Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Ще предложим като обезпечителна мярка да се задържат плащанията над пазарната цена на
електроенергията към американските централи
Ще предложим като обезпечителна мярка да се задържат плащанията над пазарната цена на електроенергията към
американските централи като обезпечителна мярка. Това каза пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев след
среща с председателя на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев във връзка с жалбата,
която работодателите внесоха в ЕК преди месец за неправомерна държавна помощ, която се оказва на американските
централи, предаде репортер на Агенция "Фокус". " В крайна сметка, когато се постанови неправомерна и недопустима
държавна помощ, парите над пазарната цена ще трябва да се връщат", заяви Велев.
Той обясни, че Представителството на ЕК в България не може да вземе страна и да се произнесе по казуса. "Обсъдихме
процедурата, механизмите и практиката, която вече има. Подобни казуси са решавани в полза на държавите членки в
Полша и Унгария. Препоръките са от правно-технически характер. Ще ги вземем предвид и нашите юристи ще подготвят
последващи стъпки", обясни председателят на АИКБ.
"Сега има политическа стабилност, което е гарант за по-бързо придвижване на въпроса. Още един гарант е, че
работодателските организации също ще се захванат с него", отбеляза Велев. Той уточни, че НПРО са поискали срещата,
притеснени от това, че като коректни данъкоплатци и работодатели на ЕК, тя прекалено бавно придвижва въпроса.
"Получихме изчерпателна информация за процедурите в ЕС. Те наистина са по-тромави", коментир той. Анализите, които
се правят трябва да гарантират,че решенията и произнасянията на комисията няма да бъдат оборени по съдебен ред,
допълни Васил Велев.

√ Васил Велев, АИКБ: Държавната помощ към американските централи е неправомерна, защото не е нотифицирана и
е несъвместима с правото на ЕС
Държавната помощ към американските централи е неправомерна, защото не е нотифицирана и е несъвместима с правото
на ЕС. Няма такива директиви, които да позволяват държавата да оказва помощ за централи, базирани на въглища. Това
каза пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев след среща с председателя на представителството на
Европейската комисия в България Огнян Златев във връзка с жалбата, която работодателите внесоха в ЕК преди месец за
неправомерна държавна помощ, която се оказва на американските централи, предаде репортер на Агенция "Фокус". Велев
посочи, че има помощ за възобновяеми източни не електрическа енергия и за когенерации.
"Държавата оказва неправомерна помощ на американските централи в размер на 333 млн. лева годишно. С тази сума се
натоварват сметките на българската индустрия и това води до нейната неконкурентоспособност", подчерта председателят
на АИКБ. Той посочи, че НПРО са получили много препоръки как да продължат оттук нататък, за да ускорят процеса и да го
доведат до нужния ефективен край. "Такъв край би бил произнасяне на комисията за неправомерността на помощта и
респективното й възстановяване", отбеляза Васил Велев.
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Вестник Монитор
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ:
Добре е, че лъснаха злоупотребите във ВЕИ сектора
Пазарът има нужда от 10 000 IT специалисти. Бежанската вълна дава отражение върху икономиката, износът
намалява. След срещата с КЕВР решаваме дали да възобновим протеста за цената на тока.
Визитка:
Роден е на 1 април 1959 г. Завършил е Техническия университет в София, специалност “Автоматика”.
Бил е преподавател по “Управление на нестопански организации” в Университета за национално и световно
стопанство.
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация “Еврика”, управляващ съдружник на “БИК Холд”, а от 1999
г. е изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД.
- Г-н Велев, срещнахте се с председателя на представителството на Европейската комисия у нас. Заявихте, че ще
предложите да се задържат плащанията над пазарната цена на електроенергията към американските централи, възможно
ли е това?
- Всъщност срещата хвърли малко повече яснота за процедурите, които следва Европейската комисия, за хода на жалбата,
отправена още през лятото на миналата година. Поискахме да знаем нещо повече за това какво е необходимо още да
направим за произнасянето на комисията. Смятаме, че така скоростта на производството и шансовете за добро решение
биха се увеличили. Ще извършим необходимите правни действия, за които ни посъветваха в представителството на ЕК у
нас. От тази гледна точка сме доволни от начина на провеждане на срещата. Надявам се страната да се справи с този
проблем, който явно е резултат от корупционни практики в миналото. Това имахме предвид, като заявихме, че сме
свидетели на един узаконен грабеж, предвид факта,че има договор, който се изпълнява. Затова според нас държавната
помощ за американската централа е неправомерна. Освен това тя е несъвместима с правото на Европейския съюз. Би
следвало средствата, които се получават от американските централи над пазарната цена, да бъдат възстановени. В Унгария
и Полша има подобни казуси, които са приключили в полза на държавите.
- Отложихте протеста срещу цената на тока. При какви условия обаче бихте възобновили намерението си?
- Утре (бел. ред. сряда) имаме много важна среща в КЕВР. След нея ще имаме повече яснота. Смятаме, че имаме достатъчно
основание КЕВР да върне цените на еленергията за индустрията на равнището от 1 август. Ще чуем аргументите на КЕВР
по този въпрос и ще продължим дебата в работната група на високо равнище под ръководството на вицепремиера
Томислав Дончев.
- От тази среща ли зависи дали ще има протест?
- До голяма степен да, както и от заседанието в работната група.
- А остава ли искането ви за оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов?
- Да, не сме ревизирали това искане. Но търсейки решение, ние се отзовахме на поканата и ще изложим аргументите си.
Но събирането на подписи сред нашите предприятия за оставката на г-н Иванов продължава.
- Ще поставите ли въпроса за осветляването на собствениците на ВЕИ-та?
- Разбира се, смятаме, че много от тях са присъединени в нарушение на закона и не би трябвало да се купува от тях
еленергия на преференциални цени. Затова тези, които са нарушили закона, нека да излязат на свободния пазар и да
продават еленергия на пазарни цени. Това трябва да бъде предвидено в следващото ценово решение на комисията.
Следваща процедура от закона трябва да бъде съобразяването на новата цена на природния газ в цената на еленергията,
която се изкупува от централите с комбинирано производство на пара и еленергия. Те са основно на газ. Би трябвало
дотираната скъпа енергия от тези заводски централи да бъде намалена.
- Смятате ли, че откакто повдигнахте тези въпроси, секторът малко по малко започна да се осветлява?
- Според мен обществото получи информация за този грабеж, за злоупотребите във ВЕИ сектора. Ние внесохме и сигнали
в прокуратурата да бъдат разследвани такива случаи, както и предложения за промени в законодателството. Например
санкциите да бъдат отнемане на преференциите. Ние сме страната с най-висока ценова добавка „задължение към
обществото“. Само Дания има по-висока такава добавка.
- Какви са тенденциите на пазара на труда? След като през лятото обикновено се наблюдава раздвижване, продължава ли
това и сега? И в кои сектори се усеща дефицит на кадри?
- Има много голям дефицит на инженерно-технически кадри. И то не само в IT сектора, но и в строителството,
машиностроенето. Тук има нужда от хора както със средно, така и с висше образование. Има дефицити на кадри с основно
образование, но с добра квалификация, като на заварчици например. В същото време отчитаме известно забавяне на
икономиката вследствие на наслагването на проблеми. По повод разменените санкции с Русия по повод украинската
криза, кризата в Гърция, намаляване на износа за там. Бежанската вълна също дава отражение. Тези фактори се отразяват
на икономиката и всъщност сме свидетели на едно забавяне, което статистиката ще го отчете малко по-късно.
- Кои сектори са най-потърпевши от намаления износ?
- Секторите са няколко, не бих могъл да конкретизирам. Но като цяло се усеща несигурност, намаляване на поръчките.
Това води до неясна перспектива, затова не сме големи оптимисти за последното тримесечие, каквито бяхме преди
няколко месеца.
- Като споменахте IT специалистите, мит ли е, че са по-добре заплатени навън?
- У нас безспорно това са най-добре заплатените специалисти. Съпоставени с приходите към по-ниските разходи у нас,
безспорно за някои се явява задържащ фактор. Нещо повече, имаме нужда от 10 000 специалисти в сектора. Затова
поискахме облекчаване на процедурите за внос на такива специалисти.
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- В същото време и ние изнасяме специалисти в редица области. Има ли излизане от този порочен кръг?
- Вижте, висококвалифицирани специалисти от Западна Европа емигрират за Щатите. Този процес не е спирал. В същото
време попълват недостига на внос от висококвалифицирана работна ръка от Източна Европа и от трети страни. Ние обаче
само изнасяме, но не внасяме кадри и се получава дефицит на нашия пазар на труда. И това не се отнася само до IT сектора.
Това важи и за медицинските кадри и изобщо за инженерните кадри в традиционните индустрии.
- Там ли е най-голямото текучество?
- Да, защото завършили политология, социология и психология и пиар не са търсени на запад. Търсени са медици и
инженерно-техническите специалности.
- Какъв е изходът тогава, защо изобщо инвестираме в ненужни специалности?
- Изходът е да произвеждаме повече специалисти в сферите, в които има най-голям недостиг на пазара на труда. И да ги
задържаме, включително чрез държавни стипендии, с ангажимент за работа от 3-5 години в предприятия. Също така и
внос на специалисти чрез облекчена процедура. Не бива да има никакви утежнения спрямо бюрократизираната
процедура, която е по европейското законодателство.
- Само преди няколко дни стана ясно, че има спад при младежката безработица в ЕС в сравнение с предходната година. У
нас наблюдава ли се подобно нещо?
- Всъщност при нас младежката безработица не е толкова тежък проблем. До голяма степен тя се дължи на това, че много
младежи от ромското население не могат да намерят работа на пазара на труда. От тук идва и по-високият процент.
Проблемът е в несъответствието между образованието и изискванията на пазара на труда.
- Инвестирате ли в млади кадри?
- Разбира се, бизнесът отдавна е разбрал, че най-сериозният капитал са хората. Не жалим средства и според
възможностите си инвестираме в човешкия ресурс. Но за да внесем специалисти, трябва да направим пазарен тест и да
обикаляме 9 месеца по различни институции, за да получим разрешение. Докато един специалист просто си взема
дипломата и заминава. Точно това бързо напускане и бавно запълване на дефицита от кадри е проблем. Ако се запази
тенденцията, след няколко години няма да има кой да организира производството.
- Наскоро експерти заявиха, че в следващите години бизнесът ще е принуден да разчита на кадри на средна възраст?
- Вече сме принудени и това не е отскоро. Причината е в разминаването между образователната система и потребностите
на пазара. Имаме прием от над 70 000 студенти годишно, което надвишава с 20 000 броя на завършващите средно
образование. Тоест, приемът е огромен, но не отговаря на необходимостта на пазара на труда.
Телевизия България Ор Ер
√ Без преференции за ТЕЦ Марица Изток 1 и 3
Работодателите са недоволни, че ЕК бави решението си по тяхната жалба
Национално представените работодателски организации настояват правителството да гласува решение, с което да спре
плащанията над пазарната цена за електроенергията от американските централи "Марица Изток -1" и "Марица Изток - 3",
докато излезе решението на ЕК по жалбата на бизнеса за неправомерна държавна помощ.
Работодателите ще подготвят нова жалба срещу така наречените американски централи. Това стана ясно след закрита за
медиите среща на организациите с ръководителя на Представителството на ЕК у нас Огнян Златев.
Работодателските организации са недоволни, че ЕК бави решението си по повод жалбата им от миналата година за
неправомерна държавна помощ спрямо така наречените американски централи.
"Твърдим, че държавата оказва неправомерна помощ на американските централи в обем от 333 милиона лева годишно, с
което се натоварват сметките на българската индустрия." - заяви след срещата Васил Велев от Асоциация на индустриалния
капитал в България.
Всичко това според работодателите прави родните компании неконкурентоспособни. Те са категорични, че токът от
американските централи не трябва да се изкупува на преференциални цени.
"Никой не казва, че тия централи трябва да бъдат национализирани или да бъдат спрени да работят. Те са нужни да
системата на страната. Неслучайно те са на мястото, където са лигнитните въглика. Ние продаваме нашата продукция на
свободния пазар, няма никакви преференциални цени за нас." - каза Кирил Домусмиев, председател на КРИБ.
Работодателските организации са непримирими и относно решението на енергийния регулатор за такса задължение към
обществото. От 1 август тази година добавката "задължение към обществото" стана еднаква за битовите и стопанските
потребители, в размер на 38 лева.
Видеото може да видите тук.
Българска национална телевизия
√ Работодатели търсят помощ от ЕС за цената на тока
Работодателските организации потърсиха помощ от представителството на ЕК у нас заради жалбата им срещу двете
американски централи.
През септември 2015 г. бизнесът сезира Европейската комисия, че НЕК неправомерно изкупува на по-висока от пазарната
цена енергията, произведена от американските централи. И всяка година дъжавата губела по 333 милиона лева, изчислиха
работодателите.
Бизнесът се надява скоро комисията да обяви държавната помощ към централите като незаконна. Такива прецеденти вече
е имало в Полша и Унгария, заявиха от КРИБ и от асоциацията на индустриалния капитал.
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Теливизия БТВ
√ Работодателите се оплакаха и в представителството на ЕК срещу американските централи
След като подадоха сигнал в Прокуратурата за злоупотреби в енергетиката, работодателите у нас се оплакаха и в
представителството на Европейската комисия у нас.
Бизнесът предлага да се отложат плащанията над пазарните цени към двете американски централи.
Според работодателите държавата оказва неправомерна помощ на "Марица изток" 1 и 3 като задължително изкупува тока
им на по-високи цени.
Предложението им днес е обезпечителна мярка в случай, че Европейската комисия установи нарушения по жалбата за
дългосрочните договори за ток, произведен от централите.
Преди месец работодателските организации сезираха и Брюксел.
„Ние твърдим, че държавата оказва неправомерна помощ на американските централи в обем от 333 милиона лева
годишно, с която сума се натоварват сметките на българската индустрия и това води до нейната
неконкурентноспособност”, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев допълни, че „тези 333 милиона ще се увеличават през годините и няма да ги
плаща само индустрията, а ще ги плащате и Вие. Защото КЕВР обяви публично, че тези 38 лева влизат в сметките на всеки
един гражданин”, коментира още той.
Видеото може да видите тук.
news.bg
√ Всяка година държавата ни помагала на американските тецове с по 333 млн. лева
Европа да обяви за неправомерна финансовата помощ, която държавата ни дава на т.нар "американски" централи и
съответно, тази помощ да бъде възстановена.
За това ще се борят четирите национално представени работодателски организации у нас, които днес дойдоха "на крака"
за среща с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
Работодателите вече са подали жалба до ЕК, в която са обяснили притесненията си, че държавата ни плаща неправомерна
помощ на ТЕЦ "Марица 1" и ТЕЦ "Марица 3". В писмото си бизнесът напомня, че въпросната помощ е и несъвместима с
европейското законодателство, тъй като няма нито една европейска директива, която да позволява държавата да оказва
помощ на централи на въглища.
Според изчисленията на работодателите тази неправомерна помощ за "американските" централи излиза около 333 млн.
лева годишно. "С тази сума се натоварват сметките на българската индустрия и това води до нейната
неконкурентоспособност", обясни пред журналисти след срещата председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той разкри, че работодателите са поискали днешния разговор, тъй като са се притеснили от прекалено бавното
предвижване на въпроса им в ЕК. "Получихме изчерпателна информация за процедурите в Европейския съюз, които
наистина са по-тромави", посочи Велев.
Освен този извод работодателите са чули и препоръки от страна на ръководителя на европейското представителство у нас.
Тези препоръки са предимно за това как работодателите да продължат нататък и са от правно-технически характер. "Ще
ги вземем предвид, за да може да ускорим процеса и да доведем до нужния ефективен край", се зарече шефът на АИКБ.
По думите му такъв край би било произнасянето на ЕК за неправомерността на държавната помощ към "американските"
централи и респективно възстановяване на тази помощ.
Работодателите обърнаха внимание и на факта, че подобни процедури вече е имало в Полша и Унгария и там те са
завършили в полза на държавите. "Сега има и политическа стабилност у нас, което също е гарант за по-бързото
предвижване на въпроса", изтъкна още Велев.
"Това, което се извършва, е едно престъпление", коментира и председателят на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев. В подкрепа на думите на Велев той предупреди, че въпросните 333
млн. лева държавна помощ ще се увеличават през годините и ще започнат да се плащат не само от индустрията, но и от
всички български граждани.
Списание БГ Предприемач
√ Според НПРО, държавата оказва неправомерна помощ на Американските централи
Това обявиха пред журналисти представители на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ , след срещата си с ръководителя на
представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Повод за срещата беше изпратената от
работодателите жалба до Европейската комисия, в която се коментира неправомерната държавна помощ при
изкупуването от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании
– „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД. "Държавата оказва неправомерна помощ на
американските централи в размер на 333 млн. лева годишно. С тази сума се натоварват сметките на българската индустрия
и това води до нейната неконкурентоспособност", подчерта председателят на АИКБ Васил Велев.
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По време на срещата, представителите на работодателските организации настояха за ускоряване на процедурата по
разглеждане на жалбите, а ръководителят на представителството на ЕК за България запозна с технологията и правните и
административни процедури за разглеждане на подобни жалби. Той увери работодателите, че комисията работи активно
по казуса и комуникира по темата с българската държава, която е страна по производството
Вестник Стандарт
√ Индустрията: Пазарна цена за тока на US централите
Даваме 333 млн. лв. годишно като пазарна помощ, плащанията да се задържат
Да се задържат като обезпечителна мярка плащанията над пазарната цена на тока, произведен от американските централи
"Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3", поискаха четирите работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ. Ръководствата им се срещнаха вчера с председателя на Представителството на Европейската комисия в България
Огнян Златев, за да получат информация докъде е стигнала тяхната жалба за неправомерна държавна помощ към двете
централи. Индустриалците сезираха Еврокомисията преди месец за дългосрочните договори с двата ТЕЦ-а за изкупуване
на електроенергията им на завишени цени.
"Подобни казуси вече са решени в полза на други държави членки като Полша и Унгария. Процедурите на ЕК обаче са
много тромави и не е ясно кога ще има решение", обясни пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев. "Няма
такива директиви, които да позволяват държавата да оказва помощ за централи, базирани на въглища. Подобно
подпомагане е за възобновяеми източници на електроенергия и за когенерации", заяви още Велев. Той посочи, че когато
се постанови неправомерна и недопустима държавна помощ, платените над пазарната цена суми ще трябва да се връщат.
Затова индустриалците предлагат тази разлика да бъде задържана като обезпечителна мярка до произнасяне на
Еврокомисията. Става дума за около 333 млн. лв. годишно.
По повод предложенията на работодателските организации за реформа в енергийния сектор председателят на КРИБ Кирил
Домусчиев коментира, че никой не иска национализиране или спиране на работата на американските централи. "Те са
нужни за енергийната система на страната и неслучайно са на това място, където са лигнитните въглища. Въпросът е, че
ние продаваме нашата продукция на свободния пазар, клиентите избират откъде да купят и няма никакви
преференциални цени за нас. Така че не е нормално да купуваме на завишени цени над пазарните нашите суровини",
допълни Домусчиев. Предложението на работодателските организации е държавата да търси друг инвеститор, който да
изкупи акциите на американците и така да се прекрати клаузата за преференциално изкупуване на електроенергия.

Вестник Сега
√ Работодателите: ЕК бързо да "отсъди" за американските тецове
Четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ поискаха вчера Брюксел по-бързо да се произнесе има
ли неправомерна държавна помощ за т.нар. американски тецове. Миналия месец те изпратиха писмо до Брюксел с въпрос
смята ли Еврокомисията, че високите цени на тока от двете централи са недопустима форма на подкрепа. Преди повече от
година и Комисията за енергийно и водно регулиране отправи подобно питане, но ЕК още не се е произнесла.
Според работодателите дотациите за двата теца са около 333 млн. лева годишно. "С тази сума се натоварват сметките на
българската индустрия и това води до нейната неконкурентоспособност", обясни шефът на АИКБ Васил Велев. Той уточни,
че срещата е била с ръководителя на Представителството на ЕК в София Огнян Златев, а до нея се стигнало защото
работодателите били притеснени, че реакцията от Брюксел се бави. "Получихме изчерпателна информация за
процедурите в ЕК, които наистина са по-тромави", призна Велев.
Преди нас Полша и Унгария са имали подобни казуси в енергетиката и ЕК се е произнесла, че държавната помощ е
нарушение, което трябва да се прекрати, стана ясно от думите на Велев. Не е ясно обаче какви неустойки може да се
наложи да плаща България, ако се стигне до "разваляне" на договори с американските тецове.

investor.bg
√ Работодателите предлагат таван за цената на тока от "американските" централи
Четирите национално представени работодателски организации настояват ЕК да излезе по-бързо със становище
има ли незаконна държавна помощ за централите
Четирите национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, поискаха от кабинета решение,
с което да спре плащанията на електроенергията от т.нар "американски" централи AES Гълъбово и КонтурГлобал над
пазарната цена, докато излезе становището на ЕК има ли неправомерна държавна помощ за двете централи.
Още през лятото на 2014 година тогавашната Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), днес Комисия
за енергийно и водно регулиране (КЕВР), изпрати писмо до Брюксел с искане да се произнесе по казуса. На 13 септември
тази година и представителите на бизнеса направиха същото.
След срещата си с ръководителя на Представителството на ЕК у нас Огнян Златев работодателите са решили да подготвят
нова жалба срещу двете централи. Организациите изразиха своето недоволство, че ЕК бави решението си по казуса.

5

"Твърдим, че държавата оказва неправомерна помощ на американските централи в обем от 333 милиона лева годишно, с
което се натоварват сметките на българската индустрия", заяви след срещата Васил Велев от Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
Така родните компании стават неконкурентоспособни, смятат бизнес организациите и настояват, че токът от
американските централи не трябва да се изкупува на преференциални цени.
"Никой не казва, че тези централи трябва да бъдат национализирани или да бъдат спрени от работа. Те са нужни на
системата на страната. Неслучайно те са на мястото, където са лигнитните въглища" , каза от своя страна Кирил Домусмиев,
председател на КРИБ. Той посочи още, че бизнесът в страната работи при пазарни условия и не ползва преференциални
цени.
Работодателските организации повториха своето несъгласие относно решението на енергийния регулатор за такса
задължение към обществото. От 1 август тази година добавката "Задължение към обществото" стана еднаква за битовите
потребители и бизнеса в размер на 38 лева.
Вестник 24 часа
√ Бизнесът иска пазарен таван за цените на американските тецове
Домусчиев: Никъде по света няма преференции за енергия от нискокалорични въглища.
Живакът е причина за рак
Ще предложим като обезпечителна мярка да се задържат плащанията над пазарната цена за еленергията към
американските централи.
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев след среща на националните работодателски организации с председателя
на представителството на ЕК в България Огнян Златев., АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ поискаха срещата във връзка с жалбата,
която внесоха в ЕК за неправомерна държавна помощ, оказвана на американските централи.
“Не е нормално българският народ да плаща най-високата надбавка задължение към обществото в Европа, а в същото
време в САЩ има политика за намаляване на производството на електроенергия от въглища. Това пък заяви председателят
на КРИБ Кирил Домусчиев след срещата. Доказано е, че живакът, отделян в атмосферата, е една от основните причини за
увеличаване на раковите заболявания”, каза Домусчиев. Той попита къде другаде в света има преференции за енергия от
нискокалорични лигнитни въглища. Абсолютно подкрепяме изказването на премиера за отношението на САЩ към
България, добави Домусчиев.
И изчисли, че тази политика, която сега струва на индустрията ни 330 млн. лв. годишно, от началото на следващата година
ще тежи и на джоба на всеки българин с 38 лв.
Васил Велев пък уточни, че представителството на ЕК в България не може да вземе страна по проблема. Подобни казуси
обаче били решавани в полза на държавите членки в Полша и Унгария. Работодателите поискали срещата, притеснени, че
ЕК прекалено бавно придвижва въпроса. “Получихме изчерпателна информация за процедурите. Те наистина са потромави, но ще спазим препоръките”, коментира Велев.
mediapool.bg
√ Пазарен таван за цените на американските ТЕЦ поискаха работодателите
Предлагат задържане на плащанията към тях, защото и без това щели да връщат пари като обявят договорите им
за недопустима държавна помощ
Плащанията за изкупуваната цена от т.нар. американски ТЕЦ – "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", да
бъдат задържани над въведен пазарен таван за цените им, договори в дългосрочните договори за задължително
изкупуване на произведената от енергия на преференциална цена. Това предложиха четирите национално представени
работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които във вторник продължиха атаката си срещу американските
инвеститори, подкрепена предишния ден и от премиера Бойко Борисов, който не се разграничи от идеята им за
национализация на двете въглищни електроцентрали и си позволи остър език срещу американския бизнес като цяло.
Одържавяването на частни активи предизвика критиките на големи работодатели в енергетиката, които обясниха, че
предложението на четирите организации не е било съгласувано с техните членове. Дори зам.-председателят на БСК Камен
Колев, който ръководи т.нар. енергиен съвет на камарата, обясни, че представената като виждане на бизнеса пътна карта
за реформи в енергетиката не била дискутирана в съвета и определи като недомислени част от идеите.
След като месеци наред бяха атакувани в публичното пространство от председателя на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев, двете американски централи пък вече са поискали
членството им в тази организация да бъде прекратено. С писмо до КРИБ, озаглавено "Провал на управлението на КРИБ",
"КонтурГлобал" обявяват тръгването си от организацията. В цитираното от вестник "Капитал дейли" писмо се посочва, че
в последно време определени членове от управителния съвет на организацията се опитват да дискредитират репутацията
и дейността им в България. "Оставаме с впечатлението, че КРИБ, която би следвало да защитава и представлява волята на
своите членове, се ръководи от користни цели, които са в разрез с предишния стил на добро управление. Тъй като вече не
вярваме, че организацията се управлява добросъвестно и в полза на всичките й членове, ние оттегляме своето членство",
пише в писмото на "КонтурГлобал".
Атаката срещу двете базови въглищни мощности, за които енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че няма да
бъдат одържавявани, обаче продължи със среща на Домусчиев и шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев с председателя на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Повод бе
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внесената от работодателите през септември жалба в Европейската комисия срещу дългосрочните договори за изкупуване
на тока от двете централи, което според тях е неправомерна държавна помощ и Брюксел трябва да прекрати
предоставянето й. Преди това организациите предадоха на главния прокурор Стори Цацаров сигнали срещу двете
компании за извършени от тях нарушения по договорите за изграждане на нова централа на мястото на старата "Марица
Изток 1" и модернизация на "Марица Изток 3". Подобен доклад е внесен и в енергийната парламентарна комисия в
подкрепа на искането за национализация, който обаче по информация на Mediapool на този етап ще бъде оставен в
папките да чака подходящия момент.
Именно с мотива, че "когато се постанови неправомерна и недопустима държавна помощ, парите над пазарната цена ще
трябва да се връщат" Васил Велев аргументира предложението към правителството на двете компании да се плаща вече
само по позараните цени, а остатъкът да се задържа.
Спорно е обаче как в момента ще се изчислява пазарната цена на електроенергията, след като няма енергийна борса,
чиито постигнати стойности може да се ползват като референтни. Такава се очаква да заработи в началото на 2016 г. В
момента за пазарна най-общо се счита цената, постигната от електроцентралите в търговете им на свободния пазар, но тя
зависи и от предлаганите количества и срока за търговия и трудно може да се приеме за отправна при такива казуси като
договорни отношения.
В противен случай, тази политика, която сега струва на индустрията ни 330 млн. лв. годишно, от началото на следващата
година ще тежи и на джоба на всеки българин с 38 лв., заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, ползвайки
изчисления на енергийния регулатор, оставката на чийто шеф обаче се иска от организациите..
"Българското законодателство и законодателството, под която юрисдикцията са тези договори, не позволява тяхното
разваляне и естествено ние оставаме с голямата надежда, че ЕС ще ни подкрепи и ще помогне така, както се е случило в
Полша и Унгария. Защото разберете, че тези 333 милиона ще се увеличават през годините и няма да ги плаща само
индустрията, ще ги плащате и всичките вие, защото председателят на КЕВР обяви публично, че тези 38 лева влизат в
сметките и на всеки един гражданин. След Нова година, когато пазарът се либерализира, тези 38 лева ще ви бъдат
начислявани на всеки един от вас и това трябва да знаете, че вие ги плащате тези пари, защото някой политик си е напълнил
джоба през годините", заяви Домусчиев.
Велев уточни, че срещата с представителя на ЕК е била поискана, защото организациите били притеснени като коректни
данъкоплатци и работодатели на ЕК от това, че тя прекалено бавно придвижва въпроса. "Получихме изчерпателна
информация за процедурите в ЕС. Те наистина са по-тромави", коментира той. Анализите, които се правят, трябва да
гарантират,че решенията и произнасянията на комисията няма да бъдат оборени по съдебен ред, допълни Васил Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Затягат фискалния контрол
Национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и справянето със сенчестата икономика прие вчера
Министерския съвет. В нея ведомството на финансовия министър Владислав Горанов е разписало и екшън план с мерки,
които трябва да се прилагат поетапно до 2017 г.
Например въведеният механизъм за контрол на доставките на течни горива ще се прилага и за други акцизни стоки като
алкохола и цигарите. По-активно ще се използват и данните, които събира НАП за оборотите на търговците от
дистанционната връзка с касовите апарати. Ще бъдат създадени екипи за бързо реагиране.
Догодина ще бъде организирана и лотария с касови бележки, за да се стимулират хората да искат фискален бон.
Вестник 24 часа
√ 1,4 милиарда лева идват за нашето образование
1 милиард и 400 хиляди лева са отпуснати от ЕС на България по програма “Наука и образование за интелигентен растеж”
до 2020 г.
Това каза Цветана Герджикова, главен директор на дирекция “Структурни фондове и международни образователни
програми” в Министерството на образованието и науката. Основните насоки на програмата са научни изследвания,
образование през целия живот, ограмотяване на възрастни, създаване на среда за обучение и приспособяване на
малцинствените групи у нас. В програмата се предвиждат средства за квалификация и приобщаване на бежанците.
“Министерството на образованието за първи път става управляващ орган по оперативна програма. Не са се влагали толкова
пари в образованието от времето на изграждането на БАН”, каза още Герджикова.
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За първи път ще бъдат изградени у нас центрове за върховни постижения и центрове за компетентност на обща стойност
350 млн. лв., в които се предвижда да се развива научна дейност на “световно ниво”.
Като резултат от програмата от МОН очакват да постигнат 36% от хората между 30 и 34 г. да са с висше образование, което
е близко до средното за Европа. Ще бъде създадена система за проследяване на развитието на вече завършили студенти.
√ Кабинетът одобри програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
Правителството одобри втори вариант на програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. и ще я внесе за
одобрение от Европейската комисия, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Общата цел на подкрепата, предоставяна от
ПМДР, е постигането на конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурите в периода 2014-2020 г.
Програмата е съобразена с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство, включващи рибарство,
аквакултура, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на
Общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Съобразно тези приоритети е направено
разпределение на общо 23 мерки. Общият финансов ресурс за изпълнение на мерките е 113 543 227 евро.
По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в
рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на
стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновациите и диверсификацията
на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет са предвидени 25 514 500
евро.
В областта на аквакултурите ще се насърчава модернизирането на аквакултурни стопанства, подпомагането на нови
производители, развиващи устойчиви аквакултури, преминаването от конвенционално към биологично производство и
към схеми по управление на околната среда и одитиране (EMAS). Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на
технически иновации или знания в областта на аквакултурите. За изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият
финансов ресурс е 36 215 000 евро.
По отношение изпълнението на Общата политика в областта на рибарството има две мерки – контрол и събиране на данни.
Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578 евро.
В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки,
свързани с подкрепа на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи.
Общият бюджет по този приоритет е 17 858 824 евро.
Предвидените дейности за насърчаване на предлагането на пазара и преработването акцентират върху инвестиции за
преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Подпомага се и създаването на организации на производителите,
които ще бъдат в състояние да се възползват от подкрепа по ПМДР, което да им даде възможност по-добре да управляват
дейността си и по-добре да продават своята продукция чрез реализация на планове за производство и представяне на
пазара. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 706 991 евро.
Сред приоритетите на Програмата за морско дело и рибарство е и насърчаването на Интегрираната морска политика.
Програмата ще подкрепи разработване и внедряване на инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално
за подпомагане на прилагането, експлоатацията и поддържането на CISE (общата среда за обмен на информация). Ще се
финансират и проекти за повишаване на природозащитния статус на застрашени видове и хабитати в НАТУРА 2000.
Заделеният бюджет за тази мярка е 3 333 333 евро.
√ 6 проекта и 2 стратегии - най-важни за кабинета
Пет инвестиционни проекта на регионалното министерство и един на енергийното определи като политически
приоритети Съветът за развитие към МС.
Проектите, предложени от регионалния министър Лиляна Павлова, са за строителство на магистрала “Хемус” след
Ябланица, 350 км други магистрални отсечки по еврокоридорите, “Ремонт и рехабилитация на мостове и на третокласни
пътища”, „Развитие на кадастъра” и „Язовир „Нейковци”.
Политически приоритет става и изграждането на газовата връзка с Гърция през 2016 г. Стратегията за управление на
държавния дълг до 2017 г., предложена от финансовия министър Владислав Горанов, също бе посочена като основна за
правителството. Другата стратегическа тема е планът за реформи в образованието.
По-рано МС одобри и стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и за борба със сивата икономика. Анализи
показали, че сивата икономика у нас е 33%.
Вестник Капитал Daily
√ Започна набирането на проекти за трансгранично сътрудничество
Първите активни програми са с Румъния, Сърбия, Македония и "Дунав"
Желаещите да кандидатстват с проекти за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество вече могат да го
направят. Първите активни програми са с Румъния, Сърбия, Македония и "Дунав", а през ноември ще се обявят и
процедурите с Гърция и Турция, както и за новата програма "Балкани – Средиземно море". До края на годината се очаква
да започне и програмата за черноморския басейн.
Най-бързо се движат процедурите по програмата с Румъния, където първата покана за проекти вече беше обявена и скоро
предстои втората. Това стана ясно на конференцията "Европейско териториално сътрудничество в България –
постиженията водят до нови перспективи" във вторник.
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За финансиране могат да кандидатстват организации и институции, които не генерират печалби. Това включва и секторни
и браншови агенции, публични органи, неправителствени организации, висши училища, училища, университети,
институти, музеи и др.
Кои са приоритетите
Общо 12 програми за над 1.2 млрд. евро ще се реализират по програми за трансгранично сътрудничество през новия
програмен период 2014 - 2020 г., обяви регионалният министър Лиляна Павлова по време на форума. България ще бъде
управляващ орган към трансграничните програми за сътрудничество със Сърбия, Турция и Македония и национален орган
в програмите с Румъния и Гърция. Новото е, че се въвеждат тематични приоритети за финансиране. Те включват проекти
за подобряване на свързаността на регионите (инфраструктура); проекти за подобряване на управлението на регионите и
на капацитета на администрацията на местните и регионалните власти; проекти за опазването на околната среда, които
включват мерки за устойчиво развитие и ползване на енергийния ресурс на регионите, подобряване на възможностите за
ползване на културно-историческото наследство и туризма, както и проекти за справяне с природните бедствия.
В сравнение с предходния програмен период има две промени. Първата е т.нар. тематична концентрация, която засяга
именно изброените по-горе приоритети и цели повишаването на конкурентоспособността и заетостта. Втората е свързана
с електронното кандидатстване и отчитане на изпълнението на проектите.
Целта на промените е да се постигат по-видими резултати, посочи Мария Дузова, директор на главна дирекция
"Управление на териториалното сътрудничество" към МРРБ.
Две нови транснационални програми
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния е най-голямата, с общ бюджет от 260 млн. евро. В
момента тече оценка на проектите, подадени след първата покана, а скоро предстои пускането на втората покана, обяви
Мария Дузова. До януари е срокът за кандидатстване по програмите със Сърбия и Македония, където вече тече
процедурата по набиране на предложения.
Първата процедура по програмата с Турция с общ бюджет от 30 млн. евро ще бъде открита в началото на ноември. Тогава
се очаква да започне и програмата с Гърция. Нейният общ бюджет е 130 млн. евро, като със средства от нея се предвижда
отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти.
България ще участва и в няколко транснационални програми за сътрудничество: тази за черноморския басейн ще започне
до края на годината, а бюджетът й е бил увеличен до 54 млн. евро. Първата процедура за проекти по програма "Дунав"
вече беше отворена, а срокът за втория й етап изтича на 3 ноември. Първа покана през ноември се очаква и по програма
"Балкани - Средиземно море", в която ще се включат Гърция, Албания, Кипър и Македония. Последните две заменят
действащата досега оперативна програма "Югоизточна Европа". Повечето междурегионални програми също вече са
започнали, като към ИНТЕРАКТ например е проявен видим интерес от страна на българските партньори, заяви Мария
Дузова.
√ ЕК одобри 102 млн. евро за финансиране на малки и средни компании
Гаранционните заеми ще се отпускат през банките и сумата им може да нарасне до 400 - 600 млн. евро
Европейската комисия одобри българската програма за малки и средни предприятия. Тя е за 102 млн. евро, които България
предоставя от новата програма "Конкурентоспособност и иновации" и които ще бъдат управлявани от Европейския
инвестиционен фонд от името на ЕК. ЕИФ ще работи чрез подбрани български банки, за да може парите да стигат до
българските фирми под формата на финансови инструменти като нисколихвени заеми и гаранционни продукти.
Благодарение на банковите гаранции сумата може да нарасне няколко пъти и да стигне между 400 млн. и 600 млн. евро
нови заеми, става ясно от съобщение на сайта на комисията. По тази инвестиционна програма България е третата страна,
която се включва, след Испания и Малта.
Предстои конкурс за банки
Одобрението на средствата означава, че парите ще бъдат преведени на Европейския инвестиционен фонд, след което ще
се проведе конкурса за избор на банки партньори. Параметрите по новата програма все още не са ясни.
От банките ще се изисква да предоставят по-благоприятни условия по кредитите - намалени лихвени проценти или помалки обезпечения. Очаква се българските предприятия да могат да кандидатстват за тези заеми от началото на
следващата година.
Такава схема вече се управлява от ЕИФ - в стария програмен период имаше гаранционна схема по програма JEREMIE, като
банките получаваха гаранции върху загубите до 25% на портфейла от отпуснати заеми и до 80% на индивидуални заеми.
По линия на Гаранционния фонд към Българската банка за развитие няколко банки също отпускат такива заеми, като там
се покриват до 50% от гаранцията по заемите.
Разлика в надзора
Разликата със сегашната процедура е само в надзора. Инициативата в новия период е наднационална, т.е. управлява се от
Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, правилата за нея са решени на европейско ниво,
като комисията вече е минала през всички необходими съгласувателни процедури.
Така за разлика от другите местни програми тази няма да има нужда да бъде пращана до Брюксел и връщана с коментари,
тъй като всички подробности по нея вече са изчистени. Единственото, което София трябваше да направи, е да попълни
една готова форма, с която да предостави контрола върху тези пари на ЕИФ. Срокът беше до края на 2016 г., но
правителството взе решението значително по-рано.
"Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни
предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да
9

имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството", коментира в официалното
съобщение комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.
Подобен тип финансови инструменти са много добре приети на пазара. В настоящия период по JEREMIE според последните
данни от програмата има близо 5 хил. проекта по гаранционната схема и над 3 хил. по нисколихвената. При малко над 260
млн. евро, предоставени от програмата, са привлечени над 760 млн. евро.
Вестник Сега
√ 22 хил. безработни ще получат ваучери до 1800 лв. за обучение
Близо 22 хил. безработни ще могат да се възползват от ваучери за обучение и квалификация, платени с европейски
средства по ОП "Развитие на човешките ресурси". Вчера кабинетът одобри условията и реда, по който ще се случва това.
Агенцията по заетостта ще издава ваучерите на регистрираните в бюрата по труда, а фирмите доставчици ще правят
обученията. Списъкът на одобрените доставчици ще е публикуван на сайта на АЗ.
Стойността на ваучерите не се променя спрямо предишния програмен период. Най-скъпо ще се заплаща обучението за
придобиване на професионална квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа - 1800 лв. За придобиване
на втора степен от професия ще се дават 1200 лв. за 660 учебни часа. За първа степен ваучерът ще е за 600 лв. и за 300 часа.
Обучението за ключови компетентности също не се променя - курсовете, които ще се покриват от оперативната програма,
са за чужд език, общуване на роден език, дигитална компетентност, математическа компетентност и основни знания в
областта на природните науки и технологиите. Ще се финансират и курсове за умение за учене, обществени и граждански
компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчески изяви. Най-скъпият ваучер тук е за
700 лв.
Вече са отворени двете схеми, по които работодателите могат да заявяват нуждата си от работници. Това са "Обучение и
заетост", за която са заделени 50 млн. лв. Очаква се от парите да се възползват 4440 безработни. По втората схема
"Обучение и заетост за младите хора" са заделени 115 млн. лв. С тях трябва 17 250 безработни млади хора от 15 до 29 г. да
се обучават, да получат квалификация или да си намерят работа след приключването на мерките. Всеки регистриран в
бюрото по труда може да се възползва от по един ваучер за обучение и един за професия.
АНАЛИЗ
Поне до средата на следващата година от социалното министерство не планират да дават ваучери на работещите по
подобие на програмата "Аз мога". От ведомството чакат да приключат и последните курсове, за да направят оценка на
ефективността на програмите, въпреки че по собствените им преценки те са един от най-ефективните.
√ Пръстовите отпечатъци ще са вход за цялата здравна система
Това е код, а не каквото гледаме в "От местопрестъплението", обясни МЗ
Дни след като здравното министерство изненада всички с идеята в болница и аптека да се влиза с пръстов отпечатък, вчера
от министерството обявиха, че е най-добре пръстовият идентификатор да е вход за цялата здравна система. От здравната
каса пък решиха, че одобряват нововъведението.
"Пръстовият идентификатор ще се въведе в първото тримесечие на следващата година и ще обхване цялата здравна
система у нас, дори и личните лекари", съобщи заместник здравният министър Ваньо Шарков. Така според него всеки
пациент ще дава разрешение на НЗОК да харчи пари, които той е внесъл като здравни вноски и при посещение при
джипито, при специалист, в аптека, лаборатория и болница. "Пръстов отпечатък не означава това, което гледаме в "От
местопрестъплението". Това означава идентификатор, който кодира 19- или 13-цифров код. И вместо да ме карате да
помня 19 цифри, аз си нося тези цифри с мен", поясни зам.-министърът. "Това е толкова просто и го има в толкова държави
по света. Никой никога не е имал идеята, че става въпрос за онова, което гледаме в криминалните филми като в "От
местопрестъплението", допълни Шарков. Според него устройствата за пръстовите отпечатъци не са скъпи и струват между
30 и 70 евро. В предишната версия на министър Москов устройствата струваха 20 лева.
Късно в понеделник надзорният съвет на НЗОК подкрепи идеята за въвеждане на пръстови идентификатори на пациентите.
Надзорниците решиха да се направи анализ по какъв начин може да се усъвършенства настоящата система с електронни
четци за личните карти. От касата все още не могат да обяснят с подробности как ще става идентификацията - т.е. кой и как
ще определи и раздаде кодове на всички граждани, дали информацията от тях ще е върху карти, с които ще става
чекирането, кой ще плати картите. Въпреки замисления модерен дигитален контрол пациентите ще продължат да носят
на хартия медицинската документация - рецептурни книжки, рецепти, направления, тъй като електронната здравна карта,
която трябваше вече да е факт, не е готова. И не е ясно кога ще е. А в нея би трябвало да се интегрира цялата информация
за пациента.
От април касата въведе задължително чекиране с лична карта при влизане в болница. Според представителя на пациентите
в надзора на НЗОК Станимир Хасърджиев разходът на болниците за купуването на четците е бил около 1.4 млн. лв. "Още
през първия месец от въвеждането на системата спестяванията на месечна база са за около 1.5 млн. лв. Общите
спестявания за годината от въвеждането на системата са за около 10 млн. лв. Истината обаче е, че дори тази система за
идентифициране с лична карта се заобикаля. Всички знаем установената практика за събиране на лични карти от
пациентите, копия на лични карти и ред други изкривявания на системата. Очевидно системата трябва да се усъвършенства
още повече, за да се преустановят злоупотребите", заяви той. Според него системата с електронните четци може да бъде
надградена, което вероятно включва и събирането на пръстови идентификатори от пациентите.
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Списание Мениджър
√ Над половината фирми по света вече са въвели гъвкаво работно време
Повече от половината фирми по света използват гъвкави форми на заетост, показва глобално проучване на Regus, световен
лидер в осигуряването на работни пространства, проведено сред 44 000 професионалисти от 106 страни, включително и
България.
И служителите, и бизнес лидерите все повече търсят форми на гъвкава заетост като над половината компании в света ще
се стремят да увеличат мобилните си служители, а половината от тях вече работят гъвкаво под някаква форма поне част от
времето си, сочат данните от проучването.
Служителите са силни поддръжници на възможността за гъвкаво работно време като я приемат за основен фактор за
постигане на баланс между професионален и личен живот и намаляване на стреса.
Нуждата от баланс между работа и личен живот е водеща причина за търсене на гъвкави работни решения – според
проучването, 48% от професионалисттите предпочитат да работят близо до вкъщи, за да намалят времето за пътуване и
така да си освободят за лични интереси и почивка.
Това е особено важно за девет от десет служители, които работят извънредно – средно, те имат един пълен работен ден
седмично извънреден труд, а 50% от тях работят извън офис поне 2,5 дни в седмицата. В допълнение, редица изследвания
показват, че най-важния фактор за намаляване на стреса при работа и подобряване на благосъстоянието не е по-малкото
работа, а възможността заетите да определят сами работното си време и усещането, че имат контрол върху него.
В същото време, все по-голяма част от компаниите се стремят да оценяват конкретния принос на служителите, а не времето
им, прекарано в офиса - 76% дори казват, че представителите на висшия мениджмънт са по-производителни ако имат
възможност за гъвкава заетост.
От своя страна бизнесът е готов да приеме гъвкавият работен график като 54% от ръководителите, обхванати в
проучването, твърдят, че компаниите им ще се стремят да увеличат броя на мобилните си служители.
Също така бизнес лидерите са наясно, че могат по-добре да привличат и задържат таланти като им осигуряват работни
места по-близо до местоживеенето им - 64% смятат, че така ще привлекат по-добри професионалисти, които не искат дълги
пътувания до работа, става ясно още от проучването.
Освен за постигане на благоприятен финансов ефект, компаниите използват гъвкавата заетост, за да подобрят здравето,
благосъстоянието и производителността на служителите си – 61% от мениджърите споделят, че този стремеж към баланс
между работата и личния живот на служителите е причината да търсят форми на гъвкава заетост. В същото време
производителността на служителите се увеличава, тъй като 79% от отговорилите твърдят, че се стремят да отчитат работата
на служителите си според реалните постижения, а не времето прекарано в офиса.
investor.bg
√ Агенцията по заетостта ще дава ваучерите за обучение на безработни
"Доставчиците" на обучение ще бъдат включени в списък, публикуван на сайта на агенцията
Правителството определи условията и реда, по който ще се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица
по приоритетна Ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) за новия регулаторен период (
2014 – 2020 година).
За този период ваучерният механизъм ще бъде облекчен, съобщават от пресслужбата на кабинета.
Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта на заети и безработни лица – представители на
целевите групи по съответните проекти по ОПРЧР.
Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост само един ваучер за обучение за
придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност
като заето лице, както и съответно само по един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и за
обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.
"Доставчиците" на обучение, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с Агенцията по заетостта по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице, предвиждат
одобрените правила.
В споразумението ще бъдат уредени подробно правата и задълженията на страните по него, в това число и отговорностите
при неизпълнение. В него ще бъдат разписани и ангажиментите за вида на учебници и учебни помагала, вида на учебни
кабинети и бази за практика. Също така ще има уредба и на ангажиментите за провеждане на обучение по ключови
компетентности.
Обучаващите организации ще бъдат включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Списъкът ще се публикува на сайта на агенцията и ще бъде достъпен до всички заинтересовани.
Лицата, получили ваучери за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата
продължителност и институция, предлагаща обучение, сред включените в списъка.
Проектът предвижда предоставяне на ваучери за включване в обучение за първа, втора и трета квалификационна степен
на професионална квалификация или за квалификация за част от професия, както и за обучение за придобиване на
ключови компетентности.
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Агенцията по заетостта ще изплаща на съответния доставчик на обучение за извършеното конкретно обучение средства,
равни на номиналната стойност на предоставените ваучери на лицата за съответния курс. Заплащането ще се извършва
срещу представяне на ваучер и копие от документ, удостоверяващ успешно завършено обучение от съответното лице.
√ МС предлага за ратификация договора с ЕБВР за консултант по Фонд на фондовете
Възлага се разработването на вътрешни правила и процедури на ръководните органи на Мениджъра на Фонда на
фондовете
Министерският съвет одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира Общо споразумение между
Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на
консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на
финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 година.
С подписаното на 1 октомври т. г. споразумение се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на ЕБВР. Целта
е да се гарантира професионално и ефективно управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез
мобилизиране на частен в съответствие с европейското и националното законодателство, уточняват от пресслужбата на
кабинета.
Със споразумението се възлага разработването на вътрешни правила и процедури на ръководните органи на Мениджъра
на Фонда на фондовете, както и правила за работа на Инвестиционния съвет, изготвяне на схема за организационната
връзка между Мениджъра, финансовите посредници и крайните получатели, разработване на Процедурен наръчник на
Мениджъра, както и разработване на спецификации и технически изисквания към информационната система на
Мениджъра.
Също така на ЕБВР се възлагат и дейности, свързани с подкрепа при управление на ОП „Околна среда“ - разработването
на инвестиционна стратегия, идентифициране на потенциални източници за съфинансиране, разработване на целевите
резултати и индикатори за изпълнение на програмата, разработване на стратегия за продължаване или за излизане по
отношение на финансовите инструменти.
Дейностите по споразумението между МФ и ЕБВР ще се финансират по проект по Оперативна програма „Техническа
помощ“.
По-рано през септември 2015 г. правителството гласува споразумение за предоставяне на консултантски услуги от страна
на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). На 30 септември споразумението с ЕБВР
бе прегласувано отново и бе одобрен нов допълнен проект.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) също ще консултира Министерството на финансите за създаването на Фонд на
фондовете, който ще управлява централизирано финансовите инструменти по оперативните програми.
√ Кампания за прехвърляне на средства за втора пенсия към НОИ очаква икономист
Администрацията не е перото, от което държавата успява да пести, каза Петър Ганев
Възможно е да има информационна кампания, пропагандираща прехвърляне на средства за втора пенсия към НОИ,
особено сред служителите в държавните фирми и в свързаните сектори. Такова мнение изрази пред БНР Петър Ганев,
старши икономист в Института за пазарна икономика.
По думите му е очевидно желанието на държавата да се използва всеки един възможен резерв и е очевидно, че държавата
разглежда личните спестявания като резерв, който може да изисква, за да решава проблеми на публичните разходи.
Ганев изрази притеснения относно прехвърлянето на средства от частните фондове в държавния – промяна, която бе
приета като част от пакето по пенсионната реформа.
„Гражданите могат на практика да се откажат от своите спестявания в частните пенсионни фондове и да преместят парите
си в НОИ. Това е възможно да стане ефективно от малко повече от месец насам. Ще видим каква ще бъде реакцията на
хората към тази структурна промяна. Но, ако има голям поток, това мен би ме притеснило, тоест хората да се отказват от
спестявания, де пренасочват вноските в НОИ и натрупаните средства към Сребърния фонд, което би подкопало смисъла
на модела на солидарната и личната пенсия”, обясни икономистът. Според него е нужно информирано решение.
Необходима е структурна или функционална реформа, за да се спести ресурс в бюджета, администрацията не е перото, от
което държавата успява да пести. Голямото спестяване идва с промяна на функцията на държавата, със закриване на
ненужни министерства, ако има такива.
Често в държавния бюджет се залага намаление на администрацията или някаква административна реформа, особено в
централната власт, но и много често това не се вижда в данните, тоест говори се за намаление на администрацията, но
данните за заплати, осигуровки и текуща издръжка в централната власт растат. Подобно нещо икономистът вижда и тази
година. Администрацията, макар и на места да има някакви опити за консолидация, за спестяване или за оптимизиране,
не е перото, от което успяваме да пестим, дори напротив – разходите вървят нагоре.
На макро ниво трудно може да се говори за промени, категоричен е Ганев. Той посочи, че въпреки че бюджетът е на
излишък към момента, нищо чудно да изхарчим повече от заложеното, каза още Ганев. „Към момента бюджетът се води,
че е на излишък. В същото време обаче е ясно, че ние ще си изпълним заложения дефицит от над 2 млрд. лева. Тоест,
въпреки добрите приходи очевидно ще си изхарчим това, което сме си заложили, а нищо чудно и повече”, коментира
икономистът.
Най-вероятно ще има някакво напрежение в края на годината, което го виждаме във всеки бюджет, прогнозира още
икономистът от ИПИ. По думите му има резерви и те са най-видими в силовия сектор. „Финансовият министър не може да
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реформира сам някой сектор. За да се случи това, особено в силовите ведомства, е необходима подкрепата на цялото
правителство и на парламента”, допълни Ганев.
√ Средствата по програмата за селските райони се увеличават с 28 млн. евро
Правителството е одобрило промени в бюджета на Програмата за 2014-2020 г.
С близо 28 млн. евро се увеличава ресурсът по Програмата за развитие на селските райони. Правителството е одобрило
промени в бюджета на Програмата за 2014-2020 г., съобщават от пресслужбата на кабинета.
Промените отразяват преразгледаната многогодишната финансова рамка, при която средствата за 2014 г. по неодобрените
от ЕК през същата година програми се прехвърлят за следващи години.
Отразен е и увеличеният с близо 28 милиона евро ресурс по Програмата за развитие на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Приетите изменения в Споразумението за партньорство отразяват и взетото решение за включване на България в
Инициативата за малки и средни предприятия на ЕК за програмен период 2014-2020 и за разработване на оперативна
програма за изпълнение на Инициативата за МСП. Предвиденият ресурс е в размер на 102 милиона евро от Европейския
фонд за регионално развитие.
epicenter.bg
√ На среща на МВФ и Световната банка: БНБ отчете по-висок от очаквания растеж
Икономиката на България се развива в стабилна политическа среда, стана ясно на форума
В периода 9 - 12 октомври 2015 г. в гр. Лима, Перу, се състояха Годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ)
и организациите от групата на Световната банка (СБ), в които взе участие българска делегация от представители на
Министерството на финансите и БНБ, ръководена от управителя на БНБ Димитър Радев, съобщиха от институцията.
Българската делегация проведе поредица от срещи с високопоставени представители на МВФ, СБ и други международни
финансови институции, в т.ч. с Мицухиро Фурусава, заместник управляващ директор на МВФ, Сирил Мюлер,
вицепрезидент на СБ, отговарящ за Европа и Централна Азия, изпълнителните директори на МВФ и СБ Мено Снел и Франк
Хеемскерк, както и директори на МВФ - на Европейския департамент Поул Томсен и на департамента за парични и
капиталови пазари Хосе Винялс.
По време на срещите беше подчертано, че икономиката на България се развива в стабилна политическа среда и
независимо от външните предизвикателства постига икономически растеж, който е по-висок от очаквания от БНБ в края
на 2014 г. Посочени бяха и стабилната фискална позиция на страната, предприетите реформи в банковия надзор и
подготовката за прегледа на качеството на активите на банките.
Беше потвърдена предстоящата през месец ноември редовна работна мисия на МВФ в България, която ще обсъди
текущото икономическо състояние и политиките на българските власти, както и предстоящото през втората половина на
2016 г. провеждане от МВФ и СБ на Програмата за оценка на финансовия сектор в България.
√ ЕК ни отпуска 200 млн. лева за малките и средни предприятия
Средствата ще се използват за по-добър достъп до финансиране и ще осигурят на фирмите между 800 млн. и 1,2 млрд.
лева нови заеми
Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие,
с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от
програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които такива фирми ще получат между 800 млн. и 1,2
млрд лева нови заеми, съобщава пресслужбата на ЕК.
Тази програма е част от усилията на Комисията да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти
в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г., като така постигат поголяма ефект от европейското финансиране. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателя Юнкер
анонсира още в началото на мандата си.
"Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни
предприятия заеми за общо до 1.2 милиарда лева. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови
пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да
постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях"; каза заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и
човешки ресурси" Кристалина Георгиева.
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Искам да поздравя българските власти за
участието им в инициативата за МСП. Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски
инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява
икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството.“
Заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността, каза: „Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки
предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и
креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в
инициативата.
България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП
следва да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.
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