Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
bta.bg
√ Повече от 780 души са обучени да разпознават проявите на неформалната икономика
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/333538
София, 21 март /Екатерина Тотева, БТА/ Над 780 работници и служители са обучени да разпознават проявите на
неформалната икономика, съобщиха от...
money.bg
√ Над 780 работници и служители разпознават проявленията на сивата икономика
http://money.bg/news/id_1796028559
Продължава серията от обучения на работници и служители по проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика", реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от работодателската
организация. Тяхната цел е обучаваните лица да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да
разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат
мотивирани и подготвени да се борят и противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.
До момента обучените лица са над 780, като обучения са проведени в Асеновград, Белово, Благоевград, Варна,
Димитровград, Добрич, Ловеч, Монтана, Пловдив, София, Стара Загора, Тетевен, Троян, Хасково и Шумен.
В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират самостоятелно формите и проявите на неформална
икономика, да разпознават нейните основни характеристики и да не проявяват толерантност към високата социална и
трудова цена на работата в сивия сектор. Те се запознават с добри практики за преодоляване на елемента на
икономическа принуда, който ги тласка към работа „на сиво" и са в състояние да защитят своите интереси.
Успоредно с присъствените курсове продължават и дистанционните обучения по проекта. Желаещите да се включат в
on-line курсовете могат да го направят посредством сайта на проекта - www.ikonomikanasvetlo.bg.
Всеки успешно обучен участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема „Ограничаване и превенция
на неформалната икономика".
Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия - 0800 123 58, както и на
сайта на проекта.
novo10.com
√ Повече от 780 души са обучени да разпознават проявите на неформалната икономика
http://novo10.com/novina/poveche-ot-780-dushi-sa-obucheni-da-razpoznavat-proqvite-na-neformalnata-ikonomika/2399
/БТА/ Над 780 работници и служители са обучени да разпознават проявите на неформалната икономика, съобщиха от
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Хората са обучени по проект на работодателската организация за
превенция и ограничаване на неформалната икономика, финансиран с европейски средства. Обучението продължава.
Целта е хората да се научат не само да разпознават проявите на сивата икономика, но и да разберат за вредите и
негативните последици, които тя нанася на обществото и да бъдат мотивирани и подготвени да й противодействат,
отбелязват от асоциацията. До момента са били обучени работници и служители в Асеновград, Белово, Благоевград,
Варна, Димитровград, Добрич, Ловеч, Монтана, Пловдив, София, Стара Загора, Тетевен, Троян, Хасково и Шумен.
Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия 0800 123 58 ,
както и на сайта на проекта - www.ikonomikanasvetlo.bg.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ Държавната финансова инспекция започва проверка в КФН
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/03/21/1792757_durjavnata_finansova_inspekciia_zapochva_proverka_v_kfn/
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е започнала проверка на Комисията за финансов надзор (КФН) регулатора, отговарящ за капиталовия пазар, застраховането и пенсионното осигуряване. Това заявиха пред "Капитал
Daily" от агенцията, като се позоваха на искане от финансовото министерство, до което са постъпили сигнали за
дейността на комисията.
АДФИ е започнала проверката на 20 март, но инспекторите й не са били допуснати до помещенията на КФН, допълниха
още оттам. Отказът за достъп е бил аргументиран със становище, че агенцията няма правомощията да я проверява, тъй

като комисията е независим орган, който се отчита пред Народното събрание и чиито финансови отчети се проверяват
от Сметната палата.
Кой надзирава надзора
Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев коментира пред "Капитал Daily", че комисията не е
допуснала инспекторите на АДФИ, тъй като според него те нямат правомощия по закон да го правят. По думите му КФН е
интегрирана част от европейските небанкови регулаторни органи и по тази причина както по българското
законодателство, така и по европейските регламенти е независима, не подлежи на проверка от орган на изпълнителната
власт.
По закон обаче АДФИ има правомощия да проверява включително и органите на съдебната власт и президентството,
макар първото по конституция да е абсолютно независимо от изпълнителната власт. Задачата на агенцията е да
защитава публичните финансови интереси чрез извършване на финансови инспекции за спазване на нормативните
актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на всички бюджетни
организации, т.е. организации, които се финансират от държавния бюджет. КФН получава субсидия от централния
бюджет, като през 2012 и 2011 г. тя е е по 5.36 млн. лв.
По думите на Мавродиев, въпреки че комисията получава субсидия от централния бюджет, тя се отчита само пред
Народното събрание, както е записано в специализирания Закон за Комисията за финансов надзор. Според него няма
конфликт между Закона за КФН и Закона за АДФИ, тъй като специалният закон, какъвто е първият, би следвало да е над
общия закон, какъвто е вторият.
"Потресаваща е некомпетентността от страна на финансовото министерство. Тази некомпетентност се превръща в
системен риск за публичните финанси", каза още Мавродиев по казуса. КФН и БНБ са стълбовете на финансова
стабилност в страната и финансовото министерство трябва да работи заедно с тях, да води активен дебат по актуалните
теми във финансите - например спада в износа, активното управление на Сребърния фонд, сериозните проблеми в
икономическата активност в страната, подчерта още Мавродиев.
Реални сигнали
Според източници на "Капитал Daily" проверката на инспекцията към финансовото министерство е продиктувана от
сигналите срещу дейността на КФН. Те включват жалби от инвеститори и участници на пазара, чиято дейност е била под
една или друга форма възпрепятствана от комисията, данни за конфликт на интереси на служители и сигнали за
съмнителни назначения и неоправдани разходи за външни услуги и бонуси. "Капитал" направи опит да се свърже със
жалбоподателите, но за момента неуспешно.
От информацията, с която "Капитал Daily" разполага, става ясно, че жалбоподателите са притеснени от действията на
надзорния екип на комисията и конкретно от директора му Валентин Гарвански. В жалбите им е записано, че "дейността
и практиките на КФН... са на ръба на закона" и подкопават свободното предоставяне на финансови услуги.
Последващи действия
Според Закона за Държавната финансова инспекция, "когато с акт на орган на агенцията е установен отказ на
проверяваната организация да предостави на финансовите инспектори достъп до помещения, транспортни средства,
както и до други места, в които се съхранява документация, необходима за изпълнение на инспекцията или проверката,
директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица правят писмено искане за съдействие от органите
на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на достъп". За момента от АДФИ поясниха, че ще преценят
становището на КФН и ще излязат със свое такова, преди да пристъпят към други действия.
Вестник Класа
√ ЕК: Дефицитът на ИТ специалисти ще достигне 700 хил. души до 2015 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199036_%D0%95%D0%9A%3A+%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8
%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%A2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5+
700+%D1%85%D0%B8%D0%BB.+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+2015+%D0%B3.
Младежите на Стария континент показват сериозен недостиг на компютърни умения. До този извод е достигнала
Европейската комисия (ЕК), съобщи Ройтерс. Ситуацията заплашва да окаже влияние върху бъдещата
конкурентоспособност на тези хора и да влоши още повече положението с безработицата през следващото десетилетие.
Въпреки че младите европейци може да се окажат добри в използването на умни мобилни телефони и са майстори във
видеоигрите, на тях им липсват основни и необходими ИТ умения. С нарастващата роля на този тип технологии в бързо
променящата се дигитализирана икономика те биха се интегрирали много по-бързо и лесно, ако се научат да извършват
минимален набор от действия.
ЕК са отчели и недостига на достатъчно обучаващи се специалисти, които са завършили различни компютърни и ИТ
специалности или им предстои да се дипломират в близко бъдеще. Според прогнозите им до 2015 г. дефицитът на
такива кадри може да достигне до 700 хил. души и ще засегне водещи дигитализирани икономики, като тези на
Великобритания, Франция и Германия. Резултатите от изследването предизвикват още по-голяма загриженост на фона
на безработицата в Европа, която обхваща около 24 млн. души. Само сред младежите в Испания и Гърция тя е
достигнала до всеки втори. Младите хора трябва да оценят професионалните аспекти на новия дигитален свят,
коментира Антонио Таяни, еврокомисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството. Той стартира серия от
събития под наслова „Седмица на електронните умения“, която трябва да привлече вниманието и интереса на
младежите към проблема, за да се намерят начини за разрешаването му. Това е по-важно от всякога предвид сегашната
икономическа ситуация, допълни още комисарят. Това може да се окажат ключовите лостове, които ще повишат

креативността, която ще се отрази положително на предприемачеството и новостартиращите фирми.
Европа продължава да се бори с последствията от дълговата криза в зоната, преговорите за трудови реформи в Италия и
продължаващите слаби икономически резултати на Испания. Всичко това влияе негативно върху надеждите за
възстановяване. Едновременно с това се забелязват и сигнали за оздравяване на стопанството на САЩ, които не само са
най-голямата икономическа сила в света, но се явяват и най-сериозният съперник на Стария континент. Китай също се
развива добре с около 8 на сто годишно.
Според прогноза на Еврокомисията работните места за висококвалифицирани специалисти ще се увеличат с 16 млн. до
2020 г., докато тези за нискоквалифицирани работници ще намалеят с около 12 млн. Това дава на Европейския съюз
определен период от време, за да се опита да стимулира ИТ и дигиталните умения сред младежите. Само по този начин
те биха се превърнали в продуктивни членове на световната работна сила. Липсата на качествени работници се
превърна в пречка за растеж в сектора на високите технологии, като това създаде заплахи пред иновативността на
Европа и конкурентоспособността на Стария континент на световно равнище, добави още Таяни.
Вестник Стандарт
√ Делян Добрев: Ключът за по-високи доходи е в малкия бизнес
Нужен ни е 5% икономически ръст, за да го усетят хората по джоба си, казва Делян Добрев
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-03-22&article=404216
- Г-н Добрев, какви промени ще направите в министерството и дружествата, на които сте принципал?
- Предложих на премиера Валентин Николов за зам.-министър с ресор "Енергетика". Разделям се с един от зам.министрите - Димитър Чохаджиев. Смятам да оставя Жулиета Хубенова на поста и съм казал, че трябва да е много
активна по Оперативна програма "Конкурентоспособност", като тя ще поеме и функциите на г-н Чохаджиев. Смятам да
имам нов началник на кабинета и няколко съветници по определени теми, едната от които е усвояване на средствата по
еврофондовете. Другата седмица ще има промени в част от дружествата, на които съм принципал. Както в някои
енергийни дружества, така и в сектора на икономиката. Смятам, че за определени дружества има по-подходящи
кандидати. Искам малко по-различни темпове на работа. Става дума за някои от изпълнителните директори,
промените няма да са толкова масови.
- След няколко дни изтича поредното допълнително споразумение по АЕЦ "Белене". Какво ще се случи в близките
месеци?
- Българо-руски проект няма да има. Има опция реакторът да стане VII блок в АЕЦ "Козлодуй". За това обаче ще са
нужни поне няколко години. Съвсем скоро ще обявим ясен план за действие с ясни стъпки.
- Свързан ли е този план с доклада на HSBC?
- Всички факти, с които разполагаме към момента, ще бъдат сложени на масата. Със сигурност ще има открит дебат не
само в Народното събрание, а и в обществото.
- Кога се очаква окончателният доклад?
- В рамките на месец трябва да ни го представят.
- Вярно ли е, че в преговорите, които водим с "Газпром" за намаляване на цената на газа от 1 април, руснаците са
поискали нещо в замяна?
- В договора е записано, че цената се определя по формула. А това намаляване означава, че трябва да има
допълнително споразумение, от което имаме интерес ние, но руската страна може и да не го направи. Вече отправихме
настойчиво и мотивирано искане. Отговорът на "Газпром" засега е, че във всички европейски държави, в които беше
намалена цената, това е станало за сметка на определени отстъпки на купувача.
- Стана ли ясно при визитата в Анкара дали след изграждането на газовата тръба до Турция ще купуваме газ от тях
или от Азербайджан?
- Не сме навлизали в подробности. След като изградим интерконектора, ще имаме и двете опции и винаги ще избираме
най-изгодното за нас. По-важното е, че тази връзка има изключително голям смисъл, защото ни дава съвсем друг
източник на газ и ще имаме конкуренция и алтернатива.
- Това автоматично ли ще свали цените и от двата източника?
- Мисля, че да. Винаги, когато има конкуренция, цените са по-ниски. Възможно е Русия, виждайки, че ние имаме
алтернатива, да намали цените до нива, по-ниски от конкуренцията. Но е възможно и обратното. Не трябва да
пропускаме и местния добив. Преди два месеца стартирахме процедура за търсене на газ в дълбоко море в блок "Хан
Аспарух". А той е изключително перспективен, защото в подобна геоложка структура в румънската част от Черно море
OMВ обявиха, че са открили между 42 и 84 млрд. куб. метра залежи. Нашият блок е няколко пъти по-голям и имаме
много сериозен инвеститорски интерес от "Ексън Мобайл", "Репсол", ОМВ и "Тотал", но очаквам те да станат повече.
- Предстоящото от лятото сериозно поскъпване на тока няма ли да повлияе негативно на икономиката ни?
- Ние подадохме национален план и заявление за дерогация по купуването на квоти за парниковите газове. Надяваме
се от следващата година да плащаме само 30% от квотите за въглеродни емисии, а с останалите 70% да се правят
инвестиции за екологизация на ТЕЦ-овете. Има обаче обективни фактори, които ще доведат до покачване на цената.
Това са квотите, доста по-големият дял на зелената енергия, покачващите се цени на газа, американската ТЕЦ "Ей И Ес
Гълъбово" ще работи на пълна мощност, а нейният ток е скъп. Но ние правим всичко възможно да ограничим скока. От
една страна, с дерогацията, а от друга - с опитите да ограничим сектора на ВЕИ. Това става с последните промени на
Закона за енергията от възобновяеми източници до инвестиции, които са полезни за системата. Например най-малките,
които са до 30 киловата - фотоволтаиците върху къщите. Това ще даде на хората възможност за някакъв алтернативен
доход, а и ще намали загубите по мрежата.

- Поставихте си приоритет развитието на малкия и среден бизнес. Как ще стане това?
- За мен най-голямата тема в министерството не е енергетиката. Икономиката е много по-голяма и важна тема. Кризата
постави предприятията в много тежко положение и ние трябва да обърнем повече внимание на малкия и средния
бизнес, да го подкрепим. И не само с реформи, облекчаване на регистрационните режими и лицензионните процедури,
а и с пари. Хубавото е, че тях ги имаме по "Конкурентоспособност". Трябва да направим така, че тези пари да стигнат до
фирмите възможно най-бързо. Една от целите, които си поставих, е да финансираме фирмите с 800 млн. до 1 млрд. лв.
до края на годината, което е постижимо.
- Как можем да подобрим енергийната ефективност в индустрията, по която сме далеч от останалите страни в ЕС?
- До края на април стартираме по ОП "Конкурентоспособност" процедура за енергийна ефективност в предприятията, по
която има 150 млн. евро като грантове и още 50 до 150 млн. евро като кредити. За тези суми няма да има почти никакви
документи за кандидатстване, те ще се разпределят през банките. Няма да се пишат апликационни форми по 30-40
страници, а ще се подава само едно заявление до банката. По тази процедура ще се отпускат между 30 и 50% от
стойността на проекта като безвъзмездна помощ. Останалите ще са от собствени средства, а за тези, които не могат да
си го позволят, има гарантирани кредити от ЕБВР.
- Ще помогне ли това за ръста на икономиката?
- В следващите години трябва да имаме икономически растеж от 5 и над 5%, за да го почувстват хората по джоба си. И
това е начинът - подкрепата на малкия и средния бизнес. Това става чрез безвъзмездната помощ, отпускана по
програмата за модернизация и енергийна ефективност, и с различните инструменти по JEREMIE, които ще дават
кредити за инвестиции и нисколихвени оборотни заеми, за да могат фирмите да се изправят на крака. Ако успеем да
съживим малките и средните предприятия, те ще намалят безработицата и ще увеличат доходите на хората, което е
най-важното. Ние вече гарантирахме финансова стабилност, излязохме на едно от челните места в Европа в това
отношение. Сега трябва да насочим усилията си към икономически растеж. Трябва активно да работим и с
чуждестранните инвеститори.
- Чакате ли големи чуждестранни инвестиции през тази година?
- В момента работим по една такава. Има сериозен интерес от американската компания "TRW Automotive", която се
занимава с производство на автомобилни въздушни възглавници. Тя закрива заводите си в Испания и Англия и иска да
се премести. Имаме конкуренцията на Сърбия, Чехия и Унгария. В момента американците оглеждат фабрики в Сливен,
Стара Загора и Първомай.
- За колко голямо производство говорим?
- Планира се разкриването на 1000 работни места.
- А кои марки автомобили ползват продукцията?
- "Мерцедес", БМВ и други немски марки.
- Какво още може да се направи за повече чужди инвестиции?
- Да съкратим сроковете на административни процедури. И то не само за чуждестранните инвеститори, а и за секторите
с висока добавена стойност, иновативни дружества, експортни компании. Агенцията за инвестиции може да назначава
персонални отговорници, които да наблюдават и помагат в инвестиционния процес както на български, така и на чужди
фирми. С изпълнителния директор на БАИ Борислав Стефанов съм говорил, че сертификат за инвеститор клас А трябва
да се дава максимум за 3 седмици.
- Ще имаме ли нов закон за туризма?
- До края на годината трябва да го имаме. С достатъчно време за обществени дебати между двете четения в
парламента.

