Вестник Стандарт
√ Коледари омаяха жени на посланици
Коледарски песни и обичаи, кравайчета и сурвачки омаяха дипломатки и съпруги на посланици у нас. Те бяха поканени
вчера от Милена Ангелова, съпругата на външния министър Кристиан Вигенин, в Националната художествена галерия, за
да се запознаят с родните ни традиции за светлите християнски празници.
"В навечерието сме на Игнажден, на който първият гост, стъпил в къщата, определя каква ще е годината. Като ви виждам
толкова позитивни, съм убедена, че ще имаме добра година", обърна се Милена Ангелова към изисканото общество.
Гостите бяха посрещани с питка, както повеляват националните ритуали, а в края бяха предложени изискани хапки и
питиета. Съпруги на посланици разгледаха с интерес коледните пити, иконите и картичките, изработени от деца от
различни читалища. Някои от дамите отнесоха сувенири, а на изхода оставиха дарения, които ще отидат за читалищата.
Още по-голямо вълнение и оживление предизвикаха фолклорните песни и танци, които започнаха със "Стани, нине,
господине". Милена Ангелова обясни, че идеята на събитието е всички заедно да споделят светлия дух на празниците и
да каже на чуждите гости "добре дошли в България".
Вестник Дневник
√ Поскъпването на труда се забавя през третото тримесечие
Разходите на работодателите за труд се увеличават и през третото тримесечие на 2013 г., но с най-нисък процент спрямо
предходните, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.
Общите разходи на работодателите за един час, отработен от наетите от тях лица, нарастват с 2.8% спрямо юли септември 2012 г. През второто тримесечие увеличението беше с 3.4%, през първото - с 4.7%, а през четирите тримесечия
на 2012 г. - с по над 7 на сто.
Увеличението в индустрията е с 3.6%, а в услугите - с 0.9%.
Най-голямо е процентното нарастване в образованието - с 6.8%, в държавното управление - с 5.9%, в здравеопазването с 5.2%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се увеличават с 4.3%, в енергетиката с 1.8%, в туризма .- с 2.6%, във финансите и застраховането - с 0.7%, в търговията - с 1.3%.
Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в културата, спорт и развлеченията - със 7.8%, и "Други
дейности" - с 3.4%. Спад има също в добивната промишленост - с 0.3%, в търговията с имоти - с 1.6%, в научните
изследвания - с 2.4%.
Разходите на работодателите за осигуровки и обезщетения се увеличават по-бързо (с 3.7%), отколкото плащанията за
заплати (2.6%). За година най-много спадат възнагражденията в културата, спорта и развлеченията(-8.8%), а най-голям
скок има в образованието (+ 7.1%).
Вестник Сега
√ ЕП дава повече права на пътниците за сметка на авиокомпаниите
Европейците вече ще имат повече права при полетите с различни авиокомпании, които използват "различни вратички",
за да ги ограничават. Това стана, след като Комисията по транспорт и туризъм в Европарламента (TRAN) одобри промени
в директивата за потребителите, които целят да подобрят предоставянето на информация за забавени или отменени
полети и да въведат по-ефективни процедури за третиране на оплаквания, съобщиха от комисията. Новите правила ще
ограничат авиокомпаниите да отказват да дават информация, обезщетения и помощ на закъсали пътници. Те също така
ще улеснят властите в отделните страни да санкционират авиолиниите, когато не изпълняват поетите задължения.
"Днес ние сме свидетели на масови злоупотреби по отношения на пътниците от определени авиокомпании, които просто
игнорират техни оплаквания или молби, като се аргументират с термини като "форсмажорни обстоятелства", каза
евродепутатът Жорж Бах, който е докладчикът по въпроса в ЕП. Според негови данни само 2% от пътниците, които имат
право на обезщетения, ги получават наистина. Новите разпоредби включват обезщетения от 300 евро при забавяне с три
часа на полет до 2500 км, 400 евро за забавяне с 5 ч. на полет до 6000 км и 600 евро при закъснение от 7 ч. на полет до
6000 км. Освен това пътниците ще имат право да се откажат от полет, който закъснява да излети повече от три часа, а
компетентните органи ще помагат на закъсалите пътници.
Освен това авикомпаниите ще трябва да създават пунктове на летищата, където да информират своите пътници при
евентуални закъснения или проблеми с багажа, при което да имат със себе си формуляри за подаване на жалби и молби
за обезщетения. Заедно с това фирмите ще бъдат задължени да предоставят точна информация за ръчния багаж, като
якета или палта, ръчни чанти и поне една торба с покупки от магазините на летищата трябва да бъдат допускани в
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самолета. След двучасово закъснение на полет на пътниците ще трябва вече да бъдат предоставени храна, напитки и
настаняване в хотел, когато това е нужно. Очаква се новите промени да бъдат гласувани на 4 февруари в ЕП, за да има
достатъчно време за преговори по тях и Европейският съвет да ги одобри преди евроизборите през май догодина.
ПРОМЕНИ
Британската авиокомпания "Бритиш еъруейз" стана от вчера първата в Европа, позволяваща на пътниците да оставят
включени своите телефони, таблети и други подобни електронни устройства през целия полет. Въпреки че пътниците все
още няма да могат да пишат съобщения, имейли или да се обаждат по телефона, споразумението с британската Служба
за гражданска авиация премахва сегашните ограничения, изискващи устройствата да бъдат изключени, докато самолетът
е във въздуха и когато се готви да каца. Клиентите обаче ще трябва да настройват уредите на режим "полет", който
блокира текстовите съобщения, разговорите и достъпа до мрежа, уточни въздушният превозвач. Тези промени не важат
за лаптопите. Все пак пасажерите ще могат да работят, да четат, да играят игри, да слушат музика или да гледат филми,
записани на техните телефони или таблети.
Вестник Капитал Daily
√ Югозападна България печели две трети от парите от иновационния фонд
С 1% от всички проекти фирмите от северозападната част на страната са най-малко активни
Около две трети от средствата от Националния иновационен фонд (НИФ) отиват в предприятия от Югозападна България.
Подобен е делът и на одобрените проектите от тази част на страната спрямо общия брой. Това показва анализът на
данните, включен в доклада "Иновации.бг 2013" на фондация "Приложни изследвания и комуникации". Основният
двигател на тази активност са фирмите от София. Очаквано най-слабо се представят компаниите от Северозападна
България както по брой предложения, така и по спечелено финансиране.
Победители и губещи
От създаването на фонда преди осем години регионът, в който влиза столицата, остава водещ с най-много спечелили
проекти за финансиране (62% за всичките шест сесии). Нещо повече, на последната сесия регионът е достигнал пиковите
67%, което е най-добрият му резултат досега. Активното участие на фирми от тази част на страната обяснява и защо поголямата част от парите са насочени натам (средно 66%). Най-голям одобрен проект в последната сесия е на софийската
машиностроителна компания "Ваптех" (над 1 млн. лв.), въпреки че тя не получава най-голямата субсидия. Два проекта
пък са одобрени на благоевградската "АМГ технолоджи", която работи в областта на нанотехнологиите. Фирмата е
спечелила общо 333 хил. лв. за тях.
На второ и трето място както като брой проекти, така и като получено финансиране са фирмите от Южния централен
регион и Северния централен регион. Компании от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково са с 12%
от одобрените проекти и отпуснатите средства. Тук влиза и димитровградската "Пролет", получила най-голяма субсидия
на последната сесия (почти 500 хил. лв.). Северният централен регион, който е втори по големина след Югозападния и
включва областите Плевен, Велико Търново, Ловеч и Габрово, е с 11% от проектите и 9% от финансирането общо за
всички сесии.
На последно място по активност е Северозападът. Оттам са подадени едва 1% от всички проекти, а отпуснатото
финансиране е под 2% от общата сума. Освен това в две от шестте сесии няма нито един одобрен проект от тази част на
страната. От 2005 г., когато НИФ започна работа, едва шест компании са получили средства от фонда.
Предкризисен бум
Най-успешна досега е била първата сесия на НИФ, когато само 7% от общо 43 проекта са били прекратени. Най-много
проекти, но и най-голям дял прекратявания, е имало през третата сесия (28% от общо 108 утвърдени проекта са спрени).
Средно успяват 82% от проектите, показват изчисленията.
Засега няма нито един прекратен проект от шестата сесия, по която договорите бяха подписани в края на 2012 г. За
оптимизъм обаче е много рано, тъй като срокът на изпълнение на договорите е между една и три години. В момента се
изпълняват общо 36 проекта за близо 15 млн. лв., за които одобрената субсидия е малко над 9 млн. лв. Изплатените до
момента средства са малко над 11 хил. лв.
Доколкото данните на фонда са показателни, фирмите са били най-иновативни, или просто най-активно са
кандидатствали с проекти, в двете години, преди да започне кризата. На третата и четвъртата сесия (2006 и 2007 г.) са
постъпили общо 210 проекта, а договорената субсидия е 33.5 млн. лв.
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