Вестник Труд
√ 4% доходност на парите за втора пенсия
Универсалните пенсионни фондове са постигнали 4% средна годишна доходност при управлението на парите за втора
пенсия от началото на юли 2004 г. до края на 2013 г. Това показва справка на Комисията за финансов надзор, подготвена
за “Труд”.
Доходността на професионалните фондове, в които се осигуряват работещите при тежки и вредни условия (миньори,
химици, машинисти, летци) е 3,93% за същия период. И при двата типа фондове доходността изпреварва инфлацията,
което означава, че пенсионните спестявания са увеличили покупателната си способност. Доходността обаче е по-ниска от
тази на дългосрочните банкови влогове, където лихвите през всичките тези години се задържаха на средно ниво от над
5%. Едва в края на миналата година те започнаха да падат и през декември 2013 г. средната лихва по депозити със срок
от 6 до 12 месеца се смъкна на 4,17% по данни на БНБ.
По закон в универсалните фондове задължително се осигуряват всички работещи, родени след 1959 г. В момента това са
над 3,33 млн. души. На практика универсалните фондове започват дейността си през 2002 г., когато в тях постъпват
първите пенсионни вноски. Тогава дружествата постигат над 14% годишна доходност, а през 2003 г. - почти 11%. От 1 юли
2004 г. обаче Комисията за финансов надзор промени методиката, по която се оценяват активите и пасивите на
фондовете, и изчисляването на стойността на един дял. Затова за по-коректно се приема натрупванията на спестяванията
за старини да се отчитат след тази дата.
Данните показват, че деветте частни пенсионни компании в България са постигнали най-добър резултат през 2007 г.
Тогава средната им доходност е била над 15%. Сривът на капиталовите пазари в световен мащаб през следващата година
на практика изтрива високите резултати.
През 2008 г. доходността е била минус 20%. Това налага преструктуриране на инвестиционните портфейли. Пенсионните
компании пренасочват активите си към финансови инструменти с по-нисък риск и през 2009 г. успяват да излязат на
плюс. В следващите години единствено през 2011 г. доходността е била отрицателна - минус 0,41%.
Увеличили са се и сумите по индивидуалните партиди. Към края на 2013 г. всеки осигурен в частен фонд е имал средно
по 1641 лв. за втора пенсия. В сравнение с година по-рано сумата е нараснала с 256 лв. Работещите на възраст между 50
и 54 години имат най-много пари в пенсионните си сметки и към края на 2013 г. те са натрупали средно по 2156 лв.
Очаква се фондовете да започнат да плащат допълнителна пенсия след 2020 г. Целта е втората пенсия да е равна на 1520% от заплатата преди пенсионирането. Според експертите обаче това няма как да се случи при сегашния размер на
осигуровката за втора пенсия, която е 5% от официалната брутна заплата.
Данните на финансовия надзор показват, че пенсионните спестявания на мъжете са с около 220 лв. по-големи, отколкото
на жените. Обяснението е, че обикновено дамите получават по-ниско заплащане. По-големи натрупвания имат
работещите първа и втора категория труд, които имат право на ранно пенсиониране. Те се осигуряват задължително в
професионални фондове. В края на 2013 г. всеки осигурен в такъв фонд е имал средно по 2673 лв. в индивидуалната си
партида. С най-много пари разполагат хората между 45 и 49 години - средно по 3791 лв.
Пенсионните фондове управляват близо 7 милиарда лева
В края на 2013 г. частните пенсионни фондове управляват 6,809 млрд. лв., показват данните на Комисията за финансов
надзор. Сумата е равна на 8% от брутния вътрешен продукт на България за миналата година. В сравнение с 2012 г.
нетните активи на пенсионните фондове са се увеличили с близо 20%.
Най-голям дял от средствата (4,9 млрд. лв.) се управляват от универсалните фондове, в които задължително за втора
пенсия се осигуряват работещите, родени след 1959 г. Около 39% от парите им са инвестирани в дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от държави от ЕС. Всеки пети лев за втора пенсия е вложен в корпоративни облигации. 24% от
парите са в акции, а 12% са на депозити в банки.
Данните на КФН показват, че общата печалба в сектора през 2013 г. е 36,888 млн. лв., което е с над 5 млн. лв. повече
спрямо година по-рано. Три от деветте пенсионноосигурителни дружества обаче са приключили миналата година с
отрицателен нетен финансов резултат.
През м.г. общите приходи на компаниите са били над 130 млн. лв., което е с 16,5 млн. лв. повече спрямо 2012 г. Над 82%
от сумата е дошла от такси и удръжки при управлението на средствата на осигурените. Увеличил се е и размерът на
осигуровките. През 2013 г. всеки месец един осигурен и неговият работодател са внасяли средно по 41,60 лева в
универсален фонд. Година по-рано вноската е била 38 лева.
Увеличението на вноската и на броя на осигурените е довело до ръст и на постъпленията от осигуровки за втора пенсия.
През 2013 г. в универсалните фондове са влезли 794,2 млн. лв., което е с 13% повече в сравнение с постъпленията година
по-рано.
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Вестник 24 часа
√ Зам.-министърът на икономиката Анна Янева: Студент може да получи 20 000 лв. за своя фирма
Със зам.-министъра на икономиката Анна Янева разговаря Марияна Бойкова
- Г-жо Янева, с какво правихте заснемането от въздуха на находищата, дадени на концесия, в които открихте нарушения?
- Възложихме го на фирма, която го направи с безпилотни самолети. След заснемането се създава цифров модел, който
обхваща цялото находище много точно, не се манипулира. Изводът е, че този метод е надежден и си поставяме задача
да направим такива замервания на колкото се може повече находища.
- На всичките ли?
- Едва ли на всички, защото има много малки, но на колкото се може повече.
Какво правим оттук нататък. Започваме срещи с концесионерите, за да ги чуем откъде идват тези разлики между
отчетените количества и това, което показва замерването. След това наши експерти ще направят проверка на място, за
да се установи дали има добив извън контура на находището, както показва заснемането.
След това ще предприемем действия - глоби, неустойки и допълнително концесионно възнаграждение за държавата.
- Масова практика ли е укриването на добив?
- Надявам се да не се окаже масова практика, няма да е добре за никого. Надявам се концесионерите да са честни и
почтени и да не лъжат държавата. По отношение на незаконния добив, той е сериозен проблем, няма какво да го крием.
- Вицепремиерът Бобева нарече ситуацията почти драматична.
- Със заповед на министъра се сформира междуведомствена работна група от министерството, НАП и МВР. Тя има за
задача да разработи план за действие, да работи по сигнали.
- Това означава, че ще е постоянно действаща ли?
- Да, ще бъде постоянно действаща и ще работи по сигнали. При сигнал незабавно ще се извършва проверка на място,
защото проблемът е, че трябва да установим добив в момента. Не правим нищо, ако отидем на място и явно се вижда, че
там има незаконен добив, но няма кого да санкционираме. Затова бързото действие на тази работна група е важно. И се
надявам проверките да установят незаконния добив . Групата ще извършва и проверки по документи.
- Малките и средните предприятия не са толкова гръмогласни и силни като едрия бизнес. Правителството обяви, че ще
работи за тях, какво обаче реално се прави?
- Малките и средните предприятия са гръбнакът както на българската, така и на европейските икономики. Затова фокусът
и на европейско, и на българско ниво е към тях. Знаете, че правителството прие стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия. В средносрочен период до 2020 г. тя обхваща 10 области за въздействие за този бизнес. Като
приоритетни са изведени високотехнологичните отрасли на промишлеността и интензивните на знания услуги. Те дават
по-високата добавена стойност, а и показват стабилна положителна тенденция на развитие.
- Но те са предимно в София и в още няколко големи града.
- Да, затова в с регионите с ниска заетост и с по-ниско-технологичните отрасли - производства на облекла, обувки, храни,
акцентът е върху модернизацията им, както и в създаването на нови бизнеси, в квалификацията на работниците,
интернационализация на бизнеса и развитие на клъстерите.
- Тези клъстери ги развиваме от десетилетие и не се вижда ефект. Не се вижда фирмите да се появят заедно и да се
наложат на пазара, да разработят иновации.
- Има. Можем да посочим като положителен пример програма "Конкурентоспособност", в която миналата година имаше
специална схема за клъстерите, участваха доста. Мисля, че има напредък.
- Къде има напредък?
- Вижте, аз не харесвам думата „клъстер", но тя е наложена в ЕС. Да кажем на хората, които не знаят какво означава, че
това е обединение на хора, бизнеси и финанси за постигане на определена цел. Твърдо съм убедена, че бъдещето е в
това.
- Българският бизнес малко трудно се сдружава, все смята, че някой ще го измами, хързулне.
- Това е българската действителност, но ако искаме успех, ако искаме достъп до европейско финансиране, трябва да се
обединяваме. Ще дам пример - преди дни подписахме първото споразумение за финансиране на проект по програма
"Евростарс".
Българска фирма в сдружение с 2 чуждестранни участва и при над 500 участника бе класирана 15-а.
Те правят един чип, който е изключителна иновация и ще получат безвъзмездно близо 500 000 лв., за да развият проекта
си.
- Това е хубаво, само че анализ за малките и средните предприятия установи, че малкият бизнес е предимно в услугите магазините, търговийката.
- Вярно, че е предимно в услугите, но има много малки и средни иновативни предприятия. Каква ни е целта. Тази
стратегия да не остане папка, която стои на бюрото ми, а на нейна база да се разработят годишни планове.
- Тази година какво ще се прави?
- Започваме с иновациите, с Националния иновационен фонд. Тази година в бюджета са предвидени 20 млн. лв. за
иновации.
- Само 20 млн. лв.?
- А при нула за миналата година? От тези 20 млн. лв. в Националния иновационен фонд ще има 10 млн. И тук ще отворя
скоба. В последните години не са давани пари за иновации или са давани изключително малко. Предпоследната
конкурсна сесия е през 2008 г., последната, шеста конкурсна сесия, е през 2012 г. Миналата година - нищо, а тази година 20 млн., мисля, че това е успех. Вече обявихме седма сесия от 1 февруари, срокът за подаване на проекти е 31 март, а
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нейният бюджет приблизително е 6 млн. лв. С останалите средства се финансират проекти по програмите "Еврика" и
"Евростарс".
- Това национални пари ли са?
- Абсолютно национални пари. Националният иновационен фонд е насочен към малките и средните предприятия и има
голямо желание от бизнеса да се стартират тези сесии. Ако има повече предложения, ще увеличим сумата. Останалите
10 млн. ще насочим най-вече към създаване на сътрудничество между малкия и средния бизнес и науката.
- Как ще стане това?
- Те ще бъдат за създаване на технологични проекти, които са необходими на българските предприятия.
- Създаването на бизнес паркове бе модерно за предишното правителство. При вас като че ли те не са приоритет.
- Ние работим и по "Софиятех парк", надявам се, че ще успеем да реализираме този проект. Колкото до това да
развиваме десетки такива паркове, не считаме, че е разумно и ефективно на този етап.
- Имаше и друга мода, за която съм писала още 90-те - високотехнологични бизнес инкубатори...
- И стана ли нещо, къде са, има ли ги?
- Не, нищо не стана.
- Като казвам сътрудничество между наука и бизнес, имам предвид една схема, която реализирахме през 2008 г., тя беше
добре приета и удачна. Така наречената ваучерна схема. Става дума за малки, тесни места в дадени компании, които не
биха могли да си позволят да се справят с тях, а ние можем да ги финансираме. Тогава давахме по 5000 и 15 000 лв.
Фирмата получава ваучер, а парите за са научната организация.
Тя трябва да реши проблем в производството на фирмата, който й пречи. Сега мислим сумата да бъде 20 000 лв.
Проектът още не е утвърден, но друго е важно - първо, свързваме бизнеса с науката, второ, няма субективизъм, защото
ние правим само проверка за административно съответствие. През 2008 г. всички предложения бяха в една прозрачна
урна и самите фирми изтеглиха имената на онези, които печелят. Имаме амбицията да направим същото и тази година.
- Колко пари ще отпуснете?
- По предварителни разчети 2 млн. лева. Другата ни идея е да насърчим български студенти да си създадат фирми.
- Ще имате ли изисквания в какви области да бъдат?
- Срещу бизнеспроект студент, който е в последен курс или завършва, кандидатства за старт на фирма. Обмисляме
финансирането на това начало да е с не повече от 20 000 лв., а общата сума за всички да е между 500 000 и 1 млн. лв.
- Ще търсите ли резултатност?
- Естествено, ако няма ефект, няма смисъл да го правим. Въпросът е да го направим добре, оценката на тези проекти ще
се прави от външни експерти, за да няма субективизъм. Ако го направим добре, ще го развием в следващите години.
- Интересни неща започвате.
- Още нещо, което искаме да направим, е да финансираме присъствието на български фирми във високотехнологичен
инкубатор в САЩ.
- Как ще стане?
- Като платим за това. Например в инкубатора в Силициевата долина. Министерството чрез Агенцията за малки и средни
предприятия ще сключи договор с инкубатора, ще плати определената такса. И ще бъдат изпратени определен брой
български фирми за даден период от време.
- Как ще се избират те?
- С конкурс, разбира се.
- Насочвате се към долината?
- Силициевата долина е един от вариантите, но мои колеги ми казват, че има и по-добри, проучваме ги. Друго, което ще
правим, е интернационализация на малките и средните предприятия. Както е известно Агенцията за малки и средни
предприятия е бенефициент но програма "Конкурентоспособност" за предишния програмен период. За съжаление,
за година и половина не е финансирано участие на наши фирми в нито едно изложение.
От момента, в който сме в министерството, искаме да рестартираме проекта, за да могат малките български фирми да
участват в търговски изложения, панаири, включително и в организирани търговски мисии. Успяхме. За тази година сме
си поставили за цел малки и средни предприятия да участват в 40 международни изложения и панаири. Финансовият
ресурс е около 10 млн. лв. Проектът по оперативната програма е трябвало да приключи през април 2013 г., удължен е до
април 2014 г., искаме още 9 месеца удължаване, за да го реализираме проекта. Това ще се случи и ще подпомогнем
интернационализацията на малкия български бизнес.
CV
Зам.-министърът на икономиката Анна Янева е родена на 18 януари 1955 г.
Завършила е търговски техникум в София и е магистър от "ВИИ "Карл Маркс". Била е главен секретар на Комитета за
използване на атомната енергия за мирни цели.
От 2005 до 2009 г. е зам.-министър с ресор икономика.
От 2009 до 2012 г. е народен представител и член на икономическата комисия в парламента.
От 2012 до 2013 г. е председател на ГС на БСП в София.
На 13 юни 2013 г. е назначена за зам.-министър на икономиката в правителството на Пламен Орешарски.
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√ Експерт: Българите ще се върнат у нас при икономически ръст
Ако има ръст на икономиката и правила, които се спазват, част от българите зад граница ще се завърнат, коментира в
ефира на Bulgaria On Air професор Искра Балканска от БАН. Тя подчерта, че подобно завръщане би било добра
инвестиция, тъй като тези хора ще внесат не само лични средства, но и ноу-хау.
„Ролята на бизнеса тук е много голяма, където определено има нужда от квалифицирани кадри за добри резултати“,
посочи Балканска.
Тя уточни, че през последните години голяма част от българските емигранти са напуснали страната освен по
икономически причини, но и защото не са успели да намерят реализация на знанията и уменията си.
През последните години Германия се е очертала като най-предпочитана дестинация за българските емигранти. На второ
място се нарежда Великобритания, като „по последни данни се оказва, че много малка част от тях се възползват от
социалнта система там“, коментира експертът от БАН.
По думите на проф. Балканска българите в Испания се оказали изключително адаптивни. Въпреки ръста на
безработицата в иберийската държава, една част от сънародниците ни успявали да намерят работа, дори и понископлатена, с цел да останат в страната.
Тя посочи, че по официални данни емигрантските пари, които влизат на година в България, са около 1- 1.5 млрд. евро.
Според нея обаче, тъй като не могат да бъдат засечени всички канали, средствата са приблизително 3-4 пъти повече.
„Това е много повече от преките чужди инвестиции, които през последните години не са били постоянна величина“,
коментира проф. Балканска.
Вестник Стандарт
√ Брюксел обува 330 000 бедни
С парите по новата оперативна програма за подпомагане на най-бедните ще се издържат и по-голям брой социални
трапезарии, където да се дава безплатна топла храна. През март Еврокомисията (ЕК) ще публикува регламента за новия
фонд и до 6 месеца България ще разработи и предостави на Брюксел оперативната програма, обясни Янкова. Целта е
още наесен страната ни да може да направи първите доставки. Фирмите ще се определят с обществени поръчки.
Брюксел набра 3.5 млрд. евро в новия фонд за борба с бедността. В целия ЕС бедните наброяват 20 млн. души. България
е дала оценка, че до 2020 г. трябва да намали броя им с 260 000 души.
Вестник Капитал Дейли
√ Проект за 130 млн. евро на ТЕЦ "София" е на път да се финансира по "Околна среда"
Очаква се решение на Европейската комисия за одобрението на средствата
Проектът на стойност 130 млн. евро за изграждане на инсталация за обработка на част от отпадъците от все още
непостроения завод за боклук в "Топлофикация - София" най-вероятно ще бъде финансиран по оперативна програма
"Околна среда". Това стана ясно след заседание на Министерския съвет от края на януари, в което беше одобрено
финансовото разпределение на средствата от ЕС за новия програмен период 2014-2020 г. По ОП "Околна среда" са
предвидени близо 1.5 млрд. евро, като разпределението на средствата по приоритетни оси ще се прецизира след
отразяване на коментарите на Европейската комисия и изясняване на точния обхват на мерките. Към момента един от
големите проекти, предвиден за финансиране, който е пряко свързан с интегрирано управление на отпадъците в
Столичната община, е именно инсталацията за твърдо гориво (RDF) в ТЕЦ "София".
Енергия от отпадъци
Реализацията на първия етап от системата вече приключи. Тя включваше избор на консултант - датската компания
Ramboll, и разработка на идеен проект, финансирани с 1.5 млн. евро от Международния фонд "Козлодуй". "Част от
задълженията на Ramboll включваха и подготовката на документите за кандидатстване за финансиране на проекта по
европейски програми през новия програмен период", каза пред "Капитал Daily" председателят на работната група в
общината за ТЕЦ "София" Зафир Зарков. По негови думи възможността проектът да получи средства по ОП "Околна
среда" не е изненада за общината, тъй като програмата е била приоритет за местната управа. "Надяваме се, че ще
получим средства, тъй като проектът е един от най-важните за София и в момента очакваме отговор от управляващия
орган", допълни Зарков.
Според инвестиционния проект преработката на част от софийските отпадъци може да осигури енергия за една трета от
клиентите на столичното топлофикационно дружество. След като бъде изграден заводът за боклук, който ще рециклира
метал, пластмаса, хартия и биоразградими отпадъци - от тях ще се получава т.нар. модифицирано твърдо гориво (RDF),
което ще се използва за производството на топлинна и електроенергия. Общината очаква през летния период
инсталацията изцяло да произвежда топла вода за столичани, а в отоплителния сезон ще се работи комбинирано с
използване на природен газ. Целта е общинското дружеството да спести около 70 млн. куб. метра природен газ, което е
11% от общото използвано количество за година.
Първите стъпки
Международният консултант Ramboll беше избран между 22 кандидата, като одобрението дойде от Европейската банка
за възстановяване и развитие. След като компанията подписа договор с общината, имаше 8 месеца, в които да направи
пълен анализ на площадката, необходимите инвестиции и типа инсталация в отоплителното дружество. Ramboll е
участвал в проектирането на над 70 подобни съоръжения в Европа, Азия и САЩ, като капацитетът на инсталацията в ТЕЦ
"София" е сходен с тези в Северна Европа.
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√ Със скоростта на инвестицията
София е третата водеща столица по брой стартиращи компании, финансирани от акселератори
Само три акселератора в Европа са инвестирали в повече стартиращи компании, отколкото фондът по JEREMIE Eleven. От
началото на дейността си през 2012 г. българският акселератор е инвестирал в общо 57 млади компании, а само през
миналата година финансиране от него са получили 35 нови идеи. Пред Eleven са само Launchpad в Дъблин, Seedcamp в
Лондон и Wayra, също в Лондон, написаха от акселератора в блога си в петък. Launchpad например са финансирали общо
168 стартъпа, откакто са основани през 2008 г. Ако броим всички градове заедно, Wayra ще оглави класацията по брой
финансирани стартъпи през миналата година, но според нас в различните градове програмите са различни, уточняват от
Eleven.
Другият фонд по JEREMIE - Launchub, е финансирал общо 35 проекта, от които 18 през 2013 г. Така с обединени усилия
двата фонда са инвестирали в 92 млади компании. Така София се нарежда на трето място по брой финансирани млади
компании. Преди българската столица са Лондон с 255 и Дъблин с 237 проекта. След София се нареждат известни
предприемачески центрове като Париж и Берлин (и двата с по 87 стартъпа). Изчисленията са направени от Eleven на база
на публично достъпна информация на интернет страниците на европейските акселератори. Най-активните акселератори
пък логично имат и по-добри условия за стартиращите компании (виж. инфографиката), обясняват от Eleven в блога си.

Вестник Дневник
√ Длъжниците сами ще избират кое задължение към държавата да погасят първо
Длъжници към държавата, когато не могат да покрият едновременно всичките си задължения, ще могат да определят
поредността им сами. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които депутатите
одобриха днес на първо четене.
Промяната се налага заради решение на Конституционния съд, който на 4 февруари обяви като противоречащо на
конституцията единното платежно нареждане. Досега задълженията се погасяваха според датата на възникването им,
което пък означаваше, че можеха да отидат за данъци, вместо за здраве, например, и така платецът да загуби
здравноосигурителни права.
С промяната, чийто вносител е председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев, на длъжниците се дава тримесечен
срок, в който да посочат кой от четирите вида публични задължения да бъде погасен първо - данъците, социалните,
здравните осигуровки и вноските за втора пенсия.
Запазва се правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява
възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения.
Заради започналата данъчна кампания депутатите съкратиха срока между двете четения на три дни.
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Вестник Монитор
√ 5000 гимназисти тръгват на стаж
5000 гимназисти ще тръгнат на платен стаж през лятото. Това е записано в плана за действие по „Стратегията за учене
през целия живот” на просветното министерство.
Стажовете са по европроекта „Ученически и студентски практики”, който започна миналата година, и по него вече са
преминали 11 хиляди гимназисти от професионалните гимназии. Стипендиите се определят при ставка от 1,25 лв. на час
за ученик.
В плана за действие са заложени и други сега действащи програми. Сред тях са електронните курсове за квалификация
на живеещите в отдалечени места, допълнителната квалификация на учителите, обучението по български за деца, за
които той не е майчин език. В плана е заложено и въвеждане на дуалната система в професионалното образование,
както и възможността за пренасяне на кредити от техникума към университета. Това ще стане възможно от 2016 г.
В плана е заложено и усъвършенстването на приема на студенти във висшите училища, както и финансиране на
университети спрямо реализацията на техните възпитаници.
Вестник Сега
√ Регистрираните в бюрата по труда безработни минаха 400 000
Агенцията по заетостта отчита рекорден брой свободни работни места, докато безработицата расте
Регистрираните в бюрата по труда безработни минаха 400 000 за първи път в кризата и през януари те са били 401 233,
отчетоха вчера от Агенцията по заетостта. За последно над 400 000 безработни е имало през януари 2006 г. - 432 308. От
АЗ обясняват ръста на регистрациите заради мерките на трудовите посредници да се активизират обезкуражените да си
търсят работа или да се възползват от възможностите за обучение и субсидирана заетост. Само за 2013 г. медиаторите са
убедили 13 000 българи да се запишат в бюрата по труда. Бяха разкрити и над 400 изнесени работни места за
посредниците в най-малките населени места.
Безработицата през януари е била 12.2%, което е ръст с 0.4 процентни пункта спрямо декември. "Основната причина за
нарастването е традиционното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни през януари вследствие на
традиционното приключване на договори за субсидирана заетост в края на декември. Голяма част от работодателите
също освобождават персонал в края на всяка календарна година", обясняват от АЗ. Ръст обаче е отчетен и на годишна
база - през януари 2013 г. безработицата е била 11.9%. Само преди дни данните за безработицата отчете и НСИ, според
които тя минава 13%, а безработните са почти 440 000. Разминаванията между двете институции идват от методологията.
Статистиката изследва проблема на базата на интервюта, докато АЗ работи с реално регистрираните в бюрата по труда.
Безработните и безработицата обаче растат на фона на рекорден брой заявени в условията на криза работни места в
реалната икономика, показват още данните на АЗ. През януари работодателите са обявили 10 968 свободни позиции и
това е най-големият брой заявки от 2008 г. насам. Повече от половината (6773 места) са в частния сектор. Най-много са в
преработващата промишленост (3725) и търговията (1377). Тези сектори обаче винаги са в челото по свободни позиции,
тъй като в тях работят най-много заети, а и местата обикновено са за тежък труд с ниско заплащане и има голямо
текучество.
ЗАЕТОСТ
Постъпилите на работа през януари са 16 692. От тях около 12 100 безработни са си намерили работа в реалната
икономика. По програми и мерки, финансирани от бюджета и с пари от Европа, заетост е осигурена на едва около 4460
души. За сравнение година по-рано работа са успели да започнат 21 874 души, от които на субсидирани места - 11 870.
Данните показват, че проблемите с края на първия програмен период и липсата на договор за втория, както и малкия
бюджет за плана за заетост, вече започват да се усещат. Поради липса на финанси социалното министерство ще има все
по-малко възможности да влияе положително на пазара на труда.
√ Парламентът отмени единната сметка без дебати на първо четене
Отмяната на единната сметка мина без никакви дебати на първо четене в парламента вчера, след като 88 депутати
гласуваха "за", 4-ма се въздържаха и само 2-ма бяха против. С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
задълженията към бюджета ще се внасят отново по няколко сметки, според това дали са за данъци или за осигуровки.
Промяната се налага заради решение на Конституционния съд, че е противоконституционно смесването на плащания за
данъци и осигуровки, което се допуска с въведената през 2013 г. единна сметка. Внесената по нея сума отива за
погасяване на най-старото възникнало задължение и така пари, внесени за осигуровки, могат да отидат за погасяване на
дълг за данъци, дори и за натрупани лихви. С новите текстове се запазва принципът да се погасява най-старото
задължение, но вече не се смесват данъци и осигуровки. Внесените за данъци пари ще отиват за най-стария данъчен
дълг, а за осигуровки - за най-старото осигурително задължение. Текстовете са внесени от депутата от ДПС и шеф на
бюджетната комисия Йордан Цонев, но са изработени от експерти на финансовото министерство и НАП и са съгласувани
с бизнеса и синдикатите.
Менда Стоянова от ГЕРБ обаче смята, че те са неясни и може да се стигне до сериозно объркване, тъй като с тях се
създава ред за избор на плащане само ако длъжникът не може да погаси накуп всичките си задължения. В
законопроекта се предлага "когато не е в състояние да погаси едновременно публичните задължения, установявани от
НАП, до започване на принудителното им събиране, длъжникът има право да заяви по ред, начин и във формат,
определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси". "Текстът казва, имаш
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право да избереш от четири вида плащане, които ще са с отделни сметки, но само при условие, че не можеш да платиш
всичко. Означава ли това, че ако можеш, имаш вариант да внесеш парите и по една сметка - тази за данъци и други
задължения към централния бюджет и системата да ги разпределя по вид плащане? Според мен, както е написано,
можеш", коментира Стоянова. Затова тя ще предложи текст, според който всеки платец, не само който не може да плати
всичко, да избира какво да плаща.
РЕАКЦИЯ
От НАП обявиха, че категорично няма да има ред, по който дългът ще може да се внася по една сметка, тъй като
решението на КС е категорично - всяко плащане трябва да е ясно за какво е. А това ще става ясно от използваната сметка.
Предложението на Менда Стоянова обаче ще бъде коментирано и подкрепено, ако се установи, че внесеният в НС текст
може да доведе до различни тълкувания.
investor.bg
√ Липсата на здравна реформа спъва инвестициите в сектора
Административните мерки на здравното министерство са свръхрегулация, която пречи на развитието на този пазар,
смята д-р Явор Дренски
Несигурна инвестиционна среда, недофинансиране и редица административни регулации – това са пречките пред всеки
инвеститор, включително и в сферата на здравеопазването, заяви д-р Явор Дренски, председател на Сдружението на
частните болници в България по време на първия за годината Клуб Investor.bg „Възможности за финансиране и
инвестиции в българското здравеопазване“.
Основният проблем в здравния сектор у нас е липсата на приемственост, която се отразява в продължително
рестартиране на целия процес в продължение на две десетилетия без реална реформа, изтъкна д-р Дренски. Той посочи,
че административните мерки, които прилага здравното министерство, са свръхрегулация, която пречи на развитието на
този пазар.
Налагането на лимитирани бюджети, например, постави рязка граница между частната инициатива и държавните и
общинските болници – това задълбочи проблемите, тъй като се появи несигурна среда за частната инициатива,
коментира той. Липсата на работещ закон за публично-частно партньорство е поредна пречка пред инвеститорите.
Д-р Дренски посочи, че въпреки тежката среда, 31 процента от общия болничен пазар принадлежат на частните болници
- в момента те са 98 на брой. През тях минават хиляди пациенти годишно. Около 16 на сто от хоспитализираните
пациенти или над 300 хиляди са пациентите, които с ясното съзнание, че има доплащане, избират частното лечебно
заведение.
„Частната инициатива би могла да осигури и помощ на държавата, защото именно частните болници са тези, които
съсредоточават добрия мениджмънт и добрите лекари“, допълни председателят на сдружението на частните болници.
„Лъжа е, че всеки има право на безплатна медицинска помощ, никога никъде по света не е имало безплатна такава,
дори Хипократ пише, че лекарите трябва да бъдат добре заплатени“, коментира от своя страна д-р Атанас Щерев,
съсобственик на медицински център „Щерев“.
Здравеопазването се крепи на солидарност дори най богатите не могат да имат добро здравеопазване, ако няма
солидарност, каза още той. И допълни, че всеки гражданин да има право на солидарно предплатена медицинска помощ
и тук е мястото на държавата -да направи правилата и да не се меси.
Реформите в сектора са болезнени, защото ще има безработни, ще се закрият болници, ще се пренасочат пациентите, но
трябва да станат рано или късно - „иначе ще страдат пациентите, ще напускат лекарите и медицинските сестри“, поясни
още д-р Щерев.
По думите му трябва да има равни възможности за всички болници - държавните и частните. А когато има нелоялна
конкуренция, инвеститорите биват отблъсквани. „Няма големи инвестиции в здравеопазването, защото няма
инвестиционна среда“, обобщи той.
Здравеопазването е трудна област за инвестиране и за възвращаемост на инвестициите, добави Живко Иванов,
управляващ партньор в Simbula Ltd.
Според него има много проблеми, които възпрепятстват инвеститорите да вземат решение за инвестиция в страната, но
във всички случаи изходът е в две посоки - може да се изкарват пари от сектора, но трябва да има добър мениджмънт,
добри лекари и разумна макроикономическа среда.
През новия програмен период пари ще се дават в здравния сектор по „Иновации и конкурентоспособност“ за ново
оборудване, за стандарти, управление на системи за качество, за иновации, 25 процента ще идат за зелена икономика и
енергийна ефективност, добави от своя страна Любомир Ганчев, експерт в Министерство на икономиката и енергетиката.
Списание Мениджър
√ В Eврозоната вече всичко е наред?
Икономиката на Еврозоната се съвзема по-бързо от очакваното. Краят на кризата вече се вижда. Въпреки това не може
да се смята, че проблемите с еврото са приключили, смята Ролф Венкел.
Новините наистина са добри: според окончателните данни на Федералната статистическа служба, ръстът на германската
икономика за 2013-та е много по-висок от очаквания. Следователно и шансът за продължаване на икономическия подем
през тази година е голям. Положителна промяна в цифрите има и в икономическите постижения на Франция. Но и като
цяло в Еврозоната тенденцията на растеж укрепва - това се потвърждава и от данните за Италия, Испания и Португалия.
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Може ли в такъв случай да се смята, че кризата в Еврозоната е преодоляна? Единият отговор гласи: Да, кулминацията на
кризата е преодоляна, и то благодарение на едно изявление на шефа на Европейската централна банка Марио Драги,
направено пред съвсем незначими инвестиционни банкери в Лондон. "В рамките на мандата си Европейската централна
банка е готова да стори всичко възможно за спасяването на еврото. Повярвайте ми - то ще бъде достатъчно", каза той.
Точно тези думи преобърнаха изцяло очакванията на финансовите пазари и с един удар сложиха край на спекулациите
срещу отделните страни - при това толкова трайно, че до момента на ЕЦБ не ѝ се е наложило да изкупува облигациите на
закъсали държави.
Кризата не е свършила
Вторият отговор гласи: Не, кризата не е преодоляна, тъй като нерешените проблеми все още са много. Има обаче и
редица сфери, в които държавите от Еврозоната са постигнали огромен напредък - ако се има предвид създаването на
европейския спасителен механизъм и на банковия съюз. Същевременно бюджетното консолидиране и икономиите, за
които федералното правителство настояваше до непоносимост, не изиграха кой знае каква роля - с изключение на
Гърция този вид мерки бяха реализирани в пределно скромни мащаби. За структурните реформи също не би могло да се
каже, че са оказали силно влияние. Те са необходими, само че докато се прояви техният ефект, ще минат още много
години.
Решаващо в много по-голяма степен е това, че държавите от периферията са на път да възстановят
конкурентоспособността си. След кулминацията на кризата през 2008 година, разходите за заплати в Гърция например са
спаднали с 18%, в Ирландия с 19%, в Испания с 13%, а в Португалия - със 7%. Същевременно същите тези разходи в
Германия, Франция и Италия са нараснали с по 2%. Следователно Еврозоната е на път да намали още една част от
огромното неравновесие, трупало се в продължение на повече от едно десетилетие.
Предизвикателствата остават
В полза на тази тенденция говори и фактът, че от 2008 до днес Германия е намалила двойно своя износ за държавитечленки на Европейския съюз: от почти 4,5% на 2% от брутния вътрешен продукт. Това е поредният важен елемент за
премахването на неравновесието в Еврозоната, което редовно е обект на критики от страна на Съединените щати и
Международния валутен фонд.
Въпреки всичко това място за илюзии няма: поддържането на валутния съюз ще изисква още много усилия. Основният
проблем произтича от това, че валутният съюз бе въведен преди фискалния и преди политическия съюз. Дори и днес да
сведем всичко до нулата и нивата на заплати и лихви навсякъде да се уеднаквят, няма никакви гаранции, че след десет
години няма да бъдем изправени пред същите проблеми като през 2008.
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