Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Асоциация на индустриалния капитал в България
√ Среща между председателя на УС на АИКБ и посланика на Република Казахстан
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев се срещна на 8 април с ръководителя
на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България Н. Пр. Темиртай Избастин.
Повод за срещата бе предстоящото заседание на Международния координационен съвет на организациите на
работодателите* (МКСОР), което ще се проведе на 7 юли 2015 г. в гр. Варна. Ротационен председател на МКСОР е г-н Кадир
Байкенов, председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан и в тази връзка бе обсъден ходът
на подготовката на заседанието.
Членовете на МКСОР ще вземат участие и в конференцията на тема „Високо конкурентен реален сектор за устойчив
икономически растеж и заетост“, която ще се проведе на 6 юли 2015 г. в гр. Варна. Събитието се организира като
съпътстваща програма на заседанието на Бюрото (органът на управление) на групата на работодателите на Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК), което ще се проведе под патронажа на заместник министър-председателя по
демографската и социалната политика г-н Ивайло Калфин. Поканен е и вицепрезидентът на Европейската комисия г-н
Валдис Домбровскис. В дискусията ще вземат участие също и представители на политическите и бизнес среди от Европа
(Европейска комисия, Европейски парламент, европейски бизнес организации и социални партньори), българската
законодателна и изпълнителна власт и българските работодатели. Подобни дискусии имат широк европейски отзвук и
често са основа за изготвяне на становища по собствена инициатива от страна на ЕИСК, които след това се представят пред
Европейската комисия и Европейския парламент.
На срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество между бизнеса от
България и Казахстан. Единодушно бе мнението, че усилията в тази насока трябва да продължат, за да се постигне
увеличаване на стокообмена между двете страни и насърчаване на инвестициите.
* През 2010 г. АИКБ стана една от организациите, учредители на МКСОР /www.ksorr.ru/, към който се присъединиха
представени на национално равнище работодателски организации от петнадесет държави от Източна и Централна
Европа. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви
връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за
обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения,
както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона.
Вестник Монитор
√ Условията на труд
Поредна трагедия се случи у нас и то точно преди един от най-светлите ни празници. Хотел се срути в курортния комплекс
“Слънчев ден”, където един човек загина при срутването, а в руините се издирваха още хора. Оцелели работници твърдят,
че са били наети да режат скрап, а не да събарят сграда. Оказа се, че те не са имали и трудови договори. Поне това сочат
първоначалните данни на Инспекцията по труда. Тепърва ще се изясняват причините за трагедията. Това съвсем не е
първият инцидент у нас, в който хора рискуват здравето и живота си по време на трудовата си дейност. Само преди няколко
дни камион се размаза край Върбишкия Балкан, след като стана ясно, че около 40 души са натъпкани в каросерията му.
Показателен е и случаят в Горни Лом. Защо условията на труд у нас не са безопасни навсякъде и докога ще рискуваме
живота си? Публикуваме позиции по темата.
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България: Да има завишено внимание на опасните места
Когато анализираме причините за трагедията в курортния комплекс “Слънчев ден”, нека първо да отбележим, че Кодексът
на труда и подзаконовата нормативна уредба урежда всички въпроси, свързани с безопасните условия на труд. Въпросът
е в прилагането на тази уредба и в контрола, който трябва да се осъществява от Главната инспекция по труда. Има
разписани процедури във всяко едно отношение, както и правила. Въпросът е, че те трябва да се спазват. Затова
работодателите, които не правят това, трябва да бъдат санкционирани. Контролът трябва да е толкова строг, че такива
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представители на бизнеса просто да не си позволяват да назначават хора без трудови договори, и то в такава среда. Вярно
е, че при трагедията има редица пропуски от гледна точка на безопасността на работниците. Предполагам, че не са
спазвани много технически изисквания, за да се допусне срутването на тази сграда. За да бъде то безопасно,
предварително е трябвало да се извърши анализ от инженер. Само по този начин може да се опази животът и здравето на
хората. Надявам се, че такива работодатели са по-скоро изключение, отколкото правило. Вярно е, че се случиха много
трагедии напоследък, това съвсем не е първият инцидент у нас, при който служители са рискували здравето и живота си.
Затова в такива моменти контролните органи трябва да бъдат безкомпромисни. Това не е сезонна работа. Не мога да
отрека, че липсват кадри. Капацитетът на Инспекцията по труда има план за подкрепа от програмата за развитие на
човешките ресурси. Доколкото знам, бяха назначени дори нови инспектори. Дали те могат да отговорят на потребностите
на инспекцията, не мога да кажа. Със сигурност обаче във всяка регионална инспекция е ясно кои са работодателите и
местата, където е възможно да се допуснат такива инциденти. Там трябва да има завишено внимание, особено където се
работи с боеприпаси, с опасни материали и препарати, където се срутват сгради. На тези места трябва да има по-редовни
проверки и да се не допускат никакви компромиси.
Мика Зайкова, ИКОНОМИЧЕСКИ и финансов експерт: Няма как 250 души да следят 50 000 фирми
Аз не мога да проумея как може да се строи по този начин, че всичко да се срути върху главите на хората. Трябва да
признаем, че в Инспекцията по труда и в „Строителен надзор” има много добри специалисти. Но като цяло хората, които
работят на терен, са малко. Просто кадрите не са достатъчни. Необходими са повече инспектори, защото тези хора следят
за здравето на хората. Не може 250 души в Инспекцията по труда да проверяват 50 000 фирми и да вземат отношение защо
някои служители работят без договори. Трябва да съхраним и малкото читави кадри. Има неща, които могат да се
контролират дистанционно, но в този случай това е невъзможно. По този начин няма как да бъдат пресечени и
корупционните практики, защото при тази трагедия най-вероятно става дума точно за това. Не мога да си обясня, ако не е
така, как може да погазваш правилата и да рискуваш живота на хората. Сега трябва да се изготви анализ. Може за
трагедията да не е виновна самата конструкция, а основата на конструкцията. Ако сградата се намира на място, което не е
укрепено и съществува опасност от свлачище, естествено, че ще се срути. Има и нещо много важно - ние забравихме да си
търсим правата. Хората в провинцията са изключително затруднени, тъй като нямат работа. Затова програмите за временна
заетост не са решение. Те са толкова полезни, колкото и вредни. Нужно ни е друго решение. Парите трябва да отиват в
бизнеса и да се гарантира отварянето на работни места. Но това не бива да става само за един или два месеца, а да се
осигури трайна заетост. Самите кметове трябва да насърчават развитието на бизнеса по места, иначе нещата няма да се
променят. Производителността на труда не зависи вече от работника. Все пак сме в 21-ви век и приоритет е най-вече
образованието. Това е истинската инвестиция в кадрите.
kik-info.com
√ Най-после среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
Тази седмица се състоя среща в Народното събрание във връзка със спорния законопроект за изменение и допълнение
на Закона за адвокатурата.
Пред депутатите своите становища против внесения законопроект представиха: Паунита Петрова от КТ "Подкрепа",
Варшава Максимова от КНСБ, Ивелин Желязков от Асоциация на индустриалния капитал в България, Добри Митрев от
Българска стопанска камара, Милена Ванева и Елеонора Христофорова от Асоциация на банките в България, Кристина
Димитрова от Национален съюз на юрисконсултите, Красимир Катранджиев и Теодора Вуцова от Нотариална камара на
РБ, Стоян Якимов от Камара на частни съдебни изпълнители, Васил Тодоров от Българска търговско промишлена палата и
Борислав Димитров от Български Хелзинкски комитет.
От счетоводните организации участваше Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, като становище
представи Катя Крънчева.
Всички присъстващи организации изложиха отново мотивираните си възражения против спорния законопроект. Те се
противопоставиха на това, че с предложените промени се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от
различни професии в полза на адвокатите. Всички са категорични, че предложенията противоречат на Конституцията, на
други нормативни актови, а така също и на европейското право. Изразени бяха притеснения, че в страната ще настъпи
пълен хаос, ако промените бъдат приети в този им вид. Даването на неограничен достъп до ГРАО и регистъра за
българските документи за самоличност на 13 000 български адвокати, както и на знайни и незнай чужди адвокати от
другите държави-членки на ЕС е въпрос на национална сигурност. Всички организации настояха проектозаконът незабавно
да се оттегли. Против законопроекта са се произнесли и Върховната касационна прокуратура и Националният съвет за
тристранно сътрудничество.
След като изслушаха аргументите, изказвания направиха депутати, някои от които са вносители на спорния законопроект.
Емил Димитров - Ревизоро от Патриотичен Фронт, един от вносителите на законопроекта призна, че вместо да защитят
обществения интерес, народните представители е напълно възможно да се озоват в ролята на адвокати на 13 000 адвокати
в държавата. Той се разграничи от авторство на спорните текстове и разказа как е станал вносител: "Председателката на
Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова донесе текстовете в кабинета на Цецка Цачева. Няколко колеги обявихме, че
ще подпишем, но изразихме резерви. Поискахме уверение, че по проекта ще има дебат и ще бъде съгласуван с всички
заинтересувани и засегнати".
След това Димитров заяви: "Не желая да създавам проблеми, а искам да участвам в решаването им. Имаме готовност да
оттеглим подкрепата си за измененията в Закона за адвокатурата, ако всички не седнат на масата и не обсъдят различията
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си". "Ще има промяна на текстовете. Не може 13 хиляди адвокати да се противопоставят срещу цялото общество." допълни
той.
"В този вариант няма да подкрепим закона", обяви депутатът Четин Казак от ДПС, който също е от вносителите на
законопроекта.
Четин Казак също подчерта, че не е автор на текстовете. "Адвокатурата има право да реши своите проблеми. Но трябва
диалог и взаимно зачитане на интересите, вместо гилдиите да се надпреварват кой ще предизвика по-голям медиен
отзвук. Последното, което искаме е Народното събрание да стане арена за мерене на силите между адвокатурата и
останалите гилдии", заяви той. Казак отправи апел спорещите да седнат на една маса. "Да престанем с
противопоставянето, ако някои текстове в проекта останат в този си вид, няма да ги подкрепим", каза депутатът.
Организациите веднага опонираха на Четин Казак, като обясниха, че всички техни опити да се свържат и да се разберат с
представителите на Висшия адвокатски съвет удрят на камък.
Депутатът Свилен Иванов от ГЕРБ, който е един от вносителите на законопроекта, също присъстваше в залата, но не взе
отношение. Вместо него, изказване направи депутатът Добромир Проданов от ГЕРБ, който е и адвокат. Той заяви, че те ще
търсят подкрепа по законопроекта. В залата липсваше депутатът Данаил Кирилов от ГЕРБ, който също е вносител на
законопроекта и шеф на водещата Правна комисия.
От своя страна пък Висшия адвокатски съвет с нелепо решение обяви Денят на Конституцията - 16 април за ден на подкрепа
на измененията в Закона за адвокатурата. Любим аргумент на адвокатите е, че не извършват услуги, а конституционна
дейност. Но именно в Деня на Конституцията, протест в подкрепа на предложени противоконституционни членове е
неадекватно и нагло.
През последния месец парламентът буквално беше залят от становищата на различни организации по проекта за промени
в Закона за адвокатурата. Напомняме, че десетки организации внесоха своите остри негативни декларации по спорния
законопроект.
Списание БГ Предприемач
√ АИКБ обяви началото на номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.
Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г. Формуляр за кандидатстване на www.ikonomikanasvetlo.bg и
http://www.bica-bg.org
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г., ще бъде присъден в три категории: За нормативен акт или административна
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. Присъжда се на
държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или
административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата. За
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция. Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата,
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или
административни практики и т.н. За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към
нетърпимост към неформалната икономика. Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно
отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната
икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).
Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който е публикуван на интернет страницата на
Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в
Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории, за работата им през
2014 г.
Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юни. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата
с неформалната икономика в България. Миналогодишното издание на конкурса предизвика заслужен обществен и медиен
интерес. Събитието популяризира сред обществото, както приносът на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
stroimedia.bg
√ AИКБ обяви номинации за наградите „Икономика на светло“
Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за наградите „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
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повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване
на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики
и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията,
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).
Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет
страниците на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате
предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща:
v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през
2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юни.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ КЕВР решава с колко ще поскъпне тока
Първо открито заседание на новия състав на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се проведе тази сутрин.
Очаква се евентуално да стане ясно с колко може да скочи цената на тока от юли, тъй като днес трябва да излезе
информация какъв скок на цената са поискали енергийните дружества, предаде Нова телевизия.
Ще се обсъди предложение за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ в обособена територия "Тракия"
и редица общини, сред които Кърджали, Велинград и Брацигово.
√ Раздават 150 млн. евро за инвестиции в земеделски стопанства
На 14 април стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства"
по Програмата за развитие на селските райони (ПРСП) за периода 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на
земеделието и храните. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност
на 150 милиона евро.
На 18 май 2015 г. ще приключи приемът на заявления за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на
земеделска техника, а на 8 юни, такива които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника или
комбинация от двете възможности.
ДФ „Земеделие" отпуска 1,5 милиона лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена.
Приемът на заявления ще продължи от 1 до 30 април и ще се подават в Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Средствата ще се разплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска
до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка
от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври.
Последното плащане се извършва до 15 декември, след представяне на окончателния отчет.
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√ С 20% по-ниска цена на търг? До 5 дни се дава обяснение
Електронни поръчки, но от края на 2018 г. нататък
До 5 дни фирма, която е подала оферта с над 20% по-ниска цена, трябва да се обоснове защо го е направила. Това
изискване въвежда новият Закон за обществените поръчки, който е публикуван за обществено обсъждане.
Въвежда се цял раздел “Необичайно ниска оферта”. Това е ценово предложение, което е с 20% по-благоприятно от
осреднената оферта на останалите кандидати.
Изобщо няма да се приема с 20% по-ниска цена, когато е за сметка на опазване на околната среда, или заради нея ще
бъдат дадени по-ниски заплати или осигуровки. Тази фирма няма да бъде класирана и ако ниската ѝ цена е заради
получена държавна помощ.
Законът предвижда подизпълнителите да поемат до 30% от поръчката. Това става с обявлението за обществена поръчка.
Допуска се в офертата да бъде определен и по-висок дял на подизпълнителите.
Когато фирмата е определила с предложението си един или повече от подизпълнителите, тя е длъжна да посочи в офертата
си кои са те, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Въвежда се и задължение да бъде
съобщавано за всяка промяна на подизпълнителите.
Законът въвежда и дълго чаканите електронни обществени поръчки, но не съвсем. Предвижда се законът да влезе в сила
от 1 януари догодина. Електронното подаване на заявление, на оферти за търговете обаче е отложено за 18 октомври 2018
г. Електронното фактуриране и разплащане пък е отместено към 2020 г.
Въвежда се и единен европейски документ за поръчки, който се подава по електронен път. С него фирмите ще подават помалко документи.
Вдигат се праговете за обществените поръчки.
За строителството прагът е 5 млн. лв. За правителство, президент, министерства, централната и съдебната власт,
омбудсмана, БНБ, агенции и комисии той е над 262 077 лв. Това означава, че под този праг поръчките могат да се обявяват
по облекчени условия - с договаряне или публично състезание.
Пак не се искат поръчки за радиа и телевизии
За закупуването на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или
аудио-визуални медийни услуги, не се обявяват обществени поръчки.
Тази екстра е пренесена и в новия закон за обществените поръчки, който е пуснат за обществено обсъждане. Такова
облекчение обаче отново липсва за вестниците. Различието се мотивира с евродиректива.
Партиите също са освободени от задължението да обявяват обществени поръчки. Запазва се и привилегията за за
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Те са в графата “запазени поръчки”. Те се записват в
списък на Министерски съвет.
Вестник Труд
√ Ведомства се обединяват за обществени поръчки
Министерства, парламент, агенции и доставчиците на комунални услуги ще могат да се обединяват в групи, които
централизирано да обявяват конкурси за строителство, услуги и доставки. Това предвижда проектът на нов закон за
обществените поръчки, публикуван за обществено обсъждане.
Според проектозакона всяка група ще се създава с решение на Министерския съвет. В момента в държавата има един
централизиран орган за поръчки, който се намира в Министерството на финансите и трябва да организира търговете на
всички министерства за доставката на пет групи продукти.
В новия закон този централизиран орган вече не съществува. Разрешено е обаче новите централизирани групи за поръчки
да се намират и извън България.
Новият закон предвижда също така възможност да се провеждат обществени поръчки и електронно.
За целта фирмите ще имат правото да предложат продукцията си в новия електронен портал. При обявяване на поръчка
за дадена стока ще се провежда търг по интернет.
Новият закон запазва досега съществуващата практика на обжалване на процедурата пред Комисията за защита на
конкуренцията на първа инстанция и пред Върховния административен съд на втора. Нормите обаче вече ще позволяват
и разваляне на договор за изпълнение, като в този случай страните ще трябва да върнат една на друга каквото са получили.
Създава се и общо звено - Методически съвет, което да отговаря за контрола върху поръчките. В него ще влизат експерти
от три ведомства - Агенцията по обществените поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата.
Членовете му ще разработват насоки при осъществяване на контрола върху конкурсите.
√ Стандарти за агропроекти ощетяват земеделците
Чиновниците в министерство на земеделието не познават модерното земеделие, затова заложените от тях правила за
субсидиране с европари на агропроекти ощетяват стопаните, алармира пред парламентарната аграрна комисия Божидар
Петков, управител на Сдружение “Българска асоциация на малинопроизводителите”.
“Когато някой кандидатства с проект за ябълкова градина, министерство на земеделието се обръща към аграрните
институти и ги пита колко дръвчета се побират на 1 дка площ. Оттам им посочват - 80 дръвчета. Аз обаче купих австрийски
сорт ябълки, дръвчетата са по-ниски, отглеждат се на по-малки разстояния и затова се побират до 330 дръвчета на декар.
Министерството обаче налага таван за субсидиране на разходите за декар по проектите, като се ориентира по цените на
евтините български сортове. Така субсидията едва покрива купените дръвчета, каму ли да се подпомогне отглеждането
им”, посочи Петков.
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Той допълни, че австрийските ябълки раждали още на първата година, а нашите - чак на третата.
“Затова Австрия и Полша ще са първенци по производство на ябълки”, възмути се той и поиска от аграрния зам.-министър
Васил Грудев ако земеделците докажат по-високи разходи, да получават по-високи тавани за субсидиране на разходи.
Грудев посочи, че проектите за овощарство са приоритетни и ще имат повече точки при одобрение например в сравнение
с проекти на зърнопроизводители, но не пое ангажимент по фермерското искане.
Както “Труд” вече писа, от субсидиране за модернизация на земеделските стопанства са отрязани най-дребни стопани с
до 2 крави.
Веднага след Великден – от 14 април, фонд “Земеделие” започва прием по мярката “Инвестиции в земеделски активи”,
като общият й бюджет е 150 млн. евро. Шефът на фонд "Земделие" Румен Порожанов увери депутатите, че регионалните
служители са преминали обучения за предстоящия първи прием на проекти по новата Програма за развитие на селските
райони. Разплащателната агенция очаква да бъдат подадени до 3000 проекта за инвестиции във фермерски активи. По
стартиращата след Великден мярка всеки фермер ще може да реализира до 2020 г. европроекти на стойност 1,5 млн. евро,
а специално за покупка на техника - до 500 000 евро. Субсидията ще е 50% от направената инвестиция.
ПРОМЕНИ
Премахват правилото „пръв по време“
По новите правила за отпускане на евросубсидии за земеделие при изчерпване на средствата по дадена мярка ще може
бюджетът й да се увеличава, ако няколко проекта са с еднакъв брой точки, но не достигат пари за субсидирането им. Това
става ясно от наредбите за кандидатстване.
По старите правила субсидии в такива случаи получаваше само проектът, който е подаден пръв по време.
Фонд „Земеделие“ обеща да публикува на сайта си и вътрешните си указания за одобрение на парите.
√ Депутат предлага: Глобите за офшорки с ниви от 1 октомври, вместо от 1 май
Глобите за притежаване на земеделска земя от граждани извън ЕС и от офшорни компании да започнат да се прилагат от
1 октомври, вместо да влязат в сила от 1 май тази година, както предвижда законът. Отсрочката предлага с поправка на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи депутатът от Реформаторския блок Румен Христов.
Предвидената санкция е 100 лв. за декар, а при повторно нарушение - 300 лв. на декар.
В момента по предложение на Христов парламентът поправя и Закона за пазарите на финансови инструменти. В новите
текстове се предвижда публични компании да не плащат глоби, ако акции в тях са придобили чужденци извън ЕС или
офшорни компании.
Мотивът е, че компаниите, чиито акции се търгуват на борсата, не могат да контролират дали чужденци купуват книжа от
тях и затова не бива да се санкционират.
С друга поправка в същия закон се предвижда когато офшорни компании закупят акции от публично дружество,
инвестиционните посредници по сделкато да дават на НАП информация за действителните собственици, стоящи зад
офшорката, в срок от 7 дни. Предстои след Великден парламентът финално да одобри промените в този закон.
Вестник Капитал Daily
√ Правителството пусна пенсионните поправки за обществено обсъждане
Предложението е осигуровките да се увеличават от 2017 г.
Предложенията на правителството за промени в пенсионния модел вече имат конкретен вид - проектът за промени в
Кодекса за социално осигуряване е качен за обществено обсъждане. Основната разлика с предварително обявеното от
вицепремиера Ивайло Калфин и финансовия министър е, че се предвижда осигуровките да започнат да се увеличават не
от догодина, а от 2017 г. Предложението е за 12 години вноските да пораснат с 4.5 процентни пункта, като се отмени сега
предвиденото по закон увеличение с 2 процентни пункта, които да отиват по лична партида в частен пенсионен фонд.
Срещу ръста на осигуровките се обявиха всички работодателски организации, според които първо трябва да се запушат
пробойните в системата.
В тези две направления правителството не предлага почти нищо. Пенсионната възраст ще расте изключително бавно. Няма
разписан начин за ограничаване на инвалидните пенсии, няма и свиване на преференциите за военни и полицаи. Кодексът
въвежда пенсионна възраст за много по-малобройната група на балерини и танцьори - те ще могат да се пенсионират найрано на 53 години. Според вестник "24 часа" същото число се обсъжда и за служителите в силовите ведомства. Това е почти
колкото е средната възраст при пенсиониране в тази категория и сега. Разходите за пенсиите на полицаи и военни ще
станат по-видими, защото ще се отделят в специален фонд.
Остават в сила, но леко се изменят и условията за местене на натрупаните лични вноски между пенсионен фонд и НОИ.
Допуска се многократно местене на сумите, но то трябва да става пет години преди пенсионирането. Частта от
осигуровките при сега влизащите на пазара на труда ще отиде не в НОИ, а във фонд. Местенето на средства се разширява
и до работещите в тежки условия на труд - те ще се разпореждат със събраните на тяхно име суми в професионален фонд.
Здравни права срещу вноски за пет години
Връщането на неосигурените в здравната система ще става при плащане накуп на вноските за пет години, а не както
предвижда приетият на първо четене проект - 15 години. Това предлагат депутати от Реформаторския блок като промяна
в Закона за здравното осигуряване. В момента връщането в системата става при плащане на вноските за последните 3
години. Въпреки че от здравното министерство искаха плащане на всички неплатени осигуровки, това е невъзможно
защото според Данъчно осигурителния процесуален кодекс давността за данъци и осигуровки е 5 г.
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Вестник Сега
√ България е с най-широки права за ранно пенсиониране в ЕС
Проучване сред 23 страни в Европа показва, че само у нас има хора, за които не се изисква минимална възраст за пенсия
България е единствената страна в ЕС, в която човек може да се пенсионира без условия за възрастта. Това могат да направят
служителите на специалните ведомства, които могат да излязат в пенсия при 27 г. осигурителен стаж, от които 2/3 специализиран. В някои страни в ЕС изобщо не съществува възможност да се излезе по-рано в пенсия, а където я има, тя е
обвързана с изискване за навършване на минимална възраст. Обща тенденция в Европа е възможностите за ранно
пенсиониране да се ограничават, докато у нас те стоят над всякакви опити за пенсионна реформа. Това показва проучване
сред 23 страни, поръчано от комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.
В 10 европейски държави не съществува възможност за ранно пенсиониране. Това са Великобритания, Малта, Швеция,
Норвегия, Дания, Холандия, Люксембург, Естония, Чехия и Унгария. В тях обаче има възможности за гъвкаво пенсиониране
- да се излезе от пазара на труда преди законоустановената възраст срещу намалена пенсия. Подобно предложение има
и социалният министър Ивайло Калфин - човек да може да се пенсионира до 12 месеца преди навършване на годините за
трета категория, като пенсията му се намали с 0.4% за всеки недостигащ месец.
Във Франция, Гърция, Италия, Австрия, Германия, Полша има ранно пенсиониране като у нас. Румъния, Кипър, Словакия,
Словения, Литва, Латвия са предприели стъпки за ограничаването му, като основно се вдига изискуемата възраст.
Миньорите се пенсионират по-рано в Гърция, Франция, Германия, Полша, Кипър, Италия, Румъния, Белгия. За
военнослужещите условията са доста различни - до 10 години преди законовата възраст могат да излязат в заслужен отдих
в Ирландия, Чехия, Испания, Хърватия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Финландия. България също е
сложена в тази група, въпреки че у нас е възможно да се излезе много по-рано в пенсия - според справка на НОИ за
миналата година сред военните има млади пенсионери на 37 г. Това е възможно, тъй като за някои служители от
летателния състав, екипажите на подводници и др. условието е само 15 г. стаж. Между 6 и 10 г. по-рано се пенсионират в
Норвегия, Германия, Франция. Най-тежки са условията за военните в Австрия, Белгия, Дания, Кипър и Люксембург - в тях
минималната възраст е до пет години преди основната (за всички работещи).
Някои държави са въвели привилегията и за различни от общоприетите професии като полицаи и пожарникари. В Полша
и Белгия например журналистите и фотографите могат да се пенсионират по-рано. Служителите на централната банка и
нотариусите във Франция, на държавните пощи в Полша, медицинските сестри в Норвегия, работещи в стъкларската
индустрия в Италия са сред любопитните примери на привилегировани професии в различните страни.
В Дания пък съществува доброволна застрахователна схема за ранно пенсиониране, която позволява на работниците да
напуснат пазара на труда сравнително рано - на 60 г. Схемата е въведена през 1979 г. с цел да се насърчат по-възрастните
работници и най-вече тези без квалификация да освободят места на по-младите. 10 г. след въвеждането на тази
възможност 10 хил. датчани са се възползвали от правото на ранно пенсиониране.
В Швеция лицата, които са навършили 61 г., могат да се пенсионират, но могат да работят и след 67 г. със съгласието на
работодателя си. Гарантираната пенсия обаче не може да се получава преди навършване на 65 години. Пенсионната
система е еднаква за всички независимо от работата им - държавна, частна или самоосигуряващи се лица. Вноската за
пенсия в солидарното обществено осигуряване и в индивидуална сметка е общо 18.5% от доходите през годината. Лицата,
родени след 1937 г., могат да получават 2 типа пенсии - свързани с доходите и от индивидуалната си сметка във фонд. В
Холандия, Великобритания и Малта за пенсиониране трябват определен брой платени осигурителни вноски и тогава човек
може да се пенсионира доброволно, преди да е навършил изискуемата възраст.
В Унгария след 2012 г. отпада ранното пенсиониране за миньори, военнослужещи, артисти. В момента тези лица получават
"обезщетения/помощи преди пенсионирането", които могат да се превърнат в пенсия за старост.
Редовна препоръка на Европейската комисия към България е да се ограничат възможностите за ранно пенсиониране и да
се въведат минимални години, необходими за излизане в пенсия на военни, полицаи, следователи, работещите тежък
труд и др. По този въпрос все още няма предложения в пакета с мерки за пенсионната реформа на вицепремиера Ивайло
Калфин, макар че и той признава, че въвеждането на минимална възраст е неизбежно. Калфин иска тя да е близка до
ефективната възраст за миналата година на служителите в сектор "Сигурност" - 52 години и 8 месеца. От военното
ведомство обаче предлагат друго - да се запазят сегашните условия или в краен случай да се въведе изискване за
навършени 50 г. от 2019 г. нататък. За сравнение: в момента мъжете от масовата трета категория излизат в пенсия на 63
години и 8 месеца с 38 години стаж, а жените - на 60 години и 8 месеца със стаж от 35 години.
"В момента ранното пенсиониране е на дневен ред в Европа, като тенденциите са за премахването му или за постепенното
увеличаване на изискуемата за пенсиониране възраст. Нашето законодателство трябва да приеме мерки съгласно
препоръките на институциите на Европейския съюз и да сложи праг от по-високи минимални възраст и стаж в случаите на
ранно пенсиониране", е изводът в доклада.
√ В НС има мнозинство за отмяна на отработването в събота
Сливането на почивни дни трябва да е за сметка на отпуска, смята червеният депутат Петър Кънев
Старата идея на БСП да отпадне практиката да се отработват в събота дните между празниците, с които се удължава
почивката, изглежда, е на път да се реализира. Проверка на "Сега" показа, че тя среща широко одобрение сред депутатите
както от управляващото мнозинство, така и от опозицията. Идеята е на червения депутат Петър Кънев, който за пръв път я
предложи в края на 2013 г. Тогава парламентът така и не я разгледа.
Пред "Сега" Кънев обясни, че ако работникът не желае да работи в промеждутъка между официалните празнични дни и
уикендите, ще трябва да подаде молба за отпуск. Работодателят обаче не е длъжен да я одобри, ако има необходимост от
7

присъствието му. Според депутата бизнесмен отработването на празнични дни е чиста загуба за работодателите, тъй като
трудът в тези дни е крайно неефективен. Той изчисли, че ако сега се отработват средно по 4 празнични дни годишно, това
правело около 12 милиона загубени човекодни за бизнеса.
Все още не е ясно дали депутатът ще предложи идеята във варианта й от 2013 г. Тогава той предлагаше въобще да отпадне
сливането на почивни дни, което сега се прави по усмотрение на правителството, а всяка фирма да си прецени има ли
нужда да работи през това време. Така допълнителните почивни дни ще бъдат за сметка на платения годишен отпуск.
В ГЕРБ са по-скоро "за" предложението на Кънев, доколкото то изразява интересите на бизнеса. "Ние ще се съобразим
изцяло с мнението на бизнеса, който познава най-добре проблемите, произтичащи от отработването на празнични дни",
коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев. Предложението подкрепи и съпартиецът му Димитър
Главчев с аргумента, че никъде в Европа няма подобна практика правителството да слива празнични дни, които после да
се отработват. Той призна, че бъдещият законопроект облагодетелства работодателите, тъй като по този начин ще се
стопят отпуските на работниците.
Принципно одобрение към идеята показа и депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров. "Искам да разгледам
възможните аргументи "за" и "против", но съм склонен да го подкрепя. В ЕС няма такива неща, а това е моделът, към който
трябва да се стремим", обясни той.
Положителен смисъл откри и Петър Чобанов (ДПС). Той обаче изтъкна, че предложението на БСП трябва да се подложи на
широко обсъждане, ако остане във варианта му от 2013 г. "Ако има 5-6 такива дни през годината, това отнема една седмица
от самия отпуск. Трябва по-широк консенсус - хората да кажат дали са съгласни да им се намалява отпускът и да не го
ползват, когато те решат, а автоматично да им се приспада за тези дни, които някой друг решава вместо тях кога да бъдат",
посочи бившият финансов министър в кабинета "Орешарски".
"Абсолютно съм съгласен, че е неудачно и непродуктивно да се работи в събота. Това е един лежерен ден, най-много да
го използваме да си почистим бюрото", коментира съпредседателят на групата на БДЦ Светлин Танчев. Според него важна
мярка в тази посока е въвеждането на почасово заплащане, което би позволило на бизнеса сам да прецени кога да си
върши работата, а държавата трябва да стои настрана от подобни решения.
√ И кабинетът призна провала на плановете за регионално развитие
За 8 години безработицата в най-бедния регион на Европа е нараснала с нови 7%
След поредица от анализи за задълбочаващите се разлики между регионите в България и правителството призна
официално, че плановете се разминават с реалността. За първите 8 години в ЕС безработицата в най-бедния европейски
регион - Северозападния, се е увеличила със 7%. Не са помогнали и еврофондовете - Северозападният регион е на
последно място по усвоени средства със 7.4% дял от оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.
Проблеми има и с изпълнението на плановете за развитие на Северния Централен район и Североизточния район, при
които се наблюдава само частичен напредък в някои от показателите.
Това показва оценката за изпълнението на плановете за развитие на три от 6-те региона на развитие за периода 2007-2013
г. Правителството одобри на последното си заседание окончателните доклади за резултатите от анализа на изпълнение
на стратегическите документи.
Регионалният министър Лиляна Павлова не счете за нужно да представи резултатите от оценките и Министерският съвет
се отчете с публикуване на кратко прессъобщение по темата. От него става ясно, че Северозападният регион не просто не
се развива, а запада. Той продължава да е районът в ЕС с най-ниско равнище на развитие, на последно място е и по БВП
на глава от населението у нас. Към края на периода - 2013 г., коефициентът на безработица е 14% при 12.9% за страната.
Регионът е най-слабо населеният - 42.5 души на кв. км при 65.3 среден показател за страната. Естественият прираст във
всички области, попадащи в Северозападния регион, е отрицателен, като средно за района коефициентът възлиза на -10.5
промила. Планът за развитие на региона е имал ограничен ефект и целите не са постигнати, е оценката на експертите.
Устойчивото нарастване на безработицата е факт и в Северния Централен район, който също не е помръднал от
предпоследното място в класацията за икономическо развитие на регионите у нас. В края на 2013 г. безработицата е 15.3%.
По данни към 2011 г. произведеното БВП на глава от населението възлиза на 6838 лв. при средно за страната 10 248 лв.
Оценката на общото въздействие показва драстично разминаване между потенциал за икономическо развитие и
осъществен напредък, изтъкват експертите.
От 2007 г. насам няма сериозна динамика и в данните за Североизточния район, който от началото на този период се
класира неизменно на четвърто място по дял на произведения БВП. През 2013 г. районът е бил с най-високия коефициент
на безработица на населението на възраст 15-64 г. - 16.9%. Негативните демографски тенденции се задълбочават. Оценката
за този регион показва най-значителен напредък при изпълнението на целите, насочени към устойчиво градско развитие
и подобряване на социалната и образователната инфраструктура. От регионалното министерство обясниха, че подробните
доклади ще се появят, след като бъдат публикувани решенията на МС за одобряването им.
√ Двойно по-малко пари за проекти ще имат средните училища
Почти 20 млн. лв. има за оптимизация на училищната мрежа
45.5 млн. лв. ще бъде бюджетът за десетте национални програми в средното образование за 2015 г. Това предвижда
проект на постановление, подготвен от министерството на образованието и публикуван за обществено обсъждане. С
националните програми на проектен принцип или централно от просветното ведомство се дофинансират дейности, за
които в бюджета не са предвидени средства или отпуснатите не са достатъчни. Тази година бюджетът на програмите е
двойно по-нисък в сравнение с 2014 г., когато само за програмата "Модернизация на материалната база в училище" бяха
предвидени над 44 млн. лв. Тази година обаче МОН не предвижда специална възможност за модернизация на
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материалната база в училищата и детските градини. По-инициативните учебни заведения ще трябва да търсят други
възможности за осъвременяване на кабинетите и физкултурните салони.
С най-голям бюджет през тази година ще е програмата за оптимизация на училищната мрежа - общо 19.860 млн. лв. За
сравнение през 2014 г. бяха отделени 13.560 млн. лв.
Програмата включва три модула - за закриване и преобразуване на училищната мрежа (1.925 млн. лв.) и на мрежата от
професионални училища (900 хил. лв.). Третият модул е за оптимизиране на вътрешната структура на учебните заведения.
На практика това означава, че държавата ще отдели 17.020 млн. лв. за изплащане на обезщетения на съкратени или
пенсионирани учители, както и преподаватели от закрити и преобразувани училища. Заради натрупването на отпуски от
преподавателите изплащането на обезщетения при освобождаване, напускане или пенсиониране на учителите се оказва
сериозно перо в делегираните бюджети и учебните заведения трудно могат да изпълнят законовите си задължения към
служителите.
3.2 млн. лв. ще бъдат разпределени за програмата "С грижа за всеки ученик", по която се финансират дейностите за учене
на две скорости. Средствата са с 200 хил. лв. повече спрямо 2014 г. В рамките на четирите подпрограми ще бъдат
организирани дейности по обучението на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади (1.2 млн. лв.),
обучението на деца от подготвителните групи (400 хил. лв.), допълнително обучение на учениците от I до IV клас (800 хил.
лв.), както и допълнително обучение на ученици със слаби оценки от прогимназията за повишаване на постиженията им
по основните предмети (800 хил. лв.). Също 800 хил. лв. са предвидени и за организацията и целодневния престой на деца
от I до IV клас в училище.
1 млн. лв. ще бъдат разпределени под формата на проекти и за училищата зад граница, които осигуряват обучение по
български език и литература, по история и география на България на деца на наши сънародници зад граница. В рамките
на програмата "Роден език и култура зад граница" българските училища в чужбина могат да кандидатстват и за
финансиране на клубове и кръжоци за изучаване на българския фолклор и традиции.
ГРИЖА
За осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез поставяне на нови рамки, изграждане на тоалетни и асансьори за
деца със специфични образователни потребности са предвидени 1 млн. лв. В момента в училищата и детските градини са
записани 12 644 деца със специални нужди.
√ МОН затяга контрола над производството на професори
МОН пусна за обществено обсъждане промените в закона за развитието на академичния състав, от които се очаква да
сложат ред в бурното производство на професори. За заемане на академични длъжности ще се въведат законови
изисквания в национален мащаб. Сред изискванията ще бъдат брой научни публикации, патенти, изнесени доклади на
научни конференции, отличия и награди и др. Показателите за преподавателска работа ще бъдат брой защитили
докторанти, въведени нови лекционни курсове, разработени нови серии от упражнения за лекционни курсове, издадени
учебници в чужбина и в България, ръководство на магистърски и бакалавърски програми и др.
Сега липсват единни изисквания за заемане на академични длъжности и всяко висше училище и научна организация сами
определяха правила за провеждането на конкурсите. Това доведе до бум на професори и доценти. За 4 г. броят на
професорите се е увеличил двойно - от 773 на 1414. Броят на доцентите също нараства главоломно - от 308 към февруари
2012 г. до 1750 към края на миналата година. Според тези данни излиза, че през последните две години висшите училища
и научните организации са произвеждали по повече от един професор на ден, включително през почивните дни и
официалните празници.
Конкретните национални изисквания по научни области и за всяка академична длъжност ще се определят в правилника
за прилагане на закона. Оценяването на дисертацията ще се допуска само за кандидатите, които отговарят на тези
изисквания. Самите членове на журито също трябва да покриват тези изисквания.
ПРОЗРАЧНОСТ
Материалите по конкурсите ще са общодостъпни в интернет за минимум 2 години от приключването на съответната
процедура. Действащият регистър на хабилитираните лица и трудовете им към центъра за информация и документация
ще бъде разширен, като в него се записват индивидуалните наукометрични показатели, както и академичните постижения
на преподавателите.
√ Планът "Юнкер" ще подкрепи само един наш проект
България има шанс да получи финансиране само по един от общо 18 проекта, с които страната ни кандидатства за
финансиране по т.нар. План "Юнкер" на Европейската комисия. Това става ясно от доклад на работната група по проектите,
кандидатстващи за финансиране от Плана за стратегически инвестиции на ЕС за 2015-2017, съобщи БГНЕС. В работната
група влизат представители на ЕК, Европейската инвестиционна банка и държавите - членки на ЕС.
Планът "Юнкер" предвижда инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на страните от ЕС. В края на 2014 г. България
кандидатства за финансиране с 18 проекта на стойност над 3.5 млрд. евро. Шансовете засега са да получим едва 38 млн.
евро, при това по съвместен проект с Гърция - изграждането на междусистемната газова връзка между двете страни, става
ясно още от доклада. В официална информация на българското Министерство на енергетиката от март т.г. обаче
индикативната стойност на газовата връзка е определена на 220 млн. евро.
Сред другите проекти бяха скоростните пътища между Видин и Ботевград и Русе-Велико Търново, както и магистралата
София-Калотина, модернизацията на жп инфраструктура по направлението Русе-Варна и Карнобат-Синдел. Страната ни
кандидатства още за изграждане на нова електропреносна мрежа, подмяна на ВиК на 40 общини, както и с проект за
саниране на панелните блокове.
9

ВИЗИТА
Планът "Юнкер" ще бъде обсъден на 16 април, когато в София ще пристигне зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен,
отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Визитата на Катайнен е част от роуд
шоуто, с което в държавите - членки на ЕС, се представя планът за инвестиции. Преди да дойде в България, Юрки Катайнен
ще е на посещение в Холандия.
Вестник Преса
√ Проект: За всяко дете по 2 години платен отпуск
Платеното майчинство за 24 месеца е една от мерките за стимулиране на раждаемостта.
Платеният отпуск за гледане на дете ще бъде 2 години независимо от поредността на малчугана в семейството. Това
предвижда проект за промени в Кодекса на труда (КТ), подготвен от социалното министерство, с който „Преса“ разполага.
В момента за първо, второ и трето дете този отпуск е 2 г., а за четвърто и всяко следващо - с 6 месеца по-малко. Докато
бебето навърши годинка, майчинството е 90% от заплатата, върху която жената се е осигурявала 24 месеца назад. През
втората година тя получава обезщетение от 340 лв.
Ако жената не работи и не е осигурена, след раждането тя взема социални помощи, зависещи от това дали е пълнолетна,
има ли съпруг, децата с увреждане ли са и какъв е доходът на член от семейството за 12 месеца назад – той трябва да е до
350 лв. на човек на месец. Полага й се например еднократна помощ от 150 лв. при бременност, както и месечна помощ от
100 лв. за дете до навършване на 1 г.
Проектът за промени в КТ предвижда времето на неплатен служебен или творчески отпуск вече да се зачита за трудов
стаж. Регламентира се и наемането на работници в селското стопанство чрез ваучери. Целта е да се даде възможност за
повече гъвкавост на работодателите, тъй като те ще може да си наемат хора само за толкова време, колкото имат нужда.
С новата система на тружениците ще вървят стаж и осигуровки. Човек ще може да се труди с ваучер не повече от 6 дни
седмично по 8 часа на ден, или общо 48 часа. В края на деня работникът ще удостоверява с подписа си върху ценната
книга, че му е изплатено съответното дневно възнаграждение.
Осигурителните вноски ще растат от 2017 г.
Осигурителните вноски за пенсия и за безработица ще започнат да се увеличават от 2017 г. вместо от 2016-а, каквито бяха
първоначалните намерения. Това предвижда проектът за промени в Кодекса за социално осигуряване, подготвен от
социалното министерство. Сега вноската за пенсия е 17,8% върху осигурителния доход, а тази за безработица – 1%.
Предвижда се те да се повишат общо с 4,5% за период от 12 години. Крайната цел е през 2028 г. осигуровката за старини
да стане 21,3%, а за безработица - 2%. Те ще продължат да се делят в съотношение 60 към 40% между шефовете и
служителите.
Вестник Монитор
√ Само 1 проект с шанс за пари по плана „Юнкер”
Газовата ни връзка с Гърция печели 38 млн. евро
Само един от всички 18 проекта, с които България кандидатства по инвестиционната програма на шефа на ЕК Жан-Клод
Юнкер, има шанс да получи финансиране. Това става ясно от доклад на специално сформираната работна група от Брюксел
за придвижване на проектите, съобщи вчера БГНЕС. Т.нар. план „Юнкер“ е с общ бюджет от 315 млрд. лв. за инвестиции
във всички държави-членки на ЕС през следващите 3 години. В самата работна група пък влизат представители на ЕК,
Европейската инвестиционна банка и страните-членки.
В подготвения от тях доклад на база стратегическите приоритети на ЕС шанс засега се дава само на съвместния ни проект
с Гърция за изграждане на междусистемна газова връзка. Той е приоритетен за ЕС, с оглед осигуряването на енергийна
независимост. Според изчисленията на работната група интерконекторната връзка между България и Гърция би струвала
48 млн. евро, като 38 млн. евро от тях могат да дойдат от плана „Юнкер”.
Всичките проекти, с които страната ни кандидатства в края на 2014 г. по инвестиционната програма са на стойност над 3,5
млрд. евро, като основно са инфраструктурни.
√ Отпуснаха 150 млн. за ДДС на водните проекти
Законодателната промяна се налага заради позицията на ЕК, приета в хода на изпълнение на програмата.
Държавният бюджет ще поеме 150 млн. лeвa за финансирани по европейските Структурни фондове и Кохезионен фонд.
Със сумата ще бъде изплатено ДДС по големите “водни проекти”, който общините не са начислявали. Това става ясно от
проект на изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, внесен в последния работен ден преди
Великденската ваканция на парламента от председателят на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова и зам.председателя на комисията Диана Йорданова, съобщи БГНЕС.
Приходите върху държавния бюджет ще намалеят със 150 млн. лв., тъй като тези общини, които са получили финансиране
за изграждането на т.нар. “водни цикли” по Оперативна програма “Околна среда” ще трябва да го възстановяват, е
посочено в мотивите към законопроекта.
Законодателната промяна се налага заради позицията на ЕК, приета в хода на изпълнение на ОП „Околна среда” (ОПОС),
че разходите за ДДС по проекти за реконструкция на ВиК-инфраструктурата не могат да се поемат за сметка на
европейското финансиране. Решението на ЕК постави българските власти в затруднено положение, тъй като оповестено
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след като Управляващият орган на ОПОС вече бе сключил договор с бенефициентите, в лицето на десетки български
общини.
investor.bg
√ Лукарски: България е в топ 10 по прозрачност на обществените поръчки в ЕС
Страната е в първата петица по електронизация, коментира министърът на икономиката
България е в първата десетка по прозрачност на обществените поръчки и в първата петица по електронизация в
Европейския съюз (ЕС). Това коментира министърът на икономиката Божидар Лукарски в предаването „Брюксел 1“ по ТВ
Bulgaria On Air.
Той заявява, че икономическото ведомство работи под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев по създаването
на нов Закон за обществените поръчки. Лукарски изразява увереност, че нов закон може да има още през първата
половина на годината.
По отношение на прозрачността и прилагането на процедурите в Закона за обществените поръчки според Европейската
комисия (ЕК) България се намира в първата десетка по прозрачност на обществените поръчки в ЕС.
Страната е и в първата петица по електронизация на Стария континент, коментира още министърът на икономиката. Той
подчерта, че до 2020 г. ЕС ще има напълно единна електронизация.
Лукарски подчертава, че насърчаването на икономическото развитие на северозападния регион се оценява от Брюксел.
„Радвам се, че Еврокомисията одобри така дадените насоки за кандидатстване, в които конкретно се предвижда найвисоката степен за финансиране до 60% за средни, до 70% за малки предприятия, които са в северозападния регион и
допълнителни 5 точки, които се дават за проекти от този регион на България“, казва той.
По оценки на ЕК северозападният регион е най-слабо развитият в целия ЕС, защото там няма силен областен център. По
думите на Лукарски поради тази причина му се дават тези преференции.
Югозападният регион е с най-малко преференции поради това, че столицата София се намира в него. Финансирането за
града също преминава през този регион, подчертава икономическият министър.
По отношение на новите насоки и критериите за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ през новия
програмен период Лукарски заявява, че субективизмът е избегнат.
„Критериите са изключително балансирани и направени така, че оценяването да бъде чисто обективно и ефективно“,
коментира той промените в програмата спрямо предходния период. По негови думи насоките за кандидатстване се
отварят за пръв път за публично обсъждане. Срокът за подаване на предложения е 20 април.
„Готови сме на всякакви аргументирани предложения от бизнеса и консултантските компании“, добавя Лукарски.
„Идеята на оперативната програма е да даде тласък за стартиране и развитие на малкия и среден бизнес. Тези фирми,
които са правили досега проекти по предишната ОП, могат да участват по сегашната програма, но ще имат по-ниско
точкуване. Тези, които са участвали по два или повече проекта, няма да получат точки“, коментира Лукарски.
„Идеята е финансирането да стигне до повече малки и средни предприятия“, подчертава той. Министърът на икономиката
е категоричен, че компаниите трябва да използват европейските грантове като начин за стартиране и развитие на бизнеса,
а не да се издържат изцяло от тях.
Оценяването по програмата ще прекъсне „абонамента“ на определени фирми, които непрекъснато получават пари по
линия на европейските фондове.
След 20 април стартира кандидатстването по първата ос „Подобряване на производствения капацитет на малките и средни
предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата по тази ос са за 150 млн. евро от общо 1,39 млрд.
евро по програмата за периода до 2020 г.
Фирмите, които са заложили дадени цели в проектите си и които цели не са достигнати, след като проектът е изпълнен,
ще връщат от 5% до 25% от отпуснатите средства.
„Този критерий е абсолютно съизмерим и конкретно описан. Свързан е с бизнес плана, с неговата реализация, отразена в
чисто финансови и отчетни критерии и резултати в рамките на 3-годишен период от получаването на гранта“, казва
Лукарски.
Икономическият министър съветва консултантите и фирмите да мислят реалистично при залагането на амбициозни цели,
за да не трябва да връщат финансиране, ако не достигнат целите.
√ Новият Закон за обществените поръчки е готов
Електронизация и изравняване на праговете, под които не се налага провеждането на търгове, с тези в ЕС са
разписани в текстовете
Електронни търгове и централизирана електронна система за обществени поръчки, съвместно възлагане на обществени
поръчки от двама или повече възложители, включително и други възложители от Европейския съюз (ЕС), „запазени“
пърчки за кооперации на хора с увреждания, детайлна разбивка на видовете процедури, които могат да провеждат
възложителите, и значително завишени прагове, под които не се налага провеждането на търгове, тъй като са изравнени
с общоевропейските.
Всичко това е залегнало в проекта на нов Закон за обществените поръчки, който е публикуван за обществено обсъждане
на портала за обществени консултации strategy.bg. Становища по текстовете могат да се изпращат до 11 май.
В обществени поръчки няма да могат да участват фирми с дългове към държавата, освен ако задълженията не са
разсрочени, предвиждат текстовете. Фирмите ще предоставят и мерки за гарантиране на тяхната надеждност при
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поискване, както и ще декларират липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки.
В проектозакона се регламентира също така как кандидатите за изпълнители могат да се позовават на капацитета на трети
лица и да ползват подизпълнители. Възложителите, освен по най-ниска цена, ще могат да избират оферти и на базата на
разходи за целия жизнен цикъл на продукта/обекта или на съотношението цена/качество според предварително зададени
критерии.
Транспонираме евродирективи
С проектозакона България въвежда четири приложими европейски директиви за правилата за провеждане на процедури
от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и
сигурността, както и обжалването на поръчките, посочва се в мотивите на вносителя. Допълнително е разписан национален
ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в
кръга на сделките, регулирани от директивите.
Агенцията за обществени поръчки ще отговаря за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки,
а Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция – за последващия. Сметната палата ще проверява
възложителите, попадащи в Закона за сметната палата, а Агенцията – останалите възложители.
„Като цяло чрез законопроекта се провежда концепцията за плавно снижаване на административната тежест и сложността
на процедурите при намаляване на стойността на поръчката", посочва се в мотивите на вносителите на законопроекта.
Обединения за търгове и „запазени“ процедури
Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, записано
е в законопроекта. Те могат да носят солидарна отговорност или да си разпределят отговорността в зависимост от
предмета на процедурата, който ги касае.
Дава се възможност и са сдружаване на възложители от ЕС, както и за смесени обществени поръчки.
В текстовете е записано, че Министерският съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика, ще
определя всяка година в срок до 31 март списък на стоките, услугите и строителството, които се запазват за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или на лица, чиято основна цел е социалното и професионално
интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, или за изпълнение по програми за създаване на
защитени работни места.
Министерският съвет ще може да определи и органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на
одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти
за съответствие на някои технически спецификации.
Видове процедури
Освен добре познатите открита и ограничена процедура (търг с предварителен подбор), както и прякото договаряне, в
Закона се въвеждат още състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне
с публикуване на обявление за поръчка, договаряне без предварително обявяване, състезателен диалог, партньорство за
иновации, договяряне без предварителна покана за участие, договяряне без публикуване на обявление за поръчка,
конкурс за проект и публично състезание.
При състезателните процедури възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен
предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти. При
партньорството за иновации възложителите преговарят с допуснати кандидати сред предварителен подбор, за да
определи един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
При процедурите на договаряне възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече
точно определени лица.
Праговете за обществени поръчки – равни с ЕС
Възложителите ще обявяват обществени поръчки за строителство на стойност над 5 млн. лева и за услуги на стойност от
малко над 260 хил. лева до около 1 млн. лева. При конкурсите прагът, под който може да не се прави процедура, е 70 хил.
лева.
Досега действащите прагове са 264 хил. лева за строителство и 66 хил. лева за услуги.
Електронизация
Всички решения и обявления ще се подават само по електронен път към регистъра на обществените поръчки.
Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет
интелектуална дейност и не подлежат на автоматична оценка с електронни средства, включват дейности по проектиране
на строителни обекти.
При обявяването на електронен търг възложителите ще правят предварителен преглед на офертите, а след това ще
изпращат едновременна покана до одобренитеот тях участници с реда за свързване към използваното електронно
оборудване; дата и час за начало на електронния търг; начина на приключване на електронния търг.
За целта се предвижда създаването на централизирана платформа. Тъй като се дава възможност и за централизирано
възлагане на обществени поръчки, съответните централни органи могат да използват собствени електронни платформи,
но съвместими с общата.
Възложителите могат да поискат и офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват
електронен каталог.
Всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от централен орган за покупки, се провеждат чрез
използване на електронни средства за комуникация, пише в законопроекта. Група от възложители може да вземе решение
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за създаване на централен орган за покупки. Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение
на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини.
Възложители, кандидати, подизпълнители
Дава се възможност на възложителите да ползват консултанти при подготовката на процедурите. Възложителите трябва и
да обяснят защо не са разделили поръчката на обособени позиции в обявлението. Ако пък има обособени позиции, те
трябва да определят предмет, стойност и обем на всяка позиция.
Министерският съвет ще получи правото да може да определи области, в които обществените поръчки задължително се
разделят на обособени позиции.
Възложителите ще могат да искат и варианти в офертата, както и да отстраняват изпълнители, които са сключили
споразумения с други лица с цел нарушаване на конкуренцията и тези споразумения са установени с акт на компетентен
орган.
Що се отнася до икономическите критерии при избора на кандидатите, за минималния оборот се предлага да не надхвърля
два пъти прогнозната стойност на поръчката. Сред икономическите критерии попада и застраховка „професионална
отговорност“, освен различни сертификати за качество, както и доказателство за разполагаемост с технически и човешки
ресурси.
Кандидатите в процедурите ще могат да се позоват на капацитета на трети лица, ако е целесъобразно за конкретната
поръчка, като ще доказват как тези трети лица са поели задълженията си към работата. В офертите си участниците в
търговете ще посочват и избраните от тях подизпълнители и дела от поръчката, който смятат да им възложат. Този дял не
бива да надхвърля 30 на сто.
Възложителят ще може да изисква смяна на подизпълнител, ако той не отговаря на поставените условия. Възложителите
ще могат и директно да плащат на подизпълнители, но при издадено становище на основния изпълнител на поръчката.
Комисиите за оценка на офертите трябва да включват един юрист, а при оценка на технически показатели – поне трима
съответни специалисти.
Обжалване
Жалбите в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу решения, действия или бездействия на възложителите няма
да спират тръжните процедури, освен ако не са срещу решението за определяне на изпълнител и освен ако не е поискана
временна мярка „спиране на процедурата“.
По искане на възложителя КЗК ще може да допуска и предварително изпълнение на процедурата, въпреки подадена
жалба, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или труднопоправима вреда.
Върховният административен съд (ВАС) ще се произнася по жалбите срещу решения на КЗК в срок до един месец от
получаване на жалбата, решенията се предвижда да са окончателни.
√ Калфин: Ще има по-сериозни санкции за работодатели при трудови злополуки
Жертвите при инцидента в комплекс „Слънчев ден“ са вече две
По-сериозни санкции за работодатели при случаи на трудови злополуки. Това предлага социалният министър Ивайло
Калфин, предава пресцентърът на социалното министерство, цитиран от Dnes.bg.
„Вече проведох разговор с министър Христо Иванов и се разбрахме да възложим на експертите законодателни промени,
които да предвидят увеличена наказателна отговорност за работодатели, които наемат работници без трудов договор и
които умират, докато си вършат работата. Ще предложим и увеличаване на паричните санкции за работа без договор“,
посочва Калфин.
Той изрази надежда, че прокуратурата ще разследва бързо ролята на различните институции и лица, които имат
отношение към трагичния инцидент с разрушаването на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“, който се срути върху
разрушаващите го работници.
Ивайло Калфин изрази остро възмущение от зачестилите през последните дни трудови злополуки, при които загинаха и
пострадаха няколко души.
„Ще инструктирам Главна инспекция по труда да засили контрола върху спазване на правилата за безопасност на труда.
Не е допустимо работодателите и работещите да се отнасят с намалено внимание към човешкото здраве и живот“, заявява
вицепремиерът.
Специално внимание ще се обърне и на „консервирането“ на строителни обекти преди активния туристически сезон.
Началникът на обекта в комплекс „Слънчев ден“ е задържан, съобщава информационна агенция „Черно море“, цитирана
Dnes.bg. Мистериозният г-н Георгиев е задържан в малко населено място на територията на Варненска област. Предстои
да бъде разпитан.
2/3 от отломките от сградата вече са вече разринати. Спасителите са извадили тяло от руините на хотела. Жертват още не
е идентифицирана. Така обаче жертвите при инцидента вече са две, като се издирват още двама работници.
Работата по разчистването на руините ще продължи и през нощта. Общо 23 души и два багера работят на мястото на
инцидента. 11 са спасители от Гражданска защита, а 8 са от общината.
По-рано днес стана ясно, че разрешението за ремонт на срутения хотел "Вероника" в комплекса "Слънчев ден" е издадено
от община Варна. То е подписано от главния архитект Виктор Бузев. Разрешението е издадено на „Международен панаир
Пловдив“ АД за ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел "Вероника". В него
обаче никъде не фигурира дейност по събаряне на сградата.
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√ Социалните осигуровки ще растат от 2017 г.
Предложенията на Калфин за промени в КСО вече са за обществено обсъждане, не включват възраст за пенсиониране
за военни и полицаи
Нарастването на социалните осигуровки, което социалният министър Ивайло Калфин предложи в пакета от мерки за
пенсионната реформа, ще започне от 2017 г. Това е посочено в проектозакона за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (КСО), публикуван за обществено обсъждане.
Вноските за фонд „Пенсии“ и фонд „Безработица“ ще нарастват от 2017 г. до 2028 г., пише в документа. Предложението за
повишаване на вноските е с общо 4,5 процентни пункта, като през година се увеличава с 0,5 пр. пункта вноската за фонд
„Пенсии“ и на следващата година – с 0,2 процентни пункта вноската за фонд „Безработица“. Ефектът от по-високите
осигуровки според управляващите ще е допълнителни 1,1 млрд. лв. в бюджета на Националния осигурителен институт
(НОИ) през 2028 г.
Предлага се въвеждането на възраст за пенсиониране от 53 години за балерини, балетисти и танцьори. За военни и
полицаи това не се посочва в предложените промени в КСО. Сега за посочените групи има само изискване за стаж за
излизане в пенсия. Припомняме, че Ивайло Калфин заяви, че с пакета от мерки ще се предложи и въвеждането на възраст
за военни и полицаи. Очаква се такова предложение да бъде направено.
Ще има специални фондове към НОИ, от които да се изплащат пенсиите на военни и полицаи, пише още в документа.
Фондовете ще се попълват от осигурителни вноски и трансфер от бюджета. Ще има и фонд, от който ще се изплащат
социални и инвалидни пенсии.
Управляващите предлагат да отпадне въведеното преди години увеличение на процента от парите за пенсия, които
постъпват в универсален пенсионен фонд (УПФ). Преди години беше предвидено вноската за втора пенсия да стане 7% от
2017 г., но сега управляващите предлагат това да бъде отменено. В момента при осигуровка от 17,8% в частен фонд отиват
5% от осигурителния доход, а останалите 12,8% постъпват в НОИ.
Остава вече предложеното от Калфин плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст
на жените и мъжете през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо
продължителността на живота.
Предлага се първоначално нарастване на възрастта за пенсиониране на жените с 2 месеца всяка календарна година до
2029 г., а от 2030 г. – с по 3 месеца до 2037 г. Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също
първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна
година до 2029 г.
Предвиждат се промени и по отношение на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора
категория труд. За мъжете, работещи в условията на първа категория труд, се предвижда плавно увеличаване на възрастта
за пенсиониране с по 2 месеца, а от 2030 г. – с по 3 месеца за календарна година, до достигането на 57-годишна възраст,
а за работещите в условията на втора категория труд – до 62 г. през 2037 г. За жените от първа категория труд се залага
плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца на година до достигането на 57-годишна възраст и до 62годишна възраст за работещите в условията на втора категория труд през 2043 г.
Въвежда се възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, на които не
достигат до 12 месеца възраст, които имат изискуемия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с по
0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.
От януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията ще се определя като
средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. От същата година от формулата за определяне размера на
пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 3 от КСО, отпада доходът на лицето, върху който
са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г.
От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване
размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер – минимум размера на
швейцарското правило, до достигане на 1,5 на сто.
Съгласно предварително обявеното в проекта са включени и вече предложените от Министерството на финансите
изменения, които засягат правото на родените след 1959 г. да решават дали да се осигуряват в частен пенсионен фонд или
само в ДОО.
Залага се правото на избор да не е еднократно. Ако лицето реши да се осигурява само в НОИ, може след една година да
промени това и да насочи вноските си към частен пенсионен фонд. Докато осигуряването е само в НОИ, парите, натрупани
по индивидуалните партиди за втора пенсия, ще се прехвърлят в бюджета на Сребърния фонд. При връщане в
капиталовата схема те ще се превеждат отново по партидите в същия размер, в какъвто са влезли, тоест - без доходност.
С поправките в КСО се залага младите, които сега започват работа, ако не са избрали фонд три месеца, след като са
започнали работа, да бъдат служебно разпределяни в частен пенсионен фонд, тоест парите няма автоматично да отиват в
НОИ.
Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, като се
създава възможност те да изберат да се осигуряват само във фондовете на ДОО или и в професионалните пенсионни
фондове.
На портала за обществени консултации се посочва, че предлаганите промени ще доведат до финансова стабилност на
пенсионната система и до подобряване адекватността на пенсиите. Ще нараснат и приходите в осигурителната система,
което ще доведе до намаляване на зависимостта на системата от държавния бюджет, се посочва още в документа.
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√ Сметната палата в готовност за одит на КТБ
Постъпило е искане от група народни представители за тази проверка
Сметната палата има готовност да извърши одит на КТБ, съобщи новият председател на палатата Цветан Цветков в
кулоарите на парламента, цитиран от БНР.
По думите му вече е постъпило искане от група народни представители за тази проверка. След решение на Народното
събрание проверката ще бъде извършена, увери Цветков.
„За да проверим колко ефективно е изпълнявал задълженията си банковият надзор към БНБ, ние ще извършим този одит.
Имаме готовност, имаме професионално компетентни одитори, които да извършат такъв одит. Обичайно това е от
категорията на одита на изпълнението, те протичат в рамките на три-четири месеца“, коментира той.
В края на март Цветков коментира, че не би се ангажирал с одита на КТБ, защото това е извън обхвата на Сметната палата.
Председателят на палатата информира още, че ще бъде създаден независим орган, който да разследва доколко
декларираното от политиците отговаря на реалното им финансово и имуществено състояние. Този орган ще работи
самостоятелно и ще бъде създаден в изпълнение на стратегията за превенция и противодействие на корупцията, приета
от МС.
„До момента всички лица, заемащи висши държавни длъжности, бяха задължени да публикуват и да представят своето
финансово и имуществено състояние пред Сметната палата, но тъй като Сметната палата нямаше разследващи функции,
нямаше достъп до банкова тайна, тя не може да провери дали това, което е обявено от съответните лица, съответства
реално на тяхното финансово или имуществено състояние. Това беше една пробойна в нашето национално
законодателство и Сметната палата единствено изпълняваше функцията по публичност на имуществото на лицата,
заемащи висши държавни длъжности“, допълва той.
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