Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Novini.dir.bg
√ Държава и бизнес, НПО-та и медии търсят вярната посока за българското образование
София /КРОСС/. Представители на държавата и бизнеса, неправителствени организации, медии и граждани ще търсят
вярната посока за българското образование на конференцията «Образование и бизнес“, която ще се проведе на 24 март
тази година в Sofia Event Center. Сред участниците във форума ще бъдат вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на
образованието Анелия Клисарова, заместник-председателят на Българската академия на науките и бивш министър на
образованието чл.-кор. проф. Николай Милошев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев, председателят на Българска стопанска камара и изпълнителен директор на “Овергаз” Сашо Дончев,
председателят на Агенция по заетостта Асен Ангелов и други експерти.Инициативата бе подета от Медийна група Bulgaria
ON AIR и онлайн групата Investor, а форумът се организира в партньорство с Bloomberg. По този повод специален
участник и модератор на обобщаващия панел “Медиите - ключ в отношенията между бизнеса и образователната
система“ ще бъде Джонатан Феро от телевизия Bloomberg, Лондон. Конференцията е разделена на 4 панела, по време на
които последователно ще бъде дадена думата на представителите на образованието, бизнеса и така ще се пресекат
гледните точки, за да бъдат намерени решения на наболелите проблеми в сферата.Конкретни предложения за промени
в системата на образованието ще дадат както специално поканените панелисти и участници в дискусията на
конференцията, така и преподаватели, студенти, представители на неправителствения сектор и бизнеса. По време на
събитието в специални урни ще се събират мнения, предложения и добри практики от всички присъстващи.
Конференцията «Образование и бизнес - на един език ли говорят теорията и практиката“ се организира с любезното
съдействие на Виваком, Българска банка за развитие, Висше училище по застраховане и финанси и VM Ware. Повече
информация за събитието можете да намерите на http://edu-business.info.
БНР
√ Синдикати и бизнес от Северозапада за увеличението на осигуровките
Увеличение на пенсионната вноска с 1 процент и на вноската за безработица с две на сто, предложиха от КНСБ.
Социалният министър обаче категорично е заявил, че няма намерение да повишава нито данъците, нито осигуровките.
Предложението провокира полярни мнения. Какви са мотивите за исканото увеличение? Сътрудникът ни от Враца Жоро
Александров разговаря с Вероника Ценова, временно изпълняващ длъжността регионален председател на КНСБ.
"КНСБ бе против намаляването на осигурителната тежест, защото това довежда до ситуация, която е в момента.
Увеличаването на осигурителната вноска няма да се отрази толкова много нито на работодателите, нито на работниците
и служителите, работещи легално и коректно"- заяви Вероника Ценова.
Йорданка Петрова потърси за коментар по темата Олег Антов, регионален представител на Българската стопанска камара
във Видин.
"Поисканото увеличение не е голям проблем от чисто финансова гледна точка. Доста тежести се събраха на бизнеса
обаче в последните години и ситуацията е много деликатна. Ако се осигури нормално развитие на индустрията, т.е. ако
постъпленията в бюджета могат да се увеличат по един интензивен начин, тогава могат да осигурят достатъчно пари за
здраве, пенсии и безработица. Още повече, че с увеличаването на производството безработицата започва да намалява
автоматично, т.е. този проблем би отпаднал. Хората не искат да получават помощи, които са много малки- става дума за
7 лева на работен ден. Би трябвало да им се осигури препитание, а не да се търсят такива лесни начини за решаване на
проблема- чрез социални помощи, компенсации за безработица и други подобни мерки от страна на държавата"коментира Олег Антов.
Според проф. Йордан Христосков, член на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система,
предложението е напълно логично, като се има предвид финансовото състояние на социалното осигуряване.
"Трябва да се въведе и автоматичен механизъм за повишаване на възрастта за пенсиониране"- каза проф. Христосков в
интервю за БНР.
Йорданка Петрова попита видинчани защо според тях искат да се увеличи вноската за пенсия.
"За да се увеличат пенсиите за в бъдеще, за тези, които работят сега... Не съм наясно с тези неща... Полицията и енергототова е, което работи във Видин, всички други са в чужбина... Вноските трябва да се увеличат, за да има социално
осигуряване, да се покриват сега пенсиите..." Само във Видинска област 36 131 са възрастните хора, получаващи пенсии
за старост. Много от тях издържат и помагат на безработни членове от семействата.
Асоциация на индустриалния капитал в България е "за" запазване до 31.12.2020 г. на настоящите размери на
осигурителните вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, с изключение на тази за фонд "Общо
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заболяване и майчинство", която предлагат да се намали от 3,5 на 3 на сто, съпроводено със съответно намаляване на
срока. Позицията е част от предложените мерки за стабилизиране на приходите в държавата.
От пресцентъра на КНСБ съобщиха за РАДИО ВИДИН, че предложението за вдигането процента на осигуровките е още от
октомври миналата година, а е внесено за обсъждане от председателя на Тристранния съвет Зинаида Златанова,
министър на правосъдието, едва сега.
Investor.bg
√ Държавата и бизнесът търсят вярната посока за българското образование
Конференцията „Образование и бизнес“ събира на едно място министри, предриемачи и експерти
Представители на държавата и бизнеса, правителствени и неправителствени организации, медии и граждани ще търсят
вярната посока за българското образование на конференцията „Образование и бизнес“, която ще се проведе на 24 март
тази година в Sofia Event Center.
Сред участниците във форума ще бъдат вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на образованието Анелия
Клисарова, заместник-председателят на Българската академия на науките и бивш министър на образованието чл.-кор.
проф. Николай Милошев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев,
председателят на Българска стопанска камара и изпълнителен директор на „Овергаз“ Сашо Дончев, председателят на
Агенция по заетостта Асен Ангелов и други експерти.
Инициативата бе подета от медийна група Bulgaria ON AIR и онлайн групата Investor, а форумът се организира в
партньорство с Bloomberg. По този повод специален участник и модератор на обобщаващия панел „Медиите – ключ в
отношенията между бизнеса и образователната система“ ще бъде Джонатан Феро от телевизия Bloomberg, Лондон.
Конференцията е разделена на 4 панела, по време на които последователно ще бъде дадена думата на представителите
на образованието, бизнеса и така ще се пресекат гледните точки, за да бъдат намерени решения на наболелите
проблеми в сферата.
Конкретни предложения за промени в системата на образованието ще дадат както специално поканените панелисти и
участници в дискусията на конференцията, така и преподаватели, студенти, представители на неправителствения сектор
и бизнеса. По време на събитието в специални урни ще се събират мнения, предложения и добри практики от всички
присъстващи.
Конференцията „Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката” се организира с любезното
съдействие на „Виваком“, Българска банка за развитие, Висше училище по застраховане и финанси и VM Ware.
Повече информация за събитието можете да намерите на http://edu-business.info.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „24 часа“
√ Заявления за директни плащания се подават до 15 май
Кандидатите за директни плащания в тазгодишната кампания могат да подават заявления до 15 май, съобщи фонд
"Земеделие". Закъснелите могат да подават молби до 9 юни, но със санкция от 1 % за всеки ден закъснение.
Документите се подават в Общинските служби "Земеделие". Новите бланки са публикувани на сайта на ДФ "Земеделие"
www.dfz.bg, в менюто "Директни плащания"/ Кампания 2014.
Фондът припомня, че през тази година по Схемата за преразпределително плащане за първите 300 декара ще се плащат
по-високи суми. Министърът на земеделието Димитър Греков вече съобщи, че вместо по 30 лв., както досега, субсидията
ще е 45 лв. Предстои това да бъде определено със заповед на министъра. Кандидатите трябва да подадат общо
заявление за кандидатстване за директни плащания (съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания), където да отбележат, че искат да получат субсидии и по схемата за
преразпределително плащане.
През 2014 г. земеделците могат да кандидатстват и за субсидии по следните схеми:
Схема за единно плащане на площ;
Схема за ягоди и малини, необвързана с производството;
Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България;
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството;
Национални доплащания за говеда (схема, необвързана с производството);
Национални доплащания за овце-майки и/или кози-майки (схема, обвързана с производството);
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ 1);
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ 2);
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ 3);
Схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета (схема, обвързана с производството);
Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България;
Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони.
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√ Започна подписването на договорите по пчеларската програма
Започна подписването на договорите по пчеларската програма, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд
„Земеделие" (ДФЗ). От началото на седмицата ДФ „Земеделие" подписва договори за безвъзмездна помощ с
одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Те са по мерки Б „Борба срещу
вароатозата", В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед" и дейност 3
„Закупуване на пчелни майки" на мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския
съюз".
Тази година ДФЗ ще сключи договори с всички кандидати, подали заявление за подпомагане по мярка Б, мярка В и
дейност 3 „Закупуване на пчелни майки" на мярка Г от програмата. По тези мерки има осигурен финансов ресурс от
бюджета на програмата за всички подадени заявления за подпомагане и няма да се прави редукция на финансовата
помощ и класиране на заявленията.
Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в
областните дирекции на ДФ „Земеделие" в 28-те административни области на страната.
По дейност 1 Закупуване на нови кошери и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства" на
мярка Г кандидатите ще бъдат класирани според критерии за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП
2014-2016 г. и в срока, регламентиран в същата наредба, класираните заявления ще бъдат одобрени за подпомагане.
Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ "Земеделие", след получаване на
отговор от страна на кандидатите на уведомителните писма за отстраняване на нередовности и приключване на
административната обработка.
Приемът на документи по мерки Б, В и Г от НПП 2014-2016 г. продължи от 8 до 21 януари 2014 г. Всяко заявление
можеше да включва повече от една мярка.
Вестник „Труд“
√ 1 милиард лева от ЕС за борба с безработицата до 2020 г.
Около 1 млрд. лв. (56%) от бюджета на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (2014-2020 г.) ще се
използва за пряка борба с високата безработица сред младежите и по-възрастните българи, както и за намаляване на
броя на хората, които нито учат, нито работят. Това става ясно от последния работен вариант на програмата, който
България е изпратила в Европейската комисия за съгласуване. Бюджетът на “Развитие на човешките ресурси” за
следващите 7 години ще е 895 млн. евро или 1,7 млрд. лв.
С евросредствата ще се финансират програми за обучение и наемане на безработни, проекти за стартиране на собствен
бизнес, стажове, курсове за придобиване и повишаване на квалификация, трудови борси, професионално ориентиране.
Ще бъде стимулирано въвеждането на гъвкави форми на заетост и повишаване на мобилността на служителите. Ще се
разработят мерки за заетост на продължително безработни с ниско образование, роми, хора с увреждания. С помощта
на европарите ще се преодолява и разминаването между търсенето и предлагането на работна сила, както и ниската
производителност на труда.
Очаква се конкретните програми да заработят през есента, след окончателното одобрение от Брюксел. Според зам.председателя на парламента Мая Манолова (БСП) обаче първите мерки може да тръгнат още от април. На среща с
кметове вчера тя обясни, че правителството ще поиска разрешение от ЕК програмите за заетост да започнат преди
одобрението на оперативната програма. Идеята е в началото да се финансират с пари от националния бюджет, които да
се възстановят в края на 2014 г. от еврофондовете. За този вариант преди време намекна и социалният министър Хасан
Адемов.
При подобен сценарий има риск Брюксел да не одобри дейностите, за които са похарчени парите, и разходите да останат
за сметка на хазната.
Манолова посочи, че сред първите стартиращи програми ще е инициативата за наемане на 5000 безработни в борбата
срещу престъпността. През април и май 13 800 души могат да бъдат ангажирани по програми за временна заетост, каза
още депутатът.
От работното разпределението на бюджета на “Развитие на човешките ресурси” става ясно, че в следващите 7 години
около 580 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за намаляване на бедността и социалното изключване. До 2020 г.
правителството си е поставило за цел живеещите в бедност българи да са с 260 000 по-малко. Ще бъдат подпомагани
икономически неактивни, живеещи на социални помощи, хора с ниско образование, инвалиди и възрастни. С около 90
млн. лв. ще се повишава капацитетът на администрациите, отговорни за пазара на труда.
Вестник „Преса“
√ НОИ: Средният осигурителен доход за януари е 664 лв.
На годишна база той е по-нисък - 651,12 лв.
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари
2014 г. е 664,17 лв., съобщиха от НОИ.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2013 г. до 31.01.2014 г. е 651,12 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
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Вестник „Стандарт“
√ Стимулират женското предприемачество с 1 млрд.евро
Стара Загора. 1 милиард евро за стимулиране на женското предприемачество ще отделят Европейската комисия и
Световната банка. Това обяви на кръгла маса, посветена на женското предприемачество и състояла се в Стара Загора,
евродепутатът Антония Първанова.
Идеята за създаването на финансовия инструмент е нейна и е била приета от председателя на комисията Жозе Мануел
Барозу. Средствата ще бъдат разделени по равно между двете основни институции - комисията и банката, като всяка от
тях ще предостави по 500 милиона евро.
Предстои да бъде създадена работна група, която да разработи точните параметри на финансовия инструмент. В нея са
изразили желание да се включат голяма част от действащите еврокомисари. Очаква се тя да приключи работата си до
края на настоящия мандат на европейския парламент през май.
Средствата от фонда ще бъдат насочени в две основни направления: подкрепа и обучение на жени със стартиращ бизнес
и финансиране на разширяване на вече съществуващи и работещи проекти.
Според последните данни отделянето на средства от страна на държавата за стимулиране на женското
предприемачество води до ръст на икономиката с 9%, съобщи още Антония Първанова в Стара Загора. Компаниите,
които се управляват от жени пък отчитат до 40% ръст във финансовите си данни.
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