Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

TV 7
√ Намаляването на пенсиите ще е световен прецедент
Няма такъв прецедент в света като формула за намаляване на пенсии. Това заяви категорично Христина Христова,
председател на Института за семейна политика и бивш министър на труда и социалната политика.
Притеснителното е това, че в нито една предизборна програма няма сериозен текст за реформа в пенсионната система,
допълни Христова.
Непремереният ръст на осигурителните прагове генерира създаване на нова безработица и увеличаване на икономиката
в сивия сектор.
Има пряка зависимост между съотношението между минималния осигурителен доход и сивата икономика, обясни Васил
Велев от Асоциация на индустриалния капитал.
Ние сме против всякакви забрани за пазара на труда, така той коментира информацията, че може да се забрани на
пенсионирани кадри да работят.
Ако пенсионерът е добър специалист и е в добра кондиция, защо трябва да лишаваме икономиката и индустрията от
опита му.
Проблемът с наличието на работни места няма да се лиши със забрани, а с добър бизнес климат и инвестиции,
категоричен е Велев.
Ние трябва да подготвим пазара на труда за възрастни работници заради застаряването на населението, така че те
трябва да бъдат наш резерв, допълни Христина Христова.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Българските работници все по-търсени на Запад
Добри новини от пазара на труда – в чужбина все по-често се търсят български специалисти. Оферти с до 9000 лева
начална месечна работна заплата очакват своите кандидати у нас, съобщи Нова ТВ.
Държавите, които са най-гладни за български работници, са Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Холандия,
Италия, Чехия, Словения и Полша.
Най-ниско ще е заплащането при нискоквалифицираните работници. В сладкарски цехове в Чехия ще могат да работят за
до 500 евро на месец. В хотелите и ресторантите на Австрия заради предстоящия зимен сезон засилено ще се търсят
хора, а заплатата може да стигне до 1300 евро чисто. Шанс за заплата до 4500 евро имат пък IT специалистите в
Германия.
Припомняме ви, че в началото на година Западът се уплаши от българските работници. Опасението беше, че безработни
нашенци ще залеят чуждите трудови пазари и ще отнемат работата на местните. Месеци по-късно страхът все още е жив,
съдейки по изказване на лидера на Британската партия на независимостта - Найджъл Фараж, че 526 хиляди чужденци са
се заселили във Великобритания само през последната година и че е „невъзможно да се продължава така”.
Оказва се, че българите са нежелани от политиците, но търсени от бизнеса. И то все по-често. Само до август и само на
сайта на Агенцията по заетостта са обявени близо 2500 работни места и то основно от Западна Европа.
Освен товарачи, Германия например търси и хора за зимния туристически сезон, както и механици, електротехници и
медицински персонал. В Австрия ще назначават българи за строителни работници, електротехници, стъклари, а за
зимния сезон искат готвачи, сервитьори и камериерки. В Белгия търсят месари, във Великобритания – IT специалисти,
шофьори, медицински кадри, а в Дания - психиатри. В Холандия пък набират висококвалифициран технически персонал.
Интересът от чуждите фирми расте, но не и от българските служители. Защото търсените специалисти намират
реализация и у нас, а хората без особена квалификация се сблъскват с непреодолима езикова бариера.
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На 10-и октомври по време на международна трудова борса в Бургас кандидатите ще могат да се запознаят с всички
предложения. От Агенцията по заетостта препоръчват желаещите първо да се информират за свободните работни места
на www.eures.bg и едва тогава да дойдат на борсата с подготвени документи.
√ Внесоха за одобрение в ЕК програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия, Турция и Македония 2014 –
2020
Програмите за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония за програмния период 2014 –
2020 бяха представени на Европейската комисия. С внасянето на пълния пакет документи по трите програми бяха
стартирани процедурите за съгласуването и одобрението им от ЕК. Очаква се решението на Комисията да стане ясно до
края на годината.
През новия програмен период България очаква около 71 млн. евро безвъзмездна помощ от ЕС за финансиране на
проекти от пограничните райони. Заедно с националното съфинансиране на партниращите страни бюджетът на трите
програми възлиза на общо 83 млн. евро. Те ще бъдат инвестирани в проекти за развитието на устойчив туризъм,
опазването на околната среда, младежки дейности и развитието на конкурентоспособността на местната икономика.
Резюмета на програмите на български език са прикачени към писмото. Пълният пакет на програмните документи e
достъпen на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и на страниците на програмите.
√ Финансовото министерство обявява актуализиран бюджет в понеделник
С дефицит от 4 - 4,5% вместо планираните в бюджета 1,8% може да приключи финансовата 2014 г., съобщиха за “24 часа”
високопоставени държавни източници. Това означава, че държавата няма да разполага с около 3,2-3,5 млрд. лв. в
последните месеци на годината.
Във финансовото министерство вече готвят план за спешна актуализация на бюджета. Предварителният вариант ще бъде
обявен в понеделник, а още в неделя той ще бъде изпратен на синдикати и работодатели.
Служебният финансов министър Румен Порожанов отказа коментар по темата, докато не бъде изчистен спасителният
вариант. Ако не се намери решение, може да влезем в процедура по свръхдефицит, която Брюксел ще ни наложи.
Планът на министър Порожанов е бил обсъден вчера на оперативно заседание на МС. Тревожните цифри ще бъдат
подготвени като вариант за актуализация и след обсъждане в Тристранния съвет още в сряда ще влязат в Министерския
съвет, се разбрали вчера министрите. Подготвяло се дори извънредно изявление на министър Порожанов в национална
медия тази неделя.
√ Свободните работни места вече се обявяват и онлайн
Работодателите вече имат възможността да заявяват свободни работни места на сайта на Агенцията по заетостта,
информират от ведомството. Новата услуга спестява времето за посещаване на бюрата по труда. След като
работодателят попълни заявката на електронния сайт на агенцията, тя ще се обработва от трудов посредник.
Информацията за свободните работни места ще се въвежда в общата база данни на агенцията, където се намират и
всички останали заявки, подадени на хартиен носител в бюрата по труда.
Новата услуга не изключва и не ограничава възможността на работодателите да подават информацията си на място в
бюрата, по телефона или по електронна поща, както и да се възползват от индивидуалните консултации с трудовите
посредници, припомнят от Агенция по заетостта.
Адресът за публикация на свободните места е: http://www.az.government.bg/bg/prl/srm/
Вестник Труд
√ Държавният дълг нарасна с 1,48 млрд. евро за година
Държавният дълг се е увеличил с 1,48 млрд. евро за една година, показва статистиката на БНБ. Към края на юли
задълженията на държавния сектор са общо 4,78 млрд. eвро. Увеличението спрямо края на същия месец на 2013 г. е с
45%.
Нарастването на държавния дълг е и основната причина за увеличението на брутния външен дълг. В края на юли той е
бил 38,22 млрд. евро, което е с 659 млн. евро или 1,8% повече на годишна база. Външните задължения на банките за
този период са намалели с 631,4 млн. евро до 5,6 млрд. евро. Дългът на другите сектори е общо 11,829 млрд. евро и се е
свил с 288,5 млн. евро за година.
В края на юли вътрешнофирмените кредити са били за общо 16 млрд. евро и са се увеличили с близо 98 млн. евро
спрямо година по-рано.
Вестник Капитал Daily
√ Малкте градове ще получават пари за растеж през областните центрове
Това е един от вариантите за запазването на 67-те града в програмата за регионите
Областните градове ще се обособят като центрове за растеж, а по-малките ще получават еврофинасиране за подкрепящи
и балансиращи функции. Това е един от вариантите за запазване на 67-те града в новата оперативна програма "Региони в
растеж", обсъдени от България и Европейската комисия, съобщиха от Министерски съвет.
В актуализирания 4-ти вариант на програмата градовете са разделени на 4 нива, като първо ниво е столицата София,
второ ниво включва девет града (Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград,
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Видин), а трето ниво 29 града. Последното 4 ниво включва 28 града, които ще действат като опорни и балансиращи
центрове на областните градове от трето ниво.
За градско развитие на 67-те населени места са предвидени 928 млн. евро. От тях 140 млн. евро са за София, 310 млн. лв.
са за деветте града от второ ниво. Разпределението на парите зависи от четири фактора – категория на града, население,
потенциал да усвои парите и социално-икономически възможности. Градовете от трето си поделят 370 млн. евро, а за
по-малките градове от 4-то ниво остават 104 млн. евро. Те обаче ще имат право на финансиране и от Програмата за
развитие на селските райони.
Напредъкът по другите програми
Кабинетът отчете и напредъка по преговорите за останалите оперативни програми. В най-напреднала фаза, с постигнати
договорености с Европейската комисия, е програма "Човешки ресурси", чийто финален вариант беше одобрен от
Министерски съвет в сряда. Бюджетът й е малко над 2 млрд. евро. Тази седмица се очакват първите коментари на
Бюксел по Програмата за развитие на селските райони. Предстоят преговорите за програмите "Транспорт" (на 26
септември) и "Околна среда" (на 30 септември). Новата програма новата "Наука и образование" също е в напреднала
фаза, като актуализираният й вариант вече е изпратен в Европейската комисия. До края на месеца в Брюксел ще бъде
изпратена и последната програма "Морско дело и рибарство".
След преговорите с Еврокомисията по програмите се е стигнало до консенсус да се разшири обхватът на финансовите
инструменти, които досега бяха достъпни само за програмите "Регионално развитие" (Джесика) и
"Конкурентоспособност" (Джеръми). В новия програмен период сходни фондове ще действат и за програмите "Околна
среда", "Регионално развитие", "Човешки ресурси" и "Иновации и конкурентоспособност". Все още е рано да се
определи какъв финансов ресурс ще се насочи към въпросните инструменти.
Очаква се до 15 октомври актуализираните варианти по оперативните програми да бъдат изпратени в Брюксел, след
което ЕК може да изпрати отново коментари или да покани управляващите органи на среща, се казва в съобщението.
"Отчитаме максимална мобилизация както на политическо, така и на експертно ниво за отразяването на коментарите на
Европейската комисия и решаването на отворените въпроси. След края на първия кръг от преговорите с партньорите ни
от Брюксел ще отчетем публично напредъка по всички програми за периода 2014-2020 г.", обещава вицепремиерът по
еврофондовете Илияна Цанова.
√ Конфликтите ще намалят растежа на световната търговия
Глобалният обмен на стоки ще нарасне значително по-малко от досегашните очаквания на Световната търговска
организация
Глобалната търговия през 2014-2015 г. ще се увеличи доста по-малко от прогнозираното досега, обяви Световната
търговска организация (СТО). Като причина за влошените очаквания се посочват ескалиращите регионални конфликти и
епидемията от ебола в Западна Африка.
Според новата оценка глобалната търговията със стоки ще се увеличи с 3.1% през настоящата година, което е с една трета
по-малко от априлската прогноза за ръст с 4.6%. Корекция има и при прогнозите за 2015 г., като вместо 5.3% сега се
очакват 4% растеж. Това представлява значителен спад под 5.2% - средното ниво за темпа на растеж през последните 20
години.
Попарени надежди
Икономистите на СТО очакваха добро бъдеще за търговията след двегодишно свиване, но вместо това тя стагнира в
началото на 2014 г. заради слабо търсене в развиващите се държави, няколкото студени вълни в САЩ и увеличаването на
данъка върху продажбите в Япония. Перспективите са помрачени и от продължаващо напрежение заради кризата в
Украйна, задълбочаващия се конфликт в Близкия изток и разпространяването на епидемията от ебола.
"Международните институции ревизираха значително прогнозите си за ръста на БВП след разочароващите данни от
първото полугодие. В светлината на това прогнозата на СТО за повишение на търговията също беше понижена за тази и
следващата година. Неравномерният икономически растеж и геополитическите търкания продължават да създават
рискове за търговията и през второто полугодие", отбелязва генералният директор на СТО Роберто Азеведо. Той
използва влошените прогнози, за да изтъкне важността на финализирането на споразуменията от Доха, които трябва да
либерализират още повече търговията между 160-те членки на организацията.
Рискове за търговията
Като един от основните проблеми се посочват взаимните икономически санкции между САЩ и ЕС, от една страна, и
Русия, от друга, които са се отразили видимо на земеделските суровини. Конфликтите в Близкия изток могат да доведат
до поскъпване на петрола и да застрашат доставките на енергийни ресурси, предупреждава СТО.
Организацията изтъква, че растежът и износът са особено потиснати в региони, разчитащи на търговията с природни
ресурси като Южна и Централна Америка. Анализаторите очакват в тези региони външната търговия да спадне с 0.7%
през 2014 г. поради комбинацията от граждански конфликти, ниски цени на добиваните там суровини и забавянето на
азиатските пазари, които поемат голяма част от износа. Нестабилното възстановяване на икономиките на САЩ и
Германия също забавят глобалния износ.
Вестник Стандарт
√ Дават на бизнеса нови 30 млн. да наема безработни
30 млн. лв. субсидия ще получи бизнесът за разкриване на нови работни места до края на годината. Парите ще дойдат от
преразпределение на неусвоени средства от ОП "Развитие на човешките ресурси".
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"Те ще са предназначени за частния сектор, с приоритет малки фирми, които да наемат за чиракуване младежи и
дългосрочно безработни", обясни служебният вицепремиер и социален министър Йордан Христосков. Така социалното
министерство ще се опита да съхрани до 2015 г. броя на субсидираните работни места, защото близо 17 000 души на
временна заетост трябва да бъдат освободени в края на септември. Други 7,5 млн. лв. ще бъдат дадени за продължаване
на заетостта на 11 000 асистенти на хора с увреждания и възрастни.
Социалното министерство очаква и актуализация на бюджета си за 2014 г., за да осигури 5 млн. лв. за продължаване на
програма "Сигурност".
Тя стартира през лятото, като по нея областните управители наеха 5000 безработни като помощните на полицията по
селата. Пари за заплати и осигуровки обаче има до октомври, а договорите на наетите са до края на февруари.
Министерството е поискало и 5 млн. лв., за да стартира програмата "Младежка заетост". По нея до Коледа ще бъдат
наети 8000 младежи до 29 години. През 2015 г. парите ще бъдат възстановени от Брюксел. С Еврокомисията са
договорени 35 млн. лв. за едногодишни стажове в предприятия. Бизнесът вече е дал заявки, че търси 22 хил. младежи.
Ограничените възможности на бюджета в момента обаче не позволяват тези заявки да се удовлетворят, каза Христосков.
Вестник Монитор
√ С ПАРИ ОТ ЕВРОПА В СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ: Борим бедността с по 30 лева на месец
Брюксел отпуска 659 млн. за 260 000 живеещи на ръба на оцеляването
Страната ни ще бори бедността с по 30,17 лева на месец в следващите 7 г. По новата ОП „Развитие на човешки ресурси”
страната ни ще получи до 2020 г. общо 659 млн. лева, с които трябва да се справи с изваждането на 260 000 крайно
бедни българи от мизерията. Това стана ясно вчера след заседанието на Министерски съвет.
„Това е най-напредналата оперативна програма за период 2014-2020 г. Очаква се тя да бъде окончателно одобрена от
Европейската комисия през ноември”, заяви служебният социален министър Йордан Христосков. По думите му тя е
фокусирана върху
младежите и най-уязвимите групи
в обществото  дълготрайно безработните, хората пред пенсия и тези от малцинствата. Приоритет са и мерките за
повишаване на квалификацията на заетите според нуждите на бизнеса. Целта е програмата да доведе до увеличаване на
заетостта от сегашните 63% до 73% през 2020 г., както и да се намали бедността сред крайно бедните българи.
Средствата от над 2,1 млрд. лв. са разпределени в шест приоритета. Близо две трети от бюджета  малко под 1,3 млрд.
лв., отиват за подобряване на достъпа до заетост. Около една трета от средствата  659 млн. лв., са по мерки за
намаляване на бедността и социалното изключване. Останалите 86 млн. лв. са предназначени за модернизацията на
публичните политики на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.
Над 77 млн. лв. ще бъдат изразходвани през следващата половин година по различни програми за осигуряване на
временна заетост на над 33 000 души
Тези пари идват както от държавния бюджет, така и от европейските фондове. „Основната част от тях  65 млн. лева, ще
отидат за бизнеса, който трябва да осигури работа на 17 000 младежи, дълготрайно безработни и хора с увреждания”,
уточни Христосков. Други 7.5 млн. лева са предназначени за 11 000 лични асистенти за хора с увреждания и възрастни,
които не могат да се обслужват сами. От държавния бюджет пък се отпускат допълнително 5 млн. лева за продължаване
на програма „Сигурност” в малките населени места, по която са наети 5000 души. Средствата ще стигнат за заплати до
края на февруари 2015 г.
Вестник Преса
√ Проект предвижда: Чиновниците да си плащат осигуровките
Държавата може да връща на коректния бизнес вноски за персонала подобно на ДДС
Да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители. Това гласи предложение на Консултативния съвет по
пенсионната реформа, научи „Преса“. Идеята е това да стане още от 2015 г. За целта заплатите на чиновниците ще се
повишат със същия процент, за да не се намалят доходите им.
В момента вноските на държавните служители се плащат изцяло от работодателя. За родените преди 1960 г. те са 22,3%
върху заплатите им, а за родените след - 17,3%. За останалите работещи осигуровките са същите, но се делят в
съотношение 60:40 между работодателя и служителя - съответно 12,6% към 9,7% и 9,8% към 7,5%.
„Това е стара идея на работодателите. Трябва да има равнопоставеност в осигурителната система“, каза пред „Преса“
вицепремиерът Йордан Христосков, който е принципно за идеята.
„Ефектът от мярката е не толкова финансов, колкото морален. Така ще се създаде равнопоставеност на входа на
осигурителната система. Никой няма да мисли, че има привилегировани“, коментираха членове на съвета от бизнеса. В
системата няма да влязат повече пари, тъй като заплатите на държавните служители се плащат от бюджета, но ще се
повиши личната им заинтересованост.
Чиновниците са над 100 000 души. Тепърва ще се уточнява дали новият ред да засегне работещите в МВР, които са близо
50 000 души, довериха запознати.
Идеята да има лични осигуровки на служителите е от години. За последен път беше направен безуспешен опит тя да
стане факт по времето на ГЕРБ през 2010 г.
Съветът предлага промяна в трансфера от държавния бюджет в размер на 12%, като той също се раздели в съотношение
60:40. От 2009 г. държавата е трети осигурител наред с бизнеса и работниците. Тя плаща 12% върху доходите на всички
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работещи. За 2014 г. сумата е 2,618 млрд. лв. Идеята е тя да внася директно само частта от вноската, която е за сметка на
работника (4,8%), а тази за сметка на работодателя (7,2%) ще се възстановява, ако той внесе пълния размер на
осигурителните вноски за фонд „Пенсии“. Т.е. ще се прилага схема по подобие на връщането на ДДС на бизнеса.
√ Брюксел проверява европрограма
Няколко екипа от ЕК са тук заради сигнали за нарушения
Няколко екипа от Брюксе проверяват Оперативна програма „Конкурентоспособност“ заради сигнали за нарушения в
схемата за технологична модернизация, която е в размер на 97 млн. лв., научи „Преса“. Извършен е и одит от
Европейската сметна палата, но докладът все още не е обявен.
Проверките са заради 160 жалби до различни инстанции - ЕК, ДАНС и прокуратурата. Схемата, по която в края на м.г.
1200 фирми кандидатстваха за машини и оборудване, бе прекратена внезапно в края на юни. Това предизвика остра
реакция от фирмите (общо 142), които вече бяха сключили договори.
До момента по „Конкурентоспособност“ са договорени 1,212 млрд. евро, или 104% от бюджета на програмата. От тях са
разплатени 785 млн. евро. Сега фирмите очакват нова схема за технологична модернизация, но тя едва ли ще бъде
обявена до края на годината. Причината е, че оперативните програми от новия програмен период все още не са
получили одобрение от Брюксел.
„Има негласно споразумение с ЕК това да стане в мандата на новото правителство. Надеждата е, че Брюксел ще даде
зелена улица още през октомври“, съобщи за „Преса“ консултантът по еврофондовете Ангелина Тодорова. Нови схеми
обаче може да се пускат дори програмите да не са одобрени. „Разбира се, в диалог с ЕК“, посочи Тодорова.
На извънредна среща във вторник пред ресорните заместник-министри служебният министър по еврофондовете Илияна
Цанова е настояла до 15 октомври актуализираните варианти на оперативните програми да бъдат изпратени в Брюксел.
Очаква се 3-4 от тях да бъдат финализирани едва в началото на 2015 г. Този график показва, че България сериозно
изостава от темповете, с които се работеше по одобрението на Споразумението за партньорство 2014-2020 г. и по
подготовката на програмите в изминалите две години. Страната ни бе първата държава членка, която представи вариант
на споразумение за партньорство и 15-ата, която официално го финализира.
Днес Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Заложеният
бюджет е 2,136 млрд. лв. с 15% национално съфинансиране.
√ Йордан Христосков: Няма проблем с пенсиите в КТБ
"Изпълнихме препоръките на ЕК за ОП "Развитие на човешките ресурси" "
Не съществува проблем за блокирани средства на пенсионери в КТБ. Това заяви социалният служебен министър Йордан
Христосков.
НОИ реагира много бързо и дори намесата на омбудсмана беше излишна, тъй като хората бяха предупредени веднага.
Беше им дадена възможност да предоставят банкова сметка от друга, желана от тях банка или да получават пенсията си
по пощенски път, заяви Христосков, цитиран от БГНЕС.
Той информира, че около 50 човека са пожелали пенсиите им да се превеждат в КТБ все още, тъй като вероятно
обслужват заеми. Въпреки това, когато пожелаят те могат да сменят банката с друга или да получат парите си по пощата.
Същото важи и за получаване на обезщетение за безработни или за стипендии.
Казусът "КТБ" не е в правомощията на вицепремиера, правителството няма такива правомощия, измъкна се Христосков,
след като бе запитан какво ще стане с КТБ, тъй като БНБ иска политическо решение и готов ли е кабинетът на това,
понеже има блокирани пари на пенсионери. Той повтори, че желанието на кабинета "Близнашки" е въпросът да бъде
решен без публични средства.
Служебният кабинет одобри проект за ОП "Развитие на човешките ресурси" за 2014-2020 г., каза още служебният
вицепремиер. Христосков отчете, че служебното правителство е отразило всички грешки и препоръки, получени от ЕК от
началото на август. Той заяви, че са били взети и под внимание и мненията на тематичната работна група по програмата,
която включва и НПО.
Социалният министър заяви, че са били проведени и консултации с ЕК за окончателния вариант за програмата. Той ще
бъде представен на комисията през ноември. Приоритетни оси по програмата са:
Ос 1 - за по-добър достъп до заетост и качество на работните места;
Ос 2 - да се намали бедността и да се насърчи социалното включване на уязвими групи; Ос 3-модернизацията на
институциите в сферата на социалното включване при условията на труд.
Финансовата рамка на оперативната програма е 1 млрд. и 92 милиона евро. Националното финансиране е малко под 15
%. За политика по заетостта са предвидени 60% от всички средства на програмата, за социалното включване 31 %,
подобряване на капацитета - 4 %. Цялото население ще се възползва от програмата с акцент за младежите, увери
Христосков.
Вестник Класа
√ Митниците събрали 417 млн. лв. от акцизи
Агенция “Митници” е събрала от началото на септември 417 млн. лева от акцизи, което е с 50 млн. лева в сравнение с
предходния месец, съобщи ПИК, цитирайки източници във финансовото министерство. Според сайта така е постигнат
абсолютен рекорд в събирането на акцизи за деветия месец на годината.
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Митничарите са постигнали голям успех не само в събирането на акцизи, но и в противодействието на контрабандата на
цигари. По този начин митниците са на път да преодолеят слабата събираемост от началото на годината.
От пресслужбите на агенция „Митници” и Министерството на финансите отказаха да коментират цифрите, като уточниха,
че точна информация за събраните акцизи през септември може да има най-рано на 1 октомври.
√ Отлагат безплатния роуминг в ЕС
Премахването на таксите за услугите в роуминг за мобилни телефони в страните от ЕС може да се забави и дори да не
стане факт от 2016 г, съобщи EurActiv, цитирана от „Блиц”.
През април евродепутатите приеха с голямо мнозинство тези такси ще изчезнат напълно до 2016 г., с което бе даден
стартът на законодателната процедура. Сега обаче Италия, която е ротационен председател на ЕС, предлага нов проект, в
който въобще не се споменава предложената от Европейския парламент дата 15 декември 2015 г. за отпадане на
таксите. Проектът, който най-вероятно ще бъде ревизиран, предвижда само постепенно редуциране на таксите за
роуминг. В документа се казва, че първоначално предложената дата за въвеждане на безплатния роуминг трябва да
бъде променена и това е важен политически въпрос.
От 2007 г. досега таксите за роуминг бяха неколкократно намалявани по административен път от Европейската комисия.
Новият проект предвижда още ограничаване правата на ЕК, която да може само да предлага единен график за промени,
но окончателното решение да остава в ръцете на националните регулатори.
Вестник Сега
√ Над 33 хил. души ще намерят временна заетост
Над 77 млн. лв. ще бъдат изразходвани през следващите шест месеца от държавния бюджет и европейски фондове по
различни програми за осигуряване на временна заетост на над 33 000 души. Това съобщи министърът на труда и
социалната политика Йордан Христосков след заседанието на правителството в сряда.
Основната част от тях - 65 млн. лв., ще отидат за бизнеса за осигуряване на работа на 17 000 младежи, дълготрайно
безработни, и хора с увреждания. Други 7.5 млн. лв. са предназначени за 11 000 лични асистенти за хора с увреждания и
възрастни, които не могат да се обслужват сами. С 5 млн. лв. от държавния бюджет ще бъде финансирана програма
"Сигурност" до края на февруари. Програмата предвижда по нея да бъдат наети 5000 безработни в малките населени
места, а с отпуснатия транш вчера заплатите ще стигнат до края на февруари. Програмата е със срок на действие до края
на 2015 г. Общият одобрен бюджет на програмата е 17.6 млн. лв. Срокът за заетост на лицата по програмата е до 8
месеца, а заплатата е 340 лв.
До 2020 г. за заетост страната ни ще може да разчита на 2.1 млрд. лв. по новата оперативна програма "Човешки ресурси".
Нейният окончателен вариант беше одобрен от служебния кабинет вчера и предстои да бъде изпратен в Брюксел. "От
програмата ще може да се възползва цялото население, като фокусът е насочен върху младежите и включването на
уязвимите групи на пазара на труда - дълготрайно безработните, хората пред пенсия и тези от малцинствата", посочи
Христосков. Целта на програмата е заетостта да се увеличи от сегашните 63% до 73% през 2020 г., както и да се намали
бедността сред 260 000 души, каза социалният министър. Малко над 1.2 млрд. лв. ще бъдат за програми за заетост, а
около 670 млн. лв. са по мерки за намаляване на бедността и социалното изключване. Останалите 86 млн. лв. са
предназначени за модернизацията на публичните политики на пазара на труда, социалното подпомагане и
здравеопазването.
√ Брюксел е на път да даде пари и за малките градове
България отчете напредък в преговорите с Европейската комисия (ЕК) по Оперативна програма "Региони в растеж" за
периода 2014-2020 г. Става дума за искането ни Брюксел да финансира градски проекти не само за 6-7 големи центъра в
страната, но и за по-малките градове.
Спорът за това как да се разпределят парите за регионите е отпреди повече от година. Причината е, че според ЕК
инвестициите трябва да се насочат към градовете с голямо население, за да се постигне по-голям ефект. България обаче
отстоява позицията, че така ще се задълбочат различията между регионите, вместо да се повиши стандартът на живот в
по-малките общини.
Според участници в преговорния процес се обсъжда вариант, при който да се обособят "водещи центрове на растеж и
към тях малки градове с подкрепящи функции". Градовете са разделени на 4 нива според броя на населението, като в
челната десетка са София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново и Видин.
В началото на август бяха получени забележките на ЕК по седемте оперативни програми за следващия програмен период
до 2020 г. Повечето от тях вече са отразени и са започнали преговори по същество. Тази седмица се очаква Програмата за
развитие на селските райони да получи първите коментари на Брюксел. Програма "Морско дело и рибарство", която
беше забавена, ще бъде изпратена в Брюксел до края на месеца. А до 15 октомври актуализираните варианти ще бъдат
изпратени отново в ЕК.
Investor.bg
√ Сивият сектор в горското стопанство генерира приходи за над 100 млн. лв. годишно
Годишният обем на незаконната сеч достига една четвърт от общия добив, според природозащитна организация
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Сивият сектор в горското стопанство генерира приходи за над 100 млн. лв. годишно. Това заявиха представители на WWF
България, които представиха анализ за незаконния дърводобив в страната на дискусия за горския сектор.
Според анализ на статистически данни за периода 2006-2013 г., годишният обем на незаконната сеч достига 0,5 - 2,4 млн.
куб. м, или една четвърт от общия добив (6,9 млн. куб. м към 2012 г.), твърдят от WWF. По данните на
природозащитниците спрямо 2005 г. има известно намаляване в обема на незаконната сеч.
Бракониерските набези намаляват, но за сметка на това днес незаконните сечи се случват като формално законни или
документално скрити, заяви инж. Александър Дунчев от WWF България. Например някои фирми си позволяват да секат
повече, отколкото им е разрешено, каза Дунчев, като показа снимки на такива сечи.
Политическият и корупционен натиск е същността на проблема, заяви Дунчев. Според WWF при сечи се смесват
контролните и стопански функции в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), има и ниска събираемост на
наказателните постановления. Голям брой от секачите нямат имущество, което държавата да прибере, но те са по-малък
проблем от корупционните схеми, коментира той.
Дунчев разясни на практика как стават кражбите. Например, като се прави инвентаризация на горите е възможно да
бъдат скривани запаси, които после се усвояват незаконно. Друга практика е да се маркират дървета след отсичането или
марките нарочно да не са поставени добре.
Проблемите в частните и общинските гори са по-големи, отколкото в държавните гори, каза Дунчев.
Той допълни, че при дървата за огрев също има схеми за злоупотреби, при които поне 20% от дървесината остава скрита
за държавата, тъй като се ползват различни мерни единици при препродажбата на дървата.
И друга схема – случва се хубава дървесина да бъде описана от лесовъда като по-некачествена. Това се хваща трудно, а
щетите могат да стигнат до 50 лв./кубик за държавата.
Най-слабото звено е контролът при транспорта. Има възможност с един превозен билет да се направят няколко курса за
доставка, а чак в края на деня официално заявеното количество да бъде закарано до крайната дестинация, разясни
представителят на WWF.
Той каза още, че в много европейски държави се прави национална инвентаризация на горите. Според него у нас това не
се прави нарочно, за да продължат кражбите.
Държавата трябва да намери начин за повишаване на наказателната ефективност, препоръчва природозащитната
организация. Поне 100 години са необходими, за да си възстанови една изсечена гора функциите, допълни Александър
Дунчев.
Тони Кръстев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, определи като абсурдни данните за 2,4 млн. куб. м
незаконно добита дървесина. Според него е трудно да се изчисли реалният обем незаконна сеч. Отсеченото без
позволитени и марка е над 100 хил. кубика годишно.
Той призна обаче, че проблемът с различните мерни единици за добитата дървесина стои от години. Кръстев заяви, че се
вземат мерки, които да намалят нарушенията, например отделните държавни предприятия въвеждат системи за
контрол.
На въпрос какво мисли за идеята Агенцията по горите да излезе от Министерството на земеделието и храните зам.министърът на земеделието Георги Костов заяви, че в историята на горите в България мястото на горското ведомство
през годините е било различно – имали сме дори Министерство на горите.
Тази препоръка може да се приеме за логична – например Агенцията по горите да е държавна агенция, подчинена на
Министерския съвет, или да е в Министерството на околната среда и водите. По-съществено е обаче как се борим срещу
причините да има незаконни практики, каза Костов.
Друг проблем по думите му е недостигът на бюджетни средства за контролна дейност във всички сфери на икономиката.
Видимо голяма част от зрелите гори намаляват. В резултат в българските гори доминират вече млади и средни
насаждения, изтъкна като проблем Костов.
„Демографската структура на населението създава много социални проблеми. В бедни държави тези проблеми
изкристализират в посегателство върху природния ресурс“, допълни той.
Можем само да предполагаме дали има политически натиск, каза в отговор на въпрос Георги Костов. Според него
предпоставка за наличието на такъв натиск е фактът, че горите основно са държавни. Ако имаме по-малко такива
практики в други държави, трябва да знаем, че там държавните гори са малка част, изтъкна зам.-министърът.
Александър Дунчев заяви, че са засичани проблеми с незаконни сечи в Стара Планина, подножието на Рила и Пирин и
други места.
И той, и Георги Костов изтъкнаха, че в много места хората се страхуват да говорят за нарушенията, защото се притесняват
за работата си.
√ Иван Нейков: Пенсиите могат да се повишат до 6 години при три условия
Увеличение на осигуровките, на пенсионната възраст и стаж и нова политика по доходите са факторите
До шест години би могло да има осезаема възможност за бързо увеличаване на размера на пенсиите. Това каза в
сутрешния блок на телевизия Bulgaria On Air бившият министър на труда и социалната политика и председател на
Балкански институт по труд и социална политика Иван Нейков.
Експертът коментира, че в основата на това увеличение стоят три стъпки, които следващите управляващи трябва да
предприемат по отношение на пенсионната реформа. Става въпрос за нова политика по доходите, нов размер на
осигуровките и нова възраст за пенсиониране и осигурителен стаж. "Това означава, че социалните осигуровки и
пенсионната възраст и стаж трябва да се повишат", обясни Нейков.
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Нова политика по доходите пък означава към сегашния единствен инструмент за повишаване на доходите –
минималната работна заплата, трябва да се прибавят и други, които да влияят на пазара на труда, посочи експертът. Не
може да разчитаме само на пазара, допълни той. И уточни, че е крайно време в България да се заплаща за квалифициран
труд.
Друга посока, която ще окаже положителен ефект на пазара на труда, според него, е разкриване на възможността хората
да работят на повече места. Според Нейков тук проблемът е в консерватизма на хората. Защото и сега зоконодателството
ни позволява непълния работен ден, но едва около 3-4 процента от хората се възползват. Докато в други страни от ЕС
процентът е 25. "Това дава възможност да се работи на няколко места и общият доход винаги е по-голям, отколкото при
работа на осем часа", обясни експертът.
Увеличението на осигуровките е следващият горещ картоф, от който винаги се бяга, каза Иван Нейков. Но това по негови
думи е неизбежно, защото един от общите изводи е, че причина да се стигне до дефицита в НОИ е неразумното
намаляване размера на осигуровките в последните години. В същото време няма доказателства, че това намаление е
понижило безработицата или сивата икономика. "Единственият начин да няма увеличение на осигуровките е да има
бързо нарастване на доходите", каза Нейков.
Увеличаването на възрастта за пенсиониране също е безалтернативно - признават го и бизнес организациите, но никой
не иска да го направи, посочи още експертът. "Няма друг вариант, абсолютно неизбежно е. Вече закъсняхме с това
повишение Най-лошото е нищо да не се прави", коментира той.
√ Скоро ще бъдат освободени около 17 хил. сезонни работници
С преразпределени средства от програмата за човешки ресурси ще се осигури допълнителна заетост, заяви Йордан
Христосков
Служебният кабинет смята да предприеме мерки заради очакваното освобождаване на около 17 000 сезонни работници.
Това съобщи след заседанието на кабинета министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков.
Правителството ще отпусне 5 млн. лв. с цел заетите по програма „Сигурност“ да работят до края на февруари, докогато са
и техните договори. По програмата са заети около 5 хил. души, които обезпечават сигурността, подпомагайки органите на
реда предимно в малки населени места.
Христосков призна, че първоначално за нея е имало противоречиви оценки и „известна ревност, главно от кметовете,
защото назначенията се правят от областните управители“, но този проблем е решен и сега оценката за наетите по
програма „Сигурност“ е много добра.
Преразпределени са и средства от настоящата оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Така с около 30
млн. лева ще се осигури допълнителна заетост в частния бизнес и основно в малки предприятия, където ще бъдат наети
предимно младежи, дългосрочно безработни и хора с увреждания.
Други 7,5 млн. лева, също освободени пари от мерки на програмата, ще позволят да бъде съхранена заетостта на около
11 000 асистенти на хора с увреждания и на възрастни хора.
От началото на декември започва и програмата „Старт на кариерата“, по която ще бъдат заети 1500 младежи без стаж по
специалността в министерства и ведомства.
8000 младежи пък ще бъдат наети за стажуване и чиракуване до края на тази година. Финансирането е изцяло с пари от
националния бюджет в размер на 5 млн. лв.
На редовното си заседание днес кабинетът одобри и наредба, свързана с посредничеството за намиране на работа.
Облекчава се режимът за регистрация на фирмите, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта.
Отпада изискването за представяне на свидетелство за съдимост и проект на посреднически договор между посредника
и търсещия работа.
√ Кабинетът одобри проекта на програма "Развитие на човешките ресурси"
Програмата си поставя за цел да допринесе за намаляване на бедността и да насърчи социалното включване
Министерският съвет прие проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Решението е
основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на документа, съобщиха от
пресслужбата на МС.
Приетият вариант отчита в пълна степен позицията на службите на ЕК, както и получените от Комисията формални
коментари.
Вчера вицепремиерът Илияна Цанова отчете, че от всички оперативни програми работата по „Развитие на човешките
ресурси“ е най-напреднала.
Оперативната програма поставя фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда.
Приоритет са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите съобразно нуждите на бизнеса.
Програмата си поставя за цел да допринесе за намаляване на бедността и да насърчи социалното включване. Планирани
са инвестиции в модернизацията на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното подпомагане и
здравеопазването.
Заложеният бюджет на програмата е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази
сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост.
Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства
за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.
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