Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Калфин: Облекчаваме режима за издаване на синя карта заради ИТ бизнеса
Работим по закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, съобщи Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на
труда и социалната политика, на пресконференция по повод приоритетите на министерството на труда и социалната
политика (МТСП) през новия политически сезон, предаде репортер на Агенция „Фокус”
„Ще облекчим режима за издаване на синя карта. Това е искането на ИТ бизнеса. Облекчаваме процедурите и така
наречения пазарен тест се премахва. В следващите дни ще внесем предложение в Министерския съвет, с което в отделни
сектори ще облекчим при строги условия наемането на чужди граждани”, обясни Калфин.
По думите му по този начин ще се облекчи трудовата миграция. „ Периодично се прави анализ за нуждите на пазара на
труда. Идеята ми е в този анализ да включим активно работодателите и синдикатите. На регионално равнище те ще имат
възможността да казват какви са им потребностите, какво очакват, какви хора са им необходими”, обясни министърът на
труда и социалната политика.
Насърчаването на заетостта е сред четирите основни приоритети на министерството, добави Калфин.
"Четири са основните ни приоритети. Първият е заетостта. Той ще е централен за целия мандат на управлението. Имаме
конкретни намерения свързани с равните възможности, защитата на нуждаещите и подкрепата на семействата", посочи
Калфин.
"По отношение на насърчаването на заетостта, бяха приети изменения в закона за насърчаване на заетостта. С тях се даде
възможност земеделските производители да бъдат подпомагани, когато създават работни места. Вече имаме два
инструмента за подпомагане на земеделските производители. С министър Танева ще направим една по- подробна
презентация на възможностите по европейските програми и новите инструменти, които земеделските производители
имат. Надявам се да ги насърчим да отворят и по-трайни работни места", каза Ивайло Калфин.
Той посочи, че предстои преработване на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. "Нещо, което е
много важно е в закона за насърчаване на заетостта и Кодекса на труда, премахват пречките за старт на дуалното
образование. Това е подход, на който много залагаме. Тази година започват няколко пилотни проекти. От следващата
година със Закона за училищното образование, в учебните програми ще навлезе дуалното образование. То практически
свързва бизнеса и образованието. Така завършващият ще излезе с диплома, стаж и професионална квалификация", обясни
вицепремиерът.
√ Русия забрани вноса на плодове и зеленчуци от България
Русия забрани вноса на своята територия на всички продукти с фитосанитарни сертификати, издадени в България, се казва
в съобщение на руския регулатор Росселхознадзор, информира РИА Новости, цитирана от Фокус.
Службата аргументира решението си с внесените растителни продукти, в чиито фитосанитарни сертификати, издадени от
България, като страна на произход се посочва държава извън ЕС.
„Приехме решение да прекратим вноса на всички подлежащи на карантина продукти, чиито фитосанитарни сертификати
са издадени в България. То влиза в сила от 1 септември 2015 г.“, се казва в съобщението.
Ведомството уточнява, че Българската агенция по безопасност на храните е определила издадените от нейно име
фитосанитарни сертификати за износ и реекспорт, които са придружавали предназначени за внос в Русия стоки, като
фалшиви.
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Вестник Труд
√ Частните училища - с пари от бюджета (обзор)
Частните училища и детски градини ще получават държавна субсидия. Това реши окончателно парламентът вчера, като
одобри на второ четене текстове в Закона за предучилищното и училищното образование, предложени от ГЕРБ.
По идея на Реформаторския блок финансирането ще се отпуска, при условие че обучението в тези заведения стане
безплатно за поне 20% от децата. В тази група обаче задължително ще влизат учениците със специални образователни
потребности, както и даровитите хлапета.
По данни на управляващите към момента у нас има 162 частни училища и 54 частни детски градини. Депутатката от ГЕРБ
Снежана Дукова изчисли, че държавното финансиране за тях ще струва между 11 и 13 млн. лв. на година. Колегата и от
Патриотичния фронт Милен Михов обаче представи друго изчисление - за субсидията ще са нужни до 20 млн. лв.
Депутатът от БСП Стоян Мирчев, чиято парламентарна група бе основен критик на промяната, пък прогнозира ръст на броя
на частните училища, щом „видят държавно финансиране“. Според него с държавното финансиране за частните учебни
заведения ГЕРБ разделя обществото на две класи и "това е началото на края на българското образование".
В отговор Дукова обяви: „Имам чувство, че забравяте кой ви управлява. Ама вие давате ли си сметка колко пари има в
бюджета като излишъци? Няма да ги вземем от енергетиката. Ние даваме, но не вземаме.“
От няколко дни социалистите настояват за актуализация на бюджета за т.г., след като финансовото министерство
прогнозира излишък от 601 млн. лв. към края на август.
Против субсидията бяха и депутатите от АБВ.
Образованието задължително от 5 до 16 г.
Образованието у нас остава задължително за деца от 5 до 16 г., решиха депутатите.
Предучилищното образование остава задължително за 5- и 6-годишните, като родителите избират дали това да става в
детските градини или в училищата.
В първи клас продължава да се влиза в годината, в която детето става на 7 г., а образованието у нас остава задължително
до навършване на 16 г.
След като в сряда депутатите се скараха за името на закона, споровете по въпроса продължиха и вчера. От БСП настояваха
той да запази сегашното си наименование - Закон за народната просвета, но предложението им бе отхвърлено. Идеята на
Патриотичния фронт „заглавието“ да бъде Закон за народната просвета и възпитание също не бе приета.
√ Безработицата е най-ниска от 2008 г. насам
Безработицата в страната е намаляла до 9,3% от икономически активното население. Това е най-ниското ниво от 2008 г.,
съобщи социалният министър Ивайло Калфин вчера. Безработните са 309 781 души, а в бюрата по труда има над 15 239
свободни работни места в реалната икономика.
От началото на 2015 г. досега са открити 170 000 нови позиции. Броят им е с 44 000 повече спрямо същия период на
миналата година. Това означава, че безработицата не намалява, защото хората напускат страната, както твърдят критиците,
а защото си намират работа, каза Калфин.
Той добави, че досега са сключени 35 060 трудови договора за 1 ден. Контрактите са най-малко в Северозападна България,
а най-много в Търговище и Пловдив.
Социалното министерство продължава да разработва концепцията на програма за ваучери за почасово предоставяне на
услуги за домакинствата. С тях от 2016 г. ще могат да се наемат гледачки за малки деца или майстори за домашни ремонти.
Семействата ще ги купуват по-евтино, а държавата ще доплаща до реалната цена на услугата. Подобна система работи
отлично в Белгия, а във Франция е довела до ръст на раждаемостта, каза Калфин.
Министърът гарантира, че от ноември ще започне раздаването на храни за най-бедните. Сега вървят търговете за избор на
доставчици. Очаква се около 260 000 българи да получат пакети, които са платени с пари от ЕС.
√ Пловдив - водещ град за инвестиции
Пловдив е водеща дестинация у нас за инвестиции в IT сектора и аутсорсинга и градът е успешен конкурент на София в тази
област. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на форума „Пловдив 2020 - какво е нужно за
развитие на индустрията, културния туризъм и инвестициите“, организиран от „Труд“ и „24 часа“.
Лукарски припомни, че през последните години в Пловдив са изпълнени 10 големи инвестиционни проекта, а
привлечените вложения надхвърлят 800 млн. лв. Благодарение на тях са били създадени и над 2000 нови работни места.
Министърът даде за примери и икономическата зона Тракия край Пловдив, която също се е превърнала в притегателен
център за доста компании.
До началото на 2016 г. ще бъдат разработени мерки, за да се отстранят някои пречки пред инвестициите у нас, каза още
Лукарски. Областите, които създават спънки пред инвеститорите, са били определени чрез съвместен анализ на
министерствата на финансите и икономиката. Те са свързани с административното обслужване, липсата на добре обучени
специалисти и др. Фокус в работата на правителството ще бъде и насърчаването на иновациите.
Намаляват такси за туристически изложения
Общините, които нямат задължения към Министерството на туризма, ще плащат наполовина по-ниски такси за участие в
12 големи международни изложения до края на годината. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на
бизнес форума „Пловдив 2020“, организиран от „Труд“ и „24 часа“. В града под тепетата се работи и по пилотен проект за
свързване на регистрите на хотелите със системите на НАП, МВР и Министерството на туризма.
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Вицепремиерът Томислав Дончев припомни, че усвоените средства от община Пловдив по линия на еврофондовете
достигат 80 млн. лв. Преди 4 години те са били едва 10 млн. лв.
√ Скъп ток, ако НЕК не плаща на US-тецовете
Ако НЕК не плаща редовно тока, произвеждан от американските централи „AES Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица изток
3“, споразумението с тях за намаляване на част от цената ще спре да действа.
Това става ясно от доклади, публикувани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ведомството е разрешило
договорите с мотив, че те по никакъв начин няма да застрашат енергийната сигурност на страната.
В началото на април 2015 г. НЕК се споразумя с американските тецове да бъде намалена цената им на разполагаемост с
14% за „AES Гълъбово“ и 17% за „КонтурГлобал Марица изток 3“. Според Министерството на енергетиката по този начин
НЕК ще спести 1 млрд. лв. в следващите десет години. Срещу това държавната компания се задължи да плати близо 800
млн. лв. задължения към централите.
Според публикуваните от КЕВР уговорки, ако НЕК спре да плаща, намалението на цените няма да важи за периода, в който
държавната компания е висяла с пари на американските централи. В същото време US тецовете ще платят близо 200 млн.
лева на държавните „Мини Марица-изток“ за въглища едва след като НЕК се издължи на тях.
НЕК има дългосрочен договор (за 15 години) за задължително изкупуване на тока от централите. Те от своя страна имат
подобен договор с „Мини Марица-изток“.
Преди седмица енергийният министър Теменужка Петкова обясни, че е разрешила Българският енергиен холдинг компания майка на НЕК, да изтегли заем от 1,2 млрд. лева, за да покрие дълговете на дружеството.
Срокът за обявяване на конкурса изтече вчера. До редакционното приключване на броя от държавната компания не
обявиха конкурс. Новият заем на БЕХ ще е втори опит на компанията да изтегли кредит.
Първият е от лятото на 2013 г., но се провали. Компанията обаче успя да пласира облигационна емисия на същата стойност,
която е 40% гарантирана от държавата. Парите и тогава отидоха към НЕК - за покриване на текущите дългове на
дружеството.
В момента НЕК дължи на доставците на ток близо 1,5 млрд. лева. Най-големи суми дружеството има да плаща на двете
американски централи и на АЕЦ „Козлодуй“.
ЕСО изостава с ремонта на мрежите
Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО), който управлява енергийната система на страната, е изпълнил 40%
от ремонтната си програма до момента, съобщи пред БНР Иван Йотов, изп. директор на дружеството. Според него
компанията ще навакса с ремонтите до края на годината и хората могат да бъдат спокойни за състоянието на мрежата
високо напрежение.
Според отчета на дружеството за първата половина на годината платените от ЕСО средства за ремонти са едва 0,86% от
всички разходи на компанията, или 2,38 млн. лева.
Йотов отново обясни, че основна причина за тежките аварии в електроенергийната система на страната през март т.г. са
били тесните просеки в горите. Според проект на наредба на Министерството на енергетиката просеките ще се увеличат
двойно.
Вестник Капитал Daily
√ Еднодневните договори са изсветлили около 800 хил. лв.
Минималните прагове са договорени при 42 от общо 84 икономически дейности
За месец и половина еднодневните договори са изсветлили около 800 хил. лв. в икономиката, като върху тази сума са
платени осигуровки. Това каза социалният министър Ивайло Калфин по време на пресконференция, на която бяха
представени приоритетите в дейността на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) през новия политически
сезон. Официалните данни показват, че от 21 юли досега са подписани над 35 хил. договора, заверени от 421 земеделски
стопани. Според Калфин е напълно възможно до края на сезона да бъдат подписани 60 хил. краткосрочни контракта.
"Нещата се случват по трудно в Северозападна България, но с изключение на Враца във всички други области се сключват
такива договори", обясни министърът. Най-голям брой са заверени в Търговище, следван от Пловдив, Силистра, Стара
Загора, Сливен, Добрич. Най-много се възползват собствениците на масиви от малини, сливи, лозя, пипер и картофи.
Приоритети
От МТСП обявиха, че са си набелязали четири приоритетни посоки през новия сезон – пазар на труда, равнопоставеност,
социална защита и семейна подкрепа. По първия приоритет министър Калфин обяви, че мерките вече ще разработват на
база регионалните нужди и ще се решават конкретни проблеми. Разработват се възможности за аутсорсинг на услуги по
заетостта от Агенцията по заетостта към частни трудови посредници с цел повишаване качеството и обема на услугите за
намиране на работа на трайно безработни и хора с увреждания.
Планира се също разработване на възможности за стимулиране на бизнеса за наемане не само на млади хора, но и на
такива в предпенсионна възраст, както и на хора с увреждания. "Над 50% от безработните са в предпенсионна възраст и
това прави изработването на подобни мерки изключително наложително", каза министър Калфин.
С промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ще се облекчи процедурата по издаване на "Синя карта
на ЕС" за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци от трети страни. Това засяга най-много IT сектора.
Ще отпадне утежняващият за работодателите "пазарен тест".
Законът за равнопоставеност между жените и мъжете ще бъде променен, а Националната стратегия за равнопоставеността
на половете ще бъде актуализирана. Причината е, че според социалното министерство в момента има голяма разлика
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между заплащането при мъжете и жените, което впоследствие се отразява и върху размера на пенсията. "Жените в
България взимат средно 40% по-ниски пенсии. Тези, които са се пенсионирали тази година, взимат 30% по-малко.
Причината е, че възнагражденията и стажът им са по-малки, а те формират размера на пенсиите", обясни Калфин.
Заетост
От министерството обявиха предварителни данни за безработицата през август, според които тя е намаляла до 9.3% - найниското ниво от 2008 г. насам. От социалното министерство смятат, че тя малко ще се увеличи през следващите месеци,
тъй като в момента действа сезонният фактор. Според зам.-министър Гълъб Донев не само делът на безработните
намалява, което статистически може да се дължи на миграционни и демографски процеси, но и заетостта се увеличава. В
края на август статистиката на Агенцията по заетостта показва, че безработните са намалели до около 307 хил. души, а
заетите за първи път от 10 години надхвърлят 3.1 млн. души. Младежката безработица се е понижила с 1.4 пр. пункта на
годишна база, или номинално с около 10 хил. души.
По думите на Ивайло Калфин от началото на годината досега икономиката е създала около 40 хил. работи места.
Прогнозата на министъра е до края на 2015 г. числото да достигне 50 хил. "Нашата основна цел е да намалим
субсидираната заетост, защото само реалната икономика и частният бизнес могат да създадат устойчиви работни места",
смята вицепремиерът.
От министерството обявиха, че синдикатите и работодателите са се договорили за минималните осигурителни доходи
(МОД) в 42 от общо 84 икономически дейности, като средното увеличение досега е 7.9%. Срокът за постигане на съгласие
в останалите браншове е до 10 септември. "Където не бъдат постигнати договорености, след консултации със социалните
партньори ще вземем решение как да процедираме", обясни министърът. През 2012 и 2013 г. недоговорените прагове
бяха оставени без промяна, но през 2014 г. служебният социален министър Йордан Христосков ги вдигна средно с около
4%.
√ Бизнес активността в еврозоната е най-висока от 4 години
Икономическият растеж обаче остава умерен
Бизнес активността в еврозоната се ускорила с най-бързия темп от четири години през август благодарение на стабилността
в Германия и особено добрите данни от Италия. Последните данни обаче също така подчертават различията в състоянието
на икономиките в региона, освен това сочат само към умерен ръст на БВП през третото тримесечие, отбелязва Reuters.
Четиригодишен връх
Финалното отчитане на съставния индекс на мениджърските поръчки (PMI) за валутния съюз показва повишение до 54.3
пункта. Това ниво надвишава предварителните оценки и е най-високото от май 2011 г. През юли показателят беше 53.9
пункта. Индексът се задържа над 50 пункта, които разделят свиването от растежа, от юли 2013 г. В четвъртък беше
публикувана и статистика за търговията на дребно в еврозоната през юли, която е нараснала с 0.4% спрямо
предварителните прогнози за ръст с 0.6%.
Активността на компаниите в Германия и Испания се ускорява, а италианският бизнес отчита най-доброто си представяне
от началото на 2011 г. Ситуацията обаче е различна във Франция, където PMI индексът достига най-ниските стойности от
началото на годината. Август не е бил особено добър месец и за най-голямата европейска икономика извън еврозоната
Великобритания. PMI индексът на сектора на услугите в страната е спаднал до най-ниското ниво от май 2013 г., а
инфлацията остава близо до нулата, което поставя под въпрос намерението на централната банка да започне повишаване
на лихвите.
Сектор на услугите
За цялата еврозоната PMI индексът на сектора на услугите, който отговаря за над 2/3 от икономиката на региона, е нараснал
до 54.4 пункта спрямо 54 през юли. Финалните оценки също надминават първоначалното отчитане. Подобрението при
услугите компенсира забавянето в производството, чийто PMI индекс леко спада.
Според анализаторите от Markit, които изготвят изследването, данните сочат, че икономическият растеж през периода юли
- септември ще бъде 0.4%. "Инерцията във възстановяването на еврозоната започва да се изчерпва и, изглежда, растежът
вече не се ускорява. Това може да доведе до нужда от въвеждане на още финансови стимули", коментира Ник Кунис,
макроикономист в ABN AMRO.
PMI индексът за август носи и добри новини за Европейската централна банка, тъй като през миналия месец фирмите в
еврозоната са повишили цените си за пръв път от началото на 2012 г. Подиндексът на производствените цени е достигнал
50.1 пункта спрямо 49.8 през юли. Преди половин година ЕЦБ започна програма за изкупуване на ценни книжа на стойност
60 млрд. евро месечно, чиято основна цел е да стимулира инфлацията, но засега не постига особен успех. За да посрещнат
увеличеното търсене, компаниите в региона също така са наемали нови служители с най-бързия темп от май 2011 г.
√ МВФ предупреди страните от Г-20 да не вдигат лихвите
Фондът предлага вместо това средносрочни реформи
Международният валутен фонд (МВФ) предупреди в четвъртък основните централни банки в света да се въздържат от
вдигане на лихвените проценти, съобщи AFP. Фондът напомня на най-влиятелните гуверньори на банки и финансови
министри, пътуващи за срещата на Г-20 в Анкара този уикенд, че повечето световни икономики са показали по-слаби
резултати от прогнозираните в началото на годината.
МВФ призовава за мерки, които да гарантират стабилното движение на лихвите, както и за увеличаване на средносрочния
капацитет на най-големите световни икономики от настоящите "умерени" нива.
Фед да не предприема прибързани действия
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Федералният резерв на САЩ, който обмисля да вдигне лихвите този месец, не е единствената централна банка под
прицела на фонда. С комюнике до финансовите министри и централните банкери на страните от Г-20 МВФ разяснява, че
очакваният стимул от ниските цени на суровия петрол не се е проявил. Предвид на това, както и на ниската инфлация в
развитите икономики, "валутната политика трябва да остане гъвкава, за да предотврати преждевременното покачване на
лихвите".
В навечерието на очакваното в петък публикуване на официални данни за заетостта в САЩ фондът призова Фед да "остане
зависим от данните" и да не предприема прибързани действия, "при положение че засега почти няма данни за голям
натиск върху цените и заплатите". Кристин Лагард обяви през юни, че Фед не трябва да вдига лихвата поне до идната
година.
ЕЦБ да удължи програмата си за изкупуване на облигации
Фондът изразява също идеята, че Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да разшири програмата си за количествени
облекчения. "Програмата трябва да бъде продължена, ако в момента не дава желаните резултати по отношение на
инфлацията и целите за средносрочна стабилност на цените", се казва в изявлението на фонда, появило се в навечерието
на среща на управителния съвет на ЕЦБ по валутната политика на съюза.
В комюникето си МВФ призовава и Японската централна банка да се готви за бъдещи облекчения.
Очаква се тези предупреждения от фонда да усложнят обстановката по време на срещата на финансовите министри от Г20 през уикенда. Тя се предвиждаше да бъде спокойна, но постепенно започна да придобива важност след пазарните
катаклизми и страховете, че забавящият се ръст на Китай може да зарази световната икономика. МВФ сега заяви
недвусмислено, че старите прогнози, които предвиждаха по-добри резултати през втората половина на 2015 г., не са
актуални за по-голямата част от големите световни икономики. Последните данни от САЩ, еврозоната, Япония и редица
по-малки икономики са по-лоши от прогнозните.
Китай засега не се отразява, но рисковете остават
Позитивното послание на фонда е, че макар очите на всички сега да са приковани към Китай, ръстът през първата половина
на 2015 г. е бил "приблизително сравним с прогнозите ни" и въпреки че инвестициите са намалели, "ръстът на
потреблението остава стабилен".
МВФ предупреждава също, че рисковете за здравето на глобалната икономика са се увеличили и "ако няколко от тях се
проявят едновременно, това ще се отрази сериозно върху макроикономическите резултати".
Рисковете са по-големи в по-бедните страни, и особено в онези, които са по-силно изложени на колебанията в цените на
суровините, както и държавите с деноминиран в щатски долари дълг или тези, чийто износ зависи силно от търсенето в
Китай. За да отвърнат на тези рискове, правителствата трябва да проведат реформи, насочени към подобряване на
средносрочните икономически резултати, смята МВФ.
Един от проблемите на финансовите министри от Г-20 обаче е да изпълнят ангажиментите, които поемат на срещи като
предстоящата в Анкара. Информационният център на Г-20, който се намира в Университета на Торонто, пресмята, че
страните от групата са изпълнили едва 63% от обещанията на своите лидери на последната среща в Бризбейн миналия
ноември.
Вестник Сега
√ Парламентът одобри окончателно държавната субсидия за частните училища
Всяко пето дете в частно училище ще учи безплатно, решиха депутатите
В полупразна пленарна зала и след едва 50-минутни дебати парламентът прие един от най-важните и спорни текстове от
Закона за предучилищното и училищното образование. С 89 гласа "за", 12 "против" и 8 "въздържал се" депутатите
разрешиха окончателно частните училища и детските градини да могат да получават държавна субсидия, както
държавните. В замяна на това обаче те се задължават да събират такси само за дейности извън финансираните от
държавата, както и да приемат 20% от децата безплатно. Промяната се очаква да влезе в сила от 2018 г., но срокът предстои
да бъде гласуван с преходните и заключителните разпоредби.
Според промените, предложени от ГЕРБ, частните училища могат да получат от държавата по около 1400 лв. за всеки свой
ученик, колкото са отредени и за държавните школа. За целта ще трябва да подадат заявление по ред, определен в
държавния стандарт за финансиране на институциите, който тепърва ще се пише. След като частното училище получи
държавни пари обаче, ще може да извършва дейности срещу заплащане само извън финансираните от държавата например транспорт, охрана, храна и т.н.
Депутатите приеха предложението на Бойка Маринска от Реформаторския блок училището да се задължи да приема 20%
от учениците безплатно, макар че някои недоволни от текста народни представители от ГЕРБ се надяваха квотата да бъде
по-малка. Прието бе и в този процент да се включват деца с изявени дарби и такива със специални образователни
потребности, без да се уточнява те какъв дял трябва да заемат, нито пък да е задължително всички деца със специални
потребности в дадено училище например да са с безплатен прием. Депутати настояваха в тази квота да се добавят и
социално слабите ученици, но това не беше прието. Редът и правилата за прием на щастливците без такса ще се определя
в правилника на съответната институция, т.е. на практика от директорите. Предложението дойде отново от
реформаторите, с което се отмени приетата на 2-ро четене в комисия разпоредба общите условия за прием да се разпишат
в държавния стандарт.
Промените бяха отхвърлени от партньорите на ГЕРБ във властта - АБВ и Патриотичния фронт, както и от "Атака" и БСП.
Всички бяха категорични, че при сегашната бедност и социални неравенства държавата не бива да дава от ограничения си
ресурс на частните училища. "Държавата финансира публичния транспорт, но не и личните коли на всеки от нас",
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аргументира се Мариана Тодорова от АБВ. Според нея новата мярка ще доведе до отлив на ученици от държавните
училища, ще се отрази на качеството на образованието и ще дестабилизира системата. "Няма лошо всеки, който има
възможност, да си запише детето в частно училище. Но защо държавата трябва да плаща за този избор, след като той има
достатъчно средства да го издържа?", попита Янаки Стоилов от БСП. "Този закон за кого го правите? За тези, които така или
иначе имат, за да получат по нещо от държавата с много подвеждащия аргумент "ние към всички сме равни". Как сте
равни, като самата ситуация не е равна", възмути се той. Колегите му от БСП попитаха защо текстът се приема без никаква
финансова обосновка и оценка на въздействието.
Шефката на просветната комисия Милена Дамянова, която е и вносител на закона, не сметна за нужно да се аргументира
пред депутатите. В защита на фундаменталната промяна се изказаха само Бойка Маринска и Снежана Дукова от ГЕРБ. Те
повториха тезата си, че модерното разбиране за образованието е парите да следват ученика. По думите им ако всички
частни школа поискат държавно финансиране, това ще струва между 11-13 млн. лв. годишно, които са разчетени в
държавния бюджет. "Вие давате ли си сметка колко пари влизат в държавата като излишъци?", обърна се тя към
депутатите. "Какво ако в Северна България няма например частни детски градини. Ами след приемането на закона вече
може и да си направят", коментира тя. "Тъкмо тук е проблемът. Днес частните училища ще искат 13 млн. лв., но утре парите
ще станат много повече. Те ще се вземат от онези над 400 училища у нас с под 200 деца, които са недофинансирани и които
ще трябва да затворят", отговори й Стоян Мирчев от БСП.
ОТПОР
От Асоциацията на частните училища коментираха, че остават против заложения 20% безплатен прием. Според тях това е
безумие, което вместо да намали таксите на частните ученици, както бяха първоначалните им обещания, ще увеличи
годишните такси с по около 1300 лв. Освен това според тях ограничението е дискриминационно и ще доведе до корупция
и напрежение в частните училища.
"Депутатите си правят сметка без кръчмар", коментира шефката на асоциацията Милка Славчева. По думите й държавната
субсидия покрива само задължителното обучение, но не и останалите разходи, нужни за пълна издръжка - за свободно
избираеми часове, извънкласни дейности, материална база, транспорт, охрана и др., които възлизат към 6000 лв. годишно.
"Кой ще плати таксите на децата, приети да учат безплатно? Несправедливо е да се товарят с допълнителни такси
останалите родители", коментира тя.
√ Държавата ще облекчава наемането на работници от трети страни
170 хил. нови работни места са създадени от началото на годината
Облекчаване на процедурите, по които се наемат висококвалифицирани работници от трети страни със синя карта, обеща
социалният министър Ивайло Калфин. Неговото ведомство и МВР ще обявят скоро промените. Те предвиждат фирмите,
които искат да наемат специалисти от трети страни, да не правят пазарен тест, както е сега - така ще спестят време. За да
получи сега разрешение за работник от страни извън ЕС, работодателят трябва да докаже, че на нашия пазар няма
подходящ кандидат. Това отнема 15 дни, но вече няма да се прави, а всяка година министърът ще определя секторите, в
които има недостиг на кадри. Такива са ИТ секторът, строителството, медицината.
По данни на Агенцията по заетостта за първите шест месеца синя карта е издадена на 60 чужденци. За сравнение: през
2011 г., когато за първи път се въведоха тези условия, сините карти са били само 7. Отделно на година агенцията дава и
около 600 разрешения за работа на чужденци без висше образование. Работодатели от ИТ сектора се оплакват, че има
недостиг на около 10 хил. кадри, а процедурата е много тромава - отнема между половин година и 9 месеца. След
разрешението от АЗ се произнася финално съответната дирекция към МВР.
Социалният министър и екипът му представиха приоритетите си за новия политически сезон. По една от основните теми промяна в системата на ТЕЛК и ограничаване на злоупотребите с инвалидните пенсии - няма никакъв напредък.
Безработицата по предварителни данни е паднала до 9.3 на сто, а в бюрата по труда са записани 309 781 души. Те са с
около 3 хил. души по-малко спрямо юли. Половината от хората без препитание са хора над 55 г. За тях Калфин ще прави
нова програма, но очаква предложения от бизнеса за мерките. Досега тези хора са наемани на места със 100% субсидиране
в публичния сектор - общини, училища и др.
От януари насам са създадени над 170 хил. нови работни места, обяви министърът, но не каза колко са закритите. "Ясно е,
че има и закриване на работни места, но сега новите са с около 44 хил. повече от миналата година. Намаляването на
безработицата е не защото хората напускат страната, а защото започват работа тук", смята Калфин.
Министерството подготвя и въвеждането на два вида електронни ваучери за социални услуги в общините и за помощ за
дома. Откога обаче не е ясно. "Знаем какво трябва да се случи и кои закони да се променят, за да се случи. Ще отнеме
известно време да са направи една добре работеща информационна система", поясни Калфин.
Вестник Монитор
√ Еднодневните договори надхвърлиха 34 500
Точно 34 517 еднодневни трудови договора са подписали земеделски стопани от цялата страна, показват данните на
социалното министерство към вчерашна дата. Новият механизъм бе задействан в края на юли със специални
законодателни промени.
Най-много служители за по ден са поискали стопаните в област Търговище – близо 6500, следвани от Пловдив и Силистра.
„Само във Враца няма нито един договор. За съжаление врачански мискет ще остане необран”, коментира министърът на
труда и социална политика Ивайло Калфин. Според правилата всеки земеделски производител може да наема един
работник за не повече от 90 дни. За всеки нает служител се плаща около 17,41 лв., 5 лв. от които се удържат за осигуровки
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за пенсия, временна нетрудоспособност и здраве. Така за ден работа служителите на полето получават около 12,40 лв.
Според разчетите на социалното министерство до момента в хазната са влезли около 800 000 лв. от осигуровки за
еднодневните работници.

√ Калфин лови мозъци от чужбина
Социалният министър пише нов закон за трудовата миграция
Бизнесът ще наема чужди спецове, без да доказва, че у нас няма кадри
Нова стратегия за лов на мозъци от чужбина представи социалният министър Ивайло Калфин вчера. Вицепремиерът по
социална и демографска политика готви промени в наредбата за издаване на „сини карти”, нужни за наемането на
специалисти от трети страни. „Целта е да облекчим процедурата за наемане на висококвалифицирани служители в сфери,
в които има недостиг на кадри”, уточни Калфин. Идеята е всяка година социалният министър да
изготвя списък на професиите
за които работодателите не могат да намерят кадри. „Искаме да отпадне и пазарният тест, който сега отнема между 15 и
30 дни на работодателите, които търсят служители от трети страни”, обясни зам.-министърът на труда и социалната
политика Гълъб Донев. В момента всички родни фирми, пожелали да наемат чуждестранни специалисти, трябва да
докажат, че в продължение на две или четири седмици не са успели да намерят нужните им специалисти у нас.
За облекчение на процедурите от ИТ сектора настояват от години, защото в този сектор в момента има най-голям недостиг
на кадри. Заради тежката бюрокрация у нас
годишно се издават едва около 20
„сини карти”, голяма част от които именно за компютърни специалисти. Според експерти след няколко години със „сини
карти” у нас ще се внасят и лекари и медицински сестри от Близкия изток заради изтичането на родните кадри в бели
престилки зад граница.
Заради големия брой емигранти и нарастващата бежанска вълна в Европа социалното министерство готви и изцяло нов
закон за трудовата миграция. В следващите месеци ведомството ще разработи механизъм за представяне на
почасови домашни услуги чрез ваучери
Идеята е домакинствата да могат да наемат чрез електронен бон детегледачка, водопроводчик или майстор от частна
посредническа агенция. „Държавата ще дофинансира тези услуги, които ще се извършват от безработни”, обясни още
социалният министър.
Все още не е ясно какви бонуси ще получават работодателите, които назначават хора в предпенсионна възраст. „Изпратих
запитване до работодателските организации какво би ги насърчило да наемат хора над 54 г. На база на предложенията им
ще мислим за механизма”, обясни Калфин.
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√ Безработицата падна до 9,3%
Безработицата през август е паднала до 9,3%, което е най-ниското ниво от 2008 г. насам, показват предварителните данни
на социалното министерство. За месец младежите до 29 г., които търсят реализация на трудовия пазар, са се стопили с
около 10 000 до 46 846 души. „От началото на годината са разкрити над 170 000 нови работни места, което е с над 44 000
повече спрямо миналата година. Това показва, че има раздвижване на пазара на труда”, заяви зам.-министърът на труда
и социалната политика Гълъб Донев. От ведомството припомниха, че оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, по която се осигуряват средства за обучения и субсидирана заетост, е била първата одобрена програма за 2014
– 2020 г. „За този период ще получим 2,4 млрд. лв. До момента, няколко месеца, след като програмата беше одобрена,
ние сме договорили над 40% от средствата”, похвали се на свой ред социалният министър Ивайло Калфин.
investor.bg
√ НЗОК няма да сключва договори с всички болници от догодина
Критериите за финансиране на болниците с пари от Касата ще се определят от Министерския съвет, а договорите
ще се подписват от районните каси
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да сключва договори с всички болници от следващата година. Това
решиха депутатите от парламентарната комисия по здравеопазване на днешното заседание на комисията, на което
продължиха с дискусиите по промените в Закона за лечебните заведения – текстовете, с които се регламентира здравната
реформа на министър Петър Москов.
Националният фонд ще финансира само лечебните заведения, които покриват нуждите на населението от съответния
регион, фиксирани в Националната здравна карта.
Критериите, по които Здравната каса ще подбира лечебните заведения, които ще финансира, обаче ще се определят с
наредба на Министерския съвет, а не на Министерството на здравеопазването, обясни за Investor.bg председателят на
комисията д-р Даниела Дариткова. Самите договори ще се подписват от районните здравни каси.
Депутатите са приели и предложението на ГЕРБ да се запази сегашното положение и лечебните заведения да не подлежат
на задължителна акредитация, освен структурите, които обучават студенти и специализанти.
Така депутатите бламираха здравния министър, който настояваше болниците отново да преминават процедура по
задължителна акредитация, ако искат да получават пари от здравната каса.
Болниците бяха длъжни да се акредитират допреди няколко години, но при първото правителство на Бойко Борисов
процедурата беше отменена с мотива, че е неефективна. Преди Петър Москов министърът на здравеопазването от
кабинета на Пламен Орешарски Таня Андреева също настояваше да се върне задължителната акредитация.
Народните представители са приели и текстовете за регистрацията на втори адрес на лечебните заведения за
извънболнична помощ, посочи още Дариткова. Депутатите са затвърдили и изискванията за квалификация по здравен
мениджмънт на директорите на лечебни заведения.
√ Държавно финансиране за частните училища и детски градини - само ако искат
Депутатите приеха на второ четене текстове от закона за предучилищното и училищното образование
Частните училища и детски градини ще получават държавно финансиране, ако поискат. Това решиха депутатите, които
днес приеха на второ четене текстове от Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от ГЕРБ.
Държавното финансиране за частните училища и детски градини беше един от спорните моменти в закона.
Предложението обаче беше прието с 89 гласа "за", 33 - "против", и 7 „въздържал се“, въпреки признанията на всички
политици, че парите не стигат и за държавните и общински учебни заведения.
Вносителите обаче обосновават предложението си с това, че така всяко дете ще получава парите от единния държавен
разходен стандарт за издръжка.
Частните училища и детски градини, които заявят, че искат държавно финансиране, обаче ще могат да събират такси само
за дейности, за които държавата не дава пари, записаха в закона депутатите. Срещу това те поемат ангажимент да
освободят от таксите за допълнителните дейности 20% от учениците. Това могат да са деца с отличен успех, с изявени
дарби, със специфични потребности.
От частните училища и детските градини обаче вече обявиха, че ако тези деца не плащат такси, това ще натовари
останалите, макар че ако получават пари от държавата, таксите за всички би трябвало да намалеят. Така че каква ще излезе
накрая сметката, още никой не знае.
Въпреки че са партньори във властта с ГЕРБ, от АБВ отказаха да подкрепят текста и, както обясни говорителят на
парламентарната група на партията Мариана Тодорова, в случая става въпрос за принципна позиция.
Тя изрази опасенията си, че заради тази разпоредба ще намалеят средствата за държавните училища за сметка на частните,
а държавната образователна система и без това е недофинансирана.
Янаки Стоилов от БСП също се изказа категорично против текста и дори заподозря, че май само заради него се прави нов
закон. „Когато в България социалните неравенства се увеличават, ще помогнем ли ние с нещо, ако извадим пари и ги
раздадем някъде другаде? В колко от областните градове има частни училища“, попита той и добави, че в малките градове
въобще няма частни образователни институции.
Снежана Дукова от ГЕРБ обясни, че средствата за частните училища ще са в размер на 11-13 милиона лева, а от финансовото
министерство са уверили, че пари има.
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√ Рязко се влошава търговията на дребно в България през юли
В целия ЕС обемите на търговците на дребно се увеличават с 3,3%, отчете Евростат
Рязко влошаване на ситуацията в търговията на дребно в България отчете Евростат през юли. На годишна база обемите
растат с 0,1%, но през юни годишните изменения бяха положителни в рамките на 2,7%. С данните за юли се прекъсна и
серията от непрекъснат ръст на търговията на дребно, отчетена от статистиката от април 2015 година насам.
Като цяло обаче има значително подобрение на годишна база по отношение на продажбите на дребно в целия ЕС. През
юли увеличението е от 3,3 на сто, а за еврозоната – от 2,7%.
Най-голям ръст отчитат Румъния (9%), Естония (7,8%) и Унгария (7%). На обратния полюс е Люксембург, където обемът на
търговията на дребно намалява с 10,5 на сто. Единствената друга държава в ЕС, в която се отчита спад на търговията, е
Финландия – в рамките на 0,3%.
Няма официални данни за развитието на сектора през юли за няколко държави, сред които и Гърция, в която през няколко
седмици през юли банките бяха затворени, и вероятно това ще окаже значение за развитието на търговията на дребно.
През юни обемите се свиха с 0,4% на годишна база.
Данните на Евростат показват още повишение на обемите на търговците на дребно в ЕС и на месечна база, но с по-бавни
темпове. През юли спрямо юли търговията в ЕС расте с 0,3%, а в еврозоната – с 0,4%.
На месечна база търговията на дребно в Люксембург се свива с 1,2%, в Полша с 1,1%, в Австрия с 0,9% и в България – с 0,6%.
По-значимо увеличение има в Естония (2,5%), Румъния, Малта и Португалия (с по 1,1%).
Увеличението на търговията на дребно в ЕС спрямо миналата година се дължи основно на нарасналите обеми на
нехранителните стоки (4,1%) и на хранителните продукти, цигарите и алкохолните напитки (2,1%).
√ Безработицата в България падна през август до най-ниското ниво от 2008 г.
Около 1000 еднодневни договора се сключват на ден, съобщи министърът на труда Ивайло Калфин
Безработицата в страната пада през август до 9,3 на сто - това е най-ниското ниво от 2008 година, каза пред журналисти
днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, цитиран от БТА.
Безработните са 309 781 души. В Бюрата за труда има над 15 хиляди свободни работни места - с 1500 повече от юли и с
над 1100 повече спрямо август миналата година, каза още Калфин.
Според Евростат равнището на безработица у нас през юли пада с най-голям темп, допълни той.
От началото на годината в българската икономика са създадени над 170 хиляди работни места. "Ясно е, че има и закриване,
но сега те са с около 44 хиляди повече от миналата година. Намаляването на безработицата е не защото хората напускат
страната, а защото започват работа тук", коментира Калфин.
Около 1000 еднодневни договора се сключват на ден
В страната вече са сключени 35 060 еднодневни трудови договора. Кампанията за тези договори започна много трудно,
особено в Западна България, във Враца няма още нито един, посочи още Калфин. Най-много договори има в областите
Търговище, Пловдив и Силистра.
Дори в София-град има такива договори, макар че те са само за земеделска работа. С тези договори около 800 000 лева
вече са влезли в икономиката, на хората са платени здравни осигуровки и за трудова злополука. Все още не се знае колко
хора е обхванала тази инициатива, но дневно се сключват около 1000 договора, каза Калфин.
Заетостта и политиката по доходите - приоритети на министерството
Министърът и неговият екип представиха пред журналисти приоритетите в дейността на МТСП през новия политически
сезон. Заетостта и политиката по доходите са много важни за мен, каза Ивайло Калфин. Всички трябва да се готвим и да
приемем, че доходите в страната трябва бързо да растат, подчерта той.
За насърчаване на заетостта земеделските стопани ще бъдат стимулирани да създават работа чрез дневните договори и
ще се насърчават да откриват нови работни места в райони с висока безработица.
Намаляват се пречките пред дуалното образование - професионалното образование, което практически свързва бизнеса с
обучението на младежите. Ще насърчаваме трудовата мобилност и ще търсим възможности за облекчена процедура за
издаване на "синя карта", нужна за назначаване на работа на граждани на страни, които не са членки на ЕС, каза Калфин.
ИТ бизнесът обещава да създаде бързо и добре платени работни места, допълни той.
Предвиждат се мерки за заетост за младежи, които нито учат, нито работят, както и за хора с ниска степен на образование
или на възраст над 55 години. Над половината от безработните в страната са над 50 години. Те са работили предимно в
места със 100 процента субсидиране, и то в публичната сфера. В МТСП чакат предложения от бизнеса с какво могат да са
им полезни хората на възраст над 55 години.
Промените в пенсионното законодателство ще намалят разликата в пенсиите между мъжете и жените, която достигна
миналата година до 30 процента, каза Калфин. Разликата е заради по-ниското заплащане и по-малкия трудов стаж за
жените, уточни той.
√ Въвеждат задължителна оценка на въздействието при законови промени
Предложенията за поправки в Закона за нормативните актове са внесени за обсъждане от парламента
Проектът за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, с който се въвежда задължителна оценка на
въздействието на законовите поправки, е внесен за обсъждане от Народното събрание.
Текстовете са публикувани на сайта на институцията.
Проектът е част от законодателната програма на правителството за втората половина на годината, която обхваща общо 80
законопроекта.
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В проекта за промени в Закона за нормативните актове е предвидено разработването и на предварителна, и на
последваща оценка от въздействието на нормативните новости.
Предварителната оценка може да бъде частична или цялостна. Предлага се всички нормативни актове, подготвяни от
Министерския съвет, да се подлагат задължително на частична оценка. Резултатите от нея ще покажат дали е необходима
цялостна, тъй като тя ще отнеме повече ресурси.
Вносителите на законопроекта припомнят в мотивите си, че през април т.г. Съветът за административна реформа одобри
специална концепция за въвеждане на оценката на въздействие.
Същевременно вносителите предлагат Министерският съвет да е задължен да подготвя и приема оперативна
законодателна програма на всеки шест месеца, в която да опише законите и подзаконовите актове, които ще променя и
приема.
С промените в закона се предлага също така да се удължи срокът за обществените дискусии по проектите за нормативни
промени от 14 дни, колкото е в момента, до 30 дни. Дава се възможност обаче, при обосновка на вносителите на
промените, дискусиите да се провеждат и в по-кратки срокове, но минимум 14 дни.
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