Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
econ.bg
√ Дебат "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика"
На 4 декември 2013 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа в зала "Роял 1", хотел "Шератон" ще се проведе дебат на тема
"Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика", организиран от
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
БНТ
√ "Референдум" - 3 декември 2013: Депутати, синдикати и работодатели дискутират Бюджет 2014
Ще има ли достатъчно пари за заявени намерения като ръст на икономиката, овладяване на безработицата - това в
студиото на "Референдум" дискутираха представители на четирите партии в Парламента, със синдикати и работодатели.
Основният въпрос днес е: Смятате ли, че новият бюджет отделя средства за най-важните за обществото приоритети?
В допитването на Алфа Рисърч към хората тази вечер фигурираха няколко мерки и те трябваше да посочат кои според тях
са най-важни и трябва да залегнат в бюджета за следващата година:
- Да се намалят държавните субсидии за партиите - 74,2%
- Да се увеличат пенсиите - 51,1%
- Да се увеличи минималната работна заплата - 45,1%
- Да се намали потребителската такса от 2,90 лв. на 1 лев при медицински преглед за пенсионерите - 31,8%
- Данъците върху най-ниските доходи да се връщат след една година - 28,3%
- Да се вземе заем за увеличаване на социалните разходи - 9,0%
- Да се намали данъка върху хазарта - 4,7%
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, смята че бюджет 2014 макар и
напрегнат, за реалистичен. Според Велев проектът за Бюджет 2014 е един по-добър бюджет от този, който е за 2013
година. "Най-малкото е по-адекватен, затова ние го подкрепихме в тристранния съвет, защото ако той, да приемем
хипотетично, че не се приеме, ще се изпълнява бюджетът, който е за 2013 година по 1/12, който има по-малко приходи,
по-малко разходи, повече разходи за отбрана и сигурност, по-малко разходи за образование, по-малко разходи за
здравеопазване, по-малко разходи за инвестиции, по-малко социални разходи", коментира председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
"Разбира се ние изказахме редица предложения за усъвършенстване. Искам и да кажа, че има основание за макар и
сдържан оптимизъм - БВП третото тримесечие расте 0,8 при 0,2 за второто, държавата се кредитира при по-ниски лихви,
борсовите индекси ръстът, пречупва се тенденцията при заетостта и тя спира да намалява, а започва да расте, бизнес
климатът за месец ноември има ръст от 1,7 процентни пункта. Т.е. имаме основание за сдържан оптимизъм, че
следващата година ще е по-добра от тази, която изпращаме", добави още Велев.
Вестник Монитор
√ Платен стаж само срещу диплома
Само дипломирани младежи ще могат да трупат опит срещу заплащане. Това стана ясно след заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество вчера.
„Идеята е стажантските договори да улесняват прехода от образование към заетост, защото те ще са само за младежи,
завършили средно или висше образование”, обясни социалният министър Хасан Адемов. Всички социални партньори с
изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КТ „Подкрепа” не подкрепиха стажантските
договори.
„От „Подкрепа” подкрепят идеята, но не са съгласни стажантите да са на трудов договор”, обясни зам. социалният
министър Светлана Дянкова.
Ако депутатите приемат въвеждането на стажантски договори, младежите до 29 г. ще трупат опит между 6 и 12 месеца.
За това време те ще получава минимална заплата, която от догодина става 340 лв. Стажантите ще имат и наставник,
който също ще получава допълнително възнаграждение. Две седмици след края на обучението работодателят ще издава
документ, че младежът е преминал стаж.
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Darik News
√ Обществен съвет по регионално развитие ще работи в подкрепа на бизнеса
В Добрич се учреди Обществен съвет по регионално развитие. Това е нов консултативен орган към областния управител,
който ще работи за стимулиране на партньорството на бизнеса с държавната и местната власт в търсене на общи
решения по съществуващи проблеми.
Идеята е голяма част от решенията на този Обществен съвет да станат решения на Областна администрация или да бъдат
поставени на вниманието на съответните министерства, посочи по време учредителното събрание областният управител
Недко Марчев. Той призова учредителите да изпратят по електронен път предложения за актуална тема, по която да се
дискутира на следващото заседание, както и предложения кои министри да бъдат поканени на следващи заседания.
В учредителното заседание се включиха 20 души, представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Съвета по туризъм - село Кранево, Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, Добруджански съюз на
зърнопроизводителите, Граждански форум „Промяна“, Асоциация на българските зърнопроизводители, Гражданско
движение „За Добрич“, "АСА България", Общинска банка, ТПП - Добрич, Младежка организация на Асамблеята на
Европейските региони, "Пътно строителство" АД, представители на земеделски кооперации и на общинските
администрации.
Добрич ТН
√ Учредиха обществен съвет по регионално развитие
Обществен съвет по регионално развитие бе учреден днес към областния управител на Добрич. Сред учредителите са
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съветът по туризъм в с. Кранево, Добруджанският земеделски
институт в Генерал Тошево, Добруджанският съюз на зърнопроизводителите, Асоциация на българските
зърнопроизводители, Търговско-промишлената палата в Добрич, Младежката организация на Асамблеята на
Европейските региони, представители на частния бизнес, земеделски кооперации, граждански организации, както и
общински администрации.Основната цел, която си поставя организацията, е стимулиране на партньорството с бизнеса и
скъсяване на разстоянието между регионалната и централна власт. Според областния управител Недко Марчев, голяма
част от решенията на обществения консултативен съвет на по-късен етап се очаква да се превърнат в решения на
областната администрация, а други да бъдат поставени на вниманието на съответните министерства.
Присъстващите 20 учредители бяха запознати с проекта на Устройствен правилник, който ще бъде приет на второто
заседание, след постъпили предложения и допълнения в определения 10-дневен срок.

dobrichutre.bg
√ 20 обществени организации и бизнесмени учредиха в Добрич обществен съвет по регионално развитие
Представители на близо 20 обществени организации и бизнес структури учредиха по инициатива на областния управител
на Добрич Недко Марчев обществен съвет по регионално развитие, съобщиха от пресцентъра на областната
администрация.
Сред учредителите на новия консултативен орган, който ще стимулира партньорството между държавата, местната власт
и бизнеса, са Добруджанският съюз на зърнопроизводителите, Асоциацията на българските зърнопроизводители,
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Добруджанският земеделски институт, гражданският форум
"Промяна", гражданското движение "За Добрич", земеделски кооперации и др., посочват от пресслужбата.
Областният управител е приканил участниците в обществения съвет да изпратят по електронен път предложения кои
министри да бъдат поканени на следващи заседания на консултативния орган, на които ще бъдат дискутирани
регионални политики.

Добрич онлайн
√ Учредиха обществен консултативен съвет към губернатора
Стимулиране на партньорството с бизнеса и скъсяване на разстоянието между регионалната и централна власт, си
поставя за цел Общественият съвет по регионално развитие
Във връзка с инициативата на Областния управител Недко Марчев и след заявено обществено желание за участие, днес,
3 декември, се проведе Учредително заседание на Обществения съвет по регионално развитие. Целта на Съвета е да
бъде стимулирано партньорството между държавната, местната власт и бизнеса и да се търсят общи решения на
съществуващи проблеми. Областният управител обърна внимание, че очакванията са, голяма част от решенията на този
Обществен консултативен съвет на по- късен етап да станат решения на Областна администрация, а други – да бъдат
поставени на вниманието на съответните министерства. Присъстващите 20 учредители бяха запознати с проекта на
Устройствен правилник, който ще бъде приет на второто заседание, след постъпили предложения и допълнения в
определения 10-дневен срок.
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Областният управител благодари на участниците -учредители и изрази удовлетвореност от старта на съвета, който ще
бъде гъвкава и отворена структура. Отправена бе покана към присъстващите да направят свои предложения за актуална
тема, по която да дискутира следващия път, както и да изпратят по електронен път предложения кои министри да бъдат
поканени на следващи заседания.
Присъстващите подкрепиха заявеното намерение, Общественият съвет за регионално развитие да се изпълни със
съдържание по регионални политики с бизнес насоченост и гласуваха единодушно учредяването на новия консултативен
орган.
В работата на учредителното заседание взеха участие представители на: Асоциацията на индустриалния капитал в
България, Съвета по туризъм - с. Кранево, ДЗИ – Генерал Тошево, Добруджански съюз на зърнопроизводителите,
Граждански форум „Промяна“, Асоциация на българските зърнопроизводители, Гражданско движение „За Добрич“, АСА
България, Общинска банка, ТПП - Добрич, Младежка организация на Асамблеята на Европейските региони, Пътно
строителство АД, представители на земеделски кооперации, както и на общински администрации.
bnews
√ Мислят в една посока, но не се разбраха за нищо
Участниците в Тристранката не постигнаха единодушие по нито една от точките в дневния ред.
Само предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване, отнасящите се до трансформации в структурата на НЗОК,
обединиха социалните партньори и всички без изключение ги отхвърлиха.
И синдикати, и работодатели се обявиха категорично против идеята НЗОК да има Управителен съвет, в който държавата
да има мнозинство.
Идеята на депутатите е да отпадне Надзорния съвет на НЗОК и на негово място да се създаде Управителен съвет от 9
души, в който представителите на държавата да имат мнозинство. В Управителния съвет няма да има нито един
представител на работодателските организации, но пък ще има представител на общините, какъвто към момента няма в
надзора.
По същество този законопроект одържавява касата, коментира Григор Димитров от БСК. Той остро разкритикува идеята
държавата да има мнозинство в Управителния съвет, и работодатели да не участват в него.
Според Виктор Серов от АИКБ, така се създават условия за още по-неясно изразходване на средствата от Касата.
По думите му, Касата има три основни проблема за решаване: разходването на средствата, контрола и мениджмънта.
Ако трябва да се правят промени, трябва да са в посока задълбочаване на контрола, защото в момента всички искания за
плащания от лечебните заведения се плащат, коментира още Серов.
По всички останали точки и двете страни изказаха своите забележки. Различни бяха мненията на участниците в
Тристранката и при дебата за въвеждането на специален договор за стажуване при работодател.
Според новия текст всеки младеж, който има диплома, но няма опит по специалността, ще подписва договор при
започване на стаж при работодател, като заплатата му не може да бъде под минималната за страната.
Поправката има за цел и да се бори с младежката безработица, обясни социалният министър Хасан Адемов и добави, че
ще обхваща младежи до 29-годишна възраст, които са завършили средно или висше образование.
Обсъдени бяха и мерките за намаляване на административната тежест, свързани с установяването, разследването и
регистрирането на трудови злополуки, удължаването на работното време и приемането на декларация по член 15 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Според Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, не се предлагат конкретни изменения в текстове на закона, а се
предлага документ, който лансира промени, обединени под идеята за административна тежест.
Добре трябва да се дефинира що е то административна тежест. Не възприемаме промените в Кодекса на труда като
намаляване на административната тежест на бизнеса. Това, което се предлага, е навлизане в трудови правоотношения,
което поставя под въпрос редица права и задължения на работодателите и спрямо работниците, посочи Христов.
Разногласия имаше и при обсъждането на предложенията за изменения в Закона за здравословни и безопасни условия
на труд.
По думите на Адемов, целта е да се повиши качеството на контрола на професионалните рискове.
След заседанието председателят на Тристранката Зинаида Златанова отчете, че като цяло и работодатели, и синдикати са
съгласни с политиките, които се предлагат.
Тя обаче отбеляза, че по всички точки е имало юридически бележки и обсъждане на конкретни текстове, които не са
били дофинализирани в комисиите на Националния съвет и за тях е поискано прецизиране, най-вече от страна на
работодателите.
Доволни сме, че като цяло партньорите подкрепят нашите политики. Да имаше някои неща, които подлежат на
доуточняване, но като цяло мислим в една посока, каза още Златанова.
БГНЕС
√ Синдикати и работодатели против УС на НЗОК
Синдикати и работодатели се обявиха категорично против идеята НЗОК да има Управителен съвет, в който държавата да
има мнозинство, предаде репортер на БГНЕС.
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Абсолютно всички членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество от страна на работодателите и
синдикатите се противопоставиха на предложените от група народни представители промени в Закона за здравното
осигуряване, с които се променя структурата на касата.
Идеята на депутатите е да отпадне Надзорният съвет на НЗОК и на негово място да се създаде Управителен съвет от 9
души, в който представителите на държавата да имат мнозинство. В Управителния съвет няма да има нито един
представител на работодателските организации, но пък ще има представител на общините, какъвто към момента няма в
надзора.
По същество този законопроект одържавява касата, коментира Григор Димитров от БСК. Той остро разкритикува идеята
държавата да има мнозинство в Управителния съвет и работодатели да не участват в него. "Здравната вноска, която
прави държавата за децата е мизерна, малко над 19 лева, при средна вноска на работодателите 52-53 лева", коментира
още той.
Изразходването на средствата от касата е неясно, смята Виктор Серов от АИКБ, който в момента е и представител на
работодателите в надзора на касата. Касата има три основни проблема за решаване: разходването на средствата,
контрола и мениджмънта. Ако трябва да се правят промени, трябва да са в посока задълбочаване на контрола, защото в
момента всички искания за плащания от лечебните заведения се плащат. Още през януари ще имаме проблем с
разплащането за октомври, ноември, коментира още Серов.
Здраве нет
√ Синдикати и работодатели се обявиха против промените в НЗОК
Организациите на работодателите и синдикатите не подкрепят планираните промени за управление на НЗОК. Това
обявиха техни представители по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество към
Министерски съвет.
Най-напред срещу законопроекта за промяна в Закона за здравното осигуряване, който вече бе разгледан на първо
четене в комисиите на Народното събрание, се изказаха представителите на Българската стопанска камара. Според тях
предложените от депутата от Коалиция за България д-р Емил Райнов и група народни представители текстове ще
спомогнат за одържавяването на здравната каса. От камарата напомниха, че в законопроекта се предлага в бъдещия
Управителен съвет на НЗОК да има петима представители на държавата от общо девет членове. Освен това те изразиха
категоричното си мнение, че са против това в него да няма представител на работодателите. Според тях се получава така,
че тези, които осигуряват най-големия дял от финансовия ресурс на касата, няма да могат да го управляват. От БСК
заявиха, че преди да се разглеждат структурни промени, засягащи управлението на НЗОК, е необходимо да се свика
обществена дискусия по проблемите на здравното осигуряване и да се търси решаване на проблемите.
Представителят на Асоциация на индустриалния капитал в България в надзорния съвет на НЗОК Виктор Серов също
заяви, че неговата организация е против промените, предложени от депутатите от управляващите партии. Той каза, че
след като в различните нива на управление на касата мнозинство ще имат представителите на държавата, това означава,
че тя ще бъде управлявана на партиен принцип. Подобно на колегите си от БСК Серов също бе категоричен, че е
абсурдно в УС на НЗОК да няма представители на работодателите. Той отбеляза, че преди да се промени управлението
на институцията трябва да се намери решение на основни проблеми като разходването на средства и въпроса за
контрола и мениджмънта на касата.
Д-р Пламен Радославов от КНСБ заяви, че синдиката на подкрепя промените в Закона за здравното осигуряване. Според
него единственото добро нещо в тези текстове е, че служителите на НЗОК няма да бъдат държавни служители, а ще
минат на трудови договори.

Важни обществено-икономически и политически теми
Фокус
√ Анри Малос: Социалният минимум трябва да бъде около 400 евро, като отива до около 1000 евро, в зависимост от
страните
Социалният минимум трябва да бъде около 400 евро, като отива до около 1000 евро, в зависимост от страните. Това каза
Анри Малос, председател на Европейски икономически и социален комитет пред журналисти, предаде репортер на
Агенция „Фокус”. „Това е предложение на нашия комитет, което ще предложим много скоро в Европейския парламент, и
на г-н Барозу. Не съм много обнадежден, по отношение на Европейската комисия днес, но се надяваме, че следващата
Европейска комисия, ще бъде по-отворена към тази концепция, която според идеите ни, върви към сближаване в
Европа. Важно и значимо е - да има съгласие, между всички социални партньори. Това предложение е препоръчително,
но една препоръка на Европейския социален и икономически съвет не е малко. Искаме тази препоръка да стане нещо
повече от препоръка и Европейският съюз и комисия да поемат ангажимент, заедно с държавите, в тази област”, посочи
Малос. По думите му - в много държави, например във Франция, има минимален доход.
„Всяко лице, което легално е във Франция, трябва да получава като минимум определена сума и, ако той не може да
получава тази сума от трудови доходи, тогава държавата го компенсира. Искаме всички европейски държави да въведат
подобен минимален доход, и той да бъде между 400 и 1000 евро, според различните държави. Това е един от
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елементите ни от концепцията ни за социална Европа, за да се избегне социалният дъмпинг, защото именно той храни
екстремизма и ксенофобията и това изключване, за което в момента в центъра са българските и румънските емигранти”,
заяви
още
Малос.
Приемете социалния минимум като цел, което трябва да се достигне каза Анри Малос, председател на Европейски
икономически и социален комитет пред журналисти. „Още не сме определили категорично, като сума минималният
доход, ще трябва да говорим по него, но една сума между 300 и 400 евро, е нещо, което е смислено. Има и още един
въпрос - дали става дума за минимален доход на лице или на семейство. Важното е да се подсигури принцип за
минимален доход във всички европейски страни и след това - да се определи ножицата между 400 и 1000 евро, между
по-развитите държави. Следващата цел е малко по малко тази ножица да се затвори и сближи, което ще отнеме време”,
заяви още Малос. Той обясни още, че 5 - 6 години са необходими за въвеждането на подобен инструмент за минималния
доход във всички европейски държави.

Вестник Труд
√ Токът - скъп за малките фирми
Дребният бизнес остава извън свободния пазар на електроенергия, тоест не може да договаря ток на по-ниски от
определените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) цени. Това стана ясно по време на
заседание на ведомството във вторник.
По план свободният пазар на ток, при който всеки може сам да избира своя доставчик, трябваше да заработи за дребния
бизнес още от юли. Все още не се знае дали той ще успее да тръгне и от началото на януари.
От ДКЕВР обвиняват за забавянето ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго про", а от трите дружества връщат топката към ДКЕВР. Дружествата
също така се оплакват, че в цената за тока им не са включени разходи за управление на пазара.
"Създали сме условия за балансиран пазар и би трябвало абонатите, присъединени на средно напрежение, да могат да
купуват от свободния пазар", заяви пред журналисти председателят на ДКЕВР Анжела Тонева в опит да оправдае
ведомството.
Междувременно нейният заместник Еленко Божков предупреди доставчиците на ток ЕВН, "Енерго про" и ЧЕЗ, че ако не
се регистрират в държавния "Електроенергиен системен оператор" и не започнат да координират малки свободни
пазари, ще бъдат санкционирани.
√ Новата аграрна политика ще е по-справедлива
Основното предимство на страната ни по отношение на новата аграрна политика на ЕС е по-справедливото
разпределение на субсидиите за земя в целия Европейски съюз. Това посочи вицепремиерът Зинаида Златанова на
дискусия "Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България",
организирана от в. "Български фермер".
"Основният акцент за България е по-справедливото разпределение на преките плащания. Според новите правила нито
една страна няма да получава по-малко от 75% от средния размер на субсидията в ЕС", заяви Златанова.
Тя подчерта, че парите ще се усвояват само от т. нар. активни фермери - хора, които реално се занимават със земеделие,
а не както сега средства се дават и за стадиони, голф игрища, дори гробищни паркове.
От думите на вицепремиера стана ясно, че фермерите с по-малко земя могат да получават фиксирана субсидия за
обработването на нивите до 1250 евро на година. Друг възможен вариант е да се вземат по-високи субсидии за първите
300 дка от общата площ на нивите, които обработват. Златанова каза още, че добра новина за младите фермери е, че
през новия програмен период (2014 - 2020 г.) те ще получават с 25% по-високи субсидии за земя спрямо утвърдените
земеделци.
Вицепремиерът посочи още като гигантска спекулация твърденията, че 2014 г. ще е нулева за усвояването на средства от
българските фермери. Денонощно работим да имаме възможност в началото на 2014 да пуснем мерки по повечето
оперативни програми, каза Златанова.
Тя изрази надежда Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми за следващия програмен
период да бъдат одобрени в първата половина на 2014-а година.
През следващия програмен период трябва да имаме много сериозно фокусиране върху икономическия растеж, всички
програми трябва обединят усилията си, за да се постигне растеж на цялата икономика и създаване на работни места. Има
и мерки, които косвено ще повлияят на земеделието и на експортно ориентираните отрасли, каза още Златанова.
√ 40% не работят каквото са учили
Почти 40% от работещите в България имат квалификация, която не отговаря на заеманото работно място. Това показва
анкета на Българска стопанска камара (БСК) сред 405 предприятия в 20 бранша.
Анкетата за пореден път поставя проблема за скъсаната връзка между образованието и потребностите на бизнеса.
Заради това на пазара има пресищане на кадри с дадена квалификация и същевременно остър дефицит на други
специалисти.
Потвърждение за проблема дойде от Асоциацията на софтуерните компании у нас. Организацията очаква, че до края на
2014 г. свободните места в сферата на информационните технологии ще стигнат 27 000.
Според БСК несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда принуждава фирмите да правят
компромиси и масово да назначават хора, които нямат необходимите умения. Анкетата на организацията показва, че
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една четвърт от кадрите имат по-високо образование от необходимото. Това означава, че висшистите често се
принуждават да кандидатстват за по-ниска позиция, тъй като не могат да намерят работа по специалността си.
Друг извод е, че подготовката на кадрите в образователната система в голяма степен не отговаря на изискванията на
работната среда. Това е сериозна пречка пред развитието на конкурентоспособността на българската икономика.
Близо 2/3 от анкетираните смятат, че качеството на теоретичната и практическата подготовка в университетите не
отговаря на необходимото за професионалната им реализация. Около 90% са недоволни от материалната база, методите
на преподаване, възможностите за работа по проекти и научни изследвания. Хората масово имат критики и към
актуалността на учебните програми и компетентността на преподавателите.
Всеки втори посочва, че при постъпване на работа е имал нужда от въвеждащо обучение. Близо 90% от хората са нямали
достатъчно практически умения и познания за техниката и технологиите в предприятието. Липсата на практически
умения се чувства най-остро в мебелната и консервната промишленост, месо- и млекопреработването, електрониката,
електротехниката и търговията.
√ По корупция сме равни с Тунис и Сенегал
България дели 77-о място по корупция с Тунис и Сенегал. Това сочи изследване в 177 държави, представено вчера от
"Прозрачност без граници".
От 1995 г. насам неправителствената организация отчита Индекс за възприятие на политическата и административната
корупцията. Показателят измерва не само вземането и даването на подкупи, а и прозрачност, почтеност и отчетност на
институциите, злоупотреба с обществено положение, нагласени обществени поръчки.
В последните 2 години България е в застой с индекс 41, което я нарежда сред страните, които нямат системен подход за
справяне с корупцията. Начело на класацията са Дания и Нова Зеландия с 91 пункта, а на дъното - Афганистан, Северна
Корея и Сомалия с индекси 4 и 3.
Според изследването страната ни е на предпоследно място сред държавите от ЕС. Зад нас е само Гърция, която обаче
след реформи пада от 36 на 40 пункта.
Държавата ни се нарежда на осмо място сред 11 страни от Югоизточна Европа, като е по-напред само от Гърция, Албания
и Косово. А допреди 10 години България е била лидер в тази група, но е останала на същото ниво, изпреварена от
Хърватия, Сърбия, Румъния и др.
Политологът Огнян Минчев препоръча на всички, които поставят под съмнение европейския път за развитие на България,
да погледнат данните на страните от т.нар. Евразия. По индекс на корупция Беларус е на 123-то място, Русия - на 127-о,
Украйна - на 144-то и т.н.
Вестник Стандарт
√ Вдигат двойно парите за млади фермери
Стопаните ще получат общо 15 млрд. лв. от ЕС през следващите 7 години
Двойно повече пари ще могат да се отпускат за подпомагане на младите фермери от Програмата за развитие на селските
райони през следващия програмен период 2014-2020 г. Вместо на 25 000 евро стопаните до 40-годишна възраст, които
тепърва прохождат в земеделието, ще могат да получават до 50 000 евро. Увеличава се и срокът, в който трябва да
изпълнят заложения бизнес план. Той става 12 години вместо досегашните 5 години. Това съобщи земеделският
министър проф. Димитър Греков по време на дискусия за справедливото субсидиране на земеделието.
Фермерите ни ще получат общо 15 млрд. лв. от ЕС през следващия програмен период, каза вицепремиерът Зинаида
Златанова, която също участва в дискусията. Бюджетът за директните плащания е 10,4 млрд. лв. или два пъти повече от
сегашния програмен период. 4,6 млрд. лв. ще са средствата, предвидени в Програмата за развитие на селските райони
през периода 2014-2020 г. Приоритетите в новата ПРСР трябва да решат старите проблеми на напояването,
животновъдството, трайните насаждения и зеленчукопроизводството. Ще работим не толкова върху големия брой
мерки, колкото те да са малко и опростени. Във всяка мярка искаме да отделим средства за наука и за машини, каза
министърът. Вицепремиерът пък заяви, че 2014 г. няма да е нулева за европрограмите и се прави всичко възможно те да
стартират възможно най-скоро.
√ Брюксел: Поне €400 заплата или социална помощ
Който не може да изкара достатъчно от труд, държавата да доплаща, предлага експерт от Брюксел
Всеки гражданин на Евросъюза да взима поне 400 евро на месец. Това предложение ще бъде обсъдено от новия
Европарламент, който ще избираме през май догодина. Идеята да се въведе социален минимум е на Европейския
икономически и социален съвет, съобщи в София неговият шеф Анри Малос. "На този етап ще предложим на
евродепутатите да гласуват ножица от 400 до 1000 евро в зависимост от стандарта на страните членки", обясни Малос.
Ако човек не може да постигне с доходи от труд този минимум, държавата ще доплаща разликата. Малос бе изумен как
българите преживяват с минимална заплата от 155 евро. "Подобно решение трябва да е съобразено с реалностите в
отделните държави, но не е лошо да си поставяме високи цели", коментира социалният министър Хасан Адемов.
Европа да въведе социален минимум, под който не бива да падат доходите на нито един гражданин на общността. Това
ще предложи Европейският икономически и социален съвет (ЕИСС) на новия Европарламент, който ще бъде избран през
май. Идеята представи шефът на съвета Анри Малос на конференция в София за мобилността на работната сила в ЕС. "На
този етап ще предложим на евродепутатите да гласуват ножица от 400 до 1000 евро в зависимост от стандарта на
страните членки", каза Малос. В много европейски държави имало подобна граница, която ако човек не може да
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постигне с доходи от труд, държавата доплаща разликата. В България пък има т.нар. гарантиран минимален доход и той
е 65 лв. месечно от 2009 г. насам. Хората без работа и право на обезщетения за безработица у нас получават социална
помощ, която е 90% от този доход. На журналистически въпрос дали знае, че минималната заплата в България в момента
е 155 евро, Малос попита: А може ли да се живее с тези пари? 190 000 са българите, които в момента взимат
възнаграждения за труд от 155 евро на месец. "Няма да е лесна тази дискусия. Подобно решение трябва да е съобразено
с реалностите в отделните държави", коментира социалният министър Хасан Адемов. Според него обаче не е лошо да си
поставяме високи цели. Социалният министър подчерта, че и през следващите години страната ни ще има догонваща
политика на доходите. Адемов отново посочи, че през 2014 г. започва дебат за преразглеждане на системата ни за
социално подпомагане. Трябва да престанем да даваме пари на калпак, а само на тези, които имат нужда, заяви той.
ЕИСС е т.нар. граждански парламент на Европа. В него влизат работодателски, синдикални и други съсловни организации
от страните членки. "Очакваме социалният минимум в определен диапазон да се въведе до 4-5 години. Важното е да
постигнем съгласие между всички социални партньори, че трябва да се върви към сближаване на доходите", заяви
Малос. Следващата стъпка на ЕС трябвало да е затваряне на ножицата. Според организацията именно социалният
дъмпинг, налаган от някои страни членки, сред които и България, е причина за ксенофобските настроения спрямо
трудовите мигранти.
√ Адемов: Идеята за минимален евро доход е невъзможна
"Това не може да стане", каза социалният министър Хасан Адемов по Нова ТВ за идеята на Европейския икономически и
социален съвет към Еврокомисията да се въведе единен минимален доход за всички страни в ЕС. Вчера шефът на
Европейския икономически и социален съвет Анри Малос обяви в София, че се обмисля единен гарантиран минимум на
доходите на всички граждани на съюза - ако от работа човек изкарва по-малко от 400 евро месечно, той да получава
помощи до тази сума.
Според социалния министър идеята е добра, но икономиките на някои страни не могат да произведат тези пари. „Г-н
Малос предвижда тази дискусия да бъде проведена в новия европейски парламент догодина", обясни Адемов. По
думите му свободното движение на хора, стоки и капитали няма да бъде обвързано вече с движение от по-ниски към повисоки доходи, а от движение от по-ниска към по-висока квалификация. „Идеята на свободното движение е
квалификацията и възможностите на европейските граждани да се срещне със заплащането", заяви Адемов.
„94 милиона повече са парите за социални дейност за догодина", посочи отново социалният министър. Така за първи път
бюджетът на социалното ведомство ще надхвърли 1 млрд. лева и по този начин ще надвиши бюджета на
Министерството на вътрешните работи, както и този на отбраната. „Всеки четвърти лев, който се гласува тази седмица в
бюджета, е за социални дейности и социална политика", заяви Адемов. Въпреки това по думите му и тези пари не са
достатъчни за всички нуждаещи се. „Ако можем да си позволим по-голям ресурс като общество, ще има за повече
нуждаещи се", заяви социалният министър.
Вестник 24 часа
√ Парите за земеделие с 2,5 млрд. повече, стават 15 млрд. лв.
Земеделският министър Димитър Греков, вицепремиерът Зинаида Златанова и управителят на “Медийна група
България” Венелина Гочева участваха в дискусията.
Общо 15 млрд. лв. ще получат българските фермери от 2014 до 2020 г. Това обяви земеделският министър Димитър
Греков на дискусионен форум "Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите
на България", организиран от в. "Български фермер". В него участваха и вицепремиерът Зинаида Златанова, шефове от
фонд "Земеделие" и министерството на земеделието, агробизнесмени.
Сумата е с 2,5 млрд. повече от този програмен период. 10,4 млрд. лв. ще бъдат преки плащания на площ, обясни Греков.
Те се получават от земеделци, които обработват поне 10 дка.
Парите са двойно повече от отделените за сегашния програмен период. Ще се прилага т.нар. преразпределение, което
означава по-голяма субсидия за първите 300 декара. 4,6 млрд. лв. ще бъдат разпределени по новата Програма за
развитие на селските райони.
През септември успяхме да увеличим средствата за България по тази програма с 400 млн. лв., каза Греков. Основните
приоритети ще бъдат напояване, животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения.
Възможно да се увеличи и субсидията за млади фермери - например от 25 000 на 50 000 евро. Ще се увеличи и срокът за
изпълнение на бизнес плановете - от сегашните 5 г. на до 12 години.
Допълнителни субсидии ще има за памук и протеинови култури като боб и соя. Според Греков чрез инвестиции в сектори
като бубарството и пчеларството ще се създадат нови работни места. Той даде за пример, че към български биомед има
интерес от Китай.
В дискусията се очерта като основен проблем липсата на добре подготвени професионални кадри в земеделието.
Поне 1-2 дни учениците трябва да са на полето при вас, когато жънете или орете, каза министърът. И допълни, че добър
комбайнер взема повече от професор.
Главният секретар на асоциацията на българските фермери Теодор Иванов поиска производителите да не се делят на
малки и големи.
На масата отляво седят 1 млн. декара земя, образно описа участниците в дискусията главният редактор на в. "Български
фермер" Васил Аспарухов.
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"За нас е важно европарите да дойдат в България, независимо кое правителство управлява. Затова и правим всичко
възможно чрез поредица от дискусии да разясним и улесним достъпа на бизнеса до средствата от ЕС", заяви Венелина
Гочева, управител на "Медийна група България".
Златанова: Голяма спекулация е, че 2014 г. ще е нулева за европари
Твърденията, че 2014 г. ще е нулева за европарите, са гигантска спекулация, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова на
дискусията, организирана от в. "Български фермер".
Земеделският министър Димитър Греков поздравява Станимир (най-вдясно) и Недялко Статеви за приза “Агробизнесмен
на България”.
Двата програмни периода се застъпвали и по правилото n+2 ще продължи приемът на проекти и по стария ред. За новите
мерки пък се прави всичко възможно някои да стартират още в началото на следващата година. Например това ще се
случи по оперативните програми "Човешки ресурси" и "Транспорт".
От земеделското министерство съобщиха, че имат готовност първа да стартира мярката за младите земеделски
производители. Проблемът със забавянето на новата програма за развитие на селските райони дошъл оттам, че трябвало
да се преработи цялата, защото завареният вариант от правителството на ГЕРБ не удовлетворявал никого - от
земеделците до Еврокомисията.
Златанова съобщи, че фермерите с по-малко земя могат да получават фиксирана субсидия до 1250 евро на година.
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