Важни обществено-икономически и политически теми
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√ Дефицитът в пенсионната система е заради ранното пенсиониране (обновена)
Тази година ще има коледни добавки за пенсионерите, съобщи социалният министър Хасан Адемов
Основната причина за големия дефицит в пенсионната система са твърде многото възможности за ранно пенсиониране.
Те обхващат различни сектори, като например служителите в силовите ведомства, както и категорийните работници,
например миньорите.
Това стана ясно от думите на социалния министър Хасан Адемов в интервю за "Нова телевизия" в сряда.
Къде е проблемът
В момента публичният дебат е съсредоточен върху въпроса дали трябва да се замрази увеличението на възрастта и стажа
за пенсиониране на най-масовата категория труд. Но всъщност ръстът е изпреварил този в другите европейски държави,
заяви министърът на труда и социалната политика. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) увеличението
на възрастта за пенсиониране дори е изпреварило това на продължителността на живота за периода между 2000 и 2010
г. Въпреки тази мярка бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) страда от хроничен дефицит и тази
година се очаква той да е 2 млрд. лв. Основната част от него е именно фонд "Пенсии".
По думите на Адемов основна причина за недостига на средства във фонда са възможностите за ранно пенсиониране.
Европейската комисия и други международни организации отдавна съветват България да ограничи възможностите за
ранно излизане от пазара на труда. Данните на осигурителния институт например показват, че именно ранното
прекратяване на трудовия стаж е причина за увеличението на периода, през който пенсионерите черпят от системата (с 6
години за жените и с 4 години за мъжете за периода между 2000 и 2010 г.). Военните и полицаите пък получават доход за
старост средно със 7 години по-дълго, отколкото е общата стойност за всички пенсионери.
И преди социалният министър е изразявал мнение, че има само едно изключение от правилата за пенсиониране и това
са служителите в сектор "Сигурност", за които все още няма въведена възраст, а единствено изискване остава стажът. От
началото на тази година беше въведена възраст за военните. Наскоро обаче депутати от БСП внесоха законопроект, с
който се предлага тя отново да се отмени.
Резерв при приходите
Освен на изхода на системата, т.е. средствата, които излизат от нея, за да се изплащат пенсии, проблем има и с
приходите. Във вторник Хасан Адемов каза, че към момента невнесените от работодателите осигуровки са близо 500
млн. лв. Според експерти пък събираемостта на вноските е толкова ниска, че през последните пет години загубите за
бюджета възлизат на около 1.5 млрд. лв.
Всъщност над половината от парите за пенсии идват не от осигурителни вноски, а от данъци, чрез трансфери от
държавата към ДОО, за да се покрие дефицитът на държавния стълб на пенсионната система. Преди време социалният
министър Адемов обясни, че се получава така, че когато един пенсионер си купи сирене от -магазина и 20% от сумата
отидат в бюджета под формата на ДДС, той на практика рефинансира пенсията си.
Коледни добавки за 800 хил. пенсионери
Коледни добавки ще получат 800 хил. пенсионери, каза още социалният министър. По думите му държавата ще има
възможност да подкрепи само хората с пенсии до 200 лв. Предстои обаче да бъде взето решение дали всички ще получат
по 50 лв. или ще има диференциране на добавката в зависимост от пенсията, но отново - с максимален размер 50 лв.
Преди време Адемов заяви, че се търсят около 35-40 млн. лв., колкото ще струва изплащането на допълнителните
средства за празниците.
√ Държавата и бизнесът спорят върху данък "слънце" и алтернативите му
Министърът на икономиката заговори за вкарване на екоцентралите в мрежово балансиране
Идеята за данък върху приходите от слънчева електроенергия ще бъде подложена на дискусия наред с други мерки за
успокояване на цените на тока за домакинствата и бизнеса. Това обеща в сряда министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев на заседание на парламентарната комисия по енергетика. Според министъра
инвеститорите във възобновяеми източници (ВЕИ) трябва да участват в покриването на финансовия недостиг в
мрежовите оператори, но решението ще дойде след диалог.
Преди дни Българският енергиен холдинг (БЕХ), който е на подчинение на Стойнев, предложи да се въведе данък от 30%
върху приходите на фотоволтаичните инсталации, за да се капитализира Националната електрическа компания (НЕК) и за
енергийно субсидиране на домакинствата. Мярката обаче може да фалира някои ВЕИ компании, а и вероятно ще бъде
счетена като непозволена държавна помощ от Европейската комисия.
Въпрос на преговори
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По време на заседанието Стойнев не се изказа категорично против зелената енергия, но посочи, че заради високите
тарифи и условията в сектора България е създала "енергийни милионери". "Всичко е въпрос на преговори – дали ще
бъде данък 30%, 20% и дали изобщо ще има данък. Винаги съм водил политика на диалог в министерството и когато има
някакъв проблем, винаги съм канил заинтересованите страни", заяви министърът по-късно пред журналисти. По думите
му сега бремето на зелената енергия е непосилно.
Това е първата официална реакция на Стойнев след критиките на инвеститори и депутати. В писмото от БЕХ предлагат
данъкът да е за слънчевите централи, но в мотивите се говори по принцип за ВЕИ. При сегашните тарифи и производство,
прогнозирано от ДКЕВР, 30-процентният данък "слънце" ще донесе на държавата 190 млн. лева до края на регулаторния
период през юли 2014 г., показват изчисления на "Капитал". Ако мярката обхване всички ВЕИ производители на ток,
сумата би набъбнала до 316 млн. лева.
Освен риска от непозволена държавна помощ данъкът административно ще накаже както спекулантите в зелената
енергетика, така и инвеститорите, чиито проекти отразяват реални разходи при спазени процедури. Така ще фалират
тези, които се опитват да играят по правилата.
Пазарният начин
Другата мярка, за която и Стойнев говори, е зелените централи да участват в т.нар. балансиращи групи. При този вариант
групата представя график за очакваното производство с един ден напред. Недостигът или излишъкът между отделните
членове на групата се покриват взаимно, а когато цялата група произведе количество електроенергия, различно от
подадения график, се купува енергия от балансиращия пазар, предоставена от НЕК и Електроенергийния системен
оператор (ЕСО). Така всеки производител ще плаща диференцирано.
Предварителни оценки показват, че така могат да бъдат набрани около 200 млн. лева, които да служат за покриване на
част от разходите по зелените преференциални тарифи. В момента разходите по балансирането на непостоянните ВЕИ се
поемат от съответното мрежово предприятие. Моделът на балансиращите групи е близък до пазара, защото всяка
централа ще плаща точно толкова, колкото се е отклонила от прогнозата си, а и държавните НЕК и ЕСО ще се сдобият с
нов източник на средства.
Вестник Стандарт
√ Махат данък в общини с много безработни
Няма да се облагат лихвите от корпоративни облигации, търгувани на борсата
Фирмите, които развиват производствена дейност в общини, където безработицата е с 25% по-висока от средната за
страната, няма да плащат данък върху печалбата. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно
облагане, които бяха приети от Министерски съвет. Сега данъкът се преотстъпва на компаниите, които развиват
дейността си в райони с безработица с поне 35% над средната за страната. С промените обаче се въвеждат допълнителни
условия, за да могат компаниите да ползват облекчението. Фирмите трябва да поддържат поне 10 работни места, като
50% от тях трябва да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Освен това поне 30% от персонала трябва
да са хора, които имат постоянен адрес в общини, където безработицата е с 25% по-голяма от средната за страната.
Целта на промените е повече фирми да могат да се възползват от облекчението, но само ако наемат хора от съответния
регион. За да влезе в сила облекчението за преотстъпване на корпоративния данък, страната трябва да получи
разрешение от Европейската комисия.
И през 2014 г. на земеделските производители да се преотстъпват 60% от корпоративния данък, гласят приетите от
кабинета промени. Но и за това облекчение трябва да се получи одобрение от Брюксел.
Няма да се облагат с корпоративен данък приходите от лихви, които фирмите получават по корпоративни облигации,
търгувани на фондовата борса, предвиждат още промените. Няма да се облагат и доходите от лихви по заем,
предоставен от банка или компания от страна в ЕС, ако те са издали облигации и постъпленията от тях са предоставили
като заем на компания в България. Така няма да се облагат лихви, които български фирми изплащат на компании майки
от ЕС, ако за да предоставят заема на българската фирма, чуждестранните собственици са пуснали облигации.
Вестник Труд
√ Бюджет 2014: Режат парите на министерствата с 10-13 на сто
Управляващите смятат да орежат бюджетите на министерствата догодина средно с 10% в сравнение с т.г., научи "Труд".
При някои ведомства съкращението ще бъде по-голямо - до 13%, като единствено образователното министерство ще
получи повече пари спрямо 2013 г. - с около 80 млн. лв.
Според депутати от управляващите парите за здравното министерство ще бъдат намалени с 5-6%. Така властта се готви
да санционира здравната система за неефективността.
С цел икономии се предвижда и закриване и сливане на агенции.
В същото време министерствата разчитат на допълнителни средства догодина. Например Министерството на отбраната
настоява да получи с 200 млн. лв. повече, БНТ и БНР - с по 15 млн. лв. Допълнително.
Вестник Сега
√ И бизнесът се включва в рейтинга на университетите
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Новата класация на вузовете ще е готова през декември
При новия рейтинг на университетите в страната ще се търси и мнението на работодателите, съобщиха вчера от екипа,
който разработва класацията на висшите училища. В анкетите по проекта ще се включат около 1500 представители на
бизнеса. Те ще дават информация по някои от новите индикатори в рейтинга - например дали ползват научни продукти,
разработени в университетите. Работодателите ще споделят и при равни други условия възпитаниците на кой
университет биха предпочели да наемат. Целта е да се види кои университети в съответното професионално
направление са предпочитани от работодателите, обясни Георги Стойчев, директор на Институт "Отворено общество" част от консорциума, който ще подготви новото издание на рейтинга.
Новост е, че в рамките на проекта ще се проучват нуждите на работодателите от кадри за следващите 5 години. Липсата
на планиране и ясно дефинирани нужди на пазара на труда бе една от критиките в доклада на Сметната палата за
реализацията на завършилите през последните 4 години висшисти.
Нов индикатор е удовлетвореността на студентите от направения избор, както и дали биха избрали отново на първо
място същото висше училище. За първи път в новото издание на рейтинга ще се дава средната заплата за страната по
професионални направления - например ще е ясно какви са средните доходи на завършилите право или пък математика.
Друга новост е, че ще се дава информация за най-често практикуваната професия от студентите, завършили определена
специалност. Така кандидатите ще могат да избират каква специалност да учат и в кой университет, тъй като ще има
сравнимост на реализацията. Нова функционалност е, че ще може да се проследява развитието на всяко висше училище
в сравнение с предишните издания на рейтинга. Остават и досегашните възможности да се правят собствени класации по
най-различни индикатори. Освен работодателите в анкетите ще се включат и по 1500 преподаватели и административни
служители на висшите училища. Анкетираните студенти ще бъдат 26 000.
Новото издание на рейтинга ще бъде готово през декември 2013 г. Следващите две класация се очакват през октомври
2014 и октомври 2015 г. Общата сума на проекта, който се финансира от еврофондовете, е 1.8 млн. лв. - по 600 000 лв. за
всяка от трите класации.
МЕТОДОЛОГИЯ
Рейтингът се прави въз основа на близо 50 индикатора, разделени в 6 групи. Най-голяма тежест - 35%, има реализацията
на завършилите студенти. Тук важни показатели са нивото на безработица, средният осигурителен доход и приносът към
осигурителната система. Учебният процес има 25% тежест при оценяването. При него се набляга на ексклузивността на
преподавателите - отчита се делът на преподавателите, които работят само в този университет и той получава бонус за
лоялността на своите лектори. Международната мобилност също допринася за по-висока оценка, но академичните
среди не са убедени дали трябва да се насърчава и вътрешната мобилност между вузовете. Научните изследвания
заемат 20 на сто от общата оценка. Тази година се разширява базата данни за научната дейност на висшите училища и
освен Scopus ще се ползват и данните на Web of Knowledge. В групата от индикатори за измерване на престижа - 10% от
общата тежест, е важен индикаторът за средната оценка от дипломата за средно образование. Така се вижда в кои
университети отиват да учат отличниците, обясни Стойчев. Важно за престижа е и колко са чуждестранните студенти.
Социално-битовите и административни услуги заемат 5% от общата оценка. Тук нов критерий е самооценка на
администрацията на вузовете.
dnevnik.bg
√ Износът на България за страните от ЕС е нараснал с 6.6% до юли
От началото на годината до края на юли износът на български стоки за страни от ЕС е за 14.7 млрд. лв., като увеличението
е с 6.6% в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на НСИ.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.8% от
износа за държавите - членки на ЕС.
Най-големи ръстове през периода има износът за Малта (182.8%), Естония (85.5%), Литва (47.4%) и Германия (27.7%), а
най-голям спад – за Словения (68.9%), Кипър (25.4%) и Хърватия (23.1%).
През юли експортът е нараснал със 7.9 на сто спрямо същия месец на 2012 г. и е за 2.4 млрд. лв., показват данните.
За седемте месеца вносът нараства значително по-малко – с 1 на сто на годишна база, но като абсолютна стойност той е
по-голям от износа – 17.3 млрд. лв. Обемът на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания, е с найголяма стойност, показват данните.
През юли вносът се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и е за 2.8 млрд. лв. Външнотърговското
салдо с ЕС за седемте месеца е отрицателно и е за 2.573 млрд. лв. При износа най-голям ръст има при алкохола,
безалкохолните напитки и тютюна – с 28.5%, и химичните вещества и продукти – с 24 на сто. При вноса най-голям
увеличение има при мазнините, масла и др. - с 11.4% на сто, а най-голям спад има при машините и превозните средства –
с 4.7 на сто.
√ Фонд ФЛАГ ще се допълни с 35 млн. евро
Фондът в помощ на общините - ФЛАГ, ще получи допълнително финансиране от 35 млн. евро под формата на заем от
Европейската банка за възстановяване и развитие. Това съобщиха от правителствената информационна служба, след
като на заседанието си кабинетът одобри взимането на заема.
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Средствата ще позволят удължаване на т.нар. Инфраструктурен проект на ФЛАГ. Заемът ще позволи разширяване на
капацитета му за предоставяне на заеми на общините.
Фондът отпуска заеми на общини и на общински дружества, които изпълняват проекти, одобрени от управляващите
органи на оперативните програми на ЕС, както и на общини за подготовка на проектни предложения.
От създаването си през 2007 г. от фонда се финансират различни инфраструктурни проекти, включително и такива,
свързани с енергийната ефективност, общинската инфраструктура, рехабилитацията на пътища и инвестиции в
съоръжения за ВиК. Фондът е основният инструмент за финансиране на проекти, които се изпълняват със средства по
линия на Европейския съюз от общините в България.
Economynews.bg
√ Промени в Закона за счетоводството
Правителството предлага промени в Закона за счетоводството, предизвикано от развитието на информационните
технологии, съобщи пресцентърът на МС. С проекта се предвижда подписът на съставителя на вътрешни документи в
предприятията при използване на автоматизирани информационни системи да се замени с идентификатор за
съставителя на документа, който го разпознава и определя по неоспорим начин. Предложението се налага от все почестото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно
отчитане, географската отдалеченост на филиали и дъщерни дружества, както и неосъвременените разпоредби на
действащия Закон за счетоводството.
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