Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

България Он Ер
√ Васил Велев: Медиите трябва да подобряват достъпа до качествено професионално обучение
Програмите за развитие на професионалната квалификация трябва е част от управлението на всяка отговорна
компания, коментира той
Медиите трябва да подобряват достъпа до качествено професионално обучение, заяви за Bulgaria ON AIR председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Повод за коментара му е организираната на 5 октомври
конференция на тема „Образование и медии“, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.
Неговото мнение е, че програмите за развитието и поддържането на професионалната квалификация трябва да са част от
управлението във всяка отговорна компания.
Ето и цялото интервю:
Какви допълнителни знания са необходими най-често за новоназначените ви служители според спецификата на
индустрията, в която работите.
През последните години в България се наблюдава системен отлив на кадри от инженерните и технически професии.
Причините за това са много, но най-вече са свързани със системното ерозиране на обществените ценности, които тласкат
младите хора към звучащи модерно, но без перспективи за стабилна реализация професии.
Поради тези причини е много трудно да бъдат открити и наети квалифицирани кадри, като в много случаи на
новоназначените работници им липсват не само професионални умения, но и основни трудови навици. Почти невъзможно
е да бъде нает специалист, който веднага да се включи ефективно в работния процес. Така че работодателите трябва да
инвестират сериозно в обучението и интегрирането на новонаетия персонал.
За съжаление, много често, след като са инвестирали доста време и средства, обучените кадри напускат и често заминават
да търсят работа извън България.
Специализираните катедри от икономическия сектор намират общ език с бизнеса, но като цяло основата на проблема е,
че при нас няма система за проучване потребностите на пазара на труда и има разминаване в това, което произвежда
образователната система и това, което се търси на пазара на труда. Има голям излишък в хуманитарните специалности и
сериозен недостиг на инженерно-технически кадри. Не само в ИТ сектора, но и за традиционните индустрии –
машиностроене, електротехника. Доколкото има такава система за държавната поръчка, за формирането на план приема,
в нея бизнесът, със своите потребности, не участва адекватно.
Тук отново се връщаме към въпроса за план приемът. Ние в продължение на 10 години бием камбаната за
реиндустриализацията. Но това не е само проблем за нас, но и за Европа. Тя също се деиндустриализира, а не може да
разчитаме само на услугите за постигането на устойчив растеж. Това видяхме и от кризата. А индустрия се прави с
инженерно-технически кадри и предприемачи. Но именно от тях има най-голям недостиг в момента.
Обучавате ли новоназначените служители допълнително?
Всеки новопостъпил служител има нужда от въвеждащо обучение. Тези, които имат нужната квалификация и опит се
адаптират по-бързо към работния процес. Основно големите предприятия и тези, които са на международния пазар, доста
често прилагат въвеждащи програми за новоназначените си служители. По-малките предприятия осъществяват
периодични обучения в зависимост от потребностите в конкретния момент. Разбира се, това изисква сериозни подходи на
време и средства и по този начин работодателите плащат два пъти – веднъж чрез платените данъци издържат
образователната система, която произвежда непригодни (в повечето случаи) кадри, а след това – отново трябва да
инвестират за допълнително обучение и квалификация на същите тези кадри.
Забелязвате ли желание у служителите си да научават нещо ново, което да използват в работата си?
Желанието е индивидуално за всеки служител. То също така зависи и от политиката на предприятието – дали там се
насърчава развитието на служителите, обученията.
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Програмите за развитието и поддържането на професионалната квалификация трябва да са част от управлението във всяка
отговорна компания. Освен повишена мотивация и оценка на служителите, те неизменно произвеждат иновации и тласкат
развитието на компаниите напред.
По-младите или по-опитните служители имат по-често и повече желание да научават нови неща?
Това също е индивидуално за всеки служител. По-младите служители, които са по-амбициозни, непрекъснато се опитват
да се докажат и научават нови неща. При по-опитните служители има понякога една психологическа нагласа за страх към
новото. Но с подходяща политика на фирмата и добро обучение тези прегради могат да бъдат преодолени. В същото време
в редица професии изцяло липсват млади хора – например, ако нещо не се промени, след 10 години у нас почти няма да
има инженери.
Как медиите могат да помогнат в образованието на младите хора и обществото?
Медиите днес имат много важна роля за изграждането на нагласите в обществото и утвърждаването на ценности. В този
смисъл медиите трябва да дават ценностни послания и добри примери на младите хора.
Медиите имат незаменима роля като фактор за промяна на обществените нагласи. Промяната на стереотипа „учи, за да
не работиш“ е много важна и по тази тема медиите могат да бъдат изключително полезни.
Много подходящи са класациите за най-добри фирми и условията на работа в тях, публикуването на добри практики. От
тях младите хора трябва да разберат, че в България има фирми, в които има възможност за добра реализация, но и че
успехът се постига с ежедневен труд.
Имат ли място медиите в процеса на образование?
Разбира се, безспорно. Интернет е основен източник на информация за младото поколение. В този смисъл е важно
медиите да са съдържателни, да представят информацията на добро ниво и достъпен език.
Медиите трябва да отстояват обществените интереси и да отразяват добрите практики, които подобряват достъпа до
качествено професионално образование и обучение, както и обективно да отразяват законодателните мерки и
инициативи, предприети в тази посока.
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√ За и против данък "Уикенд"
Участие на Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ, в предаването "Още нещо".
Видеото може да видите тук.
business.rep.bg
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: МЕДИИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДОБРЯВАТ ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Програмите за развитие на професионалната квалификация трябва е част от управлението на всяка отговорна компания,
коментира той
Медиите трябва да подобряват достъпа до качествено професионално обучение, заяви за Bulgaria ON AIR председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Повод за коментара му е организираната на 5 октомври
конференция на тема „Образование и медии“, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.
Неговото мнение е, че програмите за развитието и поддържането на професионалната квалификация трябва да са част от
управлението във всяка отговорна компания.
Ето и цялото интервю:
Какви допълнителни знания са необходими най-често за новоназначените ви служители според спецификата на
индустрията, в която работите.
През последните години в България се наблюдава системен отлив на кадри от инженерните и технически професии.
Причините за това са много, но най-вече са свързани със системното ерозиране на обществените ценности, които тласкат
младите хора към звучащи модерно, но без перспективи за стабилна реализация професии.
Поради тези причини е много трудно да бъдат открити и наети квалифицирани кадри, като в много случаи на
новоназначените работници им липсват не само професионални умения, но и основни трудови навици. Почти невъзможно
е да бъде нает специалист, който веднага да се включи ефективно в работния процес. Така че работодателите трябва да
инвестират сериозно в обучението и интегрирането на новонаетия персонал.
За съжаление, много често, след като са инвестирали доста време и средства, обучените кадри напускат и често заминават
да търсят работа извън България.
Специализираните катедри от икономическия сектор намират общ език с бизнеса, но като цяло основата на проблема е,
че при нас няма система за проучване потребностите на пазара на труда и има разминаване в това, което произвежда
образователната система и това, което се търси на пазара на труда. Има голям излишък в хуманитарните специалности и
сериозен недостиг на инженерно-технически кадри. Не само в ИТ сектора, но и за традиционните индустрии –
машиностроене, електротехника. Доколкото има такава система за държавната поръчка, за формирането на план приема,
в нея бизнесът, със своите потребности, не участва адекватно.
Тук отново се връщаме към въпроса за план приемът. Ние в продължение на 10 години бием камбаната за
реиндустриализацията. Но това не е само проблем за нас, но и за Европа. Тя също се деиндустриализира, а не може да
разчитаме само на услугите за постигането на устойчив растеж. Това видяхме и от кризата. А индустрия се прави с
инженерно-технически кадри и предприемачи. Но именно от тях има най-голям недостиг в момента.
Обучавате ли новоназначените служители допълнително?
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Всеки новопостъпил служител има нужда от въвеждащо обучение. Тези, които имат нужната квалификация и опит се
адаптират по-бързо към работния процес. Основно големите предприятия и тези, които са на международния пазар, доста
често прилагат въвеждащи програми за новоназначените си служители. По-малките предприятия осъществяват
периодични обучения в зависимост от потребностите в конкретния момент. Разбира се, това изисква сериозни подходи на
време и средства и по този начин работодателите плащат два пъти – веднъж чрез платените данъци издържат
образователната система, която произвежда непригодни (в повечето случаи) кадри, а след това – отново трябва да
инвестират за допълнително обучение и квалификация на същите тези кадри.
Забелязвате ли желание у служителите си да научават нещо ново, което да използват в работата си?
Желанието е индивидуално за всеки служител. То също така зависи и от политиката на предприятието – дали там се
насърчава развитието на служителите, обученията.
Програмите за развитието и поддържането на професионалната квалификация трябва да са част от управлението във всяка
отговорна компания. Освен повишена мотивация и оценка на служителите, те неизменно произвеждат иновации и тласкат
развитието на компаниите напред.
По-младите или по-опитните служители имат по-често и повече желание да научават нови неща?
Това също е индивидуално за всеки служител. По-младите служители, които са по-амбициозни, непрекъснато се опитват
да се докажат и научават нови неща. При по-опитните служители има понякога една психологическа нагласа за страх към
новото. Но с подходяща политика на фирмата и добро обучение тези прегради могат да бъдат преодолени. В същото време
в редица професии изцяло липсват млади хора – например, ако нещо не се промени, след 10 години у нас почти няма да
има инженери.
Как медиите могат да помогнат в образованието на младите хора и обществото?
Медиите днес имат много важна роля за изграждането на нагласите в обществото и утвърждаването на ценности. В този
смисъл медиите трябва да дават ценностни послания и добри примери на младите хора.
Медиите имат незаменима роля като фактор за промяна на обществените нагласи. Промяната на стереотипа „учи, за да
не работиш“ е много важна и по тази тема медиите могат да бъдат изключително полезни.
Много подходящи са класациите за най-добри фирми и условията на работа в тях, публикуването на добри практики. От
тях младите хора трябва да разберат, че в България има фирми, в които има възможност за добра реализация, но и че
успехът се постига с ежедневен труд.
Имат ли място медиите в процеса на образование?
Разбира се, безспорно. Интернет е основен източник на информация за младото поколение. В този смисъл е важно
медиите да са съдържателни, да представят информацията на добро ниво и достъпен език.
Медиите трябва да отстояват обществените интереси и да отразяват добрите практики, които подобряват достъпа до
качествено професионално образование и обучение, както и обективно да отразяват законодателните мерки и
инициативи, предприети в тази посока.
zona-news.com
√ Васил Велев: Подарък за 60 млн. долара е направила държавата на американските централи
Това е една скрита приватизация, заяви председателят на АИКБ след среща с главния прокурор
Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи, тъй като те са
иградени с кредити. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на НПРО с главния прокурор Сотир
Цацаров, предаде „Фокус“.
„Като обезпечение е държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ „Марица Изток 3″, където също е направен подарък с
порт, оценен на стойност 60 млн. долара при оценка от независими оценители от порядъка от 400 млн. долара. Тоест
това е една скрита приватизация“, заяви Велев. Той посочи, че централата е рехабилитирана с кредити, които са
обезпечени със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции. „Това звучи много наивно и
тези подаръци е малко вероятно да са направени безкористно“, каза още Велев.
Третият сигнал, който подадохме в Прокуратурата, е срещу КЕВР, каза още председателят на АИКБ. „По-конкретно
сигналът е свързан с едно решение, публикувано под един и същи номер и една и съща дата на страницата на КЕВР през
няколко дни с различно съдържание. Във второто решение количеството нетна енергия, която ще се изкупува от
фотоволтаиците е завишено“, обясни Велев.
Според него е очевидно, че не става дума за случайна грешка. „От 1 юли трябваше да влязат в сила новите цени на
електроенергия. В резултат на протест на бизнеса датата беше отложена и се предприеха мерки, така че да се намали
това увеличение. В резултат на предприетите мерки обаче вместо да се намали, се увеличи количеството
електроенергия, което по преференциални цени се задължава да бъде изкупено от 710 млн. лева на 736 млн. лева за
едногодишен период“, заяви Велев. Той поясни, че в резултат на промените в закона, на изваждане на преференции на
ВЕИ-та с двойно финансиране с еврофондове и на това, че енергията над 1250 часа годишно ще се изкупува не по цена на
свободния пазар, а на балансиращия, количеството скъп енергия се е повишило.
„Сигналът е срещу настоящата комисия, която е допуснала такава грешка, с която се е самоизобличила“, допълни Васил
Велев.
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Списание БГ Предприемач
√ НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации Васил Велев (АИКБ), Божидар
Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ) проведоха среща с главния прокурор Сотир Цацаров и
внесоха три комплекта материали със сигнали за нередности в системата на енергетиката. Прокуратурата заведе
подадените сигнали в деловодството и пое ангажимент да започне незабавно работа по тях.
Главният прокурор Сотир Цацаров информира, че вече е създадена група от представители на различни ведомства, която
работи по сигнали за нередности в енергетиката и на която ще бъдат предоставени материалите за работа. В разговора с
главния прокурор бе постигната договореност работодателските организации да подпомогнат с експерти техническата част
на разследването на прокуратурата. Разяснени бяха различни елементи от сигналите, с оглед на по-точно изясняване на
визираните в тях нарушения. Договорено беше в началото на м. ноември да се осъществи нова среща на ръководителите
на четирите национално представителни работодателски организации, на която да бъдат информирани от прокуратурата
за междинните резултати от работата.
energiya.bg
√ Бизнесът сезира прокуратурата за статута на американските "Марици"
Три сигнала за нарушения в сектор енергетика внесе бизнесът по време на среща с главния прокурор Сотир Цацаров.
Повече от час продължи срещата на представителите на четирите работодателски организации - Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с обвинител номер 1, на която главният
прокурор получи донесените от бизнеса две торби доказателства.
Единият сигнал е свързан с данни за правонарушения във връзка с американските централи - Марица изток 1 и Kontur
Global Марица изток 3 в Маришкия басейн.
Сигналите касаят още времето, когато са подписвани договорите, но и годините, когато са били многократно анексирани
в ущърб на държавата, коментира председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
Той изтъкна последиците, при които плащаме от джоба си над 330-340 млн. лв. годишно над пазарната цена за
електроенергията, която се изкупува от американските централи.
Изборът на инвеститорите е бил при абсолютно непрозрачни процедури и участие на офшорни дружества с неизвестна
собственост на капитала. Нарушение е и издаването на лицензията преди изграждането на енергиен обект на AES
„Марица-изток 1" при липса на доказателства за осигурено финансиране.
Първоначалната цена на проектите за „Марица изток" е 1,5 млрд. евро, която е подписана с НЕК по времето на
правителството на Иван Костов. Впоследствие цената се увеличава с 300 млн. евро. През годините НЕК е имала възможност
да предоговори условията в своя полза, но това не се е случило.
Първоначално е било договаряно инвестициите да бъдат на принципа „построй - оперирай - прехвърли" и по този начин
държавата да стане собственик на централите след определен период. Според Домусчиев е странно защо договорите се
анексират и стават „построй - оперирай - притежавай". Държавата се е отказала от придобиването им.
При „Марица изток 3" инвестицията е трябвало да бъде 470 млн. долара, а в крайна сметка ескалира до 700 млн. евро.
Другите два сигнала до главния прокурор са свързани с ВЕИ-тата и срещу сегашната комисия на КЕВР, председателствана
от Иван Иванов.
Домусчиев подчерта, че става дума за политически грешки и за корупция. Бизнесът настоява договорите за американските
централи да бъдат прекратени.
Централите трябвало да работят, както всички останали, и да продават продукцията си на свободния пазар.
Първоначалните договори с тези централи са подписвани по време на управлението на Иван Костов, когато енергиен
министър е бил Иван Шиляшки.
Нарушенията във ВЕИ-сектора водели до това, таксата „задължение към обществото" да бъде увеличавана постоянно и
бизнесът, и битовите потребители да плащат. Домусчиев допуска, че тя ще се увеличава още, ако нещо в системата не се
промени.
Нарушения и в процеса на присъединяване на ВЕИ-централите се открили работодателите. Още към края на 2009 г.
заявените за присъединяване мощности са били в размер, който сочи преизпълнение на националната индикативна цел
от 16%.
Становищата, които НЕК е давала, са били при липса на документи по наредбата за присъединяване. Главният прокурор
има правомощията да обяви за нищожни разрешенията за ВЕИ-тата. След месец представителите на бизнеса ще имат
отново среща с Цацаров.
Дотогава прокуратурата ще извърши необходимите проверки.
Много членове на национално представените работодателски организации са се амбицирали да покажат „кирливите
ризи" на системата, увери Домусчиев.
Третият сигнал е насочен срещу КЕВР. През няколко дни те са публикували на страницата си едно и също решение с
различно съдържание. Във второто решение количествата нетна енергия, която ще се изкупува от фотоволтаици, е
завишена.
Очевидно не става дума за неволна грешка, констатира на свой ред Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, допълвайки, че по този начин сегашната комисия се е самоизобличила.
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Работодателите остават безкомпромисни и по отношение на искането си от 1 ноември цената за електроенергията да бъде
върната на старите нива. Иначе ще излязат отново на протести.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов допълни, че са дали и средносрочна
програма за неотложна реформа в енергетиката.
Работодателските организации готвят и сигнал до Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси,
който ще внесат до 10 дни. Велев изтъкна, че има депутати в тежък конфликт на интереси, които са участвали в гласуването
на закони, свързани с енергетиката и възобновяемите източници.
Техните имена не бяха назовани, но в сигнала фигурирали депутати от всички парламентарно представени партии.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ 140 души у нас съветват фирми как да постигат успешно целите си
Умението да си добър слушател - не само да слушаш, но и да чуваш какво ти казва човекът отсреща, и да задаваш такива
въпроси, че да предизвикаш доста голям размисъл - това са част от компетенциите, които всеки коуч по света трябва да
притежава. Те бяха обсъждани на първата у нас национална коучинг конференция, която се състоя в сряда и четвъртък в
София.
Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез който човек или компания се подкрепя, докато постигне конкретна
лична цел или професионален резултат.
Коучът е личен консултант и няма нищо общо с терапевт или лекар. Той е до клиента си от самото начало - помага да
анализираш собственото си положение, да определяш целите си, да изработиш и изпълниш своя план, така че да
постигнеш развитие. Коучът не дава съвети, а задава въпроси, с които клиентът му сам да осъзнае какво е най-добре за
него.
Това е професия, която става все по-разпространена. У нас от 2008 г. съществува българското представителство на
Международната коуч федерация (ICF/ICF Global), което се нарича “Ай Си Еф България”.
“Коучингът е една от най-бързо развиващите се професии в последните 20 години и поради тази причина беше крайно
време в България да направим национален форум”, обясни Кирил Калев, който е президент на “Ай Си Еф България”.
Първият ден от конференцията е насочен към връзката между лидерство и коучинг и в него се включват управители на
фирми, министри, зам.-министри, представители на публични организации. Модератор на една от дискусиите е Лидия
Шулева, която също е сертифициран бизнес коуч. Сред гостите на конференцията са някои от най-големите световни
експерти като британците Джон Блейки и Сюзън Койн.
През втория ден акцентът са професионалните теми - български коучове разказват за своя опит и как самите те прибягват
до този подход, научават за нови тенденции и теории, които могат да добавят към практиката си.
“Това е свободна професия - всеки човек, който би искал да направи някаква промяна, би могъл да започне да се занимава
с коучинг. В него е много важно сертификационното обучение. У нас сертифицирани са вече над 130-140 души, а
акредитирани - тези , които вървят по стълбата нагоре към собственото си развитие, към признатата акредитация, са около
20-25 души”, обяснява Кирил Калев.
По-голямата част от българските коучове се занимават с т.нар. корпоративен коучинг - с големи, средни и малки фирми.
Но има и такива, които са насочили усилията си в т.нар. лайф, или житейски коучинг, който е насочен към постигането на
цели, свързани с живота на клиента. “Тази година аз лично, пък и федерацията правихме няколко интересни взаимни
проекта с фондове на фирми, които сега стартират, с млади хора, които търсят своята професионална реализация”, казва
Кирил Калев. Той самият от няколко години преподава коучинг като избираема специалност във Факултета по
журналистика и масови комуникации в СУ “Св. Климент Охридски”.
Вестник Капитал Daily
√ Бюджетният излишък се свива заради увеличаването на разходите
Към края на август положителното бюджетно салдо е 622 млн. лв., колкото е прогнозата на финансовото
министерство и за септември
Бюджетният излишък към края на август е 622 млн. лв., показват официалните данни от консолидирания бюджет.
Резултатът е по-добър от предварителните очаквания, но по-лош от положителното салдо, отчетено в края на юли - 790
млн. лв. Освен това предварителните числа за септември, изнесени от Министерството на финансите, показват, че
държавните приходи надвишават разходите с 627 млн. лв. Разходите надвишават значително миналогодишните – с близо
500 млн. лв. и в края на септември общият им обем е достигнал 23.5 млрд. лв. - стойност, невиждана досега. Основното
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повишение идва от капиталовите разходи за строителство по линия на еврофондовете, които трябва да бъдат
възстановени от ЕС до средата на следващата година.
Рязкото увеличение спрямо миналогодишните разходи започна през юни, след което всеки следващ месец разликата се
увеличаваше. Това заедно със свиването на средствата, възстановявани от ЕС след този месец, е основната причина за
стопяването на бюджетния излишък, който през май достигна своя пик от 1.1 млрд. лв.
Повече разходи
Детайлни данни към септември няма, но резултатите от изпълнението към август показват, че разходите за заплати и
осигуровки на държавните служители са с 18 млн. лв. по-малко спрямо платеното година по-рано. Числото обаче е почти
същото, каквото беше месец по-рано. Това означава, че министерствата са прекратили засега опитите си за оптимизират
разходите за възнаграждения. В бюджета за 2015 г. е заложено намаление с 10%, но засега няма и 1%. Така в рамките на
следващите четири месеца намалението трябва да се случи ударно или ще се наложи актуализация на бюджета.
От изпълнението на бюджета се вижда, че най-много растат капиталовите разходи – с 450 млн. лв. Това е свързано изцяло
с проектите, изпълнявани по европейските програми. Държавата трябва да финансира предварително проектите и
впоследствие да очаква парите да се върнат. Темпът на държавното финансиране расте за сметка на разплащанията от
Брюксел. Поради тази причина излишъкът по европейските средства е вече само 88.7 млн. лв. и вероятно през септември
ще станем свидетели на първия дефицит по това перо. Финансовият министър Владислав Горанов вече предупреди за
"нормализиране" на трансферите след ударното разплащане между април и юни.
Повече приходи
Постъпилите приходи към 31 август са в размер на 21.5 млрд. лв., или 70.8% от разчетите в закона за бюджета. Съпоставено
със същия период на предходната година те растат с 2.3 млрд. лв. (11.8%). В структурно отношение данъчните приходи
нарастват с 1.432 млрд. лв., неданъчните приходи - със 122.3 млн. лв. , а постъпленията от помощи (основно средствата от
ЕС) - със 722 млн. лв. От Министерството на финансите отново изтъкват добрата събираемост на приходните агенции като
причина за значителното надхвърляне на приходите миналата година.
Данните за косвените данъци показват, че те нарастват с 11.5%. От ДДС в бюджета са влезли 5.4 млрд. лв. до края на август,
или 11% ръст на годишна база. От акцизи са влезли 2.9 млрд. лв. за първите осем месеца на годината, което е увеличение
с 12.7%. От здравни и социални осигуровки са постъпили 4.5 млрд. лв., което пък е ръст от 9% спрямо същия период на
2014 г.
√ Комисията по европейски въпроси прие Закона за еврофондовете
С него се дават финансовите инструменти на Министерството на финансите, улеснява се обжалването на корекции
и се регулира системата за управление на парите
Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене и без
дебати законопроекта за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове на заседанието си в
четвъртък. Той ще засяга управлението на около 10 млрд. евро, които България ще получи от еврофондовете за новия
програмен период 2014 – 2020 г. Със законопроекта се урежда и създаването на т.нар. Фонд на фондовете като обособен
финансов ресурс, който ще управлява финансовите инструменти по програмите. Целта на закона е да се създаде попрозрачна и ясна система за управление на публичните средства. Той вече беше приет и от комисията по бюджет и
финанси, както и от комисиите по правни въпроси и по европейски въпроси. Такъв закон беше сред целите още на първото
правителство на ГЕРБ, но от 2012 г. насам така и не беше бъде приет.
Фондът на фондовете
Законът за управление на средствата от еврофондовете се подготвя от близо 3 години и цели да повиши усвояемостта им.
Досега правилата за управлението им бяха несъгласувани, а сега целта е да се постигне максималното им унифициране,
да се намали административната тежест за бенефициентите и да се въведе ясен съдебен контрол за защита на гражданите
и организациите, пише в мотивите към него. В обхвата на закона влизат Европейският фонд за регионално развитие,
Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейският фонд за морско дело и рибарство. За средствата, предоставени по тях, се уреждат стандартизирани
процедури с разписани срокове и изисквания.
Важен елемент е създаването на Фонда на фондовете, който ще управлява централизирано финансовите инструменти по
оперативните програми. Те са де факто отделна оперативна програма и са около 700 млн. евро без средствата по селската
програма. Този фонд реално беше вече създаден като еднолично държавно дружество от Министерския съвет през юли,
като се предвиждаше финансовият министър да упражнява правата на държавата в дружеството. В самия законопроект,
публикуван на сайта на Народното събрание, се посочва, че за управлението на средствата от ЕС ще отговарят
Министерският съвет, зам. министър-председател или министър на европейските фондове, както и финансовият министър.
Провеждането на националната политика по прилагане на финансовите инструменти е определено именно като функция
на финансовия министър, което в крайна сметка означава, че МФ ще контролира фонда.
През юли при създаването на Фонда на фондовете стана ясно, че той би трябвало да изпълнява функциите и на холдингов
фонд за инструментите за финансов инженеринг JEREMIE по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" и JESSICA по ОП "Регионално развитие" от програмен период 2007 - 2013 г. Към момента те се управляват от
Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по споразумение ще остане така до 2025
г. Министерството на финансите ще ползва консултантските услуги на ЕИБ и на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) при развитието на фонда.
Какво още урежда законът
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Със закона се утвърждава публичноправният режим в отношенията между управляващите органи и бенефициентите.
Подборът на проекти от специална комисия ще е въз основа на свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация. На представянето на закона пред комисията беше посочено, че това е първият закон, с
който на бенефициента се гарантират достатъчно много права и защити, като са предвидени дори наказания за
държавните служители, когато не спазват сроковете, под формите на глоби.
Безвъзмездната финансова помощ вече се предоставя с административен договор. Това ще помогне за обжалването на
финансовите корекции, които се налагат на различни проекти и досега бяха много трудно оборими пред съда. Финансови
корекции ще се определят по основание и размер с индивидуален административен акт и може да се наложат за целия
проект или за отделна дейност или договор. Те ще могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс
(АПК). Въвеждат се ускорени процедури по обжалване, които да не възпрепятстват процеса на усвояване на средствата.
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), поддържана от Централното
координационно звено, ще осигурява електронния обмен на информация и документи. Детайлите по процесите за
разплащания, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и осчетоводяване по програмите, както и
взаимоотношенията между управляващи и сертифициращи органи ще се осъществяват въз основа на акт, издаден от
министъра на финансите.
√ EY очаква ръст от 1.9% за българската икономика през 2015 г.
Умереното увеличение на износа и вътрешното търсене допринасят за растежа
Брутният вътрешен продукт на България ще се увеличи с 1.9% за 2015 г., с 2.4% през 2016 г. и с около 3.5% годишно през
периода 2017 - 2019 г., прогнозира международната одиторска компания EY (Ernst and Young). Очаква се потребителското
търсене да се увеличава постепенно, като външното търсене особено от страна на еврозоната ще стимулира българския
износ. Въпреки това обаче рискови фактори за експорта продължават да бъдат рецесията в Русия и все още
съществуващата заплаха от излизане на Гърция от еврозоната, твърдят анализаторите. По-ниските цени на петрола пък ще
задържат нивото на инфлацията на едва 0.4% през 2015 г., но тя би трябвало да се увеличи до около 1.7% през 2016 г.
За разлика от Уникредит Булбанк, която за трети път тази година подобри очакванията си за българската икономика и
очаква 2.3% ръст на БВП през 2015 г., анализаторите на ЕY все пак не повишават прогнозата си спрямо юни, когато отново
очакванията бяха за 1.9% ръст за цялата година. "Райфайзен рисърч", поделение на Raiffeisen Bank International, също не
повиши лятната си прогноза и продължават да очакват 2% икономически растеж за 2015 г.
Перспективата пред България се подобрява, износът расте умерено
Бавното икономическо възстановяване на България продължи и през 2015 г. с умерен растеж през всяко тримесечие.
Въпреки кризата с Гърция икономиката през второто тримесечие се увеличи даже по-високо от очакваното. Очаква се
общата икономическа активност и потребителското търсене да се увеличават и през следващата година, което трябва да
доведе до ръст от 2.4% на БВП през 2016 г., смятат анализаторите. Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY (Ernst
&Young) за България, Македония, Албания и Косово, коментира, че "един по-бавен темп на растеж изглежда да е "новата
нормална ситуация" както за България, така и за еврозоната.
Експортът отново е ключов фактор за икономиката, а увеличаващото се външно търсене се очаква да стимулира значително
по-широката икономика. ЕY очакват обемът на износа да се увеличи с 5.6% през 2015 г. след ръст от 1.9% през 2014 г., до
голяма степен благодарение на увеличаващото се търсене в еврозоната. Прогнозата обаче е по-ниска от очакваните 7.7%
ръст на продажбите в чужбина от Уникредит Булбанк. Рецесията в Русия оказва неблагоприятно влияние – продажбите ни
към тази дестинация са спаднали с 26%. Остава и опасността от един "Grexit" въпреки спасителното споразумение между
кредиторите и Гърция. Излизане на южната ни съседка от еврозоната би могло да доведе до спад на продажбите на
България към Гърция, а те са 7% от общия износ.
Вътрешното търсене се увеличава умерено
Потребителските разходи отбелязаха бавно възстановяване през 2014 г. И продължават да се увеличават благодарение на
по-високи заплати, дефлацията и намаляващата безработица. По-евтиният петрол продължава да влияе на инфлацията и
се очаква тя да бъде едва 0.4% за 2015 г. Това, от една страна, води до увеличаване на реалните доходи, макар че
потребителите остават предпазливи, но, от друга страна, очакваният ръст на инфлацията до около 1.7% през 2016 г. може
да понижи търсенето. Все пак ниските лихвени проценти би трябвало да повишават потреблението и търсенето, като
окуражават тегленето на заеми. Анализаторите смятат, че 3-месечният междубанков процент ще остане на много ниско
ниво през 2015 г., със средна стойност 0.3%.
Инвестициите остават ниски
Въпреки по-голямото доверие на бизнеса в промишлеността и строителството през последната година направените
инвестиции отбелязват спад през първото тримесечие за първи път от 2012 г. насам. Това се дължи до известна степен на
продължаващата икономическа несигурност, която спира компаниите да инвестират.
"Златно време" за еврозоната
По-ниските енергийни цени, по-слабото евро и солидното търсене във Великобритания и САЩ благоприятстват
икономиките в еврозоната, където анализаторите очакват ръст от 1.6% на БВП през 2015 г. и от 1.8% през 2016 г. Двигателят
на възстановяването остава потребителското търсене, което е стимулирано от по-ниските цени на петрола. Системните
рискове пред еврозоната – широкообхватна финансова криза и дефлация, намаляват. Според Марк Отти, управляващ
съдружник в EY за Европа, Близкия изток, Индия и Африка, "през следващите няколко години обаче безработицата ще
остана основен проблем. Нашето очакване е с напредъка на възстановяването процентът на безработица да бележи
стабилен спад, но едва ли ще спадне под 10% преди 2019 г.".
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√ Производственият сектор в еврозоната се забавя
Фирмите отново са започнали да понижават цените
Растежът на производствения сектор в еврозоната е отслабнал през миналия месец заради забавянето при новите
поръчки, макар че фабриките отново са започнали да понижават цените в опит да стимулират продажбите. Това показват
данните от индекса на мениджърските поръчки (PMI) за производствения сектор в региона, изготвян от фирма Markit.
Дефлационен натиск
Те бяха публикувани само ден след излизането на статистика на Евростат, според която през септември инфлацията в
региона отново е изпаднала в негативна територия. Усилващият се дефлационен натиск вероятно ще окаже натиск върху
Европейската централна банка (ЕЦБ) да разшири програмата си за финансови стимули. ЕЦБ започна да изкупува предимно
държавни ценни книжа за по 60 млрд. евро месечно през март с надеждата да повиши опасно ниската инфлация и
анемичния икономически растеж. Успехът на програмата досега обаче е в най-добрия случай умерен, поради което през
миналия месец президентът на институцията Марио Драги сигнализира, че размерът и продължителността на програмата
могат да бъдат увеличени.
Финалните данни за производствения PMI индекс показват ниво от 52 пункта. Това отговаря на предварителните
измервания и прогнози, но е понижение спрямо 52.3 пункта, измерени през август. Показателят все пак остава вече над
две години над нивото от 50 пункта, което разделя свиването от растежа. Отделният PMI индекс за производството в найголямата европейска икономика Германия също се е понижил до 52.3 пункта спрямо 53.3 през август.
В понеделник ще бъдат публикувани и данните от съставния PMI индекс, който включва и данните от сектора на услугите
и се счита за индикатор за бъдещия икономически растеж. Отделният показател на промишленото производство е спаднал
до 53.4 пункта, което е по-ниско от първоначалните измервания. През август показателят бе на ниво от 53.9 пункта.
Подиндексът на поръчките от чужбина също отчита лек спад.
Въпреки стимулите
"Въпреки безпрецедентните стимули на централната банка и значителното обезценяване на единната валута
производственият сектор не успява да постигне значителна инерция за растеж и дори има риск да се върне към спад",
коментира Крис Уилямсън, главен икономист на Markit.
Подиндексът на производствените цени е спаднал рязко до 48.7 пункта през септември спрямо 50.5 за предходния месец.
Това е първият месец от март насам, в който фирмите са понижавали цените на стоките си. "Предвид това, че цените на
производителите отчитат най-резкия спад от седем месеца, дефлационните опасения ще се увеличат, а с това и натискът
върху ЕЦБ да действа по-агресивно", отбелязва Уилямсън.
Вестник Сега
√ Парламентът отмени скандални привилегии в обществените поръчки
Фирмите, които наемат хора с увреждания, няма да печелят служебно договори
Специализираните предприятия на хора с увреждания вече няма да могат да печелят служебно обществени поръчки, без
да се налага да представят доказателства за опит и финансови възможности. Макар и със закъснение, парламентът отмени
окончателно скандални привилегии в закона за обществените поръчки, които доведоха до бум на злоупотреби при
регистрацията на специализирани предприятия и шашми при изпълнението на сключените договори. Одобрените
промени обаче ще се променят отново след броени дни - заради внесен от кабинета изцяло нов закон за обществените
поръчки.
Както "Сега" писа, от началото на юли 2014 г. в обществените поръчки зейна огромна врата за злоупотреби заради две
съществени промени, направени от предходния парламент. Депутатите от 42-рото Народно събрание премахнаха
изискването фирмите с увреждания да декларират предварително наличния капацитет и той да се отчита при обявяване
на запазени за тях поръчки. Вместо това парламентът задължи министерства и общини да запазват поръчката за такива
предприятия, ако предметът й попада в одобрен от кабинета списък с дейности. Това доведе до бум в този вид поръчки тази година те са 445 при общо 554 запазени поръчки за предприятия на хора с увреждания от 2007 г. насам. В същото
време бяха премахнати всички законови гаранции, че с тези привилегии няма да се злоупотребява. На възложителите беше
забранено да поставят каквито и да е било технически или икономически изисквания към тези фирми. Те дори нямат право
да отварят конкурентни оферти на други участници при вече получена оферта от специализирано предприятие, която
формално отговаря на условията. В резултат на промените рязко се увеличи броят на фирмите, регистрирани като
специализирани в едноименния регистър на Агенцията за хора с увреждания. От влизането в сила на скандалните текстове
новорегистрираните фирми достигнаха 180 при 117 компании от 2005 г. до приемането на промените.
Очаква се този наплив да намалее, след като парламентът върна част от ограниченията. Според одобрените вчера текстове
специализираните фирми занапред ще трябва да покриват общите критерии за подбор при всяка обявена поръчка. Така
до отваряне на офертите няма да бъдат допускани фирми, които не могат да докажат изисквания от съответния възложител
опит или финансово състояние. Това трябва да отсее още на ниво подбор фирми без опит, създадени единствено с цел да
се ползват привилегиите, какъвто е масовият случай. Въвежда се и минимален праг за капацитета за изпълнение на
поръчката. Специализираната фирма трябва да докаже, че може да изпълни минимум 80% от предмета на поръчката със
собствени ресурси или с подизпълнители, които обаче също са регистрирани като специализирани фирми в агенцията за
хора с увреждания. Такъв праг съществуваше и преди, но тогава имаше ред за контрол - предварително деклариране на
капацитета, докато сега не е ясно как ще се контролира това. Отговарящите на критериите за подбор специализирани
фирми ще се допускат до отваряне на офертите и ще печелят служебно, ако предложените от тях условия покриват
изискванията на възложителя. В този случай конкурентни оферти на други фирми няма да се отварят.
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Промените в закона вчера не предизвикаха почти никакви коментари в парламента и бяха гласувани едновременно на
първо и второ четене. Освен новите правила за специализираните предприятия с промените Агенцията за обществените
поръчки минава под шапката на финансовото министерство вместо на Министерството на икономиката.
√ Излишъкът при евросредствата се стопи с 300 млн. лв. през август
Вече втори месец бюджетът работи на реален плюс
След като държавният бюджет отчете дефицит от 50.8 млн. лв. през юли и хазната излезе на плюс само благодарение на
еврофондовете и бюджетите на осигурителните фондове и общините, картината месец по-късно се е подобрила. Август е
донесъл добри приходи в хазната, като вече втори месец приходните агенции работят на реален плюс спрямо заложения
за годината ръст на данъчните приходи. Докато салдото по националния бюджет се подобрява, при евросредствата
излишъкът се топи с напредъка на годината и изтичането на сроковете за разплащания по стария програмен период.
Това става ясно от подробните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета към края на август. МФ
обяви и предварителни данни за септември, за който се очаква излишък от 627 млн. лв. по консолидираната фискална
програма. При четирите основни пера в данъчните приходи - корпоративен и подоходен данък, ДДС и акцизи, за 2015 г. в
държавния бюджет бе заложен ръст от 727.8 млн. лв. спрямо събраното през 2014 г. Този ръст бе постигнат още през юни,
когато събраните приходи бяха със 721 млн. повече спрямо същия период за 2014 г. През август събраното в повече вече
е 1 млрд. лв. и надхвърля плана. Така ако в останалите месеци на годината няма резки и неочаквани сривове в
постъпленията, ще бъде отчетено реално преизпълнение на бюджета.
Най-изпреварващо вървят постъпленията при акцизите, като към края на август митниците са събрали 2.89 млрд. лв. - с
325.5 млн. повече спрямо същия период на м.г. Това надхвърля заложения в бюджета ръст на приходите от акцизи от
141.72 млн. лв. Постъпилият в хазната ДДС е с 541.7 млн. лв. повече спрямо август 2014 г. и също надхвърля заложения
годишен ръст за този данък от 476.9 млн. лв. Леко изоставане има при плановете за данъка върху доходите на физическите
лица, където събраното в повече още не може да достигне заложения ръст за 2015 г. При осигуровките заложеният за т.г.
ръст от 200.8 млн. лв. бе постигнат още през февруари. Към края на август от осигуровки са събрани с 375.7 млн. лв. повече
спрямо август м.г. Не е ясно защо при тези постъпления има недооценяване в предварителните очаквания.
С преизпълнението на данъчните приходи салдото по държавния бюджет (без бюджетите на общините, осигурителните
фондове и парите от ЕС) през август отново е положително, като отчетеният излишък е 117.9 млн. лв. Отчетеният месец порано, през юли, дефицит от 50.8 млн. лв. даде повод на премиера Бойко Борисов да плаши министрите за лоша финансова
дисциплина с оставки. С общините и с осигурителните фондове излишъкът през август става 533.4 млн. лв. За сметка на
това при еврофондовете отчетеният плюс е едва 88.7 млн. лв. - с близо 300 млн. лв. по-малко спрямо месец по-рано. Така
общото салдо за август е излишък от 622 млн. лв. Премиерът Бойко Борисов вече обяви, че на фона на изпреварващите
приходи е възложил на финансовия министър Владислав Горанов бюджетната година да приключи с 2% дефицит вместо
планираните 3% от БВП, или с близо 835 млн. лв. по-малък минус.
Вестник Стандарт
√ Хазната с излишък от 627 млн. лева
Постъпленията в бюджета се увеличават с 12%, или 2,58 млрд. лв.
627 млн. лв. е излишъкът в държавната хазна в края на септември, сочат предварителните данни на Министерството на
финансите. За сравнение за същия период на миналата година бе отчетен дефицит в размер на 1,479 млрд. лв. (1,8% от
БВП). Това означава, че като относителен дял от БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. Това се
дължи на по-високите приходи в хазната и получените средства от ЕС, коментираха от МФ.
24,141 млрд. лв. е общата сума на приходите и помощите в бюджета към края на септември, сочат оперативните данни на
МФ. Постъпленията в хазната са 79,5% от годишния план, като спрямо същия период на миналата година се увеличават с
12% (2,585 млрд. лв.). Ръстът се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите
(възстановени средства от ЕС), които нарастват съответно с 1,644 млрд. лв. и 940,3 млн. лв.
Разходите на държавната хазна (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) са в размер на 23,514 млрд. лв., което е 71,6%
от годишния план, сочат оперативните данни на МФ. 624,5 млн. лв. от направените разходи са вноската на страната в
бюджета на ЕС. Държавните разходи нарастват само с 2,1% спрямо същия период на миналата година, когато са били в
размер на 23,03 млрд. лв.
investor.bg
√ Парламентарната регионална комисия одобри Закона за еврофондовете
Текстовете минаха без дебати и забележки от страна на депутатите
Без дебати депутатите от парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление приеха на първо
четене новия Закон за управление на средствата от Европейския съюз.
Законът вече мина в комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, която е водеща в процедурата по
приемането му, и в комисиите по правни въпроси и по европейските въпроси.
Подготовката и приемането на специален закон за еврофондовете бяха замислени още по време на предишното
правителство на Бойко Борисов. Заради смяната на властта обаче работата по законопроекта беше “замразена” и тръгна
отново към края на миналата година по идея на вицепремиера в служебното правителство на Георги Близнашки Илияна
Цанова.
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Първоначалните планове бяха текстовете да влязат за обсъждане от парламента още миналата пролет. Те обаче не се
осъществиха заради забавените съгласувателни процедури.
Новият закон няма да въвежда генерални промени в системата на управление на еврофондовете. Министерският съвет
ще има шест месеца да подготви подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на закона, след приемането
на текстовете.
За управлението на средствата от ЕС се предвижда да отговарят Министерският съвет, заместник министър-председател
или министър на европейските фондове и министърът на финансите.
Един и същ управляващ, сертифициращ или одитен орган може да бъде определен за няколко оперативни програми. Ще
се допуска също така управляващият, сертифициращият и одитният орган да бъдат част от една и съща администрация,
поне доколкото това е приложимо и съобразно европейското законодателство и при зачитане на принципа за разделение
на функциите на звената.
Управляващите органи ще могат да започнат проверки за нередности по собствена инициатива при съмнения за
нарушения или по сигнал, като ще поддържат и регистър на сигналите за нарушения. Финансова корекция задължително
ще се налага в случаите на установен конфликт на интереси на бенефициента, при нарушаване на правилата на държавната
помощ, за нарушаване на принципите на устойчивото развитие, за неизпълнение на мерките за информация и
комуникация.
Финансовите корекции ще може да се налагат за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или
отделен разход, като на практика може да се отмени изцяло финансовата подкрепа от еврофондовете, записано е в новия
закон.
Предвидени са и санкции за длъжностните лица в органите за управление и контрол, които не спазват предвидените в
закона срокове.
Регламентират се и конкретни срокове за авансовите, междинните и окончателните плащания. За отпускането на
безвъзмездна финансова помощ се предвижда сключването на административен договор. Въвежда се и изпълнението на
системни проекти и отпускането на бюджетни линии за по-плавно и бързо изпълнение на програмите.
С новите разпоредби се стандартизират и процедурите по оперативните програми. Гарантира се и съдебната защита на
бенефициентите, като обжалването на финансовите корекции ще става по реда на АПК.
√ Новият Закон за обществените поръчки си проправя път в парламента
Върви се към въвеждане на допълнителна тарифа за обжалване на търгове като мярка, възпрепятстваща
неоснователните обжалвания
Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление прие на първо четене новия Закон за
обществените поръчки. Проектозаконът вече беше одобрен от комисиите по правни въпроси, по европейските въпроси,
по бюджет и финанси и по икономическа политика.
Плановете на управляващите са законът да бъде приет от Народното събрание до края на годината, за да може
разпоредбите да започнат да се прилагат от началото на следващата година.
Със закона се въвеждат четири европейски директиви за правилата за провеждане на процедури от публични
възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността,
както и обжалването на поръчките.
Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на
договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите.
Със законопроекта се въвеждат електронните търгове през специална централизирана електронна система за обществени
поръчки, чието приложение беше наскоро одобрено от правителството.
Дава се възможност и за съвместно възлагане на обществени поръчки от двама или повече възложители, включително и
други възложители от Европейския съюз (ЕС). Остава възможността за „запазени” търгове за кооперации на хора с
увреждания, но при затегнати правила за контрол.
Предвижда се в обществени поръчки да не могат да участват фирми с дългове към държавата, освен ако задълженията не
са разсрочени.
Текстовете регламентират и видовете процедури, а праговете за обществени поръчки се изравняват с тези в Европейския
съюз (ЕС), тоест значително се увеличават.
Запазва се процедурата по обжалване на обществените поръчки. Комисията за защита на конкуренцията ще е първа
инстанция, а Върховният административен съд – втора инстанция. Съкращават се обаче сроковете за процедурите.
Иво Кацаров от Агенцията по обществените поръчки, който представи законопроекта пред депутатите, обясни, че се върви
към въвеждането на допълнителна тарифа за обжалване на тръжна процедура като мярка за възпрепятстване на
безпричинните обжалвания, заради които се бави изпълнението на ключови проекти.
√ Бизнесът настоява за пререгистрация на дърводобивните фирми
Настояват и за засилване на санкциите срещу тези, които не спазват трудовото законодателство
Дърводобивни фирми масово не сключват трудови договори с наетите работници, алармираха представители на бранша.
Бизнесът иска пререгистрация на всички фирми, които секат в горите, и настоява за засилване на санкциите срещу тези,
които не спазват трудовото законодателство, съобщава БНР.
Представителите на дърводобивните фирми посочват, че имат проблем с намирането на квалифицирани работници на
фона на силна конкуренция от фирми, които не сключват трудови договори за наемане на дървосекачи. Това, според
бранша налага по-строги изисквания при регистрацията или пререгистриране на всички фирми, които осъществяват
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дейности в горите. Регистрацията трябва да става на база на по-високи изисквания за наличие на модерна техника,
съобразена с условията на терена, на който те извършват дейността си.
От дърводобивния сектор признават, че им липсва добра организация при осъществяването на дърводобива, което влияе
негативно на цената. Този проблем, съчетан с липса на удобни транспортни схеми в малките населени места, често води
до блокиране на добитата дървесина, която няма как да бъде извозена и оползотворена в преработвателната
промишленост.
В рамките на срещата директорът на Агенцията по горите Тони Кръстев информира, че са подготвени съвместни
инициативи с други държавни институции с цел по-голяма прозрачност на сектора и намаляване на дела на сивата
икономика.
√ Затяга се контролът на обществените поръчки за фирми на хора с увреждания
Агенцията по обществените поръчки минава към финансовото министерство, приеха депутатите
Затягат се разпоредбите за възлагане на поръчки на предприятия на хора с увреждания, след като Народното събрание
прие на днешното си заседание окончателно промени в Закона за обществените поръчки, с които се прецизират
специалните процедури.
Припомняме, че от средата на миналата година се даде възможност възложителите да възлагат обществени поръчки на
фирми и кооперации на хора с увреждания при облекчени условия, включително и без критерии за подбор на
предприятията. Това обаче доведе до бум в регистрирането на фирми на хора с увреждания и опити за злоупотреби.
В края на април т.г. Министерският съвет предложи поправките, за да затегне контрола на процедурите, както и да ускори
централизацията на процеса по възлагане на обществени поръчки.
Възлагането на обществени поръчки на предприятия на хора с увреждания вече ще става с публична покана. В търговете
ще могат да участват и други фирми, а възложителите получават правото да поставят изисквания на фирмите, за да си
гарантират, че евентуалният изпълнител ще има необходимия опит да изпълни задълженията си. Така ще се гарантира, че
ако няма подходящи фирми на хора с увреждания, възложителите ще могат да изберат изпълнител и да не се бавят с
реализацията на процедурата.
С приетите промени се дава възможност също така Министерският съвет да може да създава централни органи за
обществени поръчки или да възлага тези функции на орган на изпълнителната власт.
Предвижда се още Агенцията по обществените поръчки да мине към Министерството на финансите. В момента
ведомството е под шапката на икономическото министерство.
√ Единен електронен регистър за контрол на горивата може да заработи до 2017 г.
Предвижда се общата система да обхваща НАП, Агенция „Митници“, БИМ и ДАМТН
До края на следващата година се очаква да бъде готов единен електронен регистър между Националната агенция за
приходите (НАП), Агенция „Митници“, Българския институт по метрология (БИМ) и Държавната агенция по метрологичен
и технически надзор (ДАМТН). Това каза пред журналисти изпълняващият длъжността председател на БИМ Паун Илчев,
цитиран от БТА.
Изграждането на регистъра е сред мерките за засилване на контрола върху качеството на горивата и изправността на
средствата за измерване. В него ще има пълни данни за всички проверени средствата за измерване.
БИМ контролира само количеството, а за качеството отговаря ДАМТН, напомни Илчев.
Освен това от БИМ разработват специален софтуер, който ще създаде оперативна съвместимост между регистрите на
всички ресорно свързани ведомства.
ДАМТН работи по създаването на лаборатория за изпитване и контрол на измервателния софтуер, като целта е да се спре
възможността за манипулиране на данните, подавани по електронен път до НАП.
На пресконференция днес в БТА беше представена Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на
средствата за измерване и пътна карта за нейната реализация, както и специализирани практически документи - методики
и инструкции.
Стратегията е разработена по проект "Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в
областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология". Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на оперативната програма "Административен капацитет".
Сред новите документи е методика за проверка на везни с автоматично действие, както и процедура за определяне на
междупроверовъчен интервал на средствата за измерване.
√ Карел Крал е новият шеф на ЧЕЗ за България
Петър Докладал, който оглавяваше компанията досега, е назначен за регионален мениджър в Турция
Карел Крал е новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България, съобщиха от компанията. В нейната структура е
електроразпределението и електрозахранването на цялата Западна България.
Крал поема ръководството на „ЧЕЗ България“ ЕАД от 1 октомври на мястото на Петър Докладал, който беше шеф на
фирмата през последните пет години. Петър Докладал заема поста регионален мениджър на ЧЕЗ в Турция.
Карел Крал е роден е в Чехия през 1974 г. Завършил е икономически науки в университета в Пилзен, Чехия. В продължение
на близо 20 години работи в сферата на финансовите консултации, телекомуникациите, информационните технологии и
енергетиката. Започва кариерата си през 1996 г. като финансов консултант в Deloitte Central Europe. През 1998 г. навлиза в
телекомуникациите, където отговаря за различни аспекти на финансовия контрол. Работил е в международни компании в
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Румъния, Чехия, Словакия, Унгария и Албания. От 2009 г. той е част от управленския екип на ЧЕЗ Груп, като от януари 2013
г. е главен финансов директор на ЧЕЗ Груп в Румъния.
Тази година ЧЕЗ отбеляза 10 години работа в България. За това време компанията е внесла над 2,5 млрд. лева в
икономиката на страната. От тях над 1,7 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции и
дивиденти, а 862 млн. лева са инвестирани в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването
и в производство. Благодарение на тези вложения ЧЕЗ подмени една трета от електроразпределителната мрежа в Западна
България, присъедини над 70 000 нови клиенти и намали наполовина технологичните разходи. В резултат на
потребителите са спестени разходи за над 200 млн. лева, подчертаха от компанията.
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