Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ МЛАДИЯТ УЧЕН И ЧИСТАЧКАТА В БАН ВЗИМАТ ЕДНАКВА ЗАПЛАТА
Заради добавката за прослужено време, чието премахване се обсъжда, заплатата на млад учен и на хигиенист в БАН ще
бъде една и съща - така Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, защити премахването на
добавката за стаж:
Ние считаме, че тя трябва да се премахне и предвид прекомерния ръст на минималната работна заплата, защото точно в
резултат на тази добавка в БАН например се получава този ефект младите учени и възрастните хигиенисти, чистачки и
портиери да получават едно и също възнаграждение. Заплатата на чистачката и на учения ще бъде една и съща.
Тази добавка е остатък от миналото, по своя характер е дискриминационна спрямо по-младите при по-малък трудов стаж,
една и съща длъжност, една и съща основна заплата, един и същи труд и един и същи принос, подчерта Велев:
Не винаги белите коси са признак на компетентност, пример за това е IT секторът.
Васил Велев допълни, че в частния сектор има възможности този негативен ефект да бъде неутрализиран.
Президентът на КТ „Подкрепа“Димитър Манолов защити съхраняването на добавката за стаж и обясни, че няма значение
откога съществува тя.
"И аз не знам откога съществува. До какъв извод ще доведе това откога съществува? Ако е нещо отпреди 30 години значи
е нещо старо, гадно, комунистическо и трябва да се махне, така ли? Такава логическа схема ли следваме? Не мога да
разбера докога ще се движим в тази посока непрекъснато да взимаме нещо на хората и това да се счита за голямо
реформаторство и непрекъснато да се бием в гърдите с неща, които тормозят хората. Ако доходите са нормални, тогава
може да стане и анахронизъм, но когато доходите са такива каквито са, нито лев върху заплатата не е анахронизъм."
Според финансиста Мика Зайкова, работодателите и министър Горанов заблуждават обществото, защото добавката за
прослужено време не е за трудов стаж въобще, а за професионален опит в една и съща професия и именно тази добавка
отчита индивидуалния професионализъм и квалификацията и елиминира шуробаджанащината:
Това е добавка за професионален опит и за наличие на квалификация. У нас това се неглижира и затова сме на този хал...
Тази добавка не е комунистическа, тя е от 20-те години на миналия век, когато за комунизъм не е ставало дума, допълни
Зайкова. Според нея, при ниското ниво на доходите в България това е единственото, което влияе върху увеличаването на
работната заплата. Зайкова подчерта, че тази добавка не се получава цял живот, защото в условията на тежка безработица
хората сменят не само работните си места, но и професията си.
Според експерта, става дума за цената на труда и никой у нас не иска да говори за това да се определи цената на труда –
за всеки тип професия, за час, за ден, седмица, месец:
В България трудът е все още по тодорживковски, каквото има работодателят "на джоб и на сърце".
Списание БГ Предприемач
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Васил Велев ) и Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на Канадско-българският бизнес съвет (КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумението. То се
определя като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството,
търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.
Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай. Канадскобългарският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата мисия е
да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между България и
Канада. Неговите основни дейности са: предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара,
законите и подзаконовите нормативни актове в България; организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
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организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на канадци
в България; организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми); поддържане на
сътрудничеството с нашите партньори в България.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Депутатите приеха данък "уикенд"
До 70% от данъка върху добавената стойност да може да бъде възстановяван, ако служебен автомобил се използва и за
лични нужди. Това решиха депуаттите като приеха на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Поправката станала известна като данък "уикенд" превизвика остри реакции в парламента.
Петър Славов обяви, че той и колегите му от Реформаторския блок са притеснени от въвеждането на налога.
"Виждаме възможност за тормоз особено върху малкия и средния бизнес", заяви той.
"Уикендът за малкия бизнес не е това, което е за държавния чиновник-работа от 9 до 17", добави Славов.
Според него работещите в събота и неделя, създават допълнителен продукт и не трябва за бъдат облагани.
Промените в закона предвиждат още Националната агенция по приходите да изисква допълнителни пояснения от
фирмите за всеки закупен автомобил с цена над 5000 лева. Така ще се спре практиката служебни коли да се ползват за
лични цели. Те се регистрират на фирмата, за да им бъде възстановен данъчният кредит.
С измененията се дава възможност всички фирми, които са си приспаднали ДДС за имоти и вещи над 5 хил. лв., да подадат
декларация в НАП.
Компанията ще трябва да докаже с методика, че използването на активите е само за служебни цели.
Кешовите разплащания да паднат от 15 000 на 5000 лева, пише още в законопроекта.
Междувременно депутатите отхвърлиха внесените предложения на БСП за промени в закона за ДДС и за данъците върху
доходите на физически лица. В измененията беше записано да се въведе прогресивното облагане на доходите на
физическите лица и да се премахне плоският данък, възстановяване на данъка на работещите на минимална работна
заплата и намаляването на ДДС за детските стоки.
„За пореден път предлагаме Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физически лица,
който предвижда прогресивно подоходно облагане. Прогресивното облагане е не само въпрос на справедливост, но и на
икономическо развитие", заяви лидерът на БСП Михаил Миков от парламентарната трибуна.
√ Бъчварова: С 8 млн. лв. да се увеличат разходите по проектния бюджет на МВР за 2016 г.
С предложените средства не можем нищо да направим по същество. Предлагаме разходите по проектния бюджет на МВР
за 2016 година да бъдат увеличени със 7 млн. лева и за капиталови разходи с 1 млн. лева или общо 8 млн. лева. Това каза
по време на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред министърът на вътрешните работи Румяна
Бъчварова, предаде „Фокус”.
„По-скромно от това не мога да си представя. Във връзка с необходимостта от авансово осигуряване на дейности през 2016
година по проекти и проблеми на ЕС, изпълнявани от структурите на МВР, следва да бъдат предвидени общо 30 млн. лева.
Плюс тях е необходимо да осигурим средства за авансови плащания”, обясни Бъчварова.
Тя коментира, че този 1 млн. лева за закупуване на йодни таблетки на практика отсъства и не могат да го осигурят, което е
изключително голям риск за страната. „С предвидените разходи по бюджета за 2016 година не могат да бъдат осигурени
финансови средства за поддръжка и развитие на националната система за ранно предупреждение и оповестяване в
рамките на 1 млн. лева”, допълни Бъчварова.
Според нея, неосигуряването на необходимите средства, води до намаляване възможностите за техническо развитие на
системата, а и до невъзможност за нейната реална експлоатация. „Преговаряме за разработване на една система с
телеоператори, които да изпращат съобщения към засегнатите райони”, каза още Румяна Бъчварова.
√ Винетката за кола 97 лв. годишно, стикерът за тир на ден расте само с 5%
След 2 години камионите ще плащат такса на бариери - за изминат километър
97 лв. е цената на годишната винетка за леки автомобили, реши вчера кабинетът.
Имало е предложения от работните групи да се плаща 145 лв. и дори 150 лв., каза шефът на пътната агенция инж. Лазар
Лазаров. В момента цената е 67 лв., увеличението е с 44,7%.
Заради доходите на българите е приет най-ниският вариант за поскъпване на годишния стикер, обясни министърът на
регионалното развитие Лиляна Павлова.
Седмичната винетка за леките коли ще струва 15 лв., при 10 лв. сега. Месечната винетка поскъпва от 25 на 30 лева.
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Вдигането на цените на винетките за леки коли, камиони и автобуси ще докара допълнително за ремонт на пътищата
догодина 73,5 млн. лв. Приходите от винетки ще достигнат около 300 млн. лв. през 2016 г., през 2014 г. са били 224 млн.
лв.
Павлова представи и анализ колко винетни стикера се предоставят безплатно на социално нуждаещи се. Те са около 180
000 годишно, на обща стойност около 12 млн. лв.
За поддържане на републиканската пътна мрежа в добро състояние трябват 600 млн. лв. Дори с увеличението резултатът
ще е нулев, заяви Лазаров и след като министърката го поправи, каза, че поне ще успеят да задържат сегашното състояние.
България е на 104-о място по качеството на пътищата сред 148 страни, сочи анализ на Световната банка. Това е и мотивът
да се променят цените на винетките, които са “замръзнали” от 2008 г., тоест 8 години, заяви Павлова и показа с графика,
че за това време средната заплата се е увеличила с 60%.
Освен това България е сред държавите с най-ниски стойността на винетките. (Виж теблицата)
Най-голямото поскъпване на винетките е за старите камиони Евро 0, I, II. Увеличението на годишния стикер при тях е от
1300 но 1743 лв. При екологичните увеличението е от 1000 на 1340.
При екологичните автобуси винетката поскъпва от 526 на 808 лв.
Дневната винетка за всички камиони и автобуси ще бъде 21 лв., или увеличението е само с 5%. Това е заради
евродиректива, която постановява тя да не надвишава 11 евро.
Така че точно винетките за транзитния трафик на тирове, който троши пътищата, е с най-малко увеличение.
Павлова заяви, че справедливото плащане е за изминат километър
Това предлага и Световната банка, която представи доклада си и той бе приет от кабинета. Решението на правителството
е да бъде въведена толсистема за камиони и автобуси и електронна винетна система за леките автомобили.
До три месеца трябва да бъде изработена техническата документация, за да се обяви конкурс кой да изгради толсистемата.
Тя ще е на всички републикански пътища и ще се изгражда чрез публично-частно партньорство, обясни Павлова.
Тя отговори на “24 часа”, че публично-частно партньорство при толсистемата означава, че този, който печели конкурса, ще
инвестира в създаването ѝ, после ще бъде неин оператор. От събраните такси ще му се изплаща изграждането на
системата. Цените на толтаксите обаче ще бъдат определени от правителството.
Павлова се надява, че въвеждането на толсистемата и електронната винетка може да стане през 2017 година, но даде срок
и 2018 година, тъй като предстои процедура за избор на изпълнител, а както се знае, част от тях биват обжалвани. И
становището на Световната банка е да се въведе колкото се може по-бързо плащането на километър за камиони и
автобуси, тъй като има недофинансиране на пътищата у нас.
Обмислят дали автобусът ще поскъпне
Автобусните превозвачи са на различно мнение за повишението на цените на годишната винетка. Увеличението за новите
екологични автобуси, с които возят повечето фирми, е от 526 на 808 лева.
От “Груп” и “Етап” смятат, че при 50 автобуса в движение разходът, и то в края на годината е към 40 000 лева и това ще е
тежко за една фирма. Още не се знае дали това ще се отрази на цената на билета.
От “Юнион Ивкони” пък заявяват, че нямат нищо против увеличението на цената на винетката и то няма да доведе до
промяна в цената на билета.
Шефът на “Биомет” Ваньо Алексиев заяви (фирмата извършва както автобусни, така и товарни превози), че това поскъпване
на винетката ще влезе в цената на транспортната услуга, но всичко зависело от пазара. Той каза, че би приел това
увеличение, ако парите наистина ще отидат за ремонт на пътищата, а не да изтекат в разни корупционни схеми.
Миролюб Столарски, шеф на “Карат С”, заяви, че е в чужбина, но като се прибере, ще започнат да правят сметки.
Световната банка: Крещяща е нуждата ви от модернизация на пътищата
Световната банка предлага въвеждане на толсистема за камиони и автобуси и електронна винетка за леките автомобили.
Това ще позволи и различни цени за различните пътища, става ясно от нейния доклад, който вчера кабинетът прие.
Преди това обаче тя дава диагноза на състоянието на пътната мрежа. Финансов недостиг от 6,922 млрд. лв., констатира
Световната банка в доклада си.
Това число е залегнало и в стратегията за развитие на пътната инфраструктура за 2016-2020 г.
Анализът на банката показва и хронично недофинансиране на пътната система, крещяща необходимост от модернизация
на шосетата.
Тя предлага въвеждане на модела на тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки
моторни превозни средства. Наречена е смесена система.
Министър Лиляна Павлова отчете, че от 2009 до 2015 г. у нас са инвестирани почти 3,150 млрд. лв. за подобряване на пътна
инфраструктура. Изградени са нови 300 км магистрала и са рехабилитирани 5000 км пътища, но финансирането е
недостатъчно, за да може те да се поддържат в добро състояние.
Само за поддържането на тези нови 300 км аутобани трябват между 15 и 20 милиона лева на година, допълни Павлова.
Вестник Труд
√ Приеха Бюджет 2016 на първо четене в парламентарна комисия
Бюджет 2016 е приет на първо четене от Комисията по вътрешна политика и обществен ред, съобщи „Фокус”.
Предложеният бюджет бе приет с 9 гласа „за” и 6 „против”.
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Вестник Капитал Daily
√ ДПС победи. Скъпият ток от тор остава
Предложението на ГЕРБ за орязване на преференциите за биоцентрали от 1 януари не мина на второ четене в комисия
Катастрофалният резултат на ДПС на кметските избори в Пловдив, който се прероди в подкрепата за спечелването на
кандидата на ГЕРБ Иван Тотев, явно си има цена. Тя е във възможността над 50 стартирали проекта за централи на биомаса
с изгаряне на животинска тор да бъдат изградени, което ще струва на Националната електрическа компания и
потребителите на електроенергия над 197 млн. лв. годишно.
Парламентарната земеделска комисия отхвърли предложението преференциите за централите на оборска тор да
отпаднат, ако са изградени след 1 януари 2016 г. В момента законът предвижда отпадане на високата цена за централите,
които ще бъдат завършени след 30 юни 2016 г. На практика с предложението се целеше да бъдат спрени няколко десетки
проекта, които вече са в ход и които няма да могат да бъдат завършени до края на тази година.
Щедрото гласуване стана в сряда, когато земеделската комисия трябваше да гледа промени в Закона за опазване на
земеделските земи. Вместо със земеделските текстове обаче депутатите започнаха обсъждането на предложения за
промяна на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗЕВИ), които бяха внесени в преходните и заключителните
разпоредби между първо и второ четене на земеделския закон. Въпросната поправка, която цели да съкрати срока за
получаване на преференциите, беше внесена от депутата от ГЕРБ Пламен Тачев.
По време на комисията предложението беше подкрепено от Министерството на енергетиката, на земеделието и от
Комисията за енергийно и водно регулиране. Председателят на КЕВР Иван Иванов все пак посочи, че според него
животинската тор трябва да бъде оползотворявана. Иванов уточни пред "Капитал", че КЕВР е намалил вече цената с 30%
за този вид енергия. Според него това ще отсее спекулантите и ще остави само земеделските производители, които биха
могли да оползотворяват отпадъците и да бъдат подпомагани.
Противници с интереси
Сред депутатите имаше отявлени противници на поправката. Един от тях е депутатът от ДПС Венцислав Каймаканов. При
последните промени на закона, които касаеха биомасата, той не гласува, тъй като е в конфликт на интереси. Причината е,
че братът на Каймаканов - Благой, е един от собствениците на фирмата "Биома газ", която в момента разработва проект за
изграждането на централа на биомаса и би била един от преките засегнати от гласуването на поправката. Бащата на
Каймаканов пък има ферма за 1200 крави, откъдето идва суровината за централите на неговите бизнес партньори. Един
от тях е Христо Рогачев, собственик на "Биона газ", който също има проект за централа от 1.5 мегавата в напреднала фаза.
По време на обсъждането на поправката в сряда Каймаканов коментира, че в България годишно остава около 15 млн.
необработен тор годишно, заради който страната ни ще търпи санкции от Европейската комисия. Става въпрос за
изискванията на Нитратната директива, според която от 1 януари 2016 г. оборският тор не може да се изхвърля свободно
в полето, а трябва да се оползотворява (той, разбира се, може и да се складира, което е по-евтиното решение). Каймаканов
посочи също, че вносителите не са мотивирали предложението си за въпросната поправка. Тачев на практика не беше в
залата, за да се аргументира, а това не можаха да направят добре както заместник-министърът на енергетиката Жечо
Станков, така и колегата му Цветан Димитров от земеделското министерство, които бяха на обсъждането на поправката.
Каймаканов, който е близък на лидера на ДПС Лютви Местан, беше кандидат за кмет в Пловдив, като постигна
микроскопичен резултат. За сметка на това в иначе гласуващия за ДПС ромски квартал "Столипиново" кандидатът на ГЕРБ
спечели с 800 гласа пред конкурента си Славчо Атанасов. Тотев победи на втори тур с общо 1500 гласа повече от Атанасов.
Без помощта на ДПС той вероятно нямаше да успее да запази Пловдив за ГЕРБ.
Обръщането на ГЕРБ
Отявлен противник на ограничението за преференциалната цена да бъде въведено от януари 2016 г. беше и депутатът от
ГЕРБ Георги Андонов. Той посочи, че условията за изграждане на централи от биомаса се променят три пъти за една година
и също заплаши със санкции по Нитратната директива. Самият той обаче посочи, че за изграждането на централи за
оползотворяване на оборския тор от фермерите има и европрограми и че това не е инвестиция, която е по джоба на
обикновените фермери. За тях обаче има проекти, които са финансират от Държавен фонд "Земеделие". Андонов обаче
не може да бъде съвсем безпристрастен по въпроса, тъй като баща му също има проект за изграждането на централа на
биомаса. В тази връзка от групата на ГЕРБ са му давани препоръки да не гласува по законодателни текстове, които засягат
тази материя.
Против поправката беше и Румен Йончев от "България без цензура", който посочи, че е много притеснен от смяната на
срока, тъй като поставя инвеститорите в тези проекти в непредвидима ситуация.
На практика нито един от депутатите не защити въпросната поправка. На финала 8 от тях гласуваха "за", 6 "против", а двама
се въздържаха.
Веднага след като гласуването приключи, Каймаканов и Йончев започнаха да се прегръщат и поздравяват с инвеститорите,
излизайки от залата.
Решението на земеделската комисия не е окончателно, тъй като предстои гласуването му и в пленарна зала, където
гласовете могат да се обърнат и в полза на поправката. Това обаче няма да стане без подкрепата на ГЕРБ, която изглеждаше
разколебана по време на обсъждането в земеделската комисия.
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√ Новите пенсионери продължават да се увеличават
Расте и броят на хората с новоотпуснати инвалидни пенсии, макар и минимално, сочат данните на НОИ за
деветмесечието
Броят на хората с инвалидни пенсии продължава да се увеличава, макар и минимално (с 0.3%) към края на септември 2015
г. на годишна база. Продължава да нараства, и то с по-бързи темпове, и броят на новоотпуснатите пенсии, както и на
новоотпуснатите инвалидни пенсии. Те са 39.6% от всички новоотпуснати пенсии за деветмесечието. Така от общо 2.18
млн. пенсионери над 513 хил. (23%) са с водеща пенсия по инвалидност, а друга част получават инвалидна пенсия като
втора, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ).
Все повече
Данните показват още, че новоотпуснатите пенсии растат като цяло - с почти 8000 повече (+10.4%) за деветмесечието на
годишна база, въпреки че общият брой пенсионери намалява с 0.2%. Това не е изненада предвид факта, че още преди
година имаше съществен ръст на желаещите да се пенсионират, когато още не беше решено дали нарастването на
възрастта за пенсиониране ще бъде размразено след замразяването му при кабинета "Орешарски".
От 2016 г. вече започва плавно повишаване на пенсионната възраст и осигурителния стаж с 2 месеца. Очакванията са, че
догодина броят на пенсионерите ще се увеличи с 12 хил. спрямо 2015 г. и ще достигне 2 186 200 души, както е записано и
в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Управителят на НОИ Бисер Петков заяви пред bTV в сряда, че за следващата година планираните разходи за пенсии са 8.7
млрд. лв., което е повишение с 350 млн. лв. и се дължи преди всичко на индексирането на пенсиите от 1 юли 2016 г. Според
него съотношението 100 осигурени лица да издържат 80 пенсионери, както е в момента, не е достатъчно, за да може да
се самофинансира системата в момента, а перспективите занапред са по-лоши.
Междувременно в сряда кабинетът одобри коледни добавки от 40 лв. за 1.275 млн. пенсионери с пенсии до 300 лв. Това
ще струва на бюджета 51 млн. лв.
Притеснителни тенденции
Прогресивно през всяко тримесечие на 2015 г. нараства бройката на новоотпуснатите инвалидни пенсии, сочат данните,
въпреки действащите от 1 януари 2015 г. промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), според които при
отпускането на пенсии поради общо заболяване трябва да са плащани осигуровки върху поне 1/3 от изискуемия
минимален осигурителен стаж. Тогава беше и прекратена възможността за изплащане на социална пенсия за инвалидност
като втора пенсия към вече отпусната за осигурителен стаж и възраст или към друг вид. Въпреки това броят новоотпуснати
инвалидни пенсии за първите девет месеца е с 4% по-висок от този за същия период на 2014 г., а разходите за тях са се
увеличили с 31 млн. лв.
Почти добра новина
Интересен момент от отчета на НОИ, е че броят на новоотпуснатите пенсии на полицаи и военни през третото тримесечие
продължава да спада спрямо предходните две и сега е наполовина спрямо първото тримесечие, което обаче се отличава
с повече нови пенсионери от обичайното. За деветмесечието на годишна база обаче има ръст от 4%.
Бисер Петков коментира, че не очаква натиск върху НОИ заради реформата в МВР и нагласите, че много хора в сектор
"Сигурност" ще поискат да се пенсионират по-рано. Тази група осигурени не е толкова голяма, за да застрашат системата,
подчерта управителят на НОИ.
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√ Депутатите приеха първата част от Кодекса за застраховане
Народните представители поискаха намаляване правата на КФН, ще обмислят още да има ли застраховка "Сервиз"
Членовете на икономическата комисия в парламента одобриха на второ четене около една пета от текстовете на новия
Кодекс за застраховането. Той бе изготвен от Комисията за финансов надзор и одобрен от Министерски съвет и трябва да
замени действащия от 2005 г. документ, по който към момента има над 20 поправки. За малко повече от 2 часа народните
представители гласуваха първите 127 члена от кодекса без промяна, т.е. както бяха предложени от работната група от
депутати и експерти. Единствените няколко текста, по които възникнаха дебати, бяха относно правата на регулатора и
въвеждането на нова задължителна застраховка "Сервиз". Тяхното гласуване бе отложено за следващо заседание с
уговорката, преди това те да бъдат прецизирани.
Ключово в приетите членове е въвеждането на евродирективата "Платежоспособност 2" от 2009 г. Според текстовете
капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователните и на презастрахователните компании ще бъде
изчислявано по такъв начин, че да гарантира свеждането на риска им от неплатежоспособност до 0.5% в рамките на
едногодишен период.
Отложено за уточнения
Спорните текстове, чието гласуване бе решено да бъдат отложени, засягаха основно правата на регулатора. Депутатите
Делян Добрев от ГЕРБ и Мартин Димитров от РБ бяха против правото на комисията да изисква допълнителна информация
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от застрахователни компании, които искат да осъществят придобиване. Според тях с всяко едно допълнително искане КФН
удължава срока за произнасяне по сделката с 20 дни и така може да забавя приключването ѝ неограничено. Ръководителят
на застрахователния надзор Ралица Агайн коментира, че подобен текст е в сила и в момента.
Депутатите бяха против и правото на КФН на съгласувателно одобрение на назначен от дадена застрахователна компания
одитор. В момента регулаторът одобрява списък с одитори, които могат да извършват дейността, докато в новия текст
всеки един застраховател ще трябва да иска разрешението на комисията при избора си на проверител. Отложено беше и
гласуването на текст, който дава еднолично право на регулатора по собствена преценка да преоценява активите и пасивите
на застрахователно дружество.
Застраховка "Сервиз"
Не бе гласуван и членът, който въвежда нова задължителна професионална застраховка за автосервизи, с които
застрахователите имат договор. Предвижда се тя да покрива щети, включително неимуществени, до 1 млн. лв., които са
вследствие на действие или бездействие на сервизите при ремонт на застраховани превозни средства. Според депутатите
свободните търговски отношения между застрахователи и автосервизи не е необходимо да се записват в закона и това
само може да доведе до увеличаване цената на полиците.
Най-обсъжданите промени в сектора са в неразгледаната част от кодекса. Една от тях е изричната забрана задължителната
"Гражданска отговорност" да се продава онлайн. Полици и сега могат да се поръчат в интернет, но брокерите изпращат
физически копия със стикери. Залепването на задължителен стикер, което е предвидено и в новия кодекс, е също
атакувано като нелогично за електронния XXI век от председателя на Българската асоциация на пострадалите при
катастрофи Владимир Тодоров.
√ Прилагането на новите финансови регулации в ЕС може да се отложи
Еврокомисията обмисля едногодишна отсрочка за предивидените промени
Банките в Европейския съюз могат да получат повече време, за да приложат новите регулаторни изисквания за
финансовите пазари. В сряда Европейската комисия коментира, че вероятно няма достатъчно време фирмите да приложат
правилата, предвидени в новата директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID II). По план те трябва да влязат
в сила от януари 2017 г. Брюксел отчита, че може би ще има нужда от едногодишна отсрочка, за да може секторът да
адаптира бизнеса и системите си, пише Bloomberg.
Недостатъчно време
Еврокомисията посочва като причина за предложената отсрочка голямата сложност на нужните законови мерки и
свързаните с това технологични стандарти, както и огромното количество работа, която трябва да бъде свършена от
регулаторите и компаниите. Комисията се позовава и на предупрежденията на европейския пазарен регулатор ESMA, че
няма да е възможно определени аспекти от MiFID II да бъдат приложени в срок. Представители на ESMA посочват
конкретно заложените в новата директива регулаторни технически стандарти, известни като RTS. Преди да вземе
окончателно решение по въпроса, ЕК ще проведе консултации с Европейския парламент и страните от ЕС.
Финансовите институции усилено лобират срещу новите правила, които според тях застрашават бизнеса им. Банките са
особено критични към мерките за прозрачност при търговията с облигации и платените инвестиционни изследвания.
"Резултатите от отсрочката могат да са в две посоки", коментира Ричард Рейд, специалист по финансови регулации в
University of Dundee. "От една страна, това дава повече време нещата да се направят както трябва и намалява вероятността
от срив на системата. От друга страна, това може да забави инерцията за реформи и да позволи на индустрията да работи
за облекчаване на мерките", изтъква той.
Капиталови пазари
Промените в правилата за финансовите пазари заемат централна роля в усилията за подсилване на регулациите след
кризата от 2008 г. Новите правила ще засегнат всички компании, опериращи във финансовия сектор на ЕС – от банкови
гиганти като Deutsche Bank и Goldman Sachs до малките хедж фондове. Различни групи, представляващи финансовия
сектор, отдавна настояват за отсрочка, изтъквайки, че компаниите се нуждаят от повече време, за да се адаптират към
новите правила, много от които изискват значими технологични промени в системите им.
Deutsche Bank предупреждава, че може да има "потенциално вредни ефекти за капиталовите пазари" от новите правила
за прозрачност на търговията с ценни книжа, които надминават стандартите в САЩ. Индустрията критикува и
ограниченията при платените финансови изследвания, насочени срещу конфликти на интереси сред отделните участници
в търговията. Освен от банки тези точки от плановете са критикувани и от финансовите министри на трите най-големи
икономики в региона – Германия, Великобритания и Франция.
√ Норвегия финансира зелени иновации за 11.5 млн. евро в България
Подкрепени са 32 проекта, насочени към екологична икономика
Проекти за иновации в зелена индустрия за 11.5 млн. евро подкрепи Норвежкият финансов механизъм 2009 - 2014 (Norway
Grants). Едноименната програма е насочена към реализация на бизнес намерения, свързани с развитието на екологична
европейска икономика. Нейното мото е "Добре за бизнеса – добре за околната среда", обобщи Ане Лисе Рогнлидален,
мениджър на "Иновации в зелена индустрия", при представянето на резултатите.
Близо 360 хил. евро среден размер на гранта
Оператор на програмата е държавната агенция "Иновация Норвегия", тя е сертифициращ и разплащателен орган и на
практика няма посредник между нея и одобрената за финансиране компания.
Подкрепа от "Иновации в зелена индустрия" получават 19 малки български фирми, 6 – средни, 4 – големи, една държавна
организация и три – неправителствени. Средният размер на безвъзмездното финансиране (грант) е приблизително 358
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хил. евро, покриващи средно 46% от разходите. Двадесет и четири са партньорските проекти с норвежки организации.
Крайният срок за изпълнение на проектите е 30 април 2016 г.
Досега "Иновации в зелена индустрия" е подкрепила дейности, насочени към разработване, внедряване, инвестиции и
обучение, свързани с екологични технологии, иновативни продукти и услуги, повторно използване на отпадъци, енергийна
ефективност, ВЕИ.
"Отпуснатите безвъзмездни средства дават възможност на българските инвеститори да освободят част от капитала си и да
го насочат в други посоки или да инвестират в по-скъпи технологии, които не биха си позволили само със собствени
средства. Крайният резултат е повишаване на ефективността и производителността на труда и като следствие от това на
конкурентоспособността на фирмите. Освен това част от подкрепените проекти са в райони с висока безработица и
създават работни места, включително и за ромското население. Програмата укрепва и двустранните отношения между
България и Норвегия – 75% от проектите са реализирани в партньорство между организации от двете страни", обобщи Ане
Лисе Рогнлидален.
По-малко разходи, по-голяма ефективност
Фирма "Хайтек" изгражда ново иновативно предприятие в община Баните, Смолянска област, за производство на брикети
и пелети от отпадъчна дървесина. Инвестицията е за 517 800 евро, от които 300 хил. евро са безвъзмездни от програма
"Иновации в зелена индустрия", уточни собственикът Симеон Борисов. По думите му след приключване на проекта
предприятието ще произвежда годишно до 20 хил. тона екогорива и ще отвори 15 нови работни места в селски район с
висока безработица. Фирмата е направила протопип на изделията и е получила златен медал за иновативност на есенния
Международен панаир в Пловдив.
"Зелен монитор", или централизирана система за производствена поддръжка, базирана на състоянието, е проект на
"Интерконсут България", който също е сред одобрените. Целта му е въвеждане на модерна софтуерна технология, с която
в реално време се извличат данни и параметри от производствените машини, които се обработват в информация, графики
и статистики и подпомагат вземането на решения за поддръжката, обясни Стоян Боев, собственик на фирмата. Проектът
се изпълнява съвместно с норвежки партньори, бюджетът му е 1.430 млн. евро, от които 668 хил. евро са безвъзмездни.
Единственото държавно предприятие, чийто проект е получил одобрение по програмата, е фонд "Затворно дело". Целта
на инвестицията е изграждане на зелен цех към Централния затвор в София за производство на панели и бойлери,
загрявани от слънчевата енергия. Бюджетът е 493 хил. евро, от които безвъзмездни са 250 хил. евро. Вече са обучени 130
лишени от свобода, които ще работят в цеха. Държавното предприятие е регистрирало и търговска марка Sinox за
продуктите, които предстои да бъдат тествани и пуснати на пазара, обясни ръководителят на проекта Явор Димитров.
Фондацията за биологично земеделие "Биоселена" в партньорство с Кралското норвежко дружество за развитие и
Аграрния университет в Пловдив е получила 200 хил. лева грант за изграждане на пилотни инсталации в три кравеферми
в страната за осигуряване на топла вода чрез ВЕИ, обяснява Стоилко Апостолов, управител на фондацията.
Съфинансирането е 20 хил. лв., а избраните ферми са в Цар Калоян, Момино село, община Раковски, и с. Добродан, Троян.
По-голям бюджет
През 2009 - 2014 г. България е получила безвъзмездно 126.6 млн. евро по линия на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Норвежкия финансов механизъм. Механизмите са приносът на
Норвегия (която предоставя 97% от средствата), Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните
различия в Европа.
Това е вторият програмен период за страната ни. Средствата са насочени към няколко приоритетни области - опазване и
управление на околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен ред, културно
наследство, развитие на гражданското общество, стипендии.
Първият програмен период беше през 2007-2009 г., когато България получи 41.4 млн. евро за финансиране на проекти,
свързани с опазване на околната среда и културното наследство, грижа за децата, Шенген, зелена енергия и др.
"Държавите донори вече са определили бюджет от 210 млн. евро за България през новия програмен период. След
постигане на споразумение с ЕК предстоят преговори със страните, които ще получат средствата. Очаква се в средата на
2016 г. да има конкретни договорености, но отсега е ясно, че безвъзмездните средства за България са увеличени", съобщи
Мариана Кордова, директор на дирекция "Управление на средствата от ЕС" в Министерския съвет.
Резултатите от програмата "Иновации в зелена индустрия"
- Подадени са били 110 проекта с искане за безвъзмездното финансиране за приблизително 49 млн. евро общо.
- Одобрени са 32 проекта с общ бюджет 24.8 млн. евро, от които 11.5 млн. евро безвъзмездни.
- Финансова подкрепа са получили 19 малки български фирми, 6 – средни, 4 – големи, една държавна организация и три
– неправителствени.
- Двадесет и четири са партньорските проекти с норвежки организации.
"Иновация Норвегия"
"Иновация Норвегия" е държавна агенция, създадена със специален закон към норвежкото Министерство на търговията и
промишлеността. "Тя е най-важният инструмент на норвежкото правителство за подкрепа на иновациите и развитието на
норвежкия бизнес и нейната цел е да подкрепя основно малки и средни предприятия и предприемачи", обясни Ане Лисе
Рогнлидален. От 2007 г. агенцията предлага финансови услуги в България и е програмен оператор на "Иновации в зелената
индустрия" в България, Полша и Румъния, където управлява проектното портфолио от близо 123 милиона евро.
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Вестник Сега
√ 1000 души са избрали да се осигуряват само в НОИ
Бюджетът на общественото осигуряване за 2016 г. не мина на първо четене в ресорната комисия
За около два месеца над 1000 работещи вече са се отказали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен
фонд. Това са родени след 1959 г., които са поискали пълната им вноска за пенсия - 17.8 на сто, да отива само в държавния
пенсионен фонд. Това съобщи за "Сега" управителят на НОИ Бисер Петков. Той представи бюджета на ДОО за догодина
пред социалната комисия в парламента, но заради отсъстващи депутати от управляващата коалиция той не бе приет.
Против гласуваха от Патриотичния фронт, БСП и ДПС. Този гаф най-вероятно ще бъде поправен при следващите гласувания
в зала и в комисия.
Броят на избралите да се осигуряват само в НОИ е нищожен на фона на общия брой българи, които се осигуряват в УПФ.
Но реално възможността за това съществува от два месеца. Освен това още 7000 ранни пенсионери - военни, полицаи и
др. - са поискали да им бъде преизчислена пенсията от НОИ. За целта те са прехвърлили сумите, които имат по
индивидуалните си партиди, в частните фондове в НОИ. Досега техните пари стояха блокирани в универсалните фондове,
тъй като допълнителното осигуряване плаща пенсия само при навършена обща пенсионна възраст. Полицаите обаче се
пенсионират средно на 52 г. и трябва да чакат над 10 г., за да получат втората си пенсия. След като са прехвърлили парите
си в НОИ, хората от сектор "Сигурност" са получили средно около 70-80 лв. над първата пенсия. НОИ очаква догодина 114
млн. лв. от избралите да се осигуряват само там и от местенето на натрупаните суми по индивидуалните партиди на
ранните пенсионери.
За 2016 г. бюджетът на НОИ минава 10 млрд. лв. Над половината от сумата ще дойде не от осигуровки, а от държавния
бюджет. Въпреки пенсионната реформа догодина растат както пенсионерите, така и разходите за пенсиите. За да няма
дефицит в НОИ догодина, за работещите трета категория вноската трябва да се повиши с 19%, сочат изчисленията.
Минималните осигурителни прагове се увеличават със 7.5%. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600 лв. съответно и таванът на пенсиите остава 910 лв. От него сега са ограничени 33 хил. души. Средното увеличение на пенсиите
от 1 юли ще е 2.5%. Очаква се средната пенсия да стане 331 лв. и 62 ст., или с около 11 лв. по-висока от тазгодишната.
УСЛОВИЯ
От 1 януари годините и стажът за пенсиониране на хората от масовата трета категория растат с по два месеца. Жените ще
се пенсионират на 60 г. и 10 месеца със стаж 35 г. и 2 месеца. За мъжете ще са нужни 63 г. и 10 месеца и осигуряване 38 г.
и 2 месеца. Хората без стаж ще могат да се пенсионират на 65 г. и 10 месеца, ако са се осигурявали поне 15 г. Въвежда се
и възможността човек, на когото не достигат до 12 месеца възраст, да се пенсионира с намалена с 0.4% пенсия.
Служителите на сектор "Сигурност" най-накрая ще имат минимална възраст за пенсиониране - от 52 г. и 10 месеца, но тя
няма да важи за хората, които натрупат необходимия 27 г. стаж до края на тази година.
√ Винетките поскъпват драстично
От 1 януари 2016 г. годишният стикер за лек автомобил ще струва 97 лева
Правителството взе вчера решение за драстично увеличение от 2016 г. на цените на винетките за всички превозни
средства. Това стана въпреки многократните обещания, че ще поскъпнат само таксите за товарните автомобили и за
автобусите. Ръстът на цената на годишните стикери за леките автомобили е близо 45%. При различните видове товарни
автомобили оскъпяването достига до 55%. Това веднага стана повод да се прогнозират фалити на по-дребните превозвачи,
сериозно поскъпване на междуградските пътувания с автобус и на стоки от първа необходимост.
От януари годишният стикер за леките коли става 97 лв. вместо сегашните 67 лв. Месечната винетка за леките автомобили
вече ще е 30 лв. при 25 лв. досега, а седмичната - 15 лв. при 10 лв. в момента. За автобусите, отговарящи на стандарта Евро
I и II, годишната винетка става 1743 лв. вместо досегашните 1300 лв. За пътните превозни средства с по-висок евростандарт
винетката се увеличава от 1000 на 1340 лв.
Увеличението на винетките нормативно става с промяна на тарифата за таксите, събирани от Агенция "Пътна
инфраструктура" (АПИ), която се гласува от правителството. Затова формално не е правено обществено обсъждане, както
е при промени в нормативни документи като наредби, постановления и закони. Но според юристи новите винетни такси
могат да бъдат оспорвани в съда от заинтересованите. Още повече че няма финансов анализ как точно са били определени.
На въпрос на "Сега" вчера от пътната агенция обясниха, че са се съобразили с анализ на Световната банка, която бе наета
за консултант за промяна на системата за събиране на пътните такси. В разпространения вчера документ на банката обаче
се говори за варианти за електронните винетки и за тол таксите и не се споменава защо трябва да се повишават винетките.
Един от мотивите, изтъкнати от регионалния министър Лиляна Павлова за драстичното увеличаване на цените, е фактът,
че от 2008 г. цената на винетките не е променяна. За тези години обаче средната работна заплата се била увеличила с 60%,
а минималната - със 73%. В същото време била нараснала нуждата от средства за поддръжка на пътната инфраструктура,
особено след пускането на новите близо 300 километра магистрали. Според Павлова нетните годишни приходи от винетки
са около 180 млн. лв., а за да се подобри трайно пътната мрежа, са нужни минимум 600 млн. лв. годишно. С новите цени
се очаква в бюджета да влязат още 73 млн. лв. Преди време шефът на пътната агенция Лазар Лазаров изчисли, че за
поддръжката на пътищата в отлично състояние всяка година са нужни поне 1 млрд. лв.
"Надяваме се, че около 250 млн. лв. ще можем да инвестираме в текущи ремонти, поддържане и почистване на пътищата.
Тези средства обаче също са недостатъчни", обясни Павлова. Тя аргументира ценообразуването на новите винетки за
тежките камиони с европейска директива, според която максималната стойност на дневната винетка е 21 лв. Затова тя е
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била увеличена с един лев и след това тези пропорции са приложени при цените на седмичните, месечните и годишните
стикери.
"Който ползва, той трябва и да плаща за това. Така че аргументът - нужни са ни повече пари за поддръжка на пътя, е найлогичният", обясни Лиляна Павлова. Тя посочи, че в момента има 4 млн. автомобила, които се движат по пътищата, растат
и транзитният, и вътрешният трафик. Това създава предпоставка за по-голямо натоварване на пътищата.
"Анализите за цената на винетния стикер включват основно разходите, които са необходими за поддържане на пътната
мрежа във вид, в който тя да отговаря на техническите спецификации и на изискванията на пътуващите по тях", коментира
и шефът на пътната агенция Лазар Лазаров. Изчисленията са били направени на базата на нужните средства за ремонт на
пътищата. На всеки 10 години трябва да се прави превантивен ремонт на пътната настилка. Такива са изискванията и в
други държави. При нас се оказа, че експлоатационният период варира между 25 и 30 години, което довежда до лошо
състояние на пътната настилка. При определянето на новата цена били използвани и данните за средната и минималната
работна заплата. Те обаче са били по-скоро в полза на намаляване на цената на винетката. Експертите на Световната банка
предложили годишна цена на стикера от близо 150 лв. Почти същите били и изчисленията на българските експерти, но е
била избрана по-ниската цена от 97 лв., тъй като били отчетени социалният ефект и доходите на населението.
Парадоксът е, че не е ясно дали приходите от новата винетна такса наистина ще отидат за пътища. По закон всички пътни
такси се събират в държавната хазна, след което евентуално се разпределят в бюджета на пътната агенция. Както в. "Сега"
писа, в сегашния проект на бюджета за 2016 г. не е предвидено увеличение на бюджета на АПИ над обичайните 220 млн.
лева. Иначе според Закона за пътищата всички приходи от винетки задължително се влагат отново в поддръжка на шосета.
Ефектът от увеличението на приходите при транзитния трафик също е съмнителен и ще е по-скоро негативен. Това стана
ясно от думите на Мирослав Столарски от Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и собственик
на една от големите транспортни фирми у нас. "Увеличението на таксите с такива огромни проценти убива бизнеса. Не е
ясно и как го сметнаха. Толкова им трябва в бюджета - с толкова вдигаме. По отношение на билетите за междуградските
автобуси ще има увеличение. Предстои да се съберем с колегите от бранша и да решим с колко ще поскъпнат", заяви още
Столарски. Скъпите винетки ще ударят родния бизнес, който ще търси работа в други европейски държави. И в момента
няма работа за товарните автомобили у нас, допълни той.
√ ГЕРБ предпочете да мълчи по промените в данъчните закони
Сериозна част от предложенията не се приемат дори от партньорите във властта
При вял дебат и нулево участие в него на депутати от ГЕРБ, АБВ и ДПС парламентът прие вчера на първо четене изменения
в 5 данъчни закона. Голяма част от внесените от кабинета промени не се приемат от партньорите във властта и ще се
пренаписват на второ четене. Парламентът отхвърли без много страсти и поредното предложение на БСП за въвеждане на
прогресивно подоходно облагане, макар на теория тази промяна да се подкрепя от АБВ И ПФ.
Най-сериозни критики предизвиква въвеждането на режим за обратно удържане на ДДС при фирмени имоти и коли със
смесено ползване - промяна, известна като "данък уикенд". Идеята е фирмите да връщат на хазната част от възстановеното
ДДС, ако ползват автомобилите или имотите и за лични нужди. Занапред всички фирми ще са длъжни да подадат
декларации дали ползват такива активи и ще трябва ежемесечно да начисляват ДДС за тях в зависимост от дела на лично
ползване. Предвижда се този режим да работи само временно, защото ще се иска разрешение от Брюксел да се въведе
твърдо удържане на 30% от дължимото ДДС при покупка на фирмени коли с от 6 до 8 места, яхти и самолети. Срещу тези
текстове се обявяват както БСП, така и реформатори и патриоти. "Промените могат да се окажат противоконституционни,
защото отнемат права със задна дата", предупреди Петър Славов от Реформаторския блок. Мартин Димитров ще предложи
като алтернатива прагът за деклариране на подобни активи да се вдигне от 5000 на 20 000 лв., а плоската удръжка да е 20
вместо 30%. Според Настимир Ананиев от РБ изобщо не трябва да се въвежда временен режим, а да се чака разрешение
от Брюксел за прилагане на твърда удръжка от данъчния кредит.
Депутати от Реформаторския блок и Патриотичния фронт отхвърлят и въвеждането на така наречения "данък градинка" имотен налог върху земеделски имоти, включени в строителните граници на населените места. "Категорично против съм,
ще ударите най-уязвимата част от населението, което разчита да се изхранва от малки градинки", коментира
председателят на земеделската комисия Румен Христов от РБ. Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт изтъкна, че
законът за опазване на земеделските земи вменява разходи по опазването на тези имоти като земеделски и предвижда
данъчни облекчения за тях, а вместо това се добавя нов данък. Не се приема и изменението, предложено в закона за
ограничаване на плащанията в брой, с което горният им лимит ще се намали от 15 000 на 5000 лв. От РБ ще настояват за
по-плавно намаление.
ТАКТИКА
Не беше бяха приети отлежаващите проекти на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, включително
необлагаем минимум за доходите в размер до минималната заплата, както и намалена на 5% ДДС ставка за детски храни
и услуги за деца и възрастни. "Заради валутния борд България не провежда парична политика, с плоските данъци се
отказваме и от провеждането на фискална политика", коментира Румен Гечев от БСП. "Само заблуждавате хората, че
плащат ниски данъци, докато делът на косвените данъци у нас, събирани през потреблението, е над средния за ЕС",
коментира и Георги Търновалийски.
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√ 2300 души ще работят в новата фирма на МВР
2300 чиновници ще бъдат назначени в бъдещото държавното предприятие на МВР "Център за предоставяне на услуги",
където ще бъдат отделени издаването на личните документи, регистрацията на коли и други услуги. Услугите няма да
поскъпват - заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова вчера. - Таксите са разходно ориентирани", обясни тя.
Няма да се пипат социалните придобивки на полицаите, увери Бъчварова. Тя заяви, че промените, внесени от финансовия
министър Владислав Горанов, за орязване на привилегиите на работещите в сектор "Сигурност", ще бъдат оттеглени от
депутата от ГЕРБ Менда Стоянова. Това трябва да се случи след първото гласуване на Закона за бюджета за 2016 г.
Протестиралите полицаи няма да бъдат уволнявани, освен за драстични нарушения. "Няма да има преднамерено гонене,
нарочни санкции срещу някой, който си е позволил да протестира. Неразрешен протест, неприемливо поведение по време
на протеста - това са неща, с които и извън тази ситуация всеки един служител на МВР трябва да съобразява", каза
Бъчварова.
"Няма да има съкращения сред въоръжените сили, но предстоят съкращения в рамките на администрацията", заяви пък
военният министър. Все още не е ясно колко души ще останат без работа, предстоят анализи. Във военното министерство
също се обсъжда разделението на служителите на първа и трета категория, обясни Ненчев.
ИНЖЕКЦИЯ
Вчера кабинетът пак отпусна извънредни 3.5 млн. лв. на МВР. Парите ще отидат за акумулатори, гуми, ремонти, гориво за
отопление на Гранична полиция, компютри и принтери. В края на годината дефицитът ще е между 200 и 300 млн. лв.
√ България ще загуби поне 15% от еврофондовете
Положението с усвояването на еврофондовете е далеч от безнадеждно, но има сериозен риск България да загуби поне
15% от средствата за отминаващия програмен период - 2007-2014 г., който всъщност приключва в края на тази година. Това
става ясно от официалните данни за изпълнението на оперативните програми към 1 ноември.
До момента са "наддоговорени" европроекти за над 2.2 млрд. евро, или грубо 4 млрд. лева. Става дума за пускане на
повече проекти за повече пари от предвидените в бюджетите на оперативните програми. Това е ход на правителството за
спасяване на финансирането и приключване на обекти по европрограмите, които изтичат на 31 декември. Тези разходи
тепърва ще трябва да бъдат прегледани, одобрени и възстановени от Брюксел. А ЕК може и да не признае някои разходи.
Това се случва, когато бъдат установени нередности и нарушения при изпълнението на проектите. В сряда Европейската
Сметна палата констатира в свой доклад точно това - че България и всички други одитирани държави допускат опорочаване
на обществени поръчки по еврофондовете.
Според Илияна Иванова, член на европалатата, обаче опасност от спиране или орязване на пари заради критичния доклад
няма. Нарушенията при обществените поръчки са общоевропейски проблем, отбеляза тя пред бТВ. По думите й страната
ни за втора поредна година нямала фалове при харченето на парите от Европейския социален фонд. Неяснотите със
системата за идентифициране на земеделските парцели също били решени.
Така или иначе, заради закъснения и спиране на еврофондове от предишни години заплахата България да не успее да
използва всички отредени й от ЕК средства остава реална. Към края на октомври най-драматично е положението с
програмата "Околна среда", която финансира много скъпи и трудни екопроекти.
Плащанията по нея бяха замразявани на два пъти заради нередности. Бюджетът й за целия 7-годишен период е 1.717
млрд. евро - 1.395 млрд. евро плюс близо 322 млн. евро участие на българския бюджет. Досега обаче ЕК е одобрила и
покрила разходи само за 977 млн. евро. За да не бъдат загубени средства по "Околна среда" заради закъсващи обекти, са
пуснати в изпълнение и резервни проекти. С тях договорените средства стават общо 2.107 млрд. евро. Така държавата се
застрахова, в случай че даден проект "пропадне". Тогава еврофинансирането отива за друг, от "резервите".
По програма "Транспорт" досега Брюксел е одобрил и покрил само 78.35% от предвидените за периода средства, или 1.27
млрд. евро. Подобна е ситуацията с "Регионално развитие", където ЕК е признала разходи за 1.03 млрд. евро при
планирани 1.6 млрд. евро. Сред отличниците при европрограмите е "Развитие на човешките ресурси", където ЕК вече е
превела 95% от бюджета й, или 980 млн. евро, показва справката.
√ Кунева поправи бламирания си закон срещу корупцията
Измененията са при избора на директор на новото звено и анонимните сигнали
Три варианта за избор на директора на бъдещото национално бюро за борба с корупцията предлагат от екипа на
вицепремиера Меглена Кунева и депутати от Реформаторския блок. Те са били обсъдени във вторник вечерта на заседание
на групата на РБ, научи "Сега". Начинът на избор на шеф на бюрото бе един от препъникамъните пред Закона за борба с
корупцията, който не успя да мине на първо четене в Народното събрание през септември. В закона се предлагаше
директорът да се номинира от Министерския съвет и да се назначава с указ на президента. Това обаче не се хареса на
депутатите, които настояха изборът да се осъществява от парламента, за да се гарантира независимост.
Затова във вторник са били обсъдени още два варианта, които ще бъдат дискутирани с народните представители преди
внасяне на новия вариант на закона. Единият предвижда да се приеме искането парламентът да избира, а президентът да
назначава. Другият вариант, който набира все повече подкрепа, е да се създаде комисия за избор на директора. Тя ще е в
състав от 16 човека. Осем тях ще представляват всяка една парламентарна група, а останалите осем ще бъдат разделени
поравно между Висшия съдебен съвет и МС. По такъв начин се извършвал изборът в Словения и Румъния. Другото
предложение, засягащо директора, е, че той ще има само един мандат. Така се ограничава възможността в средата на
управлението си той да мисли за втори мандат и да си осигурява подкрепа чрез прикриване на сигнали.
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В новия вариант на закона ще бъдат по-детайлно разписани и начините на работа с анонимни сигнали. Това бе вторият
проблем пред антикорупционния закон. Депутатите се възпротивиха срещу анонимките заради опасенията, че това може
да се превърне в инструмент за политически гонения, особено ако директорът на националното бюро се назначава от МС
и президента. В новия вариант на закона има цели нови глави, които разписват детайлно как трябва да се подават
анонимните сигнали, как ще се образуват, дори е одобрен и формуляр за попълване, разказаха източници от
Реформаторския блок.
---------ГАРАНЦИЯ
За да се гарантира, че няма да има злоупотреби с анонимни сигнали, са предложени текстове, които предвиждат
дисциплинарни, административни и наказателни мерки срещу служителите на бюрото. Така депутатите се надяват да
гарантират, че няма да има теч на информация и злепоставяне на хора само на базата на анонимки, без да бъдат доказани.
Щял да се избегне и румънският вариант на шумни и зрелищни арести, без да има доказателства за вина. Новият вариант
на закона се очаква да бъде внесен след 3 декември, като преди това отново трябва да бъде гласуван от Министерския
съвет.
√ Броят на съдиите се увеличава с поразителни темпове
Има доста слабо натоварени районни и окръжни съдилища, констатира Световната банка
Броят на съдиите в България се увеличава с поразителни темпове, докато населението намалява. Това констатира
Световната банка в доклад за правораздаването у нас в периода 2008-2014 г. В документа се отбелязва, че към 2015 г. на
всеки 100 хил. души у нас се падат по 31.3 съдии, което е далеч над нивото на държавите от Съвета на Европа (СЕ).
"Растежът в периода между 2006 г. и 2012 г. е бил 32.1%. Контрастът на общо свиващото се население и увеличаването с
почти 32% на броя на съдиите на 100 000 жители е поразителен", отбелязва се в доклада. Наред с това се посочва, че има
доста слабо натоварени районни и окръжни съдилища и се предлага Висшият съдебен съвет (ВСС) да направи ново
преразпределение на съдиите. Ако не могат да се намерят места за всички, алтернативата е да им се предложи работа в
администрацията, смятат от Световната банка.
Докладът критикува ниската ефективност на следствието, слабата натовареност на военните съдилища и големия брой
съдебен персонал. Според експертите трябва да остане само един военен съд.
"В 4-те военни съдилища има 19 съдии. Натовареността е само 2.4 дела на съдия на месец. Трудно е да се обоснове
съществуващият брой военни съдии предвид натовареността с дела... Средната натовареност на следовател в
Националната следствена служба през 2013 г. се оценява на 11.89 дела, от които 5.79 дела са били свършени и само 0.56
са приключили с мнение за предявяване на обвинение в съда", пишат експертите на банката.
След влизането в сила на новия НПК през 2006 г. кръгът от престъпления, които се разследват от следователи, бе силно
ограничен. Още в края на 2013 г. ВСС закри военните съдилища и прокуратури във Варна и Плевен именно заради слабата
им натовареност.
ПОХВАЛА
Въпреки неравномерното разпределение при натовареността и слабата ефективност на някои звена като цяло съдебната
система работи бързо, смятат авторите на доклада. Те посочват, че у нас едно дело се гледа средно за 75 дни.
"Фукционирането на съдебната система по отношение на продължителността на разглеждане на делата е доста
задоволително. Процентът на приключените дела в българските съдилища е бил близо до 100% през всичките последни 7
години, а времето за решаване е било по-малко от 75 дни за всички години, с изключение на 2008 г., което може да се
счита за добра ефективност в сравнение с други европейски страни", пише в доклада. Наказателните процеси пък
приключват за 62 дни при над два пъти по-голяма продължителност средно в страните - членки на СЕ. Тук обаче не се
отчитат делата срещу известни фигури, които се влачат с години, както и процесите, по които се дават подкупи, за да бъдат
бавени.
√ ТЕЛК е пред епидемия от оставки
В поне 4 града експертните комисии са пред пълно блокиране
Лекарите от трудово експертните комисии в Русе, Сливен и Хасково застават твърдо зад колегите си от ТЕЛК - Пловдив и са
готови да подадат оставките си заради санкциите, които ги грозят при отменени техни решения, съобщиха от Българския
лекарския съюз. Към момента 15 лекари от ТЕЛК в Пловдив са подали молби за освобождаване.
От няколко години лекарите в ТЕЛК трябва да възстановяват от джоба си отпуснатите от тях инвалидни пенсии, ако погорната инстанция - НЕЛК или съдът, отменят решението на ТЕЛК. По думите на зам.-председателя на БЛС д-р Галинка
Павлова сумите, които връщат санкционираните медици, са по над 3000 лв. и са им директно удържани от заплатите. "Те
биха могли да бъдат разсрочени във времето, когато бъдат осъдени, защото на тези хора трябва да им остане заплата, с
която да живеят", обясни тя.
Затова лекарският съюз иска промяна в кодекса за социалното осигуряване, който дава възможността на НОИ да налага
персонални санкции на лекарите в ТЕЛК и НЕЛК за отменени медицински експертизи. "В кодекса съществува парадокс, че
се налага санкция на физически лица, а лекарите в ТЕЛК са служители по трудови правоотношения. Но пък не се налагат
глоби на лечебното заведение, в което работят", коментира Павлова. По думите й санкциите са незаконни, защото
лекарите се глобяват, без да има доказателства, че умишлено са причинили щета на НОИ. Според нея в ревизионните
актове никъде не се посочва коя разпоредба е нарушена.
На лекарите от ТЕЛК се налага да връщат големи суми при отменени решения, тъй като от 5 години законът дава
възможност НОИ да започне да изплаща инвалидна пенсия 3 месеца след решението на ТЕЛК. Тези три месеца е срокът, в
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който решението може да се преразгледа от НЕЛК при евентуално обжалване. Националната комисия обаче е претрупана
и често решенията се бавят по година и половина и така се стига до това лекари от ТЕЛК да връщат големи суми.
Ако завалят оставки, системата на ТЕЛК ще бъде блокирана и нуждаещите се от освидетелстване ще останат без оценка за
трудоспособността си, поясни Павлова. Тези лекари, които останат да работят, е възможно да подходят изключително
прецизно и да дадат по-нисък процент на пациентите.
Вестник Монитор
√ Въвеждат нова система за концесиите на плажовете
Плажовете ще бъдат групирани на 4 групи и 4 подгрупи, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. Това ще
стане с промяна в Закона за управление на Черноморското крайбрежие. Както „Монитор” вече писа, от догодина
ведомството на Ангелкова ще поеме концесиите на плажовете, които досега беше отговорност на МРРБ. „Идета е да ги
разделим плажовете според това къде са разположени, каква е инфраструктурата, каква е посещаемостта, дали са към
затворени комплекси. Ще вземем предвид всички предпоставки”, обясни министърът. По думите на Ангелкова, при
вземането на решение за условията на конценсията ще се анализира всеки един плаж поотделно, а водеща няма да бъде
цената. „В момента те са под общ знаменател и очевидно тази система не функционира добре”, обясни ресорният
министър. Основната цел на промяната в закона ще бъде да паднат цените на чадърите и шезлонгите. По думите на
Ангелкова основата цел за посещенията на туристи лятото у нас са слънце и море, съответно ние трябва да предлагаме
много добра услуга.
Министърът обясни, че промените в текстовете трябва да станат факт в рамките на първите 6 месеца на 2016 година и да
започне прилагането му. Ангелкова обаче допусна, че е възможно новите правила да не станат факт още през следващия
сезон. „За 2017 нямя как това да не е факт”, обеща тя. По нейни думи след влизането в сила на новите прави за концесиите,
по действащите договори ще се водят преговори с всеки концесионер, за да се постигнат най-добри условия.
„Там, където ще предлагат най-добри цени за плажни принадлежности, ще има най-много бонус точки”, обясни тя. По
думите на Ангелкова допълнителни точки ще дава и осигуряването на плажни активности в зависимост от мястото.
През 2016 година ще увеличим полетите от Германия с 35 поцента за летищата Варна и Бургас, съобщи още Ангелкова.
Ръстът на туристите от тази държава се очаква да бъде с близо 50 000 души - от 80 000 тази година се очаква да бъдат 130
хил. През 2016 година.
Тримата най-големи актьори от Боливуд ще рекламират туризма в страната ни в Индия . Те ще участват във видеоклип,
подобен на този с Холивудските звезди. Това съобщи ресорният министър Николина Ангелкова. Като се върна от Индия
ще кажа кога ще можем да го представим. Той ще бъде само за пазар Индия, обясни министърът.
Тя припомни, че видеото в холивудските звезди, след които Силвестър Сталоун, беше видяно от 2 млн. думи за няколко
дни.
Ангелкова смята да разшири онлайн рекламата и дигиталния маркетинг на страната ни. Тя коментира, че се прави анализ
на туристическите борси, в които участваме и част от ресурса за тях ще се пренасочи за диджитал.
Вече имаме много добри основи за преговори със социалните мрежи. Ще акцентираме на онлайн реклама и на дигитален
маркени, допълни тя.

investor.bg
√ Парламентът прие на първо четене данък "уикенд"
Предвижда се да не се възстановява изцяло ДДС на фирмите за закупени имоти и вещи на стойност над 5 000 лева
Парламентът се съгласи с исканите от кабинета промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се
въвеждат така наречените данък "уикенд" и данък "градина".
С първия се предвижда да не се възстановява изцяло ДДС на фирмите за закупени имоти и вещи на стойност над 5 000
лева. Законът предвижда срок до 29 февруари 2016 г. фирмите, които вече са си приспаднали ДДС, да подадат декларация
в НАП, че ще се съобразят с промените.
Данък "градина" пък бе наречена промяната, според която от догодина собствениците на поземлени имоти, които се
намират в строителните граници на населените, и са със статут на земеделска земя и чието предназначение не е
променено, ще плащат имотен данък.
Новите данъци бяха разкритикувани от дясно и ляво. Петър Славов от РБ попита вносителите дали са наясно, че уикендът
на един човек със среден бизнес е различен от уикенда на чиновниците.
"В България бедните плащат, а дясното управление пие дванайсетгодишното си уиски със сьомгата и хайвера. В същото
време хората нямат възможност да пратят децата си на училище", възмути се лидерът на БСП Михаил Миков.
"Преди беше данък "колиба", сега е данък "градина", утре ще е данък "цървули", каза още той.
Депутатите отхвърлиха искането на БСП да се намали на 5% ДДС за бебешките храни и стоки. Не бе прието и
предложението на социалистите да се възстановява авансово платения годишен данък на хората с минимална работна
заплата.
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√ 100 осигурени лица издържат 80 пенсионери
През 2016 г. НОИ ще изплаща болничните ускорено, очаква директорът на Института Бисер Петков
В момента 100 осигурени издържат 80 пенсионери, което не е достатъчно за самофинансиране на осигурителната система.
Това коментира директорът на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков в ефира на bTV.
Системата от Бисмарков тип, каквато е и българската, е предвидена да се самоиздържа, когато двама работещи издържат
един пенсионер, уточни още той. Според него до 5-10 години няма да има съществена промяна от сегашното съотношение
на внасящите в системата и ползващите услугите. След това обаче ще има по-неблагоприятни съотношения и тогава ще
трябват и допълнителни ресурси - Сребърен фонд и други източници.
През следващата година за пенсии са предвидени 8,7 млрд. лева, или с 350 млн. лева повече от тази година. Увеличението
е заради индексирането на пенсиите по швейцарското правило, уточни още той. Петков не очаква натиск върху системата
заради увеличен брой на подадени молби за пенсиониране от системата на МВР във връзка с предлаганите реформи в
последните дни.
Директорът на НОИ призна, че увеличение ще има, но в рамките на наблюдаваното през последните две години.
Общият бюджет на НОИ за следващата година прехвърля психологическата граница от 10 млрд. лева с 44 млн. лева.
1,263 млн. пенсионери ще получат коледна добавка към пенсиите си, изчисли още директорът на Института. Решението
трябва да бъде взето на правителственото заседание днес. За Коледа 40 лева ще получат хората с пенсия (основна и
добавки) до 300 лева, включително.
От средата на 2016 година болничните, които се изплащат от НОИ, ще се плащат по осигурена процедура. В момента
Институтът изплаща обезщетението до 15 работни дни след получаване на всички документи.
От 1 юни 2016 година срокът се съкращава с пет дни. Директорът на осигурителният институт посочи още, че в много
регионални структури, където няма толкова много издавани болнични листове, парите се изплащат в рамките на 5 до 8
работни дни.
От 1 януари 2016 година започва и вторият етап от реформата за електронния болничен лист - след лекарите и
осигурителите и самоосигуряващите се лица ще подават болничните си листове по електронен път, коментира още Петков.
За целта обаче ще бъде необходима допълнителна регистрация в НОИ.
√ България отново повдига въпроса за членството в Шенген на Европейския съвет
Страната е доказала възможността да опази външната граница на общността, ще отбележи Бойко Борисов пред
своите колеги
На извънредния неформален Европейски съвет, който ще се проведе на 12 ноември, България планира да повдигне отново
въпроса за членството си в Шенгенското пространство. Това става ясно от правителственото решение, с което се одобрява
позицията на страната за заседанието на лидерите на страните от общността.
Поводът за извънредния съвет е продължаващият миграционен натиск и необходимостта от ускорени действия, пишат от
правителствената пресслужба. Налице е и усложняваща се ситуация по външните и вътрешните граници на ЕС.
На фона на кризата България практически е показала способността си да защитава външните граници на общността, ще
отбележи българският премиер Бойко Борисов пред своите колеги на Европейския съвет. Тъй като страната ни е извън
Шенген обаче нямаме възможност да допринесем в максимална степен към общите усилия в тази насока.
"Затова именно сега е важно да се вземат решения, които демонстрират единството на европейските държави", се посочва
още в българската позиция за заседанието.
Министрите одобриха още няколко позиции, към които ще се придържат представителите на България при заседания в
различен формат в Брюксел.
На 13 ноември по време на срещата на финансовите министри (ЕКОФИН) България ще се стреми да съдейства активно за
постигане на споразумение за Бюджет 2016 на ЕС. Целта е финансовата рамка да бъде приета навреме, за да бъдат
осигурени необходимите финансови средства за изпълнение на новите политики и програми на ЕС.
На заседанието на Съвета на министрите, отговарящи за земеделие и рибарство на 16 ноември се очаква Европейската
комисия да представи актуална информация по отношение на предприетите действия във връзка с опростяването на
Общата селскостопанска политика (ОСП). Предвижда се Комисията да информира Съвета по въпроси на международната
селскостопанска търговия и относно развитието на пазарите в основни селскостопански сектори, включително в контекста
на продължаващата руска забрана, както и да направи преглед на изпълнението на пакета от мерки за подпомагане.
България е удовлетворена от своевременната реакция на ЕК при изготвянето на проектите на регламенти за прилагане на
мерките за стабилизиране на селскостопанските пазари, допълват от Министерския съвет.
√ Лекарският съюз иска промяна в КСО за санкциите на работещи в ТЕЛК
Текстовете са спорни и недостатъчно обмислени, твърдят лекари
Българският лекарски съюз настоява за нормативна промяна на текстове в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
регламентиращи налагането на санкции на работещи в ТЕЛК и НЕЛК. Това каза д-р Галинка Павлова, заместникпредседател на БЛС, цитирана от БТА.
Текстовете на чл. 110 от КСО според БЛС са спорни и недостатъчно обмислени. Те дават възможност на контролните органи
на НОИ да налагат персонални санкции на лекарите, работещи в ТЕЛК и НЕЛК.
Компетентността на този вид експертиза е изрично уредена в Наредба за експертизата на трудоспособността и не е
правомерно да бъде отменяна с експертно заключение от експертиза в съдебно производство, тъй като се обезсмисля
специалната й функция, каза тя.
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По думите й текстовете на чл. 110 и последиците от тях застрашават и интересите на освидетелстваните лица, тъй като
експертният орган, под страх от финансова отговорност, би се стремил да редуцира степента на увреждането в своето
заключение.
От ТЕЛК-Пловдив 15 от общо 18 работещи са подали заявление за напускане поради тези причини, а колеги от София и
други градове са заявили подкрепата си за тях, както и намерение за подобни действия, каза още Павлова.
Липсват кадри за работа в ТЕЛК, заплащането е ниско, квалификацията им е специфична, липсва и възможност за онлайнподаване на документи от страна на пациента, за да се избегнат лоши практики, очерта проблемите Павлова.
√ Кабинетът одобри 51 млн. лв. за коледни добавки
Пенсионерите, които взимат до 300 лв. месечно, ще получат по 40 лв.
Правителството одобри 51 млн. лв. за коледни надбавки на пенсионерите с най-ниски пенсии. Пенсионерите, които взимат
до 300 лева месечно, ще получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за коледните и новогодишните празници, съобщават
от пресслужбата на кабинета
Допълнителната сума към пенсията ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с
добавките и компенсациите към тях за месец декември 2015 г., са в размер до 300 лв. включително. Това е и определената
линия на бедност за 2016 г.
Одобрените допълнителни средства са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по
централния бюджет за 2015 г.
Подобен подход кабинетът приложи и за Великденските празници тази година.
√ Агроминистерството получава повече пари за заплати през 2016 г.
Бюджетът се увеличава с близо 20 млн. лв. спрямо 2015 г.
Бюджетът на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2016 г. ще позволи да бъдат увеличени разходите за
заплати в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и областните дирекции по земеделие. Това стана ясно на
заседание на парламентарната земеделска комисия, която разгледа и прие своята част от Бюджет 2016.
Бюджетът на агроминистерството е близо 247 млн. лв. - с приблизително 20 млн. лв. повече от 2015 г.
Общата разходна рамка е разпределена в 4 области: политика в областта на земеделието и селски райони (199,5 млн. лв.),
рибарство и аквакултури (4,7 млн. лв.), съхраняване на горите и дивеча (27,314 млн. лв), а за администрация са предвидени
15,5 млн. лв.
При междуведомственото съгласуване МЗХ е поискало от Министерството на финансите увеличение на разходите за
персонал, което е обосновано с извършената реформа през 2015 г. и съкращаването на 1200 щатни бройки. От ведомството
са изтъкнали, че в част от структурите заплатите не са актуализирани от години и са близки до минималната.
Ръстът на средствата за персонал са за сметка на разходите за издръжка и без да се променя рамката, определена от
финансовото министерство.
Проектът за бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ е същият, както през 2015 г. Заложените приходи са 16 млн. лв.,
разходите са 367 млн. лв.
В проекта не са заложени средства за изплащане на ДДС при изпълнение на проекти по ПРСР и по програма „Рибарство“.
По същия начин такива средства не са били заложени и тази година, но са били отпуснати с постановление на МС, обясни
пред комисията Лозана Василева, зам.-директор на Фонда.
За европейските средства бюджетът за 2016 г. предвижда 418 млн. лв. заложени приходи – средства, които ще бъдат
възстановени от ЕК. Разходите са 500 млн. лв. - 343 млн. лв. от ЕС, а останалите са съфинансиране от националния бюджет.
„Това е възможният бюджет, единствената структура, за която съм притеснен, е Българската агенция за безопасност на
храните – скоро нетипични за България болести преминаха границите“, каза председателят на земеделската комисия
Румен Христов.
Цвета Караянчева от ГЕРБ поискка да бъдат увеличени заплатите в земеделските служби и добре справящите се служители
да се поощряват.
Десислава Танева декларира, че МЗХ подкрепя предложения бюджет и ще бъдат увеличени заплатите в БАБХ и областните
дирекции по земеделие. Тя каза, че скоро ще започне дебатът по реформата на Селскостопанска академия. Предстоят и
промени в модела за противоградова защита на страната.
√ До 2020 г. България трябва да гарантира "здравно благополучие" на гражданите си
От десетилетия здравният сектор изостава сериозно спрямо ЕС, отбелязва актуализираната здравна стратегия
До 2020 година България трябва да гарантира на гражданите си здравно благополучие, високо качество на живот и
намаляване на здравните неравенства. Дотогава в страната трябва да бъде изградена всеобхватна, справедлива, устойчива
и осигуряваща високо качество здравна система.
Това е записано в актуализацията на Националната здравна стратегия за периода 2014 - 2020 година. Документът беше
приет по време на днешното заседание на Министерския съвет, пише правителствената пресслужба.
Актуализацията на стратегията ще бъде внесена за одобрение в Народното събрание.
Нуждата от промяна от правителството мотивират с настъпилите промени през първата година на изпълнение на
програмата и новите мерки, стратегии и законодателни промени, свързани със здравеопазването. Анализите и оценките
на действията са показали, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо ЕС по
отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие.
15

Стратегията съдържа три приоритета и свързани с тях политики за преодоляване на нарастващите предизвикателства в
системата. На първо място това е създаването на условия за здраве за всички през целия живот, следва развитието и
управлението на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати, както и
укрепването на капацитета на общественото здравеопазване.
Документът представя и начините за обвързване на здравните политики с мерките, осигуряващи равнопоставеност,
необходимите въздействия върху социалните детерминанти на здравето и основните предпоставки за функциониране на
здравната система.
Политиките за опазване и подобряване на здравето са насочени към генериране на дългосрочен икономически растеж на
национално и регионално ниво, както и към осигуряването на ефективно действие на защитните механизми на публичния
сектор по отношение на социалното включване и борбата с бедността.
В основата на Национална здравна стратегия 2020 е обединяването на усилията на работещите в различните области и на
регионалните общности за опазване и повишаване здравето на нацията, пишат авторите й. Заедно със стратегията е
актуализиран и Планът за действие, който включва финансови разчети на мерките.
√ Здравна реформа с лимит
Ще стигнат ли парите за планираните промени в системата, коментират д-р Ваньо Шарков и д-р Венцислав Грозев
по време на Здравен дебат
Ще стигне ли бюджетът за здраве догодина, ще може ли заложените средства да обезпечат планираните промени в
системата, ще има ли лимити в основния здравен пакет, включващ най-важните заболявания, и дали лимитите поставят в
риск здравната реформа? Това са част от въпросите, които бяха дискутирани по време на втория Здравен дебат на тема
"Промените в здравния сектор – една година на предизвикателства и възможности", организиран от Puls.bg и Клуб
Investor.bg.
Заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, който взе участие в дискусията, заяви, че няма да има
лимити за дейностите, които влизат в основния пакет, плащан от Националната здравноосигурителна каса. Той обясни, че
разпределението на обеми дейности няма да доведе до лимитиране, защото е достигнат таванът на възможните
хоспитализации.
Д-р Шарков анонсира, че се обмисля идеята дали консумативите за заболяванията от основния пакет могат да бъдат
заплащани напълно от Здравната каса. Той обаче уточни, че е необходимо те да бъдат не само платени, но и реално
остойностени.
„Когато има пациенти, които са в допълнителния пакет и поради някакво усложняване влизат в основния, моментално
това, което имаме като обем дейност ще бъде увеличавано”, коментира д-р Шарков.
Според председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев предложените здравни реформи, които влизат в сила от 2016 година,
не са обезпечени финансово с предлагания здравен бюджет. По думите му здравното министерство е предприело стъпки
в правилна посока за изнасяне на дейности от болничната в доболничната помощ, но се прави опит да се прокара бюджет,
в който няма никакво увеличение на парите за първична и специализирана извънболнична помощ за 2016 г. По данни на
БЛС в повечето европейски страни за извънболничната помощ се заделят около 40% от бюджета за здраве, а в България –
едва 13%.
Налагането на максимални обеми на дейностите поставя в риск здравната реформа и по-конкретно - въвеждането на
пакетите, посочи още председателят на Лекарския съюз. Той попита какво ще се случи, ако някое лечебнo заведение
изчерпи обема си по дадено заболяванe от основния пакет, а има още нелекувани пациенти. По думите му в подобна
ситуация болницата или ще трябва да откаже лечение, или да рискува лечението да не бъде платено.
За тази година обемите дейности в болничната помощ няма да бъдат надхвърлени и в този смисъл бюджетът за болници
не е компрометиран от болничната помощ, коментира още председателят на съсловната организация.
„Ако има дефицит в бюджета на НЗОК за тази година, то той не е формиран от болниците“, каза Грозев. По данни на
Лекарския съюз в Националната агенция за приходите са постъпили достатъчно много средства от надсъбрани здравни
вноски, които могат да бъдат заделени именно за покриване на надлимитната дейност за тази година.
Прави се опит Надзорният съвет на Здравната каса да разруши договорното начало, заяви от трибуната на Здравен дебат
д-р Грозев. Той попита кое налага да се правят поправки в закон, който е бил приет преди месеци.
Заместник-министърът д-р Ваньо Шарков обобщи, че болничната помощ не е пазар, а крайната цел на провежданите
реформи е качественото лечение на пациентите. Той бе категоричен, че няма да се закриват болници. Новата Национална
здравна карта, която ще е готова до края на тази година, не предвижда закриване на болници, каза той и допълни, че
картата ще даде ясна картина за тези лечебни заведения, които ще ползват средства от публичния фонд.
√ Предвидените разходи за МВР за догодина са 1,1 млрд. лева
Средствата са с 300 млн. лева по-малко от заявените, каза Румяна Бъчварова
Предвидените разходи за МВР за 2016 година са 1,127 млрд. лева, посочи министърът на вътрешните работи Румяна
Бъчварова. Тя участва в заседанието на вътрешната комисия в парламента, предаде БТА.
120 млн. лева са за издръжка и 15 млн. лева - за капиталови разходи.
По думите на Бъчварова МВР получава над 300 млн. лева по-малко от заявените.
Вътрешният министър припомни, че през тази година са оптимизирани дейностите по охрана на границата и така
командированите са наполовина
Предвидено е поетапно оптимизиране на 91 поста с около 509 служители на длъжности с полицейски правомощия, които
да бъдат заменени от лица, работещи по трудово правоотношение, посочи тя.
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Бъчварова припомни, че е наложително осигуряването на нова техника за полицейските структури, а последната доставка
на коли е била преди близо 7 години.
√ Административните услуги на МВР ще бъдат отделени в друга структура
Вицепремиерът Румяна Бъчварова не е била уведомена за реформата в Министерството, вписана в проекта за
Бюджет 2016
Административните услуги, които извършва Министерството на вътрешните работи (МВР), ще бъдат отделени в отделна
структура, която ще се управлява сама и издържа от таксите, които плащат гражданите. Това стана ясно отдумите на
вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова пред "Нова телевизия".
Услугите, които извършва вътрешното министерство, са основно за издаване на документи за самоличност, регистрация
на автомобили и някои лицензи. В момента приходите от таксите по тези дейности отиват директно в републиканския
бюджет.
"Има страшно много бюрокращина, която не е необходима в МВР", допълни още Бъчварова.
Намерението на ръководството на Министерството е да се направи преструктуриране на дейността, за да бъдат решени
проблемите, което ще подобри качеството на дейността и резултатите, стана ясно още от думите на министъра.
За част от промяната ще се наложи преназначаване на служителите и изплащане на обезщетения, призна вицепремиерът.
Тя обаче допълни, че се обмислят възможности това да бъде избегнатоь но не даде повече подробности в каква посока се
работи.
Бъчварова каза още, че не е била запозната с реформата в министерството, вписана в Преходните и заключителни
разпоредби на закона за бюджета за следващата година. Тя обаче допълни, че от "доста време" обсъжда с финансовия
министър Владислав Горанов възможните мерки за намаляване на дефицита в системата на МВР. Оттеглянето на
предложението вицепремиерът мотивира с факта, че предложените промени не са реформи, а "фискални мерки за
консолидиране на бюджета".
Според Бъчварова финансовият министър е разчитал дебатът за промените да се състои между първото и второто четене
на текстовете в Народното събрание.
Припомняме, че с проекта за Бюджет 2016 година се предлага отнемането на част от привилегиите на служителите в
министерството, сред които намаляването на обезщетенията за пенсиониране. Това предизвика масово недоволство и
протести на полицаи.
4,5 хил. души са напуснали МВР през последните две години. От началото на годината досега рапортите за напускане са
към 2 хил., посочи още Бъчварова.
√ Транспортната комисия в парламента отхвърли новия данък за такситата
Работна група с участието на таксиметровите компании ще преразгледа предложените текстове
Парламентарната комисия по транспортна политика отхвърли предложените промени в Закона за местните данъци и
такси, с които се въвежда нов данък за таксиметровите превозвачи. Оказва се, че браншът не е на единодушна позиция,
че този данък ще сработи.
Депутатите от транспортната комисия пък се оплакаха, че е направен опит да бъдат заобиколени, защото законопроектът
е предвиден за разглеждане в пленарна зала на първо четене в дневния ред за четвъртък (12 ноември), вероятно с
надеждата да мине през транспортната комисия.
Същевременно с промени в Преходните и заключителните разпоредби в Закона за местните данъци и такси се правят
поправки в Закона за автомобилните превози. Те отменят въведените само преди месец новости - връща се старото
положение и ще може водачи да осъществяват превоз за собствена сметка от името на големите компании, без да бъдат
назначавани на трудов договор.
Депутатите и представителите на бранша влязоха в спор кой чии интереси защитава - на по-малките превозвачи или на
големите фирми. Председателят на транспортната комисия Гроздан Караджов (Реформаторски блок) заключи, че
бързината на внасянето на текстовете е "неприемлива изненада" и постига негативен резултат, защото браншът се
настройва един срещу други.
На заседанието беше решено да бъде създадена работна група, в която да участват и организациите на таксиметровите
компании. В следващата седмица предложените текстове трябва да бъдат преразгледани от тази работна група.
Във връзка с отмяната на промените в закона отпреди месец депутатът Цветомир Михов (ГЕРБ) коментира, че ще внесе
законови промени, които ще предложи и шофьорите на автобуси да бъдат самоосигуряващи се лица и да извършват
превоз за собствена сметка от името на фирмите превозвачи.
√ Агенцията за социално подпомагане ще управлява ОП "Храни"
По новата програма са предвидени мерки, които да намалят броя на бедните българи с 260 хил. до 2020 г.
Агенцията за социално подпомагане беше определена за Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица,
решиха министрите по време на заседанието на кабинета.
Сертифициращ орган по програмата ще бъде Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите.
Бюджетът на новата оперативна програма е 240 млн. лева, напомнят от пресцентъра на Министерския съвет. Мерките в
нея са насочени към хората, които живеят в най-висока степен на бедност и социална изолация. Целта е до края на
програмния период (2020 година) броят на живеещите в бедност българи да бъде намален с 260 хил. души.
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Предвижда се подкрепата да бъде реализирана чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети
хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.
По програмата ще може да бъдат подпомагани и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при
форсмажорни обстоятелства, които са получили еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.
Новата оперативна програма е разработена в съответствие с целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване в контекста на стратегията
„Европа 2020”.
epicenter.bg
√ Парад на хранителната индустрия: Близо 380 наши и чужди фирми показват продукцията си в София
В Интер Експо Център се изсипа рогът на изобилието. До неделя продължават изложенията МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА
МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД&ДРИНК
Близо 380 български и чуждестранни компании участват в най-големите у нас и в Югоизточна Европа изложения на
хранително-вкусовата индустрия.
От днес до 14 ноември в Интер Експо Център се излива рогът на изобилието. Очакват се над 17 хиляди души да посетят
изложбите МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД&ДРИНК, както и съпътстващите
форуми и мероприятия.
Тази година Унгария е страна партньор и бизнес делегация от 15 компании е пристигнала в София. Епицентър.бг е медиен
партньор на изложението, а Институтът за стратегии и анализи е организатор на две от деловите събития – на 12 ноември
от 14 часа ще бъде даден старт на Националната кампания „Храната – път към здравето“, а на 13 ноември от 10,30 часа ще
се проведе конференцията „Подпомагане на лозаро-винарския сектор и перспективи за развитието му“.
В последната една година България е сериозен износител на храни, между които на първо място са тестените и сладкарски
изделия, каза Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите по време на
откриването на изложенията.
Тя подчерта, че в хранителния бизнес са заети и се изхранват повече от 100 хиляди семейства. Този бизнес, който всеки
ден пълни пъстрата българска трапеза заслужава уважението, адмирациите, похвалите и препоръките както на
българските потребители, така и на българските политици и държавници.
Аграрното министерство полага усилия да направи устойчива хранителната индустрия, която е най-важната за страната ни
и за потребителите, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева и обясни, че преработватели могат да
кандидатстват със свои проекти по Програмата за развитие на селските райони. Новият прием се отваря на 30 ноември, а
общият бюджет на субсидията е 100 млн. евро.
√ Ивайло Московски пред транспортната комисия на парламента: Чрез концесия на Летище София ще се погасяват
дълговете на БДЖ
Железниците са затънали с около 600 млн. лева, няма да е честно държавният бюджет да плаща за тях, обясни министърът
Чрез концесия на Летище София ще се погасяват дълговете на БДЖ, стана ясно на заседание на транспортна комисия.
Идеята е заложена е проекта за държавен бюджет 2016 г., съобщи БГНЕС.
Министърът на транспорта Ивайло Московски заяви, че се обмисля идеята Летище София да бъде отдадено на концесия
за 35 години.
„Това е единственият начин да покрием дълговете на железниците. Няма ресурс, откъдето да се осигурят средствата за
дълговете на БДЖ. Остава концесията на Летище София. Таксите от концесията на летището ще бъдат насочени към
погасяване на дълговете на БДЖ под формата на държавна помощ”, каза Московски.
Изискванията за концесия на летището ще са за оператор на световно ниво. Няма от къде другаде да намеря ресурс от
сектора за БДЖ. Няма да е честно бюджетът да изплаща дълговете на железниците, обясни министърът.
От БСП обвиниха Московски, че една година не се изпълнява действащата стратегия за БДЖ и секторът умира. Дълговете
на железниците, които в момента са 600 млн. лв. са направени в мандатите на БСП, отговори Московски.
√ И българските банки ще трябва да правят допълнителни отчисления: ЕС създава нов фонд за спасяване на закъсали
банки
Институцията ще помага и на трезори в затруднение, за да обявят "контролиран фалит", така че да не се харчат държавни
пари за компенсации
В ЕС одобриха фонд за банкови фалити
Министрите на финансите на страните-членки на ЕС постигнаха предварително споразумение за създаване на единен
европейски фонд за действия при неплатежоспособност на банки. Окончателното одобряване на новата институция се
очаква на следващата среща на министрите през декември.
Фондът ще се захранва с вноски от търговските банки. Сумата в него трябва да достигне впечатляващите 55 млрд. евро
през 2025 г.
Средствата от фонда ще се използват за подкрепа на закъсали банки, а също и за уреждане на отношенията при
"контролиран фалит", така че да не се ангажират държавни пари за тази цел. Това е част от единния механизъм за
преструктуриране (ЕМП), който да осигури организирано преструктуриране на неплатежоспособните банки, като
разходите за данъкоплатците и реалната икономика бъдат сведени до минимум.
18

"Бих казал, че имаме политическо споразумение, което ще бъде окончателно съгласувано на идната среща на финансовите
министри през декември, за да спазим сроковете преди края на годината", каза финансовият министър на Люксембург
Пиер Граменя на среща с журналисти в Брюксел, цитиран от "Франс прес".
Набирането на средства във фонда трябва да започне от януари 2016 г. Вноски в него ще трябва да правят всички търговски
банки, които оперират в страните-членки на ЕС, включително и българските. Още не е известно какъв ще бъде размерът
на тези отчисления.
Засега банките у нас правят подобни отчисления само за националния Фонд за гарантиране на влоговете.
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