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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
√ Правителството, синдикатите и работодателите обсъждат заплати и пенсии
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Частично компенсиране на доходите от труд и от пенсия ще обсъдждат днес държавата, бизнеса и синдикатите в
рамките на Националният тристранен съвет. След три месеца консултации на експертно ниво, правителството предложи
от първи септември да увеличи с 30 лева минималната заплата и със 7 на сто вдовишките добавки, получавани от 700
хиляди самотни пенсионери.
Вижданията на социалните партньори за компенсациите остават различни. Според КНСБ увеличение на минималната
работна заплата на 270 лв. е компромисен вариант, но най-разумното увеличение е на 290 лв. Синдикатът изчислява
истинския праг на бедност в момента на 230 лв., а не 211 лв., както заявяват от Министерството на труда и социалната
политика. Профсъюзите обаче настояват увеличението да е от първи юли и да не се отлага за септември.
Според работодателските организации, няма икономически причини за увеличение на минималната работна заплата.
Предприемачите се притесняват, че повишаването на минималната работна заплата ще повлече нагоре и другите
възнаграждения. От Търговско- промишлената палата са изчислили, че тази мярка ще натовари държавния бюджет с 8
милиона лева и ще струва допълнително на частния сектор почти 45 милиона лева. Трябва да има секторен подход,
настояват от стопанската камара.
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват за еднократно стимулиране на хората, а не за повишаване на
заплати и пенсии. В противен случай много фирми ще бъдат изправени пред тежки решения. Ще се повишат и всички
плащания, които са вързани към минималната работна заплата. Например, срещата с личния лекар ще ни струва вече
два лева и 70 стотинки. Ще спечелят обаче политическите партии, тъй като тяхната субсидия също е вързана към найниската заплата.
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√ България чака разрешение да наеме външни експерти за усвояване на еврофондовете
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/22/1111089_bulgariia_chaka_razreshenie_da_naeme_vunshni_eksperti/
Европейската комисия (EК) скоро ще даде отговор дали България да привлече експерти от международните финансови
институции като Световната банка, Европейската банка за развитие или Европейската инвестиционна банка, които да
помагат при усвояването на еврофондовете.
Разрешението на Брюксел е нужно, тъй като правителството иска да плаща на експертите от средствата за техническа
помощ по съответната оперативна програма, а не от държавния бюджет. Това съобщиха от кабинета на министъра по
усвояване на еврофондовете Томислав Дончев. По неофициална информация отговорът на ЕК вероятно ще е
положителен.
Привличането на международни експерти е част от плана за ускоряване на усвояването на евросредствата, подготвен от
правителството в отговор на критично писмо от председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу от края на миналата година. В
него той критикува страната за недостатъчно ефективната работа по европрограмите.
Информацията от кабинета на Дончев беше в отговор на изказване на германския евродепутат от групата на либералите
(АЛДЕ) Йорго Чацимаркакис. В интервю за EurActiv той казва, че Европейската комисия обмисля да поеме директно
управлението на регионалните фондове за България, Румъния и Гърция, тъй като усвоените средства са прекалено
малко.
Изказването на Чацимаркакис е по повод представения във вторник от АЛДЕ "План Херкулес" за Гърция. Той предвижда
програма за институционална реформа срещу корупцията и съмнителните политически практики с помощта на
евроинституциите. Чацимаркакис, който е един от авторите на документа, отбеляза, че еврокомисарят по регионална
политика Йоханес Хан е на мнение, че такъв план е необходим и за България и Румъния.
От кабинета на Дончев заявиха, че по тяхна информация такава идея не е на дневен ред в ЕК. Казаха още, че миналата
седмица министърът се е срещал с еврокомисаря Хан, който не е споменал нищо за поемане на управлението на
европарите от ЕК.
Днес Дончев отново е поискал официално становище от Брюксел по повод думите на евродепутата и е получил отговор,
че подобни идеи не се обсъждат. В отговор на въпрос на EurActiv от кабинета на еврокомисар Хан са заявили, че
отговорността за справянето с еврофондовете е на държавите членки, но Еврокомисията е готова да им предостави
техническа помощ при поискване.
Евродепутатът от АЛДЕ казва още, че могат да се използват средствата за техническа помощ, за да се изпратят експерти
от Европейската инвестиционна банка, от ЕК и от държавите членки да подпомогнат администрацията в трите държави
по прилагането на програмите. Чацимаркакис изрази предпазлив оптимизъм дали такава мярка може да бъде одобрена
от Европейския парламент, тъй като е прецедент.
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√ Кога Източна Европа ще надмине Гърция
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Европейската комисия обмисля директно да управлява регионалните фондове в Гърция, България и Румъния, тъй като
администрациите в тези страни не са в състояние да се справят сами. Това посочва евродепутатът Георгиос
Чацимаркакис в интервю за изданието „ЕурАктив”.
Германският евродепутат дори се позовава на мнение на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан, че
подобен план е нужен на Гърция, България и Румъния, защото администрациите на трите държави не са в състояние да
усвоят европейските средства по подходящ начин. Той отбелязва, че комисар Йоханес Хан разполага със стотици

милиони евро за т. нар. техническа помощ и може да изпрати експерти от Европейската инвестиционна банка, от ЕК и от
страните членки да подпомогнат усвояването на средствата.
Източници от ЕК коментираха пред „Класа“ ,че въпросът за поемането на тези фондове е коментиран още преди година
в ЕИБ. Проблемът е бил как да бъде представен пред обществеността, защото това на практика означавало посягане
върху независимостта. Междувременно стана ясно, че един от зам.- шефовете на ЕЦБ пристига у нас на 7 юли и се
очаква той да оповести новината.
Искрено се надявам, че това е само едно мнение на евродепутат. След като няма все още официална позиция на ЕК, не
ми се иска да коментираме, заяви пред „Класа” Моника Панайотова, председател на Комисията по европейски въпроси
и контрол на еврофондовете. Добре се движат оперативните програми, иска ни се всичко да става по-бързо, но важното
е, че вече набрахме определена скорост, добави тя.
Според официалните данни в края на май реално са усвоени 13% от ресурса, а повече от 50% са договорени. По
Оперативна програма ”Регионално развитие” са изплатени над 14% от средствата, договорени са близо 54%.
Поставянето на Румъния, Гърция и България на една основа не е коректно, защото и степента на икономическо развитие
е абсолютно различна. Освен това всяка държава си има свой тертип при усвояване на европарите и затова не мисля, че
информацията е коректно подадена, смята депутатката от ГЕРБ. Тя обясни, че вече максимално могат да се наблюдават
процесите по усвояване на средствата и в България. Повече от две трети от информацията за всички проекти може да се
проследява онлайн. Моника Панайотова уточни, че от структурните и кохезионния фонд се финансират основно
оперативните програми – „Транспорт”, „Регионално развитие”, „Околна среда”.
Подобно информация звучи изключително лошо, защото означава, че ние не можем да гарантираме качествено и
достатъчно количествено усвояване на тези фондове, коментира Димчо Михалевски, депутат от Коалиция за България.
Очевидно имаме проблем и трябва да се види точно къде е. Но моментът е лош, защото в ЕК сега започва битката за
следващия планов период и ще е много неприятно, ако я загубим, каза още Михалевски.
Има напредък по всички оперативни програми, но все още темповете са забавени и усвояването е слабо и една от
причините е, че са пропуснати първоначалните години, каза председателят на Сметната палата Валери Димитров, който
представи вчера пред парламентарната комисия по европейски въпроси обобщен доклад за резултатите от
извършените 18 одита за усвояване на средства от ЕС по всички програми. Според Сметната палата един от проблемите
отново е административният капацитет, но сега това е честата смяна на ръководителите и изпълнителните кадри, липсва
готовност при големите проекти. Бенефициентите и особено общините нямат финансов ресурс, за да подготвят и
осъществят проектите си. Непрекъснатата промяна в условията и изискванията за кандидатстване обърква кандидатите.
Въпреки напредъка все още имаме доста сериозни проблеми при усвояване на европейските средства, особено във
фонд „Земеделие”, обобщи Валери Димитров.
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Антон Пакурецу е извънреден и пълномощен посланик на Румъния в София от септември 2009 г. Преди това е бил
съветник в постоянното представителство на Букурещ в Женева. От 1994 г. до 2002 г. е заемал различни постове в
румънското външно министерство. Има правно и филологическо образование.
- Румъния остро протестира срещу въвеждането на политически, вместо само на необходимите технически критерии
за членство в Шенген. Все още ли настоявате на тази позиция, която се споделя и от България?
- Що се отнася до присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство си запазваме като цел вземането на
позитивно решение през 2011 г. В момента най-важното е, че разговаряме във формат ЕС 27 и имаме интензивен
диалог, както Румъния така и България, поотделно или заедно, с всички държави членки, включително с онези, които
изразяват някои свои резерви.
Мнозинството от държавите членки подкрепят присъединяването на Румъния и България, през 2011 г., без
допълнителни условия и не правят връзка между проблемите на Шенгенското пространство и неговото разширяване.
Процесът на техническата оценка приключи успешно и за двете страни. Имаме положителната позиция на ЕП от 8 юни.
Румъния и България си сътрудничат и координират усилията по този въпрос много добре. Като доказателство в това
отношение е срещата в Букурещ на 9 юни между премиерите Емил Бок и Бойко Борисов, и посещението преди няколко
дена в София на румънския министър на вътрешните работи Траян Игаш.
- В България публично се изказват опасения, че разполагането на елементи на ПРО може да ни превърне в мишена на
терористична заплаха. Румъния вече се съгласи да разположи подобни елементи на своя територия. Опасявате ли се
за сигурността си?
- Равнището на националната сигурност на Румъния значително ще нарасне с участието ни в американския проект за
поетапно изграждане на системата за противоракетна отбрана на Европа. Ние възприемаме двустраннния проект със
САЩ като принос към способността, която НАТО реши да развие в Лисабон в съответствие с принципа за единството и
неделимостта на колективната сигурност, солидарност и пълно покриване на територията на алианса.
На международно равнище се признава, че заплахата с такива оръжия е реалност. В анализите на експертите се говори
за държавни или за недържавни организации, които могат да поставят в опасност сигурността на съюзниците, ако не се

вземат необходимите мерки. Не трябва да се забравя, че участието в НАТО като съюз за колективна отбрана предполага
не само привилегии, а и задължения и рискове. Ползите обаче са много по-важни от разходите, като предимството е в
създаване на едно по-високо ниво на сигурност.
- От няколко месеца румънското правителство прилага масирани акции срещу корупцията в митниците. Какви са
резултатите?
- Наистина в последно време румънските компетентни органи действат решително срещу корупцията, включително в
митниците. Румънската прокуратура повдига обвинения срещу десетки гранични полицаи и митнически служители,
заподозрени в корупционни афери и взимане на подкупи. Важно е да се каже, че Румъния „де факто” действа като
държава - членка на Шенгенското пространство, въпреки че „де юре” още не е в тази зона.
- България и Румъния са на опашката по усвояване на еврофондове. Какво прави Букурещ, за да увеличи процента на
усвоените средства, и каква е сумата досега? Имате ли вече ясни приоритети за следващия програмен период
(2013/2014 – 2020 г.)?
- Румъния бележи напредък в усвояването на европейските фондове и за тази цел сътрудничи с институциите на
Европейския съюз, по-специално с Европейската комисия. Тя ни подпомага в управляването на програмите,
финансирани от невъзвръщаеми фондове, съгласно принципа на поделения мениджмънт. С цел опростяване на рамката
за управление и контрол, Франция направи неотдавна една политическа стъпка и изпрати до еврокомисаря за бюджета
Януш Левандовски писмо, подписано от почти всички държави членки, включително и от Румъния. То обяснява нашето
общо становище в подкрепа на бюджетната реформа след 2013 г. и пледира за гъвкавост, опростяване и по-добро
сътрудничество.
Във вътрешен план, за повишаване степента на усвояване на европейските фондове премиерът е взел под свое пряко
подчинение координирането на управлението на структурните инструменти чрез прехвърляне на някои дейности от
Министерството на финансите като дирекция в рамките на работния апарат на правителството. Беше приет и план с
приоритетни мерки за усвояване на структурните и кохезионните фондове.
Румъния, заедно с други държави членки, е твърдо да се запази важният дял на Кохезионната политика в рамките на
бюджет на общността след 2013 г.
- Преди година подчертахте колко е важно за Румъния да има втори, и дори трети и четвърти мост на Дунав. Как
върви изграждането на инфраструктурата за Дунав мост 2 от румънска страна?
- Строителните работи, които се полагат на румънската страна, се извършват в срок и ще завършат в края на юни 2011 г.
Много е важно да спазваме договорените срокове, за да не просрочим периода, за който ЕК се съгласи да удължи
финансирането на моста. Що се касае до изграждането на нови мостове на река Дунав, ние сме във фазата на експертни
анализи и в двете министерства на транспорта - румънското и българското, за още два моста при Бекет-Оряхово и
Калараш-Силистра. Това може да стане например чрез публично-частно партньорство. Тези мостове са част и от
предложените проекти по Дунавската стратегия на ЕС, одобрена тази година.
- Преразглежда ли Румъния атомната си енергетика след инцидента с „Фукушима” и особено след като Германия
реши да се откаже от своите АЕЦ?
- Както се знае, след ядрената катастрофа в Япония, Европейският съвет от 24-25 март 2011 г. заяви, че „ядрената
сигурност на всички АЕЦ в ЕС трябва да се преоценява на основата на стрес тестове. За целта Групата на органите за
регламентиране в областта на ядрената сигурност (ЕNSREG) и ЕП бяха поканени колкото се може по-скоро да изяснят
средата и методологията за тези тестове през призмата на поуките от катастрофата в Япония и с пълното участие на
държавите членки. Румъния е ангажирана в осъществяването на посочените тестове в своята АЕЦ.
Стратегическата опция на Румъния в областта на енергетиката има за цел осигуряването на уравновесена смесена
енергетика, която да включва ядрена енергия, получавана чрез сигурни технологии и с ниско влияние върху околната
среда, използване на въглища чрез чисти технологии и, разбира се, обновяващи се енергийни ресурси (включително на
неизползвания хидроенергиен потенциал на страната). Те трябва да гарантират на нашия енергиен сектор
конкурентоспособност и сигурност при доставката.
Ако говорим за влиянието върху околната среда, сега в Европа ядрената енергетика представлява един от най-големите
източници на енергия без изхвърляне на въглероден диоксид. От друга страна, в последните години ядрените централи
в държавите членки произвеждат една трета от електрическата енергия в ЕС, като по този начин имат реален принос за
трайното развитие.
Парадоксалното е, че при тези условия редица европейски държави предложиха да спрат производството на
електроенергия в такива централи. Румъния уважава суверенните решения на тези държави и не смята да дава оценки
за тяхната политика в това отношение. Но поради изказаните съображения Румъния не може да сподели същото
гледище относно ядрената енергетика. Ако имаме предвид необходимостта от драстично намаляване изхвърлянето на
въглерод на европейско равнище, а от друга страна, желанието за дълготрайното и уравновесено развитие в цялата
територия на ЕС, считаме че би било по-рационална преоценката за нуждата от затваряне на някои АЕЦ да се направи
въз основа на един- единствен критерий – ядрената безопасност.
- Имаше данни за румънски фирми, които масово се местят в България заради по-ниски данъци. Какви са данните колко са румънските фирми, регистрирани в България, и покачва ли се техният брой? Какво прави румънската страна,
за да ги върне обратно?
- На този въпрос НАП и приходните инспектори в България разполагат с конкретни данни. Има румънци с регистрирани
фирми в България, главно в няколко големи града в Северна България, като например Русе. Това е нормално явление,
имайки предвид, че Румъния и България са членки на ЕС, а скоро ще влязат и в Шенгенското пространство. Това, което
може да се отбележи, е фактът, че Румъния е трети търговски и икономически партньор на България от всички държави членки на ЕС. През 2010 г., дори в условия на криза, стокообменът между нашите две страни достигна близо 3 млрд.

евро. Ясно е, че това означава увеличаване на присъствието на румънски фирми на българския пазар и обратно, на
български фирми на румънския пазар. Един хубав пример се случи на 9 юни т.г. в Букурещ, където премиерите на двете
държави откриха заедно една от най-големите български инвестиции в чужбина през последните години на стойност 13
млн. евро – завода „Монтбат“ за рециклиране на употребявани акумулатори.
- Хотелиерите очакват 15% ръст на румънските туристи на Българското Черноморие това лято, миналата година 1 млн.
румънски туристи са посетили България. Какво харесват те у нас и как да запазим тази положителна тенденция?
Какви са приоритетите на румънското правителство в областта на туризма?
- Една много важна област на българо-румънското сътрудничество са междучовешките отношения и контакти, и тук
важна роля има туризмът в различните му варианти – организиран или индивидуален, културен, професионален,
научен, образователен, бизнес туризъм и пр. Географското съседство и близост, комшийското чувство „като че ли си у
дома”, което гражданите на двете държави изпитват взаимно, когато са на посещение в съседната страна, спомагат за
още по-голямо сближаване. През последните години туристическият обмен между Румъния и България отбелязва
възходяща линия, като броят на туристите в двете посоки и най-вече на румънските туристи в България се увеличава
всяка година. През 2009 г. и 2010 г. близо 1 милион румънци годишно посетиха България, а броят на българските туристи
в Румъния е също с тенденция за увеличаване.
Тази година очакваме ръст от 10% на румънските туристи в България и между 20% и 30% на българските в Румъния.
Обикновено българите, които идват в Румъния, се интересуват от местата, свързани с българските революционери и
възрожденци, които са живели, работили и творили в Румъния, но напоследък посещават и нашите хубави манастири,
дворци и планински курорти. Румънските туристи в България предпочитат главно Северното Черноморие, но напоследък
се насочват и към планинските курорти и селския туризъм. За запазването и разширяването на тази положителна
тенденция разчитаме много на трансграничното сътрудничество и на Дунавската стратегия на ЕС, както и на
сътрудничеството в рамките на Черноморската синергия на съюза. От тук произтичат и главните приоритети на
румънското правителство в областта на туризма. Скоро бе приета и стратегия за Делтата на Дунав.
Вестник 24 часа
√ Лъчезар Богданов: “Евро +” за нас е с 4 минуса
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=938069
Българското правителство не трябва да омаловажава факта, че през март подкрепи пакта “Евро+” и европейския
спасителен механизъм (ЕСМ), с което обвърза страната с редица непредвидими, а някои - откровено вредни
ангажименти.
Редно е България да спре да се държи като страна - кандидат-член на ЕС, и да започне да отстоява интересите на
гражданите си като равноправен член дори ако това означава дебат и конфликт с големите страни като Германия и
Франция.
Малко предистория: Пактът “Евро+” и ЕСМ се създадоха и аргументираха след гръцката криза от миналата година и
последвалите събития в Ирландия и Португалия. Привидно те трябва да съхранят устойчивостта на еврото в дългосрочен
план.
Истината е, че и до момента в Европа имаше пакт, който пазеше еврото (ако само беше спазван). Когато бе създадена
общата валута, страните се съгласиха да си самоналожат ограничения за дълга, дефицитите, да контролират инфлацията.
На теория според замисъла на ЕС и Европейския валутен съюз всяка страна би следвало да е отговорна за държавния си
дълг - оттам би следвало пазарите на дълг и лихвените нива да са “спирачка” пред действия, които застрашават
платежоспособността. Ако тези пазарни механизми не сработеха, то критериите от Маастрихт трябваше да са
формалната бариера, която да ограничава поведение, подобно например на това на гръцкото и много други
правителства.
От своя страна, търговските банки във всяка страна би следвало да носят сами риска от дейността си и съответно да
кредитират при условия и лихви, съответстващи на опасностите пред длъжниците.
На практика обаче, както политиците, така и пазарните играчи предположиха (и засега се оказват прави), че
самостоятелността е асиметрична - правителствата ще могат да харчат и трупат дълг, но когато изпаднат в затруднение,
ще бъдат спасени, т.е. ЕЦБ или “силните” в съюза няма да позволят фалит или излизане от еврозоната. Не на последно
място Германия и Франция, които сега проектираха пакта за еврото и се “карат” на гърците за липсата на дисциплина,
сами разрушиха общата дисциплина в началото на века, като не спазиха критериите за дефицит и дълг. Така че
действащите досега правила не са се провалили, та да има нужда от нов пакт - провали се прилагането им заради
липсата на политическа воля.
За България пактът и новият спасителен механизъм носят само негативи - освен ако не приемем за желано развитие, при
което българското правителство докарва страната до фалит и очаква спасяване отвън. Ето защо:
1. Участието в общия спасителен механизъм тежи непропорционално на по-бедните страни. Има решение на
Европейския съвет за разпределението на квотите в този фонд, като българската квота е най-голяма, цели 17% от БВП
(при под 5% за Австрия, Холандия например). В пари българският дял във фонда е 6,1 млрд. евро, като временно за
първите 12 години е намален почти наполовина. След първоначално увъртане представителите на министерството на
финансите признаха за този ангажимент.
2. Вноската не взема под внимание риска. Логиката подсказва, че страните, които водят по-разхлабена бюджетна
политика, носят по-голям риск от бъдещи проблеми (дори риск от държавен фалит).
Ако имаш голям дълг и той продължава да расте, очевидно си по-заплашен от длъжник, който прави излишъци и
намалява дълга или изобщо няма дълг.

България е страната с втори най-нисък дълг в Европа - резултат от широк консенсус за последните 14 години, който
създаде дисциплина, като в добрите години се трупаха излишъци и значителен фискален резерв. Сега излиза, че това не
се отчита - т.е. вноската на България не отразява това благоразумие.
3. Пактът “Евро +” застрашава способността на правителствата да водят собствена данъчна политика.
Досега данъците (с изключение на акцизите и минималното ниво на ДДС) бяха местно решение - стига да можеш да си
поддържаш дефицита до 3%, решавай сам какви ставки да прилагаш.
България направи една от най-смислените си реформи по време на прехода - създаде ниски и относително опростени
преки данъци, които стимулират светла икономика, инвестиции и труд.
Ако пактът започне да се прилага и идеите за данъчна хармонизация (движени от Франция и подкрепяни от Германия)
се реализират, ще има значителен натиск или да се вдигат други данъци, или да се увеличат ставките по доходите (това
мнение е изразено и в анализа на Българска народна банка).
4. Правителството се задължава да контролира динамиката на редица макро- показатели - разходи за труд, промяна в
кредитите за бизнес и домакинства, и да се съобразява с тенденции на държави от еврозоната и основните съпоставими
търговски партньори.
На практика това ограничава шансовете ни да догоним богатите страни в съюза.
Ако България привлича инвестиции и създава добър климат, очаквано заплатите ще растат - но това не застрашава
стабилността.
Не се отчита и фактът, че българските домакинства са 3 пъти по-малко задлъжнели от средното за Европейския съюз ако те повишават доходите си и икономиката расте, най-нормалното е те да получат повече кредит спрямо тези в страни
с висок дълг и ниски перспективи за растеж.
Лъчезар Богданов, Industry Watch
ВАЖНО Е!
Дебатът за бъдещето на Европа все по-явно разкрива истинските алтернативи. И преди, и сега има две визии за Европа.
Едната предполага създаване на една зона на свобода - за търговия, инвестиции, труд, предлагане на услуги,
придвижване. Това е визията за Европа като “свободен пазар” и територия на споделени граждански права. Другата
изисква политическо обединение, централизация на институциите, обща регулация на живота и бизнеса. Това е визията
на социалните инженери, които искат да преразпределят, контролират и планират. Пактът “Евро +” все по-очевидно
разкрива плановете на някои политици и част от евробюрократите да наложат втората визия. Българските граждани и
бизнес обаче само ще загубят от това.
Вестник Сега
√ Дянков "освежава" финансовия контрол
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9478&sectionid=3&id=0000603
Финансовият министър Симеон Дянков се опитва да засили вътрешния финансов контрол в държавата с промени в
Закона за държавната финансова инспекция. С тях се увеличава числеността на инспекторите от АДФИ и ще се промени
начинът, по който се извършват проверките за похарчените държавни пари. Агенцията е подчинена на финансовото
министерство и следи дали са спазени законовите изисквания за организирането на търговете на различните ведомства
и дали са отишли по предназначение предвидените за това средства от общинския и държавния бюджет. В момента
структурата разполага със 176 служители, от които 112 финансови инспектори и 14 юристи.
Над половината обществени поръчки у нас минават под знака на корупцията, сочат данните. През м.г. инспекторите на
АДФИ са хванали нередности в 58% от проверените 1391 търгове на обща стойност 2.2 млрд. лв. А ревизорите са
проверили едва една трета от сигналите за нагласени или претупани търгове. Това дава основание да се иска
увеличение на работещите в агенцията.
Във внесения в парламента законопроект се посочва, че АДФИ вече ще работи съгласно годишен план, т.е. част от
проверките ще бъдат извършвани системно и няма да се разчита само на сигнали. Графикът ще бъде съобразен с
административния капацитет на структурата. Кое ще бъде приоритетно за ревизия и с колко точно ще се увеличи броят
на инспекторите не се посочва. Източник на "Сега" от АДФИ съобщи, че от месеци във ведомството се говори за
назначението на поне 70 нови служители. От финансовото министерство обаче отказаха да коментират дали това
наистина е така.
"Не е ясно дали с назначаването на още инспектори държавният финансов контрол ще се подобри. Действително сега са
твърде малко, но определено има какво да се изисква от начина им на работа", коментираха икономисти.
Вестник Монитор
√ Защо Европа не привлича квалифицирани работници
http://www.monitor.bg/article?id=296411
Липсата на ключови компетенции у работната ръка ще бъде една от основните пречки за икономическия растеж в
следващите години. Това е основният извод от анализа за дефицита на работна сила с умения в областта на науката,
технологиите, инженеринга и математиката в ЕС. Документът е разработен от BUSINESSEUROPE (Конфедерация на
европейския бизнес). Анализът е изпратен до европейските институции, като националните правителства, европейските
институции, бизнесът и доставчиците на образователни услуги трябва да предприемат необходимите стъпки, за да се
справят с този дефицит.

Образованието трябва да стане по-привлекателно за младите хора и това би могло да стане чрез по-широкото навлизане
на научните изследвания в учебните програми в основното и средното училище и да се задълбочи връзката между
образование и бизнес. Данните сочат, че 100 млрд. долара от пакета за икономическо възстановяване на САЩ са
разпределени за образование, изследователска и развойна дейност, а инвестициите в научни изследвания и
образование като дял от БВП в страни като Япония и Южна Корея значително надвишават тези на ЕС. Освен това през
последните 20 години т. нар. развиващи се икономики са повишили дела на високотехнологичния си износ с
впечатляващи размери.
Крайно време е да излезем от зоната на комфорта и да търсим начини за привличане и развитие на квалифицирана
работна ръка. В анализа си BUSINESSEUROPE отбелязва, че
броят на постъпилите във ВУЗ в ЕС расте
през последното десетилетие - от 630 400 през 1999 г. до 916 100 през 2008 г., но успоредно с тази положителна
тенденция намалява делът на завършилите STEM-специалности (от 24.8% през 1999 г. до 22.7% през 2005 г.). Става
дума за дефицита на работна сила с умения в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката – т.нар.
STEM умения (Science, Technology, Engineering&Mathematics).
Една от причините за сравнителната непривлекателност на STEM специалностите е схващането им като прекалено тясно
специализирани, а това противоречи на преобладаващото желание образованието да отваря колкото е възможно
повече врати и възможности за реализация. Именно тук е ролята на бизнеса, който трябва да разбие този мит и да
докаже, че изучаването на STEM предмети в училище всъщност разширява възможностите за кариерно развитие.
Демографските промени в Европа
ще имат голямо въздействие върху няколко STEM професии, се казва още в анализа на BUSINESSEUROPE и като пример
се посочва Великобритания, където около 70% от настоящите висококвалифицирани работници в ядрената индустрия се
очаква да се пенсионират до 2025 г. Заедно с това очаква се и значителен брой академични преподаватели по физика
също да се пенсионират в близките години. „Това означава, че запасите от такива умения в работната сила са изложени
на риск”, заключават анализаторите.
В допълнение към ниското предлагане на възможности за развитие на „местните таланти” Европа не привлича
достатъчно висококвалифицирани работници от други части на света – трудовият пазар на Стария континент остава все
още недостатъчно привлекателен за тях. Според изследвания на Европейската комисия „мозъците” предпочитат други
дестинации, като САЩ, Канада и Австралия.
Европейският център за развитие на професионалното образование и обучение Cedefop прогнозира, че за периода 2010
- 2020 г. търсенето на техници и приложни специалисти ще нарасне с 20%. Именно за тези професионални категории ще
има най-висок процент заетост.
От анализа на данните се вижда, че услугите също се нуждаят от съответните умения и примери за това са IT секторът и
финансовите услуги. Така например,
IT секторът в ЕС генерира повече от 50%
от ръста на производителността и очакванията са през 2015 г. недостигът на квалифициран персонал за този бранш да
достигне между 380 и 700 хил. работни места в страните от ЕС. И към настоящия момент в Италия има недостиг на 10 000
специалисти по IT, в Полша – 18 000, в Испания – 42 000, а в Германия – 88 000.
„Фактът, че е налице остра липса на ключови квалифицирани работници и в същото време – високи равнища на
безработица в цяла Европа, говори за наличието на структурни несъответствия в европейския пазар на труда”, се казва
още в анализа.
Според проучване на Европейската кръгла маса на индустриалците едва около 20% от младите хора са склонни да се
насочат към научна кариера. „Умъртвяването” на този мит минава през множеството примери за предприемачи, които
са създали успешен бизнес от технологични иновации. Освен това според проучване на британския бизнес съюз CBI
занимаващите се с наука са по-добре възнаградени от инженерите, а средната начална годишна заплата на един млад
учен е около 22 000 лири – по-висока от тази в сферата на финансите, управлението на човешките ресурси или
маркетинга.
Важно е да се знае, че ресурсите трябва да се преориентират към приоритетни области от ключово значение за
икономическия растеж. Образованието е такъв приоритет – това е дългосрочна инвестиция и е предпоставка за
устойчиво развитие, поради което правителствата не трябва да позволят тази инвестиция „да се плъзне надолу по
политическия дневен ред”. От решаващо значение е образователната система да харчи оскъдните си ресурси по
ефикасен начин – за обучение на работната сила в умения, които са икономически жизнеспособни и перспективни.
„Победители в глобалната битка за технологично надмощие и конкурентоспособност ще бъдат икономиките, чиито
образователни системи покажат най-добри резултати”, се казва още в анализа.
Пътят на глобалното изтичане на мозъци
Време е Европа да спре да се надценява като привлекателна дестинация по пътя на глобалното изтичане на мозъци. В
потвърждение на това е фактът, че само 3% от учените в ЕС са граждани на трети страни. За сравнение в САЩ този
процент е 16 на сто. Проучване на Deutsche Bank сред индийски студенти по информационни технологии, което сравнява
предпочитанията за работа в САЩ, Канада, Великобритания, Германия и Австралия, показва, че Великобритания е
поставена на трето място, а Германия – на пето. Вместо да се страхува от изтичане на мозъци, Европа трябва да се
съсредоточи върху това да се превърне в по-атрактивно място за работа, за да бъде част от глобалното циркулиране на
мозъци. Настоящите ограничения на европейския трудов пазар за граждани на трети страни пречат на
привлекателността на ЕС за ключови таланти, учени и изследователи. Стъпка в правилната посока за приемане на
квалифицирани имигранти е Директивата за „Синята карта”, въпреки че условията за допускане до трудовия пазар на ЕС
са твърде строги.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
investor.bg
√ Търговията със скрап може да се извършва по безкасов път
http://www.investor.bg/news/article/118865/332.html
Плащанията в пунктовете за търговия с черни и цветни метали да се извършват по безкасов път е едно от двете основни
предложения за промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), заяви пред БТА заместник-министърът на
околната среда и водите Евдокия Манева.
Другата предлагана промяна е до две години да се въведезабрана металите да се продават от физически лица.
В момента върви междуведомствено съгласуване на проекта за промени, очаква се следващата седмица той да бъде
разгледан от Министерския съвет, допълни Манева.
Екоминистерството обяви новите мерки срещу незаконната преработка на отпадъците ден преди протестите на бранша
срещу новите регулации, наложени в търговията.
Днес представители на фирмите за преработка на скрап ще протестират пред парламента срещу гласуваните през
мартпромени в Закона за управление на отпадъците.
Основната цел на тези изменения беше да се намалеят кражбите на части от стратегическата инфраструктура – жп релси,
кабели, улични шахти и др.
Ден преди протеста в страната започна масирана съвместна акция на МВР и регионалните инспекции по околната среда
и водите, припомниха от екоминистерството. Целта е да се осъществи превантивен контрол срещу продължаващите
кражби на части от електропреносната система и далекосъобщителната мрежа, както и на съоръжения от БДЖ.
Към момента действащите площадки за черни и цветни метали в страната са около 2 400. Проверени са общо 368
обекта, задържани са шестима души за нерегламентирана търговска дейност и кражби. Операцията продължава.
news.varna24.bg
√ Цената на хляба остава без промяна, малките пекарни във Варна фалират
http://news.varna24.bg/264675.html
"Няма причини цената на хляба да се повиши и засега няма такава опасност. Проблемът е друг - много от
хлебопроизводителите нямат финансовата възможност да изпълнят новите изисквания за работата си и се очакват
фалити. Особено по селата." Това каза председателят на федерацията на хлебопроизводителите във Варна Иво Бонев.
Притесненията на хората от бранша идват от новото разпореждане до 1 септември всички да се снабдят с новикасови
апарати, които трябва да имат връзка с НАП. Така данъчните ще могат да следят директно какво се маркира от
продавачите. "Всеки един касов апарат и всичко, необходимо за него, ще коства на собственика близо 1000 лв. Има
колеги, които имат по 4-5 магазина. Простата математика показва, че те трябва да платят 4-5 хиляди лева, и то за нищо.
Така сивата икономика не се бори и никога няма да стане бяла. Ако има 10 души опашка в магазина, продавачът може
да маркира през клиент, през два и никой в НАП няма да разбере. Или да маркират покупка за 10 стотинки вместо за 2
лева. Това са излишни разходи, които много колеги не могат да си позволят. А и по време на криза не е удачно да се
правят подобни реформи", обясни Иво Бонев.
Във Варненска област в момента има регистрирани 500 фирми, които се занимават с хлебопроизводство. Според
експертите 15 процента от тях ще бъдат закрити заради новите изисквания на НАП. Освен това хората от бранша
протестират бурно срещу ДДС,който плащат. "В целия Европейски съюз ние плащаме най-висок данък - 20 процента. В
останалите държави е 10-11. А в най-развитите е дори още по-нисък. От дълго време се борим данъкът да падне на 10
процента и тогава всички ще го плащат и няма да има черно счетоводство", коментира Бонев.

