Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Симеон Дянков оглави надзорния съвет на ЕБВР
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/20/1831280_simeon_diankov_oglavi_nadzorniia_suvet_na_ebvr
/
Вицепремиерът Симеон Дянков стана първият финансов министър от бившия социалистически блок, избран за
председател на надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от създаването й през 1991
г. Дянков поема щафетата от австрийския министър на финансите Мария Фектер. Той ще заема този пост до следващата
годишна среща на ЕБВР през 2013 г., която ще се проведе в Турция. Банката е важен фактор и източник на финансиране
и за България. От началото на дейността си тя е инвестирала над 2.5 млрд. евро в различни сектори от икономиката на
страната.
Вестник Класа
√ Керълайн Дженър, главен изпълнителен директор на JA-YE Europe: Инвестициите в образование са изгодни за
бизнеса
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204967_%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%89%D0%
A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%E2%84%96%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%B6%D0%A0%C2%
B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%89%D0%A1%D0%82,%20%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0
%86%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%89%D0%A0%C2
%BB%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0
%85%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0
%D1%95%D0%A1%D0%82%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20JAYE%20Europe:%20%D0%A0%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D
0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%D
0%86%20%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D1%95%D0%A0%D
0%86%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%20%D0%A
0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%20%D0%A
0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A
1%D0%83%D0%A0%C2%B0
- Г-жо Дженър, каква е разликата между учениците в Европа и тези от останалите континенти?
- Не мисля, че има някаква разлика, освен може би в някои културни влияния. В Европа разбиранията са, че трябва да
преминеш през определено образование, евентуално в университет, и че трябва да имаш стабилна и сигурна работа. По
отношение на предприемачеството, което „Джуниър ачийвмънт“ стимулира, тук като че ли то няма толкова силно
послание в сравнение с други култури. Т.е. младите хора по различните места получават различни идеи относно
предприемачеството – дали то е добро нещо, което трябва да се изпробва, или не.
- Какво ще кажете за българските младежи? Как се справят със задачите, които получават в състезанията на „Джуниър
ачийвмънт“?
- По отношение на новите страни членки забелязвам, че младите хора там са много гладни за нови възможности.
България е малка държава, така че е разбираемо те да искат да погледнат отвъд своята страна. Вашите ученици са много
интернационални, учат езици, имат духа на предприемчивостта и мисля, че това е нормално, когато идваш от
икономика, която преживява тежки дни. При вас текат процеси на изтичане на мозъци - много хора напускат България,
за да търсят други възможности. Те обаче със сигурност ще се завърнат в родината си дори и да не е точно сега. Иначе
като цяло виждам, че новите страни членки са много амбициозни и в тях има силен предприемачески дух.
- Иновативните решения, които учениците създават, ли са най-важното в работата, която върши „Джуниър
ачийвмънт“, или друго е по-съществено в случая?
- Мисля, че в крайна сметка става въпрос за образование – самият процес е много важен, стъпките, през които младите
преминават, фактът, че трябва да преодоляват малките конфликти в групите. Много често в тях има силни
индивидуалисти, които са доста уверени, а други пък са по-свенливи. Всички те трябва да се научат да работят с хора,
които са различни от тях. Необходимо е още да преодолеят и езиковата бариера. Друго много важно е да усетят
чувството, че притежават една идея. Това е критично важно. Нека го кажем така – когато те пораснат и влязат в света със
своя идея и се опитват да я продадат, независимо дали на правителство или в частния сектор, те трябва да знаят какво
означава да я притежаваш във всяко едно отношение. Процесът, през който преминават тук, ще ги научи на това. И ако
младите не осъзнаят тази отговорност – в притежаването на една идея, тогава значи, че ние сме се провалили. Този

процес със сигурност ще им даде това чувство, което е и вид образование. А иначе идеите им сами по себе си са
всякакви – от наистина много добри до много слаби, но какво значение има това? Важното е, че учениците са
преминали през един много, много голям процес. И ако ги попитате, всеки от тях ще каже, че е научил нещо.
- Как ви се отразява финансовата криза, на която не й се вижда краят? Настоящият образователен европроект е
тригодишен и приключва, а хората от „Джуниър ачийвмънт“ са загрижени за бъдещето си.
- Със сигурност сме засегнати от случващото се. Всеки ден сме в контакт с различни бизнес партньори. Те всички
променят стратегиите си, за да могат да се справят с финансовата ситуация, и това влияе и на нас. В същото време обаче
все повече от тях инвестират в образование и в този род дейности, защото осъзнават, че това е по-евтиният начин да
постигнат една и съща цел. И те пресметнаха, че не могат да инвестират в определени неща, но могат да си позволят да
влагат средства в образование. Т.е. ние получаваме нови възможности със стари приятели в бизнеса. Те също получават
нови възможности с неща, които никога не са правили преди, и смятат, че това е добро решение по време на сложна
икономическа ситуация.
√ Домакинствата спестиха още 240 млн. лв. за месец
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204924_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0++%D0%BE%D1%8
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Домакинствата в страната продължават да пестят ударно свободните средства, стана ясно от данни на БНБ. Към края на
април сумата на заделените от гражданите суми на влог достига общо 31,84 млрд. лв., или с 13,6 на сто повече спрямо
същия месец на 2011 г. Спрямо март спестяванията нарастват с близо 240 млн. лв. Само за първото тримесечие на 2012 г.
парите на депозит на населението се увеличават с 897 млн. лв., което е ръст с 34% спрямо вложенията преди година.
Само през февруари тази година гражданите са спестили 200,490 млн. лв. През март пък сумата по депозитите им се е
увеличила с 303,432 млн. лв. Двуцифреният темп на спестовност се запазва у нас вече трета година.
Въпреки ударното пестене на пари от страна на бизнеса и домакинствата експертите от централната банка отчитат ръст
на отпуснатите кредити. В края на четвъртия месец на годината кредитирането, в което влизат и отпуснатите овърдрафт
заеми, се е увеличило с 3,1 на сто на годишна база до 53,32 млрд. лв. Фирмените заеми набъбват до 33,59 млрд. лв.,
което спрямо същия месец на миналата година е ръст от 5,3 на сто, а на месечна база - с близо 50 млн. лв. При
жилищното кредитиране растежът е с 0,5% за година до 8,77 млрд. лв. Потребителските кредити, изтеглени от
домакинствата, пък възлизат на 7,46 млрд. лв. Това обаче е с 1% по-малко спрямо април миналата година.
На този фон продължават да растат лошите и преструктурираните кредити, които в края на април вече достигат
рекордните 9,743 млрд. лв. Като процент от общия обем отпуснати заеми, без овърдрафт, проблемните представляват
23,43% и растат с 0,08 процентни пункта спрямо март. Данните обаче показват положителна тенденция за намаляване на
темпа на растеж до най-ниското ниво за последната година. Общо през април проблемните заеми са нараснали със
74,25 млн. лв., а новоотпуснатите кредити са достигнали 178,84 млн. лв. Подобен обрат не се е наблюдавал от много
месеци насам.
Първенци по дял на лошите кредити остават фирмите. Там преструктурирани или със забавяне в изплащането са общо
отпуснати заеми за 6,23 млрд. лв., а делът им се покачва до рекордните 25,5%. При домакинствата положението е
същото. От потребителските кредити вече 19,82%, или 1,48 млрд. лв., са в графата „лоши и преструктурирани“. А при
ипотечните заеми делът на проблемните задължения се покачва до 20,40% от всички.
√ Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Лихвите у нас са оптималните за икономическата
среда
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D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
- Г-жо Маринова, последната статистика на БНБ показва, че фирмите и гражданите с големи възможности
продължават да спестяват седемцифрени суми, вместо да инвестират в нови проекти. На какво се дължи подобна
тенденция, при положение че вече няколко тримесечия не сме в техническа криза?
- България не е изолирана от процесите, които протичат в европейските и в световните икономики. Върху развитието на
нашата икономика определено имат отражение кризата в еврозоната, дълговите проблеми, други процеси и явления на
макрониво. Определено страната ни запазва макроикономическа стабилност в сложна среда. Не се наемам да
дефинирам техническа или друг вид криза, чието влияние изпитваме, но определено сме свидетели на значително
забавяне на растежа на икономиките от Източна Европа. Според последния доклад на МВФ има повишение на
прогнозата за световния икономически растеж през 2012 г. до 3,5% въпреки "анемичното" темпо на възстановяване на
икономиката на Запада. Икономиката на ЕС ще регистрира слабо първо полугодие. Макар че някои водещи показатели
предполагат мека и краткотрайна рецесия, наличните данни засега не показват начало на възстановяване. През март
годишният ръст на фирмените депозити е 9,9 на сто, а на домакинствата продължава да е двуцифрен – 13,3%. Така че на
базата на всичко, случващо се в икономиките около нас и в световен мащаб, е обяснимо поведението на стопанските

субекти и домакинствата в България – въздържане от осъществяване на проекти, следване на изчаквателна позиция.
- Другата страна на монетата – кредитирането, също е много слабо. Липсват добри проекти или бизнесът все още не
смее да поема рискове?
- Наскоро в свое интервю еврокомисар Кристалина Георгиева постави като приоритет ориентацията към стимулиране на
бизнеса и заетостта. Съживяването на кредитирането е част от тази насока. Ако разгледате промоционалните кампании
на банките, ще забележите засилена активност в предлагането на кредитни продукти, предлагането на промоционални
условия, свързани с различни компоненти на цените на кредитите. През 2011 г. секторът отбеляза растеж от 1,1%. Това
определено не е висок ръст, но е все пак индикация за активността на банките на кредитния пазар и залог за
продължаващ растеж. Фактът, че финансовият сектор е отчел ръст в условията на свиваща се икономика в периода след
2008 г., е постижение. През първото тримесечие на настоящата година се наблюдава лек годишен спад на
новоотпуснатите ипотечни кредити, което е нормален тренд за началото на годината. Намалението обаче е
компенсирано още през април според данните на БНБ. Кредитният бум отпреди кризата няма да се повтори.
- Ваши колеги преди време коментираха, че в момента банките се „бият“ за проекти и всъщност рефинансирането и
„кражбата на добри проекти“ от едни на други е единствената ниша, в която се случва нещо. Вашият коментар?
- Банковият сектор в България е силно конкурентен. Всяка финансова институция има своя стратегия и съответно води
своя политика на експониране към един или друг стопански отрасъл. Добри проекти могат да бъдат представени във
всички бизнес направления. Тези проекти трябва да са защитими като перспектива на развитие, постоянство на
паричните потоци и редица други измерители на рентабилността на финансирания проект. Добрият тон на
дългогодишната и ползотворна конкуренция в банковия сектор не допуска „кражбата” на проекти. Няма рецепта, но
премереният риск е водещ във вземането на решения, а разпознаването на новаторството и смелите бизнес решения
носят последващи финансови и репутационни дивиденти за банката.
- Има много активи, които в момента са непродаваеми. Какво може да се направи, за да бъдат улеснени кредиторите
– например по-гъвкави форми за длъжниците?
- Банките предлагат изключително широк набор от форми за предоговаряне и/или преструктуриране на ипотечни
кредити, с които целят реално да помогнат на клиентите при финансови затруднения от тяхна страна да обслужват
своите задължения. Чрез използването на тези инструменти кредитополучателите разсрочват или облекчават условията
за погасяване на кредита, за да се предотврати възможността за нежелана продажба на имота както от тях самите, така
и чрез публична продан от страна на заемодателя.
Част от способите, които банките предлагат на своите клиенти при финансови затруднения от тяхна страна, са
удължаване на срока за издължаване на кредита, договаряне на гратисен период за издължаване на главница и/или
лихва, договаряне на индивидуален погасителен план съобразно финансовите възможност за плащане на клиента и
много други. Банките пристъпват към обявяване на имот, предоставен като обезпечение по кредит на физическо лице,
на публична продан само в краен случай, и то, след като са изчерпани всички възможни способи за предоговаряне или
преструктуриране на кредитното задължение на лицето. Финансовите институции не са ипотекарни къщи и търсят
механизми за диалог с клиентите си.
- Като цяло какви мерки могат да се вземат за намаляване на лихвите и смятате ли, че в момента те се изчисляват
непрозрачно?
- Размерът на лихвите се основава на пазарна логика, а не на въвеждане на едни или други мерки. Моето мнение е, че
лихвените нива на българския банков пазар са оптималните за икономическата среда, в която всички ние живеем и
упражняваме своята дейност като икономически субекти. Говорейки за „лихви” в публичното пространство, като че ли се
имат предвид само и единствено лихвите по кредитите. По смисъла на закона банките са един друг вид "търговец”,
който оперира със средствата на своите вложители. Пренебрегва се говоренето за това, че депозитите на граждани,
домакинства и бизнеса в България са основният ресурс, с който оперират банките. В този смисъл при анализите е
пренебрегвана отговорността, която банките имат към своите вложители, ангажиментите, които те са поели към
спестителите.
- Темата за необслужваните кредити продължава да бъде актуална. Какви са вашите очаквания за тази година и
стигнахме ли дъното?
- Факт е, че през първите три месеца на 2012 г. броят на необслужваните бизнес кредити бележи лек ръст, докато при
гражданите такъв почти няма. За първото тримесечие необслужваните бизнес кредити са се увеличили с 1,7%, а при
гражданите с 0,5%. Делът на необслужваните кредити (с просрочия над 90 дни) към края на март достига 16,21%.
Искам да отбележа, че банките в България също поемат част от тежестта на това явление и резултатът е намаляващите
нетни приходи от лихви. Силно намаленото вътрешно потребление и голямата междуфирмена задлъжнялост както на
населението, така и на фирмите реализират много ниски приходи, което рефлектира до затруднения при обслужване на
кредитите. За съжаление се оправда прогнозата на банкерите от края на 2010 г., че възстановяването на малкия и
средния бизнес ще бъде най-трудно. Това се отнася и за кредитирането му, а той по дефиниция е гръбнакът на
икономиката.
Наскоро гуверньорът на националната банка говори за необходимостта от подобряване на нормативната уредба, за да
се понижи делът на необслужваните кредити. Последователността на законодателството и на съдебната практика ще
улеснят процеса на събираемост. Опитът ми в банковата сфера ме е научил да бъда оптимист и да гледам позитивно на
обстановката. Да, предизвикателствата към икономиката и към финансовата сфера са многобройни, но се надявам да
сме свидетели на подобряване на средата.
- Икономиката на страната главно се движеше през миналата година от износа, но през първите месеци на 2012 г.
парите по този показател намаляват. Какви са вашите очаквания за развитието ни и има ли опасност от ново

навлизане в рецесия?
- Износът изостава от вноса с 1,253 млрд. лв. през януари-февруари и е с 6,1% по-малко спрямо предишната година.
Трябва да се направи разграничение – дали износът се основава на износ на краен продукт или на суровина за
последващо производство. Във втория случай българските компании е необходимо да подобряват своята ефективност,
да оптимизират разходите си и по възможност да заложат на високотехнологични сфери на развитие, инфраструктурни и
логистични проекти.
Статистиката на БНБ за платежния баланс на страната за първото тримесечие на 2012 г. показва постъпването на над 230
млрд. евро чужди инвестиции, което е оптимистичен знак на фона на отлива през същия период на миналата година.
Въпреки плахите показания за подобряване на бизнес средата и за създаване на законодателна устойчивост и
предвидимост на държавната политика това е относително позитивно развитие. Намаляването на приходите от износа
се балансира частично от забавянето на процеса на изтегляне на капитали от инвеститорите в страни като Сърбия,
Румъния и Турция.
Мерителят, който засяга всички нас като потребители, а именно доходите на домакинствата, бележи спад за първото
тримесечие на настоящата година въпреки ръста на на домакинските бюджети на годишна база. Според анализи на
ЕБВР и МВФ рецесията, в която фактически се намира Европа от края на миналата година, не би трябвало да е така
дълбока и да бъде по-кратка в много страни от еврозоната. Подобряването на доверието и очакванията на пазара,
свързани с прогнози за засилване на търсенето от други региони, са условията за омекотяване на рецесията. За страните
от Югоизточна Европа през тази година се очаква икономически растеж от едва 1%.
Кристин Лагард, управляващ директор на МВФ, казва: "Искам да спра вниманието ви върху главното икономическо
предизвикателство пред света - как да се върнем към солидния, устойчив и балансиран растеж, който осигурява подобро бъдеще за всички. Днешната световна икономика се нуждае от по-висок и по-качествен растеж. Постигането му
зависи от избора на правилна комбинация от политики.”
Вестник Капитал daily
√ НАП ще закрие поне 6 дирекции
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/27/1834664_nap_shte_zakrie_pone_6_direkcii/
Закриването на 6 или 7 дирекции в управлението на Националната агенция за приходите предвижда новата реформа,
която започна миналата седмица. Финансовият министър Симеон Дянков потвърди информациите, че двама от
заместниците на изпълнителния директор Красимир Стефанов ще бъдат понижени или ще напуснат, ако не са съгласни с
промените.
Без анализ на човешките ресурси
"От извършените проучвания и проведените интервюта установихме, че в централното управление на НАП не
съществува процедура за анализ и планиране на работното натоварване (с изключение на дирекцията за вътрешен
одит), въз основа на което да се планират потребностите от персонал. Поради това не сме в състояние да се произнесем
категорично по отношение числеността на персонала", се казва в доклада на наетия външен консултант по проекта –
"София консултинг" ООД.
Според двата варианта за преструктуриране, които са представени на финансовия министър и на директора на НАП,
трябва да се закрият 6 или 7 дирекции, така че сегашният им брой - 35, да намалее до 28 или 29. Първоначално
служителите им няма да се уволняват, а ще се преназначават в други звена. Промяната не е обвързана с местенето на
дирекции от НАП в провинцията, твърдят източници на "Капитал Daily".
Само двама зам.-директори
"Моето желание е да има по-малко шефове и повече хора, които да инспектират и работят", каза Дянков в сряда, като
уточни, че е доволен от работата на зам.-директорите Димана Митева и Тошко Тодоров, които ще бъдат понижени.
Позициите си като заместници на Стефанов запазват Стоян Марков, който е с най-дълъг стаж в ръководството на НАП, и
Христо Костадинов, който бе назначен с подкрепата на финансовия министър миналата пролет.
Новата структура предвижда Христо Костадинов да отговаря за оперативните дейности. Той ще ръководи
териториалните дирекции, звената за борба с измамите, разследванията при особени случаи и събирането на вземания,
включително при просрочия и несъстоятелност.
Стоян Марков ще контролира дирекциите по обжалванията в страната, дирекцията за данъчна и осигурителна
методология, информационните системи, като ще отговаря и за анализите и стратегическо планиране за развитието на
НАП.
Промени за "Големи данъкоплатци"
Териториалната дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" ще се закрие и ще стане дирекция в централното
управление. Тя ще бъде единственото звено от категорията "специализирана администрация", което ще се отчита за
дейността си директно на изпълнителния директор, а останалите ще са на подчинение на заместниците.
Вливането на "Големи данъкоплатци" към централната администрация засега е единствената сигурна стъпка, а пълното
преструктуриране ще се забави заради изискваните промени в няколко закона. Критериите, които фирмите ще трябва да
покрият, за да се обслужват от нея, също ще се променят. Предвижда се след пресяване броят на фирмите от тази
категория да намалее, като отпадналите от нея ще преминат в "средни данъкоплатци и осигурители".
Реформа или "разместване на кутийки"
Източник от ГЕРБ коментира, че е много възможно реформата да не сработи, защото не се споменава нищо за
изравняване на натоварването и заплащането между централното управление и териториалните дирекции. В момента

основната тежест се изнасяла от данъчните по места, но допълнителните материални стимули били много по-високи в
централата. "Ако редовите инспектори не се мотивират, тази реформа ще се ограничи само до разместване на кутийки в
организационната диаграма", посочи експертът.
От НАП отрекоха тези твърдения и заявиха, че разликата между заплащането не е толкова значителна и служителите
получават справедливо стимулиране, което се определя от преките им ръководители.
√ ДДС остава 20%, ще се вдигат пенсиите
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/27/1834690_dds_ostava_20_shte_se_vdigat_pensiite/
Правителството се отказва от намерението си да понижи ДДС и отново обеща да повиши всички пенсии през
следващата година. Съобщението направи финансовият министър Симеон Дянков след правителственото заседание
миналата седмица.
"Засега приходите вървят по-добре от прогнозите. И не само минималната заплата, ще увеличаваме пенсии, не само
минималните, още с бюджет 2013", каза Дянков.
С колко точно да бъдат увеличени и дали процентът на повишение ще е еднакъв за ниските и високи пенсии
правителството ще смята до внасянето на бюджет 2013 в парламента през есента. Не е ясно и кога ще се влезе в сила
увеличението - от 1 януари или от по-късна дата. Минималната работна заплата (МРЗ) също ще бъде увеличавана, и то с
повече от 20 лв. на година, каквото бе досега заявеното намерение на ГЕРБ до 2015 г., ако остане на власт. Миналата
есен управляващите отвързаха плащанията, които се определяха като процент от минималната заплата, и затова
увеличението и няма да увеличи бюджетните разходи.
Като процент от МРЗ до миналата година се изчисляваха помощите за деца, за семейства, които отглеждат деца с
увреждания, минималните заплати за държавните служители, компенсациите за съпрузи на военни, които са
премествани на други места.
В края на миналата година ГЕРБ обяви пенсионна реформа, при която пенсиите щяха да се повишават само с темпа на
инфлация до 2020 г. Така дефицитът в осигурителната система, който сега се финансира със субсидии от общите данъчни
приходи, трябваше да се заличи. Добрите бюджетни приходи за първото тримесечие обаче успокоиха управляващите.
Първоначално увеличените приходи се отдаваха на изкуствено занижената база през миналата година, към която се
сравняват постъпленията. Причината е, че миналия януари и февруари държавата ударно възстановяваше задържан ДДС
от 2010 г. и нетните приходи бяха ниски. Според Дянков и НАП обаче търговците декларират с по 1 млрд. лв. по-високи
обороти спрямо пролетните месеци на миналата година, което било знак за стабилност в приходите от ДДС.
√ ОИСР: Трудовият пазар се нуждае от умения, а не от квалификации
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/05/27/1834667_oisr_trudoviiat_pazar_se_nujdae_ot_umeniia_a_ne_o
t/?ref=rss
Един на всеки пет млади хора от държавите в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не
завършва средно образование, а в много страни една трета от възрастните хора не разполагат с ключови умения, за да
могат да продължат да учат и да си намерят добра работа. Социалната и икономическата цена на тази ситуация е
огромна, твърди доклад на ОИСР, озаглавен "Стратегия за умения". Затова е необходимо стимулиране на инвестициите
в образование, обучение и развиване на различни умения, което е ключът към силен, устойчив и споделен растеж.
Целта на новата инициатива е да помогне на правителствата да изградят икономическа гъвкавост, да стимулират
заетостта и социалното сближаване.
Стратегията, която беше обсъдена на срещата на министрите на ОИСР в Париж миналата седмица, признава, че
правителствата имат да взимат трудни решения заради затрудненията в публичните финанси, но е категорична, че
разходите за образование и придобиване на умения са инвестиция в бъдещето и трябва да бъдат приоритет. "Уменията
се превърнаха в глобалната валута на икономиките на 21 век", каза генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия.
"Правителствата трябва да инвестират по-ефективно в образование и умения, от които хората ще се нуждаят на
утрешните си работни места. Те трябва да използват таланта си по-стратегически, за да могат тези инвестиции да се
превърнат в по-добри позиции и по-добър живот. Постигането на това е работа на всички, а работодателите и
синдикатите имат централна роля", допълва той.
Фокус върху младите
Анализите посочват, че хората с малко умения са изложени на много по-голям риск от безработица, бедност и
зависимост от социални помощи. Според стратегията за различните държави има различни препоръки. В краткосрочен
план в повечето страни фокусът трябва да бъде върху младите, а именно да им се помогне да придобият уменията,
които трудовият пазар изисква. В няколко страни, където младежите са голяма част от населението, именно тези, които
завършват образованието си, изпитват големи затруднения при намирането на първата си работа. Младежката
безработица в повечето държави, членки на организацията, е двуцифрено число и е два или три пъти по-висока от
общата безработица. Въпреки високите й нива все още много позиции остават вакантни заради липсата на
квалифицирани служители. Дори в разгара на кризата повече от 40% от работодателите в Австралия, Япония, Мексико и
САЩ твърдят, че не могат да намерят подходящите кандидати. Стратегията на ОИСР предлага рамка, чрез която страните
да анализират техните силни и слаби страни, и препоръчва начини, по които могат да развият уменията на младите и
възрастните хора. Те включват подобряване на качеството на образованието, като се постави акцент върху придобиване
на умения, а не на квалификация, както и активно включване на работодателите и синдикатите. Ако образованието на
учениците в страните от ОИСР се подобри с едва половин учебна година, това ще добави допълнителни 115 трилиона
долара към икономиката, в която ще работи поколението, родено тази година.

Отвъд трудовия пазар
Уменията засягат живота на хората и благосъстоянието на нациите по начин, който далеч надхвърля приноса за трудовия
пазар и икономическия ръст, твърди ОИСР. Например потенциалните предимства на добрите умения са изключително
големи, що се отнася до здравето. Доверието в институциите е ключово за функционирането на демокрацията, а без
доверие във върховенството на закона бизнес отношенията функционират по-малко ефективно. И макар че връзката
между всички тези фактори трудно би могла да се докаже и проследи точно, възрастните с по-бедни умения са посклонни да твърдят, че не са доволни от здравословното си състояние, не участват в общности и организации. Хората с
повече и по-добри умения от своя страна по-често имат усещането, че имат решаващ глас в различни ситуации, както и
че те имат значение за социалния и политическия живот. Докладът на ОИСР твърди, че тези тенденции са валидни за
много държави и потвърждават дълбоката връзка между икономическите и социалните резултати.
Чрез инвестициите в изграждане на умения правителствата могат да се преборят с неравнопоставеността, като
насърчават социалната мобилност. В три четвърти от страните от ОИСР, както и в много от държавите, които не членуват
в организацията, неравенството се е задълбочило през последните две десетилетия. Инвестирането в човешки капитал е
единственият най-ефективен начин не само да се насърчава растежът, но и да се постигне по-честно разпределение на
ресурсите. Освен това цената на инвестициите в умения излиза далеч по-ниска в дългосрочен план, отколкото тази,
която правителствата биха платили след време за влошеното здраве, ниски доходи, безработица и социално
изключване. Всички тези негативни последици са пряко свързани с бедни умения, твърди изследването на
организацията.
Според ОИСР има достатъчно доказателства, че държавите са в много по-добро състояние, когато развиват и използват
наличните умения. Същевременно безработицата е на рекордно високи нива в редица държави, което означава, че
много хора не използват уменията си продуктивно. Средно около 30% от работната сила в Европа твърди, че има
компетенции, за да се справи с по-сложни задачи на работното си място, а 13 на сто казват, че имат нужда от още
обучение, за да отговорят на изискванията на работата.
√ Втори месец лек ръст на кредитирането
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/27/1834655_vtori_mesec_lek_rust_na_kreditiraneto/
Отпуснатите от банките кредити за бизнеса и домакинствата отчитат лек ръст за втори месец поред, показват данните на
БНБ към края на април 2012 г. Според тях през последния месец обемът на банковите заеми се е увеличил със 156.7
млн. лв., или 0.3%, спрямо края на март, като достига 52.3 млрд. лв. Така за втори пореден месец статистиката
потвърждава очакванията за раздвижване на кредитния пазар след традиционно по-слабите януари и февруари.
Нарастването обаче е почти наполовина по-слабо и от умерения ръст през март, когато портфейлът се увеличи с 311.7
млн. лв., или 0.6% за месец. Данните потвърждават наблюденията на представители на банковия сектор, според които
сложната икономическа обстановка продължава да оказва задържащ ефект върху стремежа за потребление както на
бизнеса, така и на домакинствата.
Забавяне по всички фронтове
Всъщност тенденцията към забавяне в темпа на нарастване на кредитирането се наблюдава във всички сегменти на
портфейла с изключение на потребителските заеми. И при тях обаче ускоряването се дължи главно на найкраткосрочните кредити – до една година. Общо за сегмента статистиката отчита увеличаване на портфейла с 19.8 млн.
лв. до 7.5 млрд. лв. При жилищните заеми увеличението е с едва 5.5 млн. лв. до 8.8 млрд. лв. Сходен е и ръстът на
категорията на т.нар. други кредити за домакинствата (в която влизат заеми за физически лица за обучение, финансов
лизинг, селскостопански кредити и т.н.) – с 5.6 млн. лв. до 925 млн. лв.
Традиционно за последните месеци в основната си част нарастването на кредитните портфейли на банките се формира
от корпоративния сектор. Отчетеното през април увеличение обаче е със скромните 136.7 млн. лв. до 33.6 млрд. лв.
спрямо 297.4 млн. лв. нарастване през март. Доколкото регистрираните ръстове в корпоративния сегмент остават
скромни обаче, не може да се очертае тенденция на трайно нарастване на портфейла. Самите представители на сектора
посочват, че не е изключено при такива ниски обеми общото увеличение да се дължи на единични сделки в
корпоративното кредитиране.
Влошаващите се икономически перспективи пред България и еврозоната също не предполагат бързо възстановяване на
кредитния пазар както заради предпазливостта на банките, така и заради намалелия апетит за инвестиции от страна на
бизнеса. През последните седмици банкери отбелязват и отчетлив стремеж за намаляване на общата задлъжнялост от
страна на фирмите, които се стремят при възможност да погасяват заемите си дори предсрочно и да не теглят нови, ако
не е наложително.
Просрочията растат, но по-слабо
На фона на слабото раздвижване в сектора положително е отчетеното от статистиката забавяне в темпа на нарастване на
проблемните заеми. Според данните на БНБ за последния месец обемът на лошите и преструктурираните кредити се е
увеличил със 74.2 млн. лв., което е ръст от 0.77% на месечна база. За сравнение, през март само за месец проблемните
експозиции отчетоха скок с близо 400 млн. лв.
Така към края април делът на лошите и преструктурираните кредити достига 23.43% от общия портфейл към бизнеса и
домакинствата. Важно е да се отбележи, че според методологията на БНБ в тази категория се включват както заеми,
които се обслужват със закъснение (над 90 дни просрочие), така и задължения, които се погасяват редовно, но са били
предоговорени между банките и клиентите им заради предишни проблеми в обслужването им. От централната банка
обаче не предоставят данни за конкретния обем само на преструктурираните кредити. На тримесечна база се

публикуват данни за заемите, които са с просрочия над 90 дни. Към края на първото тримесечие делът им спрямо общия
обем на брутните кредити, отпуснати от банките (без тези за други кредитни институции), е 16.21%. За последния месец
най-много в номинално изражение са нараснали лошите и преструктурирани кредити по фирмени заеми – с 47.9 млн.
лв. до 6.2 млрд. лв. В сегмента на дребно ръстът е със съответно 20.8 млн. лв. до 1.8 млрд. лв. при жилищните, с 4.4 млн.
лв. до 1.5 млрд. лв. при потребителските и с 1.1 млн. лв. до 244.8 млн. лв. при т.нар. други кредити за домакинствата.
Вестник Стандарт
√ Дянков развързва кесията
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-24&article=410945
Минималната заплата може да се вдига и с повече от планираните до 2015-а по 20 лв. на година заради по-добрите
постъпления в хазната. Това прогнозира финансовият министър Симеон Дянков.
"Засега приходите вървят по-добре от прогнозите, ще увеличаваме повече. И не само минималната заплата, ще
увеличаваме пенсии, не само минималните, още с бюджет на 2013 г.", обяви вицепремиерът. Той даде за пример, че
само за тази година ще има повече от предвидените 15 млрд. лв. постъпления, заради което са били отпуснати
допълнително 85 млн. лв. за инфраструктурни проекти.
По думите му правителството се фокусира повече върху увеличаването на доходите на хората, отколкото върху
намаляването на ДДС.
"Според мен идеята за намаляване е правилна, но повечето хора са против, включително и либералните икономисти",
обясни той.
Дянков се похвали и с рекордни постъпления в бюджета. Приходите за април са рекордни, посочи финансист №1. Той е
категоричен, че това се дължи на въвеждане на он-лайн връзките на касовите апарати. За първите 2 месеца оборотът на
бензиностанциите се е покачил с 30%, а за малките бензиностанции - с 40%. Доста повече оборот се е криел, отколкото
сме очаквали, каза Дянков пред Би Ти Ви. Вицепремиерът похвали и двете приходни агенции - Митниците и НАП, чиито
постъпления са надвишили прогнозираните. По повод опасенията на шефа на митниците Ваньо Танов за намалени
приходи от акцизи заради забраната на пушене Дянков каза, че може да има краткотраен негативен ефект, но пък ще
спаднат разходите за здравеопазване.
Финансовият министър смята за най-реалистична прогнозата за икономически растеж от 1,4%, въпреки прогнозираните
2,3% в бюджета за т.г. Инфлацията обаче ще е по-ниска от очакваните 2,8%, каза вицепремиерът. Според Дянков
избирането му за шеф на Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие е признание за
фискалната политика на правителството. "Това не е само мой успех, а и на цялото правителство, което прекара 3 тежки
години, както и на целия народ, който затегна коланите. Виждате какво става покрай нас.
Ако не се затегнат бързо коланите и не се направят реформи в началото на кризата, след това е твърдо късно", допълни
финансист №1. Като преимущество, което новият му пост ще даде на страната, той посочи получаването на по-добри
проекти от банката.
√ НАП все пак отива в Русе
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-24&article=410946
Националната агенция за приходите все пак ще бъде преместена в Русе. Това заяви вчера пред bTV финансовият
министър Симеон Дянков. Той уточни, че решенията за преместването са готови, но се чака да бъдат осигурени сгради и
жилища за чиновниците.
Правителството даде вчера старт на голямото местене на чиновниците. Първи за Пловдив заминават служителите на
Министерство на икономиката, които се занимават с туризъм. За Бургас пък стремглаво са се насочили заетите в
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Чиновниците от туризма трябва да са се установили в града
под тепетата до 1-ви септември. И така за първия учебен ден 40-те най-важни за сектора служители вече ще го
ръководят от Южна България. В София ще остане само Националният туристически информационен център, където на
работа остават трима служители.
Още не е ясно колко ще струва на бюджета местенето. До ноември 2012-а министърът по еврофондовете Томислав
Дончев ще направи предложение кои реформи, свързани с деконцентрация на администрацията, биха могли да се
финансират със средства от Европейския съюз.
√ Шест стъпки за растеж в кризата
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-24&article=410888
Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС, сред които и премиерът Бойко Борисов, се събраха
снощи на неофициално заседание в Брюксел. Очакваше се те да очертаят пътищата за стимулиране на икономическия
растеж и заетостта, както и да се сформират по-нататъшни стратегии за Гърция, където политическата и икономическата
ситуация предизвикват нарастващо безпокойство. Тази среща на върха се провежда на фона на продължаващи
спекулации за предстоящо излизане на Гърция от еврозоната, които все по-често остават неопровергани. В очакване на
резултатите от новите избори там европейските лидери нищят възможните сценарии след тях и действията, които ще
трябва да предприемат занапред. Освен това всички погледи са вперени и в новия френски президент Франсоа Оланд,
който отказва да ратифицира фискалния пакт, без в него да има мерки за стимулиране на растежа.
Официално темата е икономическият растеж и заетостта. Съветът е неформален и няма да взема решения. Обсъжда се
обаче почти целият спектър от възможни икономически стимули.

Гидо ВЕСТЕРВЕЛЕ
министър на външните работи на Германия
В Европа отново броди призракът на завръщащата се дългова криза. Това, което обаче се случва тези дни, не е нищо
ново: Макар и да са забележими първите успехи, ние все още не сме преодолели окончателно кризата. Справянето с
кризата не е работа за няколко месеца, а за години - и ние не можем да съкратим това време.
Натрупалите се в течение на много години високи задължения успоредно с недостатъчната конкурентоспособност на
изпадналите в криза страни са същинските причини за икономическата и финансовата криза. Последователното и
устойчиво продължаване на консолидирането на бюджетите е задължителна предпоставка за оздравителния процес.
Ето защо точно сега фискалният пакт не бива отново да се разваля.
Консолидирането на бюджетите обаче е единият, а политиката за растеж е другият крак, на който стоят силните
национални икономики. Тук важи правилото: Отговорността за нов растеж на първа линия е в самите страни членки.
Национални структурни реформи трябва отново да възстановят конкурентоспособността, от която се нуждаем за нов
растеж. За тази цел е важно да подсигурим функционирането на социалните системи за осигуряване в бъдеще, да
отворим по-широко пазарите на труда за младите хора, да премахнем работата на черно и да превърнем в приоритети
образованието, науката и изследванията.
Попадналите във водовъртежа на финансовата криза европейски държави взеха вече решение за извършване на важни
реформи. Ние знаем за тежкия път, който в момента много хора в тези страни трябва да извървят. Изпитваме голям
респект към тях. С оглед на частично свиващата се икономика и ужасяващо високата безработица особено сред
младежта стартиралите сега реформи са единственият шанс отново да се стигне до курс на устойчив растеж. Разбира се,
необходимо е търпение, докато реформите започнат да действат. Затова пък успехът им след това ще е още поубедителен. Знаем това от опита ни в Полша, балтийските страни и не на последно място в Германия.
Но и на европейско ниво трябва да заложим по-сериозно на растежа. Ето защо искаме да допълним фискалния пакт с
пакт за растеж, за да постигнем по-висока конкурентоспособност. Един европейски пакт за растеж би трябвало да
съдържа следните шест пункта:
Последователно ориентиране на бюджетите
в ЕС към растеж: Който иска отново да предизвиква краткотрайни конюнктурни ефекти с финансирани с дългове
програми, явно не си е взел никаква поука от драматичните изпитания на кризата. ЕС не бива да харчи повече, а трябва
да влага средствата си по-добре, отколкото досега го е правил. Пари за бъдещи задачи има. Фактически през последните
месеци Европейският съюз преговаря за финансовата рамка на бюджетите в ЕС за периода от 2014 г. до 2020 г.
Заплануван е обем от 1 трилион евро. Би трябвало да се концентрираме върху последователното насочване на тази
огромна сума за растеж и заетост, за иновации и конкурентоспособност. За всяко евро, което се харчи от бюджета на ЕС,
трябва да се докаже, че тези пари се използват ефективно.
Второ, да се активират неизползвани европейски средства. В структурните и Кохезионния фондове на текущия бюджетен
период има все още 80 милиарда евро на разположение, които не са зачислени към конкретни проекти. Европейската
комисия трябва сега съвместно със страните членки да инвестира бързо и ефективно тези средства в нов растеж.
Трето, по-добър достъп до инвестиционен капитал. Виждаме, че в някои страни правителствата са поели правилния път,
но банковият сектор под тежестта на лошите кредити не може напълно да изпълнява ролята си в националното
стопанство. Ето защо предприятията не са в състояние да реализират разумни и стимулиращи растежа инвестиции. В
лицето на Европейската инвестиционна банка разполагаме с инструмент, който можем и би трябвало да използваме поинтензивно и по-целенасочено, за да подобрим достъпа най-вече на малките и средните предприятия до кредитни
средства за инвестиции.
Четвърто, необходимо е насърчаване на инфраструктурни проекти.
Неравномерното "кръвообращение" на банковия сектор
е проблем и за по-големи европейски инфраструктурни проекти. Нашите пътища и железопътни линии, нашите
енергийни и телекомуникационни мрежи са едни от големите козове на европейската икономика. Те са важна основа на
нашия жизнен стандарт, който може да бъде подсигурен само в една единна и обединена Европа. Инфраструктура на
най-високо ниво разгръща перспективи за нов растеж, като прави инвестициите на частния бизнес по-атрактивни. За
трансграничното разширяване на европейската инфраструктура трябва да мобилизираме частен капитал и да намерим
иновативни пътища за публично-частни партньорства.
Пето, да усъвършенстваме Общия пазар. Веднъж вече през 80-те и 90-те години с осъществяването на т.нар. четири
свободи бяха освободени невероятни сили за реализиране на растеж. Днес разширяването на Общия пазар с нови
полета предлага отново големи шансове. Това се отнася до
дигитализираната икономика
и интернет търговията. Това касае енергийния сектор и е насочено към укрепване на малки и средни предприятия чрез
намаляване на бюрокрацията и по-добър достъп до рисков капитал. За допълнителен растеж трябва да засилим и
трансграничната мобилност в Европа. Шансове за заетост и с това перспективи за бъдещето за младите хора трябва да
се ползват с ясен приоритет.
Шесто, да се засили свободната търговия. Три четвърти от световната икономика се намира извън Европейския съюз.
Повече от 80% от световния прираст се постига междувременно извън Европейския съюз. ЕС трябва да работи за успеха
на преговорите в Доха и същевременно да сключи още споразумения за свободна търговия със старите и новите
икономически сили в света. Всичко това показва: Може да се постигне растеж, без да се правят нови дългове. Нов пакт
за растеж трябва да се сключи още на Европейския съвет през юни. Нека не си правим илюзии: Все още е дълъг пътят за

излизане от кризата. Но ако се грижим последователно за напредъка в консолидирането и реформите и реализираме
креативно съществуващите възможности, за да дадем краткосрочни импулси за растеж, то цяла Европа ще бъде
икономически по-силна и здрава в края на кризата, отколкото е била преди нея. Европа трябва да е сплотена, за да
преодолее тази криза. Нуждаем се от твърда воля, за да се утвърдим като европейска културна общност в света на
глобализацията.
√ Евродепутатите "за" данък "Робин Худ"
http://www.standartnews.com/svyat/evrodeputatite_za_danak_robin_hud-150235.html
Страсбург. Европейският парламент подкрепи с голямо мнозинство въвеждането на данъка върху финансовите
транзакции, съобщиха от пресслужбата на парламента. 487 депутати гласуваха "за" резолюция, препоръчваща
въвеждането му през 2014 г.
Данъкът върху финансовите транзакции е обект на ожесточени спорове между европейските лидери през последните
две години. Той предвижда облагане на сделките с акции и облигации с 0,1% и на сделките с други финансови
инструменти с 0,01%. Целта на този данък, наричан още данък "Робин Худ", е да накара големите играчи на финансовите
пазари да понесат част от разходите за справянето с финансовата криза. Първоначалният замисъл е въвеждането му в
целия свят, но САЩ и азиатските държави не приемат идеята. А някои европейски страни като Великобритания не
одобряват въвеждането му само в Европа, тъй като това би ощетило европейските компании и би дало преимущество на
останалите.
България все още официално не е обявила позицията си дали е за въвеждане на облагане на финансовите транзакции и
в страната или не. Възможно е обаче финансовото министерство да подкрепи въвеждането на новия данък, за да се
повишат приходите в хазната, научи агенция Стандарт Нюз.
Резолюцията, приета от ЕП, има консултативен характер. Целта й обаче е да изпрати силно съобщение до лидерите на
съюза, които снощи трябваше да се срещнат в Брюксел на неформална вечеря, за да обсъждат мерки за растеж.
Европарламентът внася и някои допълнителни предложения за новия данък. Предлага се от него да бъдат освободени
пенсионните фондове. Друго предложение е да се добави нова категория длъжници по данъка. Според първоначалното
предложение той трябва да се плаща от всички европейски институции, търгуващи с облагаеми активи, независимо дали
извършват търговията с друга европейска или външна институция. Сделките между институции извън ЕС не подлежат на
облагане. Ако двете компании обаче търгуват с активи, базирани в ЕС, като например акции на европейска компания, те
също трябва да дължат данък, предлага Европарламентът.
√ Стотарка бонус от шефа за чиновници
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-28&article=411140
Оценка "изключително изпълнение" дава 15% ръст на заплатата
Заплатите на най-добрите чиновници може да скачат и до стотарка . Това поне на теория показват двете нови наредби
за заплатите и за оценяването на служителите в администрацията, които трябва влязат в сила от 1 юли.
Основните възнаграждения на държавните служители занапред ще растат при оценка, че изпълняват задълженията
напълно според изискванията. Получаването й осигурява до 5% ръст на заплатата. Ако се прецени, че "изпълнението
надвишава изискванията", ръстът на заплата ще е до 10%. Най-високата оценка се присъжда при "изключително
изпълнение" и носи до 15% скок на парите.
На оценяване ще бъдат подлагани всички чиновници с поне 6 месеца стаж в системата. В началото на всяка година
прекият ръководител ще изработва т.нар. индивидуален план за всеки подчинен. В него ще се посочват конкретните
цели, които трябва да бъдат постигнати през годината, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите,
които трябва да притежава чиновникът според длъжностната му характеристика. Броят на целите в рамките на 1 г. не
трябва да надвишава седем. През юли ще се прави междинна оценка. В края на годината на среща с шефа чиновниците
ще представят основните си постижения, възникналите трудности, ще си правят самооценка и ще предлагат
възможности за подобрение. Шефът може да поиска и мнението на колегите на оценявания.
Без повишение на заплата остават хората, за които са изпълнени само по-голямата част от целите в индивидуалния план,
като неизпълнението на останалите цели е несъществено. Най-ниската оценка е за "неприемливо изпълнение", когато
преобладаващата част от целите не са изпълнени поради обстоятелства, зависещи от чиновника. При такава оценка
може да последва и съкращение.
Атестацията ще води и до израстване в йерархията. За което ще се преминава от един ранг в друг за 3-4 г. Само при
оценка "Изключително изпълнение" веднага ще се преминава в следващия по-висок ранг, дори и да не са изпълнени
условията за минимум години професионален опит.
Тези, които не са съгласни с годишните си оценки, могат да ги обжалват пред отделите "Човешки ресурси".
Ръководителят на звеното обаче може да потвърди вече дадената оценка, в най-добрия случай да я промени с една
степен по-нагоре.
√ Росен Плевнелиев: С Обама залагаме на малкия бизнес
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-28&article=411115
- Г-н Плевнелиев, програмата ви в САЩ беше много интензивна, какво ви впечатли най-много извън официалните
работни срещи?

- Видях много неща, но за мен са най-важни хората, с които се срещнах. Имаше много силни послания и идеи. И не само
от хора като Джон Чеймбърс и Бил Гейтс, но и от президенти, министър-председатели и генерали, с които разговарях по
време на срещата на върха на НАТО.
- Остана ли ви време да купите подаръци за децата и да разгледате Америка като турист?
- Това не може да се случи сега. Много ми е трудно да обясня на децата, че се прибирам без подаръци, защото нямам
шанс да мина през който и да било магазин, предвид мерките за сигурност и натоварената програма.
- Какъв подарък за България донесохте от срещите?
- За България подаръците са много. Може би най-важното е, че успешно позиционирахме България с новия си имидж и
проекти. По време на срещата на НАТО минавах покрай Хилари Клинтън, отивайки за среща с Дейвид Камерън, и тя ме
хвана за ръката и каза: "Какъв беше проектът ви София технолъджи? Много е хубава идеята, там сме." За една седмица
всички разбраха за този проект, че през 2012 г. ще направим концепцията действаща, и до 2020 г. ще го правим. На прав
път сме. Всички говорят за НАТО 2020, Европа 2020, а ние - за България 2020. Този път не изоставаме.
- Как се чувствахте сред световните лидери?
- Разговарях с близо 50 президенти и премиери и с всеки имах какво да си кажа. Смятам, че успях да изградя
пълноценно партньорство и изградих много мостове на доверие към България.
- На колко езика си говорихте по време на срещите?
- На три. Може би двамата души, които най-често превключваха езиците и се включваха в една или друга група, бяхме
аз и канцлерът Ангела Меркел. Говорих на немски, почти през цялото време на английски, но и от време на време на
български - например с македонския президент.
- Кой ви впечатли повече - Бил Гейтс или Барак Обама?
- Много ми е трудно да преценя. Но излъчването на Обама и размахът на неговата мисъл е изключително впечатляващ и
за мен е истинска школа. Имах възможност на два-три пъти да разговарям с него. Много се изненадах, че беше през
цялото време истински домакин на всички възможни срещи, стоеше неотлъчно, часове наред. Иначе Гейтс е много
различен от Обама. Той е по-скоро целенасочен и устремен, много точен и ясен, с директните въпроси, на които очаква
и ясни отговори.
- За какво си говорихте с Обама?
- Той е човек, който много бързо предразполага. Още в началото на срещата на НАТО той ми каза, че България се справя
много добре и последните данни, с които разполага, са блестящи.
Обама каза в прав текст, че в Америка обичат и уважават богатите си хора, но те не създават многото работни места,
това правят малките и средните предприятия, а когато те са иновативни, е още по-добре. Това именно е, което и ние
искаме да направим със София тех парк. Място за стартиращи компании, малки и средни предприятия.
- Много или малко са 500 000 долара, които страната ни ще плаща като вноска за Афганистан след 2014 г. в
продължение на три години?
- Те ще са от бюджета на Министерството на отбраната. Парите са по-скоро малко, отколкото много. Голяма част от
държавите споменаваха суми в десетки милиони, а някои от големите - дори стотици милиони.
Нашият труд в Афганистан е много ценен и ние ще излезем от тази операция с високо вдигната глава. Самият генерал
Алън, който е върховният главнокомандващ на армията от 50 държави, три пъти ми каза - "Наистина българите се
справят отлично, много съм доволен".
- До кого стояхте по време на официалната вечеря, давана от Обама, и за какво си говорихте?
- Местата бяха определени по азбучен ред и аз стоях до премиера на Канада - Стивън Харпър, и до колегата му от
Белгия. С Харпър си говорихме за обстановката в Гърция, за визите за българи и за нашето общество там, подкрепата на
България за споразумението за свободна търговия, което Канада е на път да подпише с ЕС. Аз му разказах, че имаме
прекрасна и динамична българска общност в Канада от около 80 000 - 100 000 човека. Харпър коментира, че може би
това е една от най-малките чужди общности там, но българите са много успешни и затова ще работим заедно за
бързото решаване на визовия проблем. Подготвяме и посещение там, каквото не е имало много отдавна. Канада е една
от 7-те най-големи икономически сили. Страната е твърде далеч от Гърция, но следят с голямо внимание случващото се
там. По думите му "Европа е толкова интегрирана вече, че зависи от две места в гръцкия парламент", защото и на двете
проевропейски партии там не им стигнаха по две места.
- Това, че даваме подкрепа безусловно на всеки, който я поиска, не е ли всъщност слабост на родната политика?
- Може би е било така в миналото. Истината е, че когато добре комуникираме и посочим приоритетите си, те влизат в
дневния ред на общността и се решават. Истината е, че при срещата ми с премиера на Норвегия Йенс Столтенберг той
вече знаеше за приоритета ни енергийна диверсификация и веднага започнахме разговора си с тази тема, както и за
това, че норвежките газови тръби стигат до Румъния. Същото се случи и в началото на срещата с премиера на Холандия
Марк Рюте, той веднага започна с думите - "Знам, че ще ме разпитваш за Шенген". Затова е важно да са ясни
приоритетите ни и какви цели преследваме, тогава и решенията се намират по-бързо. Но това не може да се случи с
липсата на доверие и елементарен дипломатически натиск. Ние така трябва да поставяме проблемите си, че те да се
решават максимално бързо, а не бавно и с много зор. Имаме потенциал за това.
- Как гледате на факта, че икономическият министър Делян Добрев за броени дни взе решение за структуриране на
дъщерната компания, която ще отговаря за София тех?
- Много съм щастлив. Докато на връщане от САЩ пътувахме с военния министър Аню Ангелов в самолета, той ми
разказа, че е готов да даде на възможно най-ниската цена военния терен на 4-и километър, необходим за проекта. Найшокиран бе външният министър Николай Младенов, който през двата изключително интензивни дни по време на

конференцията на НАТО през цялото време слушал за проекта София тех парк от нашите партньори и чу и как Хилари
Клинтън ме пита за него.
- По време на срещата на върха основна тема бе интелигентната отбрана и колективната сигурност. В каква област би
могла да специализира родната армия, ако този подход се наложи?
- Мога надълго и широко да разказвам, защо танковете не могат да са част от войните на бъдещето. Истината е, че поскоро войникът на бъдещето е много важен. Той ще може буквално на екрана пред себе си и в очилата си да вижда
всеки играч на бойното поле. За съжаление много ще са технологични войните на бъдещето. Това, което видях при
посещението си в Афганистан, беше как безпилотните самолети сканират терена над Кандахар, а решението да се
изстреля ракета се взима в САЩ. Технологиите променят всичко. България сега е на прав път. Само мога да си
представя какво е било през 2007 г., когато армията ни бе от 100 000 войници, всяка събота и неделя те се прибираха
вкъщи, за да се нахранят, и в понеделник - обратно в поделението. Сега вече работим за една доста по-професионална,
технически подготвена армия. Основните компоненти са заложени в България 2020, военните вече имат своите
инвестиционни намерения до 2016 г. и своя план 2020, следват го. Със сигурност ще оборудваме армията с нови
самолети и средства за комуникация, там все още сме доста изостанали. Трябва да поставим на дневен ред темата с
киберзащитата, към която много хора се отнесоха доста повърхностно. Истината е, че с каквато и техника да
разполагаме, тя става безполезна, ако бъдат разрушени каналите за комуникация. Затова ще поставя този въпрос на
дневен ред и ще го повтарям, така че държавната агенция, която ще се занимава с електронното правителство, рано или
късно да се занимае и с киберзащитата. Половината президенти на срещата на НАТО поставиха този въпрос като много
актуален. Не можете да имате огромни обеми информация, да ползвате личните данни на хората и да нямате
киберзащита. Защо България да е най-бедната и да плаща три пъти за едно и също нещо, защото не може да се
организира? Така че и това ще стане.
Вестник Труд
√ Пенсиите растат, ДДС няма да пада
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1389131
Кабинетът "Борисов" вече не обмисля намаление на ДДС, а готви увеличение на доходите на гражданите - както на
минималната работна заплата, така и на всички пенсии. Това стана ясно вчера от изказване на финансовия министър
Симеон Дянков. Финансист №1 подчерта, че мерките не се предприемат предизборно и се аргументира, че още през
септември ще посочи с колко точно ще растат пенсиите, а не "през март или както преди се е правело, винаги
предизборно".
"Идеята за ДДС според мен е правилна като намаляване, но повечето хора са против, включително и либералните
икономисти. Така че се фокусираме върху увеличаване на доходите", уточни пред Би Ти Ви Дянков.
Повишението на всички пенсии ще се заложи в бюджет 2013 г., но министърът не се ангажира дали парите за старост ще
скочат още от 1 януари или от 1 юни, както изисква Кодексът за социално осигуряване.
Плановете на правителството за покачване на всички пенсии от догодина станаха ясни преди месец, когато бе приета
Конвергентната програма на България за 2012-2015 г. Там се предвиждаше пенсиите да се увеличат с 2,1% през 2013 г.
Ако това стане, възрастните ще получават средно по около 5 лв. повече на месец. В момента средната пенсия е 270 лв.
Плановете на МС предвиждат също така ръст на пенсиите през 2014 г. с 2,4% и през 2015 г. с 2,5%.
Конвергентната програма е препоръчителен документ, затова реалното повишение ще стане ясно през септември.
Очаква се парите за възрастните да се променят спрямо ръста на инфлацията и на производителността на труда.
От 1 юни, но т.г., ще се повиши само минималната пенсия - от 136 на 145 лв. От 1 май бе повишена минималната работна
заплата от 270 на 290 лв., а догодина се очаква тя да стигне 310 лв.
"Засега приходите вървят по-добре от прогнозите, ще увеличаваме повече", зарече се още Дянков. Той очаква
приходите в бюджета за годината да надхвърлят 15 млрд. лв. и смята за най-реалистична прогнозата за икономически
растеж от 1,4% въпреки прогнозираните 2,3% в бюджет 2012 г.
Инфлацията обаче ще бъде по-ниска от очакваните 2,8%, смята Дянков.
√ Лошите кредити скочиха с 2 милиарда лева
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1389202
С 2 млрд. лв. за година са се повишили т.нар. проблемни кредити. Вече всеки четвърти заем се оказва или
предоговорен заради финансови затруднения на клиента, или със закъснели над 3 месеца вноски, показва статистиката
на БНБ, публикувана вчера. През април 2011 г. проблемните заеми като сума са били 7,7 млрд. лв., а в края на април т.г.
вече са 9,7 млрд. лв.
Проблемните кредити и този месец чупят пореден рекорд, достигайки дял от 24,43% от всички отпуснати заеми към края
на април 2012 г. Като сума те нарастват за месец със 74 млн. лв. до 9,74 млрд. лв.
От всички отпуснати корпоративни заеми делът на лошите фирмени кредити е 25,5%. Проблемните потребителски
заеми са 19,82%, а лошите ипотечни - 20,41%.
Общият ръст на проблемните кредити през април се дължи основно на лошите фирмени заеми. При тях има нарастване
с около 1%, или с 47,9 млн. лв. до 6,2 млрд. лв. При жилищните заеми ръстът е с 20,8 млн. лв. до 1,8 млрд. лв., а
потребителските остават почти без промяна - нагоре с 4,4 млн. лв. до 1,5 млрд. лв.
В същото време статистиката на БНБ отчита за втори пореден месец т.г. ръст в кредитирането. Нарастването в обема на
фирмените заеми например е със 136,7 млн. лв. до 33,6 млрд. лв. за месец.

Потребителските кредити растат с 19,8 млн. лв. до 7,5 млрд. лв., а жилищните - с едва 5,5 млн. лв. до 8,8 млрд. лв. С
почти толкова - 5,6 млн. лв. до 925 млн. лв. нарастват и т.нар. други кредити за домакинствата. Това са заеми, които
взимат студенти за обучение или физически лица за финансов лизинг, селскостопански и т.н..
Кредитният портфейл на банките към края на април 2012 г. е бил 52,3 млрд. лв., като се увеличава с 0,3% на месечна и с
3,1% на годишна база.
Отпуснатите овърдрафти намаляват с 0,2% през март и с 0,3% на годишна база до 10,8 млрд. лв. към 30 април 2012 г.
В скоро време не се очаква значим спад на лошите кредити. Според банкери трябва да свикнем с мисълта, че през
следващите 1-2 години ще живеем в икономическа ситуация с по-висок дял на лошите кредити. Те ще спаднат, когато
икономиката на страната се нормализира. Засега лошите кредити не нарушават стабилността на банковата системата,
защото са покрити с достатъчно буфери.
√ 781 лв. вноски на година за 145 лв. Пенсия
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1393502
За да получат минимална пенсия от 145 лв., колкото ще стане размерът от 1 юни, мъжете трябва да са се осигурявали
върху 60% от средния доход за страната през целия си стаж (37 години и 4 месеца). Това показва справка на
Националния осигурителен институт (НОИ) за “Труд”.
Според последните данни за март средният доход в България е 610 лв. Това означава, че за изработването на новата
минимална пенсия са нужни вноски от 17,8% върху 366 лв. Това прави по 65 лв. на месец или по 781 лв. на година, като
сумата се внася от работника и работодателя.
За жените минималната пенсия излиза “по-солено”, отколкото за мъжете. Причината е по-малкият стаж, нужен на
дамите, за да излязат в заслужен отдих - 34 години и 4 месеца. Те ще трябва да плащат вноски върху 65% от средния
доход, за да заслужат минимална пенсия. Според статистиката за март това значи заедно с работодателя си всеки месец
да внасят по 70,50 лв. на месец или по почти 847 лв. годишно.
Дори и хората, осигурявали се върху по-ниски суми, ще получат новата минимална пенсия, ако отговарят на условията за
стаж и възраст. Това е така, тъй като размерът се гарантира със закон.
През 2011 г. държавата е дотирала пенсиите на 534 хил. души, което е струвало 187 млн. лв. на бюджета. За сметка на
това от ограничаването на максималната пенсия на 700 лв. бюджетът е спестил 107,7 млн. лв. през м.г.
Увеличение на пенсиите от 1 юни ще получат 736 хил. души, сочи статистиката. За някои пенсионери то ще е с почти 9
лв., а за други може да е с по няколко стотинки.
Вестник 24 часа
√ Ще имаме е-правителство през 2013 г.
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1391464
За десетгодишните досегашни опити са похарчени между 100 млн. и 200 млн. лв.
АКО си построите великолепно изглеждаща къща, но нямате нито път дотам, нито канализация - жалко за усилията и
парите ви.
Подобен пример описва идеално ситуацията, която се получаваше досега с над 10-годишния опит на няколко
управления да се упражняват по темата за е-правителство.
Това упражнение струваше на българските и европейските данъкоплатци по скромни данни над 100 млн. лева. Други
говорят за похарчени над 200 млн.
Ефектът до края на 2011 г. беше казано накратко - сравним с нулата. За скептиците искам все пак да подчертая, че еправителство не означава да купим компютри на чиновниците, сделка, с която Николай Василев остана в историята на
процеса. А, да, и с логото.
Защото - много и неговорещи помежду си нискоефективни регистри и системи, плъпнали из цялата администрация, не
са в полза и услуга нито на бизнеса, нито на администрацията, нито на гражданите; порталът на е-правителството е както
биха казали ИТ експертите - "висящ" и малко полезен в този си вид в онлайн пространството.
Българите продължават през ХХI век да се легитимират за административна услуга с личната си карта и т.н. За съжаление
примери много с днешна дата.
Да, създаването на работещо е-правителство струва сериозни ресурси, но не похарчени безсмислено както досега. И да ясната отговорност за това кой координира и ръководи този процес е от ключово значение за успеха на проекта.
Затова от септември лично по инициатива на премиера Бойко Борисов стартира работа Съветът за електронно
управление, чийто председател е именно той. Това е гаранция, че темата е в дневния ред на страната и е поставена като
топ приоритет.
Ние в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията сме персонално отговорни този
проект да се случи. За първи път България има пътна карта с конкретните срокове, индикативните бюджети на проектите
и отговорниците за тях. До седмици тя ще бъде финално съгласувана между институциите.
Каквото и да се случи - обжалвания, интриги, корпоративен натиск или чиновническа немара, аз съм убеден, че през
2013 г. ще говорим за е-правителство в сегашно време.
Защото ще са факт резултатите от единственото важно в цялото упражнение по говорене по темата.

Това са съществените проекти, които стартирахме - над 30 регистъра, сред които критично важните - търговски, ГРАО,
кадастър и др., които ще обменят автоматично данни помежду си по служебен път.
Това означава, че гражданите и фирмите ще пестят пари, време и нерви, няма да обикалят общини и институции, за да
получат удостоверение и документ.
Така значително ще се съкрати пътят на Евгений Дайнов, например от София до с. Миндя и обратно, който той описа във
великолепния си анализ в "24 часа" наскоро.
Ще му остане само възможността за виртуално пътуване, но срещу получаването на е-идентификация това ще бъде като
детска онлайн игра, още повече, реализирайки идеята тя да върви в пакет с е-подпис.
Най-накрая ще бъде реализирана и централна информационна система за комуникация между потребителите и
държавната администрация, с което всъщност е трябвало да се започне преди повече от 10 г.
Паралелно с това стартираме и изграждането на "кръвоносната" система на е-правителството - "дигиталните
магистрали", през които трябва да бъдат предоставяни е-услугите, т.е. широколентовия достъп до интернет.
Така че ред има, има план, има смисъл и мисъл този път, има и отговорни.
И след края на този важен етап се надявам, че и останалите министерства ще се похвалят с е-услуги за гражданите и
бизнеса, че информационните системи на НАП и митниците ще бъдат реално интегрирани, че фирмите и гражданите ще
ползват електронните услуги на Агенцията по вписванията и вече никой няма да си помисля за обработка на заявления
на хартиен носител.
Агенцията за обществени поръчки ще експлоатира една модерна система за електронни обществени поръчки. А защо не
и президентството междувременно да пусне е-услуга за подаване на заявления или жалби за гражданство.
И в крайна сметка нали нашата обща цел е гражданите и бизнесът да спрат да се чувстват като "крепостни" заложници
на чиновниците (по Дайнов). Е, това вече не са само пожелания.
Вестник Новинар
√ Дянков обеща по-високи заплати на социалните работници
http://novinar.bg/news/diankov-obeshta-po-visoki-zaplati-na-sotcialnite-rabotnitci_MzkyNjsxMDA=.html
Заплатите на социалните работници ще бъдат увеличени. Това обеща вицепремиерът и финансов министър Симеон
Дянков.
Поводът за неговия коментар е протестът на социалните работници в края на миналата седмица заради ниските
възнаграждения и лошите условия на труд. Те се оплакаха, че средната заплата в сектора е около 400 лева. Някой от тях
дори получават по-малко от минималната за страната заплата. Затова те настояха за скок от 35 %.
По думите на Дянков заплатите на социалните работници ще бъдат увеличени още през юли. Той призна, че заплатите
не отговарят на подготовката на служителите. „Затова ще увеличим заплатите им, а не защото протестират", подчерта
обаче Междувременно от социалното министерство съобщиха, че вече социалните работници ще получат по 250 лева за
работно облекло. Обсъжда се и вдигането на заплатите на музейните работници.
Вестник Сега
√ Разходите за данъци скочиха 4 пъти за 10 г
http://www.segabg.com/article.php?id=602120
Добрата новина - парите на домакинствата стигат за повече храна
Разходите на домакинствата за данъци растат най-бързо през последните 10 години. Те, заедно с жилището и здравето
ни струват все по-солено, докато покупателната способност за основни хранителни продукти се увеличава. Това показват
данните на националната статистика за паричните доходи и разходи на домакинствата.
През 2001 г. средният паричен доход на семейство у нас е бил 3601 лв. на година, докато 10 години по-късно той е вече
9086 лв. Увеличението е 2.5 пъти. За този период обаче разходите за данъци са скочили от 120 до 446 лв. средно на
домакинство, което е ръст с 3.71 пъти. В последните 10 години правителствата на НДСВ, тройната коалиция и ГЕРБ
направиха редица промени в данъчно-осигурителното бреме. НДСВ въведе минимални осигурителни прагове и
задължителна регистрация на трудови договори, за да се извади икономиката на светло. През 2008 г. тройната коалиция
въведе плосък данък от 10% и отмени необлагаемия минимум. Но въпреки това данъчното бреме всъщност тежи повече
на семейния бюджет и вече заема 5.3% от разходите при 3.4% преди 10 г.
През 2001 г. домакинствата са давали за храна 1393 лв., докато 10 години по-късно - 2941 лв. Това е 2.1 пъти повече. За
здравеопазване преди 10 години са отивали 150 лв., а сега - 479 лв., или над 3 пъти повече. Консумативите за жилищата
- ток, вода и т.н., са скочили от 456 лв. до 1205 лв., или с 2.8 пъти. На практика само за облекло и обувки, откъдето хората
могат да си позволят да пестят, увеличението е под 2 пъти - от 137 лв. средно на домакинство през 2001 г. до 255 лв.
през 2011 г.
Покупателната способност на българите за основни хранителни продукти не само че не е намаляла през годините, но
дори се е увеличила, ако се вярва на националната статистика. Със среден паричен доход от 3601 лв. през 2001 г.
домакинствата са можели да си купят 1897 кг средно на човек бял хляб, 1207 кг ориз, 503 кг фасул, 205 кг свинско месо,
1600 кг домати, 1302 кг краставици, 1315 кг ябълки и т.н. Докато през 2011 г. домакинствата са получавали средно по
9086 лв. паричен доход на година, с които са можели да си купят 2814 кг хляб на човек, 1522 кг ориз, 1312 фасул, 512 кг
свинско месо, 2775 кг домати, 2544 кг краставици, 2691 кг ябълки.
Добре стои и сравнението на разходите - при тях увеличението е по-малко отколкото при доходите, с 2.3. През 2001 г.

сме харчили 3496 лв., докато сега сумата е вече 8388 лв. Българите постепенно "нормализират" семейния си бюджет.
Докато през 2001 г. домакинствата са отделяли близо 40% от разходите си за храна и безалкохолни напитки, делът на
тези разходи през 2011 г. е вече под 36%. Пак обаче сме много далеч от европейските стандарти. За сравнение в
държави като Австрия, Германия, Холандия храната изяжда между 10 и 12% от семейния бюджет.
НА МАСАТА
В описанието на трапезата има и добри, и лоши новини. От 2001 г. хората трайно намаляват консумацията на бял хляб от
253 кг през 2001 г. до 156 кг през 2009 г., но през следващите две кризисни години отново я увеличават до около 162 кг
средно на година. В трудния период се увеличава потреблението на ориз, боб и картофи, но особено драстична е
промяната при месото. Купуването на свинско е скочило от 4.3 кг през 2001 г. до 13 кг през 2009 г., а през следващите 2
години достига 16 кг. Ръстът за 10 г. при пилешкото също е огромен - от 12.3 кг на 23.2 кг.
Българите слагат на трапезата си и все повече плодове и зеленчуци. През 2001 г. домакинствата са купували по 12.6 кг
ябълки, докато през 2011 г. вече пазаруват по 19.7 кг. Консумацията на прясно мляко е намаляла малко - от 48 л на 45.3
л, но пък на киселото мляко се е увеличила драстично - от 36.5 кг на 58.4 кг.
√ Държавата "улеснява" безработни да се регистрират с е-подпис
http://www.segabg.com/article.php?id=602100
Промяната отваря вратичка за злоупотреби с обезщетения и помощи
Нова вратичка за злоупотреби с обезщетения за безработни и социални помощи отваря социалното министерство с
решението безработните вече да могат да поддържат регистрация и чрез декларация, изпратена онлайн. "Улеснението"
ще може да се ползва само от лица, регистрирани по закона за електронния документ и електронния подпис.
"Целта на изменението, предложено от Агенцията по заетостта, е да се улесни поддържането на регистрацията на
безработните лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" от по-отдалечените населени места", обясниха за "Сега"
от социалното министерство. На практика обаче контингентът безработни в по-отдалечените населени места са хора без
добро образование и възможности да поддържат и работят с интернет, както и да си регистрират електронен подпис,
което изисква финансов ресурс. Според експерти има опасност тази опция да се използва главно от хора, които
едновременно вземат обезщетение за безработица и работят у нас или навън. Така ще могат да заобиколят изискването
всеки месец да се явяват в бюрата по труда по график, което досега създаваше някакви, макар и минимални, неудобства
пред нерегламентираната заетост. Изплащането на социалните помощи също е обвързано с редовно поддържане на
тази регистрация. Тя беше въведена по времето на Емилия Масларова, за да се пресече практиката хората да вземат
безпроблемно обезщетения и помощи, докато са на гурбет в Гърция.
Хората в отдалечените населени места биха били наистина облекчени, ако беше прието предложението регистрацията
да се поддържа и с декларация, пратена по пощата с обратна разписка. То беше в първоначалния вариант на проекта за
промени в правилника за насърчаване на заетостта, но е отпаднало при съгласуването на проекта. Макар че според
социалното министерство идеите за по-либерален режим на поддържането на регистрация е на АЗ, оттам отказаха да
отговорят как ще се контролира евентуалното участие в сива заетост благодарение на дистанционното поддържане на
регистрация с аргумента, че само изпълняват политики.
БЯГСТВО
Според плана за насърчаване на заетостта за 2012 г. трудовите инспектори трябваше да обикалят лично отдалечените
места, за да активират неактивните лица там да се запишат в бюрата по труда и да поддържат регистрация. Не е ясно
защо мобилни посредници да не събират и подписите за поддържане на регистрацията. Опитите да се създаде
възможност това да става дистанционно изглеждат като бягство от отговорност на бюрата по труда да обгрижват
безработните чрез обхващането им в различни програми и мерки за заетост и обучение.
Вестник Монитор
√ България е 74-та в рейтинга на световната търговия
http://www.monitor.bg/article?id=339482
Световният икономически форум представи доклад за развитието на глобалната търговия през миналата година. В
рейтинга попаднат 132 страни, класирани по индекс на развитие на търговията. България се нарежда на 74-то място.
Страната се е изкачила с четири позиции в сравнение с 2010 г.
Индексът на развитие на търговията е съставен на базата на четири показателя: достъп до пазарите, гранична
администрация, транспортна и комуникационна инфраструктура и бизнес среда. Показателите са взети на основата на
открити статистически данни и анкети на ръководители на компании.
Първото място в класацията е за Сингапур. След това се нареждат Хонконг и Дания. Четвъртото място е за Швеция, а
петото - за Нова Зеландия, която е посочена като държава с най-ефективна митническа служба. Островната държава
обяви и увеличение от 40% на акциза за тютюневите изделия, което трябва да бъде въведено постепенно през идните 4
години. Цените на тютюневите изделия в Нова Зеландия вече са сред най-високите в света, а към 2016 година ще
достигнат средно 15 щатски долара за кутия цигари.
За страна с най-добра транспортна инфраструктура е призната Франция, която заема 13-о място в рейтинга за търговия.
Германия се класира на 20-а позиция. Китай слезе с осем позиции надолу и е на 56-о място, Индия загуби 16 позиции и
сега е на 100-на позиция. Русия е на 112-о място, а Украйна на 86-о.

