна и социална инфраструктура, както настоява Брюксел. При преговорите обаче
българските общини искаха 64 населени места да ползват средствата.
Кметът на община Троян Донка Михайлова каза пред БНР, че това ще доведе до по-голямо неравенство между отделните
региони.
Тя изтъква, че общините от "четвърто йерархично ниво*, като цяло това са вторите градове в областите, ще получат
финансиране по програмата по втора приоритетна ос (б. р. - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони). Донка Михайлова изчислява, че до 2020 година 28 общини ще получат малко над 3,5 милиона евро
на община. „Това е една пренебрежимо малка сума“, казва тя.
„Всички онези бели петна, които ще останат по ОП "Региони в растеж", ще може да се кандидатства по другите оперативни
програми, като Програма за развитие на селските райони (ПРСР)“, казва кметът на Берковица Димитранка Каменова. Тя
очаква тези населени места да получат и национално финансиране от 2016 година, което било обещано на кметовете от
министър Лиляна Павлова.
Според кмета на Берковица се слага началото на преодоляване на различията между отделните региони.
*Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян,Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог,
Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград,
Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.
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