Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Епицентър
√ Повече фирми готвят коледни бонуси за служителите си
Едва една четвърт от работодателите са оптимисти за следващата година
Тази година бизнесът е по-склонен да раздава коледни бонуси. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния
капитал направено специално за bTV.
Ако през миналата година около половината от фирмите са заявили, че ще зарадват служителите си с коледни бонуси, този
декември това се очаква да се случи в 62 на сто от предприятията, участвали в проучването.
27% от бизнеса пък казва, че няма да стимулира работниците си с допълнително средства за празниците.
Най-много предприятия очакват бонусите да бъдат до 200 лв. Тези, които планират допълнителни средства между 200 и
500 лева са 19 на сто, а други 27% могат да си позволят и по-солидни суми като жест към служителите.
Дефицитът на кадри е една от причините бизнесът тази година да е по-щедър с работниците си, отчитат от АИКБ.
Две от всеки пет фирми казват, че догодина ще търсят да наемат нови хора.
Катранът в кацата с мед е от политиците. Заради сложната политическа обстановка в страната, само 27 на сто от
предприятията очакват новата година да е по-добра. За сравнение, миналата година оптимистите сред бизнесмените са
били цели 57 на сто.
Утро Русе
√ Българските фирми все по-склонни за коледни бонуси
Българският бизнес тази година е по-склонен да раздава коледни бонуси, показва проучване на Асоциацията на
индустриалния капитал, представено от bTV.
62% от работодателите у нас, участвали в проучването, за заявили, че ще раздават коледни бонуси на служителите си. Найголям е броят на предприятията, в които бонусите ще бъдат до 200 лв. Около 19% от бизнеса планира коледни бонуси
между 200 и 500 лв., а други 27% могат да си позволят по-солидни суми.
27% от бизнеса пък казва, че няма да стимулира работниците си с допълнително средства за празниците.
Основна причина за желанието на работодателите да дават коледни бонуси на работниците си е дефицитът на кадри,
отчитат на АИКБ. Две от всеки пет фирми казват, че догодина ще търсят да наемат нови хора.
Миналата година около половината от фирмите у нас са стимулирали работниците си.
По-добра година очакват само 27 на сто от предприятията у нас, заради сложната политическа обстановка. За сравнение,
миналата година оптимистите сред бизнесмените са били цели 57 на сто.
Булевард
√ Българските фирми – все по-склонни да дават коледни бонуси
Дефицитът на квалифицирани кадри кара повечето работодатели да се замислят за даване на допълнително
възнаграждение за празниците
Българският бизнес тази година е по-склонен да раздава коледни бонуси, показва проучване на Асоциацията на
индустриалния капитал, представено от Би Ти Ви.
62% от работодателите у нас, участвали в проучването, за заявили, че ще раздават коледни бонуси на служителите си.
Най-голям е броят на предприятията, в които бонусите ще бъдат до 200 лв. Около 19% от бизнеса планира коледни
бонуси между 200 и 500 лв., а други 27% могат да си позволят по-солидни суми.
27% от бизнеса пък казва, че няма да стимулира работниците си с допълнително средства за празниците.
Основна причина за желанието на работодателите да дават коледни бонуси на работниците си е дефицитът на кадри,
отчитат на АИКБ. Две от всеки пет фирми казват, че догодина ще търсят да наемат нови хора.
Миналата година около половината от фирмите у нас са стимулирали работниците си.
По-добра година очакват само 27% от предприятията у нас, заради сложната политическа обстановка. За сравнение,
миналата година оптимистите сред бизнесмените са били цели 57%.
Източник: Би Ти Ви.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Българско национално радио
√ 2016-а се очаква да бъде още по-добра за световния туризъм
2016-а се очаква да бъде още по-добра за световния туризъм в сравнение с предходната, заяви генералиият секретар на
Световната организация по туризъм Талеб Рифай, при откриването на Международния конгрес на световните цивилизации
и модерния туризъм, който се провежда в София.
За първите 10 месеца на годината пътуванията в света са се увеличили с 4,2 на сто. Туризмът представлява 10 на сто от
световния брутен вътрешен продукт, 7 % от световната търговия, 30 на сто от услугите, 1 от всеки 11 професии е в туризма.
Това е индустрия и човешка дейност, която събира хората заедно. Няма нищо по-важно от това хората да създават мир и
разбирателство. Има много дефицити в днешно време, но най-сериозните са свързан и с толерантността и
разбирателството. А туризмът събира хората заедно и помага за това светът да стане по-добро място и да има работа за
всички, каза Талеб Рифай. Той начерта три основни стъпки за засилване на връзката между туризма и културата.
Насърчаване и запазване на наследството на световните цивилизации, създаване на устойчиви туристически стратегии и
създаване на връзка между туризма и креативните индустрии. Не трябва да се плашим от растежа, а трябва да ръководим
и управляваме хората, подчерта Талеб Рифай. Министърът на туризма Николина Ангелкова подчерта:
От януари до октомври сме посрещнали повече туристи, отколкото изобщо до момента, откакто имаме статистика в
туризма, близо 7,5 милиона чуждестранни граждани, а до края на годината очакваме да преминем границата от осем
милиона чуждестранни туристи и за първи път да имаме повече туристи, отколкото е населението на нашата страна.

Сега
√ България продължава да се движи на две скорости
Само девет области са преодолели кризата, показва изследване на Института за пазарна икономика
Софиянци вече живеят като истински европейци. За разлика от тях жителите на четири области в страната едва свързват
двата края. Това сочи петото поред годишно изследване за развитието на регионите в България на Института за пазарна
икономика.
В столицата брутният вътрешен продукт вече е равен на средноевропейския. През 2014 г. софиянци са произвели близо 25
хил. лв. на човек, докато в Силистра, най-слабо развитата област в страната, БВП е бил по-малко от 6 хил. лв. на човек. Ако
през 2007 г. този показател в столицата е бил с 20 на сто по-нисък от средноевропейския, то само за седем години София
успява да направи огромен скок и да стигне до 100%. Едва ли тези резултати са изненадващи - столичният град концентрира
40 на сто от икономическата активност на страната.
"Вече можем да говорим за България на две скорости. Някои области се развиват добре, те вече излязоха от кризата, но за
една трета от регионите няма никакъв икономически напредък. Според изследването през 2014 г. българската икономика
е успяла да преодолее последствията от кризата и брутният вътрешен продукт е надскочил предкризисното си равнище. В
регионално отношение това се отнася за девет области, които вече са успели да достигнат икономическите показатели
отпреди кризата, но за 19 области възстановяването тепърва предстои. Южна България се развива по-добре в сравнение
със Северна България. При нея темповете на растеж по време на кризата бяха по-високи, но в периода 2013-2014 г.
разликата между двете части на страната се стопява. Доходите в тях вече не се различават, обяснява Десислава Николова,
главен икономист от ИПИ.
Веднага след София с най-бързи темпове напредва в икономическото си развитие област Стара Загора. Обяснението за
това е, че през последните две-три години областта привлича сериозно чужди инвестиции. Водещ за старозагорската
икономика е енергийният комплекс. Бургас, който беше сред първенците по икономически и социални показатели от
предишното годишно изследване, този път се нарежда сред изоставащите области, особено по отношение на отлив на
чужди инвестиции. Проблемът за това отстъпление е счетоводен и се дължи на финансовите операции между "Лукойл
Нефтохим Бургас" и компанията майка, регистрирана в Холандия.
На икономическото дъно отново
е Северозападна България. Нито една от нейните области не е успяла да превъзмогне удара през последните години, сочи
анализът. Въпреки положителните процеси все още изостават Северна централна и Североизточна България. Най-зле
икономически в страната са областите Видин, Силистра, Кърджали, отчасти и Перник, който тушира донякъде разликата
покрай близостта си до столицата и трудовата миграция. Благосъстоянието на тези четири области е една четвърт от това
на столицата. Продължава да тъне в бедност и Южна централна България, където възстановяването също предстои. На
фона на целия регион ярко се откроява област Пловдив с изключително бързия си икономически ръст. Съвкупният му БВП
е с близо 9% по-висок от предкризисната 2008 година. Това според експертите се дължи на огромните инвестиции, които
областта привлече през последните четири-пет години в аутсорсинг индустрията, производството на автомобилни части и
преработващата промишленост.
Анализите на института сочат още, че няма значима статистическа връзка между темпа на сближаване между различните
области на страната и размера на усвоените еврофондове. Според анализаторите причините за изоставането на една трета
2

от тях не са в икономическия цикъл, а в структурни проблеми. В тези региони не помагат нито усвояването на европейски
средства, нито целевите регионални фондове, проблемът най-вече е в неработещия бизнес.
"Няма инвестиции, няма и работна ръка. Районите са обезлюдени. Дори да се появи инвеститор, няма кой да заеме
работните места. Европейските средства не успяват да затворят ножицата в благосъстоянието между различните области.
Данните дори сочат, че вместо да преодоляват различията, те ги задълбочават. Там,
където има качествена работна сила,
там и капацитетът за усвояване на европейските фондове е най-голям. Там бизнесът изготвя и изпълнява европейски
проекти. В крайна сметка слабо развитите области стават все по-слабо развити, а бързо развиващите стават все по-активни,
привличат все повече частни инвестиции, усвояват еврофондове и се развиват все по-добре. Затова и София усвоява наймного средства спрямо огромното си население", коментира Десислава Николова.
Разликите в развитието на областите са най-видими в развитието на пазара на труда. Бумът на нови работни места е в
периода 2014 -2015 г. Благоприятният процес обаче не се отнася за осем от областите в страната, сред които отново са
Видин, Монтана, Силистра и Кърджали. Последните четири общини се отличават с дълбоките си структурни промени. В тях
през 2015 г. безработицата намалява, но не заради откриването на нови работни места, а заради отчаянието на трайно
безработните, които вече не търсят работа и излизат вън от статистиката на работната сила.
"Данните от пазара на труда са най-ранният индикатор за развитието на икономическите области. От тях става ясно, че
оживлението на пазара на труда приключи през 2015 г. През т.г. вече се наблюдават първите сигнали за "издишане" на
трудовия пазар. През третото тримесечие дори има спад на заетостта и намаляване на икономическата активност в
регионите, коментират експертите от ИПИ.
Изготвеният от тях анализ по поръчка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции сочи, че в София
бурно се развиват няколко отрасъла, които дърпат местната икономика. Сред най-бързо развиващите се, отново са
аутсорсинг индустрията и разработката на софтуерни продукти. През последните години в столицата се възражда и
строителната индустрия, тъй като градът непрекъснато расте.

В.24 часа
√ Отрязаха исканията за по-високи пенсии, НОИ още е без бюджет
Ако не се гласува в зала, парите за старост няма да се индексират от 1 юли
Във вторник депутатите от бюджетната комисия не приеха чл. 1 от финансите на Държавното обществено осигуряване, в
който се записват приходите и разходите му. Не бе гласувана и точката, според която бюджетът на ДОО влиза в сила от 1
януари 2017 г. Член 2 обаче, който регламентира разходите на отделните фондове на НОИ - пенсии, безработица и други
бе гласуван. “Малкият бюджет” бе приет с гласовете на ГЕРБ и РБ Всички останали партии гласуваха против. Причина за
бламирането станаха внесените между първо и второ четене предложения на Патриотичния фронт и на “Атака” за повисоки социални плащания, основно за минимална пенсия, които бяха отхвърлени. Първото предложение бе за
минимална пенсия от 200 лв. и за преизчисляване на всички останали пенсии от 1 април 2017 г. Второто - за 300 лв.
минимална пенсия от 1 юли 2017 г. Сметките на ПФ и “Атака” показват, че за първото са нужни допълнително 717 млн. лв.
от бюджета, а за второто- 807 млн.лв. От АБВ предлагат най-малкото увеличение – с 10%. Идеята на хората на Георги
Първанов е вместо досегашния коефициент за година стаж от 1,1% в пенсионната формула догодина да бъде заложена
тежест от 1,2%. През комисията не мина и предложение на АБВ максималният осигурителен доход да се увеличи до 3 хил.
лв., таванът на пенсиите да се вдигне до 1050 лв., а индексирането на останалите пенсии да е средно с 30 лв. Така, найвероятно в пленарна зала ще бъде подкрепено предложението на кабинета за 2,4% ръст на пенсиите от 1 юли 2017 г., както
и за увеличаване на осигурителната вноска на 18,8% от 1 януари 2017 г. “Браво, значи няма да има приходи, ще я караме
само на разходи”, каза след гласуването шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Управителят на НОИ Бисер
Петков предупреди, че ако не се приеме чл. 1 от проектобюджета на ДОО, всичко друго няма смисъл. Той обясни, че ако
бюджетът не бъде приет, догодина НОИ ще работи всеки месец с 1/12 от разходите, разписани за тази година. Дори при
такъв вариант обаче увеличението на осигурителната вноска с един пункт ще влезе в сила и ще стане 18,8% от 1 януари,
смята Петков. Той бе категоричен, че предвидената актуализация на пенсиите от 1 юли 2017 г. може да се случи само ако
дотогава бъде приет нов закон за бюджета на НОИ. Представителят на полицейските синдикати Валентин Грозев опонира
срещу вдигането на осигуровките в сектор “Сигурност”. “Само на двеста метра от вас има хора, които всяка една секунда
могат да се радикализират. Надявам се да не го подкрепите. Ако това се случи, полицаите ще излязат на протест”, заяви
той. А шефката на комисията Менда Стоянова заключи: “За всеки текст в закона имаше извиване на ръце, шантаж в името
на стабилността.” 3,4 млрд.лв. за здраве догодина Надзорният съвет на Касата може да разпределя резерва за всички
дейности, а не само за лекарства и за болнична помощ. Това реши бюджетната комисия, която одобри финансите на НЗОК
за 2017 г. на второ четене. В бюджета на касата са заложени 3,45 млрд. лв. приходи и разходи. Предвидени са 200 млн.
лева за извънболнична помощ, 211 млн. лв за специализирана помощ, 147 млн. лв. за дентална помощ, 77,5 млн. лв. за
изследвания, 799 млн. лв. за лекарства, и 1,5 млрд. лева за болниците. Здравната каса няма да финансира нови болници и
нови дейности в съществуващи болници, записаха депутатите. Одобрени са и средства за застраховане на медицинския
персонал. Лимитите за болниците остават. Предложението на АБВ в бюджета на НЗОК да се заложат 150 млн. лв. повече
приходи от здравни вноски не беше прието. Отхвърлено бе и искането им държавата да спре да плаща здравните вноски
на държавните служители, съда, сигурността и разузнаването. Партийната субсидия засега остава 11 лв. 1 глас да носи 11
лв. бюджетна субсидия за партиите, решиха депутатите от бюджетната комисия във вторник. Те приеха на второ четене
закона за държавните финанси. От 1 януари 2017 г. минималната заплата става 460 лв. Диференцираният минимален
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осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв. в зависимост от дохода
им. Максималният остава 2600 лв. Бюджетният дефицит остава 1,4% от БВП, ръстът на икономиката 2,5%, инфлацията 1,5%.
Приходите ще са 35,4 млрд. лв., а разходите 36,7 млрд. лв. Във фискалния резерв трябва да има 4,5 млрд. лв., а
максималният нов дълг за догодина е 1,2 млрд. лв.

в.Труд
√ УниКредит стана “Банка на годината”
Уникредит Булбанк спечели приза “Банка на годината” в ежегодния конкурс организиран от Асоциация “Банка на
годината”. Ръководената от Левон Хампарцумян финансова институция бе отличена и в категорията “Пазарен дял”.
Наградата “Чуждестранен банков клон” бе връчена на BNP Paribas. Отличието в категорията “Динамика на развитие”
грабна Българо-американска кредитна банка, а “Банка на тайния клиент” стана СИБАНК. Тази година организаторите
връчиха и специална награда “Банкова сделка на годината”. Призът в тази категория бе връчен на Пощенска банка заради
придобиването на Алфа банк. ДСК взе отличието за “Ефективност”. Победителят в категорията “Банка на клиента” се
определя от гласуването на потребителите в интернет на сайта на асоциацията до деня на обявяването му.
Носители на големия приз през годините са: 1991 – Банка за земеделски кредит, 1992 – Банка за земеделски кредит, 1993
– Българска пощенска банка, 2000 – Булбанк, 2001 – Първа инвестиционна банка, 2002 – Райфайзенбанк, България, 2003 –
Райфайзенбанк България, 2004 – Банка ДСК, 2005 – Обединена българска банка и Банка ДСК, 2006 – Пощенска банка, 2007
– Райфайзенбанк България, 2008 – Обединена българска банка, 2009 – УниКредит Булбанк, 2010 – Societe Generale
Експресбанк, • 2011 г. – Първа инвестиционна банка, 2012 г. – УниКредит Булбанк и 2014 г. – Банка ДСК

в.Труд
√ За първи път тази година ще имаме повече туристи, отколкото е населението на нашата страна
За първи път тази година ще имаме повече туристи, отколкото е населението на нашата страна .Това каза министърът на
туризма в оставка Николина Ангелкова по време на Международния конгрес на световните цивилизации и модерния
туризъм, който се провежда в София. „Благодаря, че сте тук, независимо от времето, но нас снегът ни радва, тъй като сме
на прага на зимния сезон. За мен това е обещаващо и показва, че ни чака едни доста добър зимен сезон. Добре дошли на
едно от най-големите събития в календара на Световната организация по туризъм. Надявам се следващите дни да бъдат
много ползотворни за вас и да се докоснете до историята, традициите и атмосферата на нашата страна“, обърна се
министър Ангелкова към присъстващите чуждестранни делегати. „Искам да благодаря на двама човека, които стоят в
основата на това събитие. На първо място това е министър-председателят Бойко Борисов, който преди 2 години повярва в
потенциала на българския туристически сектор, като го определи за национален приоритет“, заяви тя. По думите й
резултатите от обособяването на туризма като отделно министерство вече се виждат. „Ние имаме една безпрецедентно
силна година за българския туризъм. От януари до октомври сме посрещнали повече туристи, откакто имаме статистика за
туризма в това. Близо 7,5 милиона чуждестранни граждани“, отбеляза министър Ангелкова, цитирана от „Фокус“. „До края
на годината очакваме да преминем границата от 8 милиона чуждестранни туристи и за първи път да имаме повече туристи,
отколкото е населението на нашата страна“, подчерта още тя. По думите й приходите от визитите през първите 9 месеца
на тази година също са впечатляващи. „Над 5,5 милиарда лева, което е ръст от 14,7% в сравнение с миналата година“,
посочи министър Ангелкова. Тя изтъкна, че този резултат е благодарение на подкрепата на цялото правителство. „На второ
място искам най-сърдечно да благодаря на д-р Талеб Рифай за това, че повярва в България, за това, че повярва в нас, в
Министерството на туризма, в мен, че можем да организираме събитие от такъв голям мащаб и за това, че лично убеди
много от присъстващите да бъдат наши гости“, заяви още министър Ангелкова.
investor.bg
√ КЗК разкрива поверителна информация по делото за картел на горива на участниците
Процедурата ще удължи срока за произнасяне по делото с още 30 дни
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще разкрие част от поверителната информация по делото за картел на пазара
за горива на участниците, съобщиха от институцията. Регулаторът публикува определение за нетърговски споразумения
между шест компании на пазара на горива у нас в началото на октомври. И шестте компании са поискали разкриване на
част от доказателствата по делото. Според правилата те имат право на тази информация и с шест допълнителни
определения от КЗК допускат разкриването на част от доказателствата.
Компаниите ще имат право и на още 30 дни за запознаване с документацията и подаване на възражения. Определенията,
с които беше даден достъпът до поверителните данни, могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд.
КЗК предяви твърдения за извършени престъпления на „Лукойл България“, „Еко България“, Shell България, OMV България,
„Петрол“ и „НИС Петрол“. Според доказателствата на регулатора те са имали споразумение за цените на пазара, обмен на
информация за цени и реализирани обеми. Тези договорки са действали няколко години, уточниха от КЗК пред журналисти
в началото на октомври. Временна анкетнта комисия към Народното събрание анализира данните за картел, които има
КЗК. Амбицията на депутатите е да излязат с предложение за законодателни промени, които да не позволят злоупотреби
с господстващо положение на пазарите.
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в. Сега
√ Единствено София се доближава до европейско качество на живот
Разликата в доходите между столицата и останалата част от страната се задълбочава необратимо
Само София се доближава до европейските показатели за качество на живот. За разлика от столицата населението на
четири области в страната едва свързва двата края. Докато в София брутният вътрешен продукт на глава от населението се
доближава до средния в Европа - близо 25 хил. лв на човек, то в Силистра, най-слабо развитата област в страната, БВП е
под 6 хил. лв. на човек. Това сочи петото годишно изследване на социално-икономическото развитие на 28-те области в
България, изготвено от Института за пазарна икономика на основата на 63 индикатора, като пазар на труда, доходи,
усвояване на евросредства.
Средната годишна работна заплата в София надхвърля 10 000 лв. още през 2010 г., а през 2014 г. вече е 13 542 лв., при 9860
лв. за страната. В Силистра този показател е почти два пъти по нисък от софийския - едва 7215 лв. В 19 области БВП в реално
измерение все още не е достигнал нивата си от началото на икономическата криза през 2008 г. Сред областите с най-слабо
развита икономика са Кърджали, Силистра, Разград и Търговище. Според ИПИ там темповете на растеж вече трудно могат
да се възстановят. "Това изоставане се отнася и за икономиката, и за социалното им развитие, там инвестиции общо взето
няма, трудовият пазар е в изключително тежко състояние, там и хора вече почти няма. И за съжаление, в тези области
според нас вече е достигната една критична точка, отвъд която бърз темп на растеж много трудно може да бъде достигнат",
каза Десислава Николова. Към областите с лошо социално икономическо състояние според изследването вече се нарежда
и Плевен.
В демографско отношение дори София не може да избегне проблемите. Естественият прираст в столицата е най-нисък от
2007 г. насам, а в четири области - Видин, Габрово, Кюстендил и Перник, хората над 65-годишна възраст вече са два пъти
повече от децата до 14 години. Продължава да се засилва емиграцията. Само София, Бургас, Хасково, Варна и Пловдив все
още привличат заселници от вътрешността на страната. "Като цяло, наблюденията ни подкрепят изводите, че регионалната
политика в България не дава реални резултати. Стратегиите и законите не постигат целите си, точно обратното - различията
и проблемите между различните райони в страната се задълбочават. Нужна е обществена дискусия по тези проблеми",
отчитат експертите от Института по пазарна икономика.

Информационен портал за неправителствените организации
√ Из българското законодателство през изминалата седмица (21 ноември – 25 ноември 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили
се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на
гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните
държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не
претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно
ниво.
Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 21 ноември – 25 ноември 2016 г.:
I. В Държавен вестник, бр. 93 от 23.11.2016 г. (извънреден) бяха обнародвани следните актове:
•
Постановление № 302 от 15 ноември 2016 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и
дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е консултативен орган към Министерския съвет, който ще
подпомага разработването и провеждането на държавната политика в тази област. Създаването на съвета е
регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.
Съветът ще заседава най-малко веднъж на три месеца и ще си сътрудничи с комисии на Народното събрание,
администрацията на президента, органи на законодателната и съдебната власт, областни управители, органи на местно
самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни институти.
Консултативният орган ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник
министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на Държавната агенция за
закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт, Националния статистически
институт, Комисията за защита от дискриминация, Съвета за електронни медии, националния омбудсман, представители
на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение на общините,
на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.
•
Постановление № 305 от 17 ноември 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на
държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съгласно приетите изменения в Закона за защита при бедствия (обн. ДВ 51 от 2016 г.) Консултативният съвет става Съвет
за намаляване на риска от бедствия, като с приетия от МС Правилник се урежда устройството и дейността на последния.
Широко застъпена е ролята на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, имащи отношение към
намаляване на риска от бедствия, както в Съвета, така и в Националната координационна група към него, вкл. в
сформирани работни групи работни групи от експерти към Националната координационна група.
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II. В Държавен вестник, бр. 94 от 25.11.2016 г., бяха обнародвани следните актове:
•
Решение № 3008 от 17 март 2016 г. по административно дело № 6275 от 2015 г.
По жалба на фондация "Макове за Мери" е отменена Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и
гинекология", приета от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 106 от 23.12.2014 г.), с която немотивирано са завишени
критериите, които разграничават "аборт" и "раждане" - от тегло от 600 г., при предишната уредба, на 800 грама и възраст
от 22-ра гестационна седмица на 26-а г.с. Жалбоподателят твърди, че липсва необходимата конкретика какво е наложило
завишаването на стандартите за "потенциална жизнеспособност" на плода. Върховният административен съд намира, че
"липсва необходимата конкретика какво е наложило завишаването на стандартите за "потенциална жизнеспособност" на
плода" в сравнение с предишната уредба. В този смисъл, съдът намира, че представените мотиви не отговарят на
изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), които поставят "условие изработването на проект на нормативен
акт да се извърши при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност."
III. На заседание на Министерски съвет, което се проведе на 23.11.2016 г., бяха приети следните актове:
•
Решение за одобряване на типов проект на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнението на проекти в областта на сътрудничеството за развитие и за сключване въз основа на него на споразумения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Одобрен е типов проект на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти
в областта на сътрудничеството за развитие и за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина, Украйна, Молдова и Виетнам.
Проектите се финансират по отделяната от България като държава-член на ЕС помощ за развитие в размер на 1,276 млн.
лв.
Сред основните цели на българската помощ за развитие са повишаването на качеството на образованието и гарантиране
на равен достъп в условията на мултикултурна среда, подкрепата за по-качествено здравеопазване, подпомагането на
демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на младите хора на регионално ниво,
подобряването на отношението към националните малцинства и други уязвими групи, както и между тях. Проектните
дейности в страните партньори ще подпомогнат също така за разкриването на перспективи за икономическо развитие в
слаборазвити общини и разработване на конкретни мерки за повишаване на капацитета на малкото и средно
предприемачество на местно ниво, укрепването на доверието в държавните институции и изграждането на
административен капацитет за увеличаване на възможностите на местните групи и институции за съвместно планиране и
управление на трансгранични проекти.
•
Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов
механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия
Срокът на действие на меморандума е до 2021 г., като за този период страната ни ще получи достъп до 115 млн. евро по
Финансовия механизъм на ЕИ.
Средствата по Финансовия механизъм на ЕИП са за приобщаване, заетост на младите хора и намаляване на бедността.
Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, както и за енергийна
сигурност. Ще се стимулират дейности за предприемачество в областта на културата, културното наследство и
сътрудничество, гражданското общество.
•
Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Срокът на действие на меморандума е до 2021 г. За този период страната ни ще получи достъп до 95,1 млн. евро по
Норвежкия финансов механизъм.
По Норвежкия механизъм средствата ще се предоставят по програми в секторите развитие на бизнеса, иновации и МСП,
околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, правосъдие и вътрешни работи, социален диалог и
достойни условия на труд.
•
Постановление за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
С промените правилникът се привежда в съответствие със Закона за защита при бедствия, като се прецизират обхватът,
редът за заявяване на финансовите средства, както и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.
Съобразно закона се прецизират дейностите, за които Комисията приема решения за предоставяне на средства от резерва
за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване или преодоляване на последиците
от бедствия, като контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на превантивни
дейности и дейности по подготовка за реагиране, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния
орган или към осигурените средства от други източници. Средства ще се отпускат също за непредвидени разходи за
спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;
за неотложни възстановителни работи; за възстановителна помощ; за обезщетяване на физически и юридически лица,
както и на органите на държавната власт и на местното самоуправление; за контролни проверки по изпълнението на
решенията на Комисията и по жалби и сигнали.
За финансирането на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране Министерски съвет ще определи
лимит, не по-малък от 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
предотвратяване, обладаване и преодоляване на последиците от бедствия, както е предвидено в ЗЗБ. Регламентират се
критерии за разглеждане и оценяване на постъпилите искания за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни
дейности и дейности по подготовка за реагиране от Националната, областните и общинските програми за намаляване на
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риска от бедствия, като с приоритетното им финансиране ще се повиши устойчивостта на системата за защита при
бедствия.
IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg ) бяха публикувани следните актове:
•
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за
предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Измененията и допълненията на Наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата
Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на потребителите от държавата и на Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на
които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват
искове за защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за защита на
потребителите, изменен със ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в Държавен вестник бр.
74 от 20 септември 2016 г.
Описани са документите, които следва да бъдат предоставяни от непререгистрираните представителни сдружения на
потребителите при кандидатстване за предоставяне на финансови средства, както и за вписване в списъка на
квалифицираните организации в Република България, имащи правен интерес да предявяват искове за преустановяване
или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите
прилагат.
Коментари и становища можете да изпращате до 22.12.2016 г. на имейл адрес: e.alexiev@mi.government.bg
Телевизия Блумбърг
√ FT: Автомобилният сектор в България - мощен мотор на икономиката
Производителите на авточасти в България са се удвоили за последните четири години, пише в анализ Financial Times
Производството на компоненти за автомобили се превърна в един от двигателите на икономиката на България. В сектора
работят близо 100 предприятия, а заетите са повече от 33 хил. души. Произвеждат се автомобилни компоненти за марки
като марки като Peugeot, BMW и Mercedes.
Броят на производителите на авточасти се е удвоил от 2012 г., а чуждестранните компании са привлечени от ниските
данъци, евтината работна ръка и стабилната валута.
Властите в страната обаче все още се надяват пазарът да успее да привлече и голям производител на автомобили, който
да открие завод, пише в анализ на Financial Times за икономиката на България, цитиран от Investor.bg.
"Автомобилният сектор е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни
инвестиции", коментира пред изданието министърът на икономиката Божидар Лукарски. "Правната рамка дава
административни и финансови стимули за привличане на инвеститори", допълва той.
Секторът на практика използва около 1% от работната сила в страната в момента. Същевременно е генерирал продажби
за 1,55 млрд. евро, според данни на Аутомотив Клъстер. Това представлява 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на
България.
"Производителността на автомобилната индустрия е четири пъти по-висока от средната за страната", коментира и
Любомир Станиславов, главен изпълнителен директор на клъстера.
Въпреки че страната набира популярност в автомобилния сектор, индустрията изостава в сравнение със съседните Сърбия
и Румъния. В двете съседни държави автомобилната индустрия генерира по-висок дял от БВП. Там отдавна работят и
заводи на големи производители на автомобили.
В България в момента работи само една фабрика за сглобяване на автомобили – за китайския бранд Great Wall. Заводът
обаче спря работа през януари. Собственикът - Литекс Моторс, обяснява спирането с корекция на линиите за производство
на нови модели. Компанията обаче не спази първоначално обявения срок за пускане на предприятието – средата на
годината, и то продължава да е затворено.
Лошата инфраструктура в страната също изправя производителите пред препятствия. Ако България иска да привлече
повече инвестиции, инфраструктурата трябва да се подобри, посочва изданието.
В анализа се отбелязва и концентрацията на инвестиции около Пловдив. "Тракия икономическа зона" например е
привлякла 1,2 млрд. евро, от които 500 млн. евро са в автомобилния сектор, пише в анализа. В индустриалната зона
присъстват британската компания William Hughes, ABB, Sensata Technologies, която откри втори завод в страната, и Magna
Powertrain, сред чиито клиенти се открояват BMW и General Motors.
Само през последните 12 месеца петима нови производители на авточасти са открили обекти в "Тракия икономическа
зона", коментира пред изданието зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов. "Очакваме тази тенденция да продължи и да
посрещнем и европейски производител на автомобили", допълва Стоянов.
Някои български компании от сектора обаче се изнасят в чужбина. Един такъв пример е Water Fuel Engineering, която отиде
във Великобритания, но все още използва българско ноу-хау за развитие на чисти технологии. Ръководството на
компанията обяснява преместването с плановете за растеж, като успехът й на Острова генерира интерес и от Германия,
Турция и други страни.
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