Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
dnes.bg
√ Експерти: Няма нужда от закриване на ВУЗ-ове
Специалностите са много и трябва обучение по тези, в които е най-добрия
Няма нужда от закриване на университети. Около това мнение се обединиха проф. Любен Тотев, председател на съвета
на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет, и Теодор Дечев от АИКБ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Според Тотев специалностите са много и всеки университет трябва да обучава по тези, в които е най-добрият. Само по този
начин ще има качествени специалисти и те ще могат да намерят реализация.
"Първо, държавата трябва да планира колко кадри са й необходими и да ги финансира с достатъчно средства. Тези, които
завършват, трябва да имат отговорността да работят за тази държава след това", коментира той.
По думите на Дечев държавата трябва да обърне внимание на реалните необходимости на икономиката, а специалности,
които не са толкова необходими, могат да бъдат изучавани в частните университети.
Според него администрацията умишлено саботира процеса по внос на кадри, като тук не става въпрос за интерес, а за
страхове.
"Бавният растеж на ЕС се дължи на много ниското ниво на легална миграция в съюза. Хората биват плашени с вълни от
мигранти, но тук става въпрос за бежанци или нелегален внос", каза още Дечев. По думите му обратният процес на
напускане на страната от квалифицираните кадри се дължи не само на проблеми в заплащането, а и на обстановката в
България и психическия дискомфорт от пребиваването тук.

sofianews.info
√ Парламентът решава бъдещето на официалните почивни дни
И вторниците, освен понеделниците, след официални празници могат да бъдат почивни дни, когато празниците са в събота
и неделя. Това ще стане възможно, ако депутатите приемат промените в Кодекса на труда, които минаха окончателно през
социалната комисия в Народното събрание.
Когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите
два работни дни след тях са неприсъствени, гласи текст от законопроекта, който бе приет от комисията, съобщава БТА.
Това означава, че в година, в която Коледните празници се паднат и в събота, и в неделя, реално ще се натрупат пет
поредни почивни дни. Това няма да важи за тазгодишните коледни празници, тъй като е предвидено, че законът влиза в
сила от 1 януари 2017 г.
Същевременно при гледането в комисия днес е отпаднала възможността Министерският съвет да размества почивни дни
през годината, но се запазва възможността при изключителни случаи правителството да може да обявява еднократно и
други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни и други
особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност. Одобрената
редакция беше предложена от ПГ на ГЕРБ.
Ако поправките в Кодекса на труда бъдат приети от парламента, тогава догодина неработни дни ще бъдат 2 януари; 3 март;
14 и 17 април (разпети петък и понеделника след Великден); 1, 8 (понеделникът след Гергьовден) и 24 май; 6 и 22
септември; 25 и 26 декември. Днес обаче представителите на работодателските организации за пореден път се оплакаха,
че поправките означават загуби за бизнеса.
По време на заседанието на комисията председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
и Румяна Георгиева от КРИБ отново възразиха срещу промяната да се почива в първите дни от работната седмица, ако
празниците се падат в събота и неделя. Според Велев с това предложение се добавят три нови почивни дни и работните
дни в годината се намаляват средно с три, тъй като всяка година между два и четири празника се падат в съботните и
неделните дни.
„Работните дни в годината варират между 251 и 253, а с тази поправка всяка година работните дни ще бъдат 249“, каза
Велев. По думите му това означава около 1.2% по-малък брутен вътрешен продукт, 400 млн. по-малко приходи в бюджета
и 115 лв. на човек по-малко възнаграждение на година. „Като подарявате три почивни дни повече на избирателите, трябва
да им кажете, че ще спечелят със 115 лева по-малко на година и ще получат с 400 млн. по-малко услуги от бюджета“, заяви
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.
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Според него е необходимо да се оцени и ценностната система на обществото и посоката на държавата – дали се стремим
към една работлива, просперираща европейска нация, или тръгваме към една безгрижна, мързелива нация с балкански
привкус, която вечно се оплаква, че е нещастна и бедна. Като работим по-малко, по-малко ще изкарваме, заяви Велев.
Социалният министър в оставка Зорница Русинова потвърди, че с промяната работните дни наистина ще станат 249, но по
думите ѝ така ще има предвидимост и сигурност, както за работниците, така и за работодателите, при планиране и
управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни всяка година. Тя посочи, че не може да
се съгласи, че един работен ден в годината е с такъв принос към брутния вътрешен продукт, тъй като на БВП влияят и много
други фактори.

moreto.net
√ Правителството си запази правото да определя и допълнително почивни дни
Правителството няма да има право да размества почивни дни през годината, но запазва правото си да обявява еднократно
като неприсъствени дни за оказване на почит, за честване на професии и оказване на признателност. Тази формулировка,
предложена от ГЕРБ, беше добавена към промените в Кодекса на труда, свързани с почивните дни. Те бяха одобрени на
второ четене в социалната комисия в парламента.
Новият вариант на промените в Кодекса на труда предвижда почивен ден в понеделник, ако официален празник се пада
в събота или неделя, а ако празниците са в двата дни, почивката продължава и във вторник.
Министерският съвет вече няма да може да размества почивни дни, но ще има право да обявява някои дни за
неприсъствени.
"Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към
важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени
професии и за оказване на признателност", формулира поправката Светлана Ангелова от ГЕРБ.
Предложената корекция премахва сливането и отработването, но намалява работните дни през годината средно с три,
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той изчисли до какви годишни загуби
ще доведе така предложеният законопроект.
"Това означава малко над 1 млрд. по-малко брутен вътрешен продукт. Това означава в порядъка на 400 млн. лева по-малко
приходи в бюджета и от порядъка на около 115 лева по-малко възнаграждение на човек. Искам да си дадете сметка като
подарявате три почивни дни повече на избирателите, да им кажете, че ще спечелят със 115 лева по-малко и ще получат с
400 млн. по-малко услуги от бюджета", поясни той.

Важни обществено-икономически и политически теми
Българско Национално Радио
√ Браншовиците подготвят нов закон за земеделските кооперации
Земеделските кооперации, в огромната си част, се справят изключително добре и са изключително устойчиви, добри
икономически структури. Това каза за предаването "Преди всички" председателят на Националния съюз на земеделските
кооперации у нас Явор Гечев, който припомни, че България остава най-некооперативната държава в Европа:
Цяла Западна Европа е на кооперативен принцип. Това са проблеми, които в България изобщо не се третират. Законът
третира сегашното състояние на кооперациите такива, каквито са създадени преди 90 години, но Законът е толкова
остарял, че на практика пречи както на съществуващите кооперации да се доразвият, така и да се допуснат и нови
формирования. Ще ви дам един пример. Много се говори за така наречените "кооперации на фермерите", където 10
човека, без да правят акционерно дружество, всеки, запазвайки собствената си земя, собствената си техника, да
направят нещо като кооператив и да търгуват заедно и да пазаруват препарати, торове, да ползват общи
консултантски услуги на агрономи и т.н. Това на практика в Закона не е осъществимо.
Има една друга житейска истина – че основното, да не кажем почти единственото оръжие, което държавата може
да има по отношение на малките стопани, това са кооперирането им. Прекалено малките производители не могат
да оцелеят на пазара, а големите вериги предпочитат да работят с кооперации, защото те могат да произведат
необходимите количества, аргументира се Гечев. Тези структури са изключително успешни в Европа заради това, че
решават редица проблеми, които никой сам не може да разреши.
Браншовиците подготвят предложение за изцяло нов закон за земеделските кооперации, който ще предложат за
обсъждане на правителството и парламента. Целта е да се обединят на едно място всички заинтересовани в земеделското
производство и секторът да се окрупни.
Кръпка след кръпка на несъществуваща риза вече не върши работа, изтъкна Гечев и даде пример, че в момента
направата сдружение за напояване изисква да се създаде втора юридическа структура, в която членуват същите хора, които
са в земеделската кооперация, която иска вода.
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Дневник
√ Данък "уикенд" отпада за телефони и лаптопи
Данък "уикенд" няма да се плаща за мобилни телефони и лаптопи, но данъчните власти ще следят дали броят на
устройствата в дадена фирма съответства на броя на служителите и дейността й. Това се разбра по време на семинар,
посветен на промените в данъчно-осигурителното законодателство от догодина, съобщи БНР.
От приходната агенция планират ключова промяна в подхода към некоректните данъкоплатци. Ако те доброволно
коригират неправилните данни, няма да търпят санкции.
Националната агенция за приходите проверява 5000 фирми, които не са декларирали т.нар. данък уикенд, съобщи
говорителят на данъчните Росен Бъчваров. За тези компании има ясни доказателства, че служебно имущество се използва
и за лични цели, въпреки че е приспаднат целият данъчен кредит:
"НАП не иска да направи ревизия, да обложи компанията с лихвите за пет години назад и да събира принудително тази
сума, продавайки, ако щете, имуществото. Идеята е самата компания да намери разумната граница какво е съотношението
- лично и служебно ползване и да начисли дължимия данък сама", каза Бъчваров.
Тъй като нормативната уредба вече изисква по-стриктно деклариране на данък "уикенд", данъчните препоръчват още в
началото да се избере съотношение - в часове, изминати километри за автомобил или определена площ за имот.
Например декларира се, че една кола се използва пет дни в седмицата служебно и два - за лични цели.
БАН така и не получи увеличение на субсидията си, но партиите запазиха своите субсидии по 11 лв. на глас

в. Сега
√ НАП почва проверки на 5000 фирми за данък "уикенд"
Приходната агенция ще се съсредоточи върху коли и имоти, които се купуват за компаниите, а се ползват за лични
нужди
НАП започва нов тип кампания за събиране на данък "уикенд". За целта първо ще бъдат проверени 5000 фирми, за които
има данни, че пестят ДДС, като купуват скъпи автомобили и лукс сгради уж за служебни цели, а всъщност придобивките се
ползват за лични нужди. Няма да се правят обаче тежки ревизии, последвани от актове и глоби за неплатени данъци, а
целта е чрез проверките компаниите да бъдат насърчени сами да поправят грешките и да внесат пропуснатите налози.
Това стана ясно вчера по време на семинар, организиран от приходната агенция. Освен това експертите на НАП увериха,
че няма да ровят в разпечатките за телефонните разговори на персонала, но се очаква фирмите коректно да намаляват
данъчния кредит по ДДС, ако устройствата се ползват и за лични цели.
"Данък "уикенд" се прилага в целия ЕС, той е част и от нашето законодателство и би трябвало да се прилага и у нас в
последните 20 години, но това не правено", обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров. Той посочи, че само в България е
станало нещо нормално да пишат на фирмата всякакви разходи - дори за детегледачки и градинари, за да плащат по-малко
ДДС. През 2014 г. покупките на нови леки коли от името на фирми са за 400 млн. лева, но повечето от тях всъщност са за
лично ползване, а счетоводителите на фирмите дори не са виждали тези придобивки, даде пример Бъчваров. И добави,
че има компании с по 7-8 леки автомобила и имоти, които нито ден не са били използвани по работа.
"Това, което иска НАП да направи, е не да направи ревизия, да обложи компанията с лихвите за пет години назад и да
събира принудително тази сума, продавайки, ако щете, имуществото. Радикално променяме подхода - ако се открие
невярна фактура, ако справката декларация по ДДС е сгрешена, вместо да възлагаме ревизия, препоръчваме на
данъкоплатеца сам да коригира неточностите и да начисли дължимия данък сама", коментира по БНР Бъчваров. Според
него при коректно прилагане на данък "уикенд" за година ефектът за бюджета ще е минимум 100 млн. лева.
Идеята на данък "уикенд" е, че ако една кола например 5 дни в седмицата се ползва за работа, а 2 дни - за лични пътувания,
за два от петте дни фирмата да начисли ДДС. Всяка компания може да прогнозира какво ще е съотношението между лично
и служебно ползване, за да изчислява данъчните си задължения, а следващата данъчна година, ако има промяна, може
да коригира пропорциите.
Данъчните няма да се втренчат в това дали е плащан ДДС за лаптопи, мобилни телефони и други вещи, ако се ползват
смесено - и по работа, и извънслужебно. "НАП не цели да брои разпечатки за мобилните телефони и да изчислява колко
време служителите са говорили по работа и колко със съпругата и тъщата. Това е абсурдно. Нашата цел е да насърчим
бизнесът сам да изпълнява законовите изисквания", обясни Бъчваров.
Но все пак приходната агенция ще следи дали броят на джиесемите и преносимите компютри е адекватен на служителите
и дали не се купуват устройства за роднини и приятели за сметка на фирмата.

investor.bg
√ Фермери подадоха над 3 хил. проекта за инвестиции в стопанствата
Заявената субсидия надхвърля 1,4 млрд. Лeва
Фермери кандидатстват за евросубсидии с 2 926 нови проекта за инвестиции. Проектите са подадени в рамките на втория
прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заявената субсидия в новите проекти надхвърля 1,4 млрд. лв.
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Заедно с прехвърлени от първия прием 240 заявления общият брой на проектите става 3 166, съобщи Държавен фонд
„Земеделие“.
Във втория прием най-много проекти за модернизация на фермите са подадени в Пловдивски регион - 285.
Бюджетът по подмярка 4.1 е 463 млн. лева. Тъй като заявената финансова помощ е три пъти повече, предстои
предварителна оценка по критериите за подбор и класиране по точки. От Фонд „Земеделие“ припомнят, че според
променената наредба за подмярка 4.1 максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия
период на прилагане на програмата е намален до 1 млн. евро. Целта е да има финансов ресурс за повече кандидати с
акцент върху приоритетни сектори.
Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 включват техника за обработка на почвата и
прибиране на реколтата.
В този период на прием бяха допустими и проекти за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни
инвестиции, на признати групи или организации на производители.
Междувременно ДФЗ съобщи, че ще има специален прием за подпомагане на община Хитрино по подмярка 7.2.
Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура към програмата за селските райони. Проекти ще се приемат от 16 януари
до 16 март 2017 г. Финансовата помощ е в размер до 10 млн. евро.
Общината ще може да кандидатства за строителство и ремонт на улици и тротоари, общински пътища и сгради, ремонт на
училището и детската градина.
По подмярка подмярка 7.2 във Фонда общини са подали общо 13 проекта за 32 млн. лв. за социална инфраструктура. На
последващо разглеждане подлежат 6 проекта.

в. 24 часа
√ Всеки без гражданска отговорност в затвора
До една година затвор и глоба от 500 до 1000 лева ще плащат нарушителите на пътя, които не са си платили глобите в срок.
Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, обнародвани в края на ноември. Същото наказание чака и шофьори,
които нямат сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Причината е, че от 1 януари КАТ прекратява служебно
регистрацията на коли без полицата. Според запознати в момента 150 000 коли са с прекратена регистрация по тази
причина. Текстовете в НК гласят, че наказанието до една година затвор и глобата ще са за шофьорите на коли, които не са
регистрирани по надлежния ред. В текстове в Закона за движение по пътищата, приети окончателно през миналата
седмица, депутатите разписаха при какви нарушения колата ще остава без регистрация. След това шофьорът ще бъде
съден по НК. Това ще става, ако има превишение на позволенета скорост с над 50 км в час, ако собствениците организират
гонки или предоставят колата си за участие в тях. Наказанието ще се налага и на водачи с над 0,5 промила алкохол в кръвта,
на употребили наркотици или отказали да бъдат проверени. След като влязат в сила промените в Закона за движение по
пътищата и КАТ започне да дерегистрира коли за нарушения, техните шофьори ще бъдат наказвани по реда на
Наказателния кодекс. Още по-сурови наказания са предвидени за джигитите, които си позволяват да шофират с отнета
книжка. Те могат да влязат за до три години в затвора и да бъдат глобени с между 200 и 1000 лева. Ако нарушителят на
пътя не е осъждан, ще се освобождава от наказателна отговорност, смята адвокат Марин Марковски. Пред “24 часа” той
обясни, че при първо нарушение ще се плаща глоба, а в затвора ще влизат рецидивистите. Това може да стане с решение
на прокурор, който да поиска от съда административна санкция за провинилия се. При второ или системно нарушение той
ще носи наказателна отговорност. Марковски смята, че наказанието за дерегистрирани коли е адекватно, тъй като често
автомобилите без редовна регистрация са крадени. А при катастрофа извършителят не може да бъде намерен. Проблем
се оказват и транзитните табели, които са със срок. Когато той изтече, изтича и регистрацията на колата. Така например,
ако разсеян шофьор забрави, че регистрацията му е изтекла, може да бъде третиран като престъпник. В момента се правят
указания към областните дирекции как да се изпълняват новите разпоредби, обясни пред “24 часа” шефът на Пътна
полиция Бойко Рановски.

investor.bg
√ Парламентът облекчи финансовата тежест за бизнеса с отпадъци от метали
Банковата гаранция за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали се намалява на 15
хил. лв.
Парламентът намали от 25 хил. лв. на 15 хил. лв. банковата гаранция, необходима за издаване на разрешение за дейности
с отпадъци от черни и цветни метали. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от промените в
Закона за управление на отпадъците.
С измененията беше въведена банкова гаранция в същия размер и за издаване на разрешение за дейности с излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства, поради
необходимостта от ограничаване на нелоялната конкуренция.
Според закона към размера на банковата гаранция се добавят и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се
предвижда да бъде извършвана дейността, предава БТА.
По-рано с измененията депутатите приеха, че сделките със скрап на стойност до 100 лева годишно ще се разплащат в брой,
над тази сума – безкасово.
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Парламентът намали наполовина имуществената санкция, с която се наказва едноличен търговец или юридическо лице,
което извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение, приема от физически лица на такива
отпадъци, които нямат битов характер, или извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията.
Досега санкцията беше от 30 хиляди до 100 хиляди лева, а сега ще бъде от 15 хил. до 50 хил. лева.
Уточняване на понятията полимери и пластмаси наложи отлагането на приемането на второ четене на последния параграф
от измененията в закона.

Медиапул
√ Недостигът на качествени кадри у нас вдига текучеството
Разширяване на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. очакват 14 на сто от българските работодатели
От недостиг на квалифицирани кадри през 2016 г. са страдали 62 процента от българските компания, което е съществен
ръст спрямо 50 на сто през предходната година. Трудността за намиране на качествени служители води до по-голяма
активност на работодателите да привлекат добре обучен персонал и така текучеството в някои фирми и сектори е над
средното за нивото на пазара.
В същото време българските работодатели са оптимистично настроени и смята да увеличават заетостта средно с 11
процента през първото тримесечие на 2017 г. Това сочи обзорно изследване на МенпауърГруп (ManpowerGroup) сред 620
работодатели в България.
Проучването разкрива, че сред тях 14% очакват повишение на числеността на персонала си, 7% предвиждат свиване, а 74%
не прогнозират промяна. Това прави очакват ръст на заетостта от 11%. Реално перспективите за наемане са без промяна
както спрямо предишното тримесечие, така и в сравнение със същия период на 2016 г.
“Прогнозата за България за периода януари – март показва, че търсещите работа могат да се възползват от стабилно
предлагане на възможности. Въпреки това, работодателите в България продължават да се борят да намерят
квалифицирани кандидати за своите отворени позиции”, коментира Надя Василева, управляващ директор на
"МенпауърГруп България". Тя допълва, че има случаи, в които собственици и мениджъри на компании, които работят
главно за чуждестранни пазари, разполагат със средства, но не смеят да ги инвестират в разширяване на своя капацитет,
поради несигурната икономическа среда и липсата на квалифицирани кадри.
Бизнесът в София и Варна най-оптимистичен
Най-оптимистични в прогнозите си за пазара на труда са работодателите в София и Варна, които очакват ръст от 13 на сто.
Бизнесът в Пловдив също разчита да увеличи работната си сила с 12%. В Русе и Бургас са по-предпазливи с очаквано
увеличение съответно от 10% и 9%. Във всички 10 изследвани отрасъла работодателите очакват увеличаване числеността
на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. Най-голям е оптимизмът в сектора на финансите, застраховането,
недвижимите имоти и бизнес услугите, където нетната прогноза за заетостта е за ръст от 24%. С прогнозен ръст от 22%,
окуражителни темпове на наемане предвиждат работодателите от производствения сектор, следвани от колегите си в
търговията на едро и дребно, където очакванията са за увеличение от 20%. Стабилен пазар на труда се очаква както в
транспорта, складовете и комуникациите, така и в строителството — там прогнозите са за съответно 13% и 11%. Следва
минното дело, с прогноза за 9%. Най-предпазливи са работодателите в сектора електричество/газ/вода, с прогноза за
разширяване на персонала с едва 1%.
Рязък спад в плановете за наемане на персонал обаче отчитат работодателите в хотелиерството и ресторантьорството,
където се очаква свиване на персонала с 22 процентни пункта. В строителството прогнозите са за спад от 10 процентни
пункта, в земеделието, горското стопанство, лова и риболова прогнозата се влошава с 9 процентни пункта.
Големите фирми с най-сериозни планове за разширяване на персонала
Проучването сочи още, че ръст в числеността на персонала си предвиждат и четирите категории предприятия според
големината им. Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели, с нетна прогноза за ръст на заетостта
от 24%. Стойностите при средните и малки предприятия са съответно 14% и 10%, а при микро предприятията се планира
увеличение от 5 на сто.
Проучването на "МенпауърГруп" засяга пазара на труда и в световен мащаб. Общо, работодателите в 40 от изследваните
43 държави възнамеряват да увеличават персонала си в различна степен след старта на 2017 година. Изследването показва
малко признаци, че несигурността, асоциирана с гласувания Брекзит, или изборите в САЩ, ще доведат до някакво
значително непостоянство на пазара на труда.
Най-висока заетост в ЕС очакват в Унгария и Словакия, спад обаче в Швейцария
В сравнение с предходното тримесечие плановете за наемане се подобряват в 19 от 43 държави, понижават се в 17 и
остават без промяна в 7 страни. На годишна база прогнозите са по-силни в 20 държави, отслабват в 18 и са без промяна в
4 страни. Най-силна е увереността за наемане на персонал през първото тримесечие на 2017 година в Тайван, Индия,
Япония, Унгария и Словения. Най-слаби прогнози отчитат работодателите в Бразилия, Швейцария и Италия.
Работодателите в Унгария и Словения отчитат най-силните прогнози за първото тримесечие на 2017 година, а намеренията
за наемане в двете страни са най-оптимистичните, отчетени досега от началото на проучването в съответните държави.
Положителните нагласи на работодателите в Унгария се дължи на безпрецедентен оптимизъм както в сектора на
строителството, така и в търговията на едро и дребно. По подобен начин, прогнозата на Словения е подкрепена от найоптимистичните прогнози, отчетени до момента в пет от десетте индустриални сектора в страната, като намеренията за
наемане в секторите строителство и търговия на едро и дребно също са сред въпросните пет бранша, отчита анализът.
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В Швейцария прогнозите са с отрицателен знак за първи път от две години насам, а в Италия очакванията са дейностите
на пазара на труда да останат без промяна през първите три месеца на 2017 година.

в. Стандарт
√ Борисов склонен за нов кабинет
Европа настоява за стабилно управление заради бежанската криза
Премиерът Бойко Борисов даде знак от Брюксел, че е склонен да обмисли възможността да направи ново правителство с
мандата на Реформаторския блок. Той обаче обвърза този вариант със задължителна промяна на Избирателния кодекс.
"Единственото, заради което си заслужава да се удължи, ако трябва и малко, животът на парламента, е, за да се въведе
мажоритарна избирателна система", каза Борисов снощи. Той е в Брюксел на последната за годината среща на върха на
ЕС.
Най-сериозният аргумент за кабинет "Борисов 3" били опасенията на евролидерите, че кризата с бежанците се
задълбочава. А това изисква стабилно управление в България, настояли пред премиера в оставка колегите му, научи
"Стандарт".
Борисов каза, че ще бъдат проведени нови разговори и с Патриотите, и с Реформаторите. Той припомни, че срещата с РБ
е предвидена за понеделник в 10 ч.

Profit.bg
√ Стара планина Холд обяви прогнозата си за 2017 г.
До края на тази година продажбите на предприятията от групата на Стара планина холд АД ще достигнат близо 186 млн.
лв., което би довело до 5.6% ръст, в сравнение с 2015 г., информират от холдинговото дружество.
Очакваме около 16% ръст на финансовия резултат в бизнес групата, споделят още от там.
В обръщението на Съвета на директорите на компанията се казва още, че се очаква нетната печалба на Стара планина холд
АД да достигне 5.15 млн. лв., което ни дава сигурност, че за 20-а поредна година част от нея ще бъде разпределена като
дивидент за акционерите на холдинга.
"Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година,
като достигнат 192.4 млн. лв., което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 г.
Същевременно предвиждаме изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за
2017 година с около 6% на годишна база.
През 2017 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме ръст от 77% на инвестициите и
те да достигнат 23 млн. лв.
Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 3.7%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията
от групата е 11% над бизнес плана за 2016 година, докато производителността на труда се е увеличила с 1.9%.
През 2017 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 1.0%, а на разходите за труд с 5.6%", оповестяват още от
дружеството.
Акциите на Стара планина Холд са най-поскъпналата емисия от 15-те дружества, включени в изчислението на SOFIX. Ръстът
по позицията от началото на 2016 г. възлиза на 67.56%, до 6.28 лв. за брой.
√ Dow, S&P 500 и Nasdaq поеха нагоре след еднодневната пауза
Основните щатски индекси отново поеха нагоре вчера, ден след като Федералният резерв обяви своето решение да
повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта. Dow Jones скъси дистанцията, деляща го от 20 000 пункта, но все
пак остана под рекордните нива, които записа преди изявлението на централната банка в сряда.
„Изглежда, че подемът на индексите има още потенциал за развитие и не може да бъде спрян от повишаването на лихвите
от страна на Фед,“ коментира анализаторът на Think Markets Наим Аслам, цитиран от CNBC.
Dow Jones Industrial Average приключи сесията с ръст от 0.30%, до 19 852.24 пункта.
Бенчмарк индикаторът S&P 500 отбеляза повишение от 0.39%, до 2262.03 пункта, като с най-голям принос за позитивното
представяне беше финансовият сектор.
Технологичният индекс Nasdaq Composite приключи деня на 5456.85 пункта, или с 0.37% над заварящото си ниво от сряда.
Вчерашният ден не бе особено успешен за петрола, който отбеляза лек спад. Щатският лек суров петрол затвори сесията
със спад от 0.27%, до 50.90 долара за барел, а европейският сорт Брент се установи на 54.02 долара.
Горивото възстанови изгубените позиции в азиатската сесия днес. Към момента щатският суров петрол се търгува на 51.07
долара за барел, докато Брентът е на 51.07 долара.
Основните азиатски борсови индекси се представят позитивно днес. Слабостта на японската йена срещу долара продължи
да влияе положително на Nikkei 225, който затвори сесията в Токио с 0.66%, до 19 401.15 пункта.
В Хонконг, където сесията все още продължава, индикаторът Hang Seng се движи със спад от 0.22%, до 22 010.00 пункта.
В континентален Китай, Shanghai Composite отбелязва ръст от 0.17%. В същото време корейският KOSPI приключи сесията
в Сеул с ръст от 0.27%.
Междувременно на валутните пазари основните валути взимат глътка въздух, след вчерашната офанзива на долара, която
изведе доларовия индекс до най-високите му нива от 14 години.
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Към момента еврото се разменя за 1.0440 долара, с 0.25% над последното си затварящо ниво. Британският паунд отбелязва
ръст от 0.12%, до 1.2431 долара.

Eufunds.bg
√ Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006
Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 "Развитие на
социалното предприемачество". Считано от 15.12.2016 г. приемът на проектни предложения през информационната
система ИСУН2020 е прекратен.
Мотивите за прекратяването на процедурата са посочени в Решение №РД05-117 от 15.12.2016г., което е публикувано и на
интернет сайта на ОПРЧР на адрес www.esf.bg
Управляващият орган на ОП РЧР уведомява всички заинтересовани страни, че след влизане в сила на Решение №РД05117/15.12.2016г.,, процедурата ще бъде обявена повторно във възможно най-кратък срок и съгласно предвидения
индикативен график - не по-късно от 09-13.01.2017 г.
С рестартиране на процедурата ще бъде приложен облекчен режим на отчитане на разходите с цел улеснение при
изпълнение на сключените договори, минимизиране на грешките и недопускане налагането на финансови корекции.
Целта на процедурата, която е насочена към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното
включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на
социалната икономика, остава непроменена.

Канал 3
√ Йорданка Фандъкова: Очакваме увеличаване на работните места в София
Столичният кмет участва в дискусия за нуждите на малкия и средния бизнес
Кметът на София Йорданка Фандъкова и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия Мариета Захариева проведоха дискусия на тема Възможности за развитие на малките и средните
предприятия в София. Идеята за дискусионната кръгла маса е продиктувана от желанието да бъдат обсъдени нуждите,
интересите и потребностите на сектора, като се съберат на едно място държавните институции, неправителствените
организации и българския малък и среден бизнес.
"Малките предприятия създават работните места и потреблението. В помощ на сектора работи успешно Оперативната
програма към Минстерството на икономиката, по която се отпускат 150 млн. за малкия среден бизнес. Има скок в
покупателната способност на българите, което е много радостен факт. ", това обясни в ефира на Канал 3 Мариета Захариева
– изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.
"В България е създадена доста добра среда. Развиваме и регионална мрежа за предприемачество. Българският
предприемачески дух е много силен. Колкото повече компании се създават, толкова по-голямо желание за развитие ще
имат представителите на малкия и средния бизнес. Най-добрият ни партньор е Столична община, допълни Захариева и
даде пример с Фонда за насърчаване на малки и средни фирми, който работи добре.
"Радвам се, че институциите работят заедно и можем да си подадем ръка."
В централната емисия новини на Канал 3 кметът на София Йорданка Фандъкова коментира, че очаква да се увеличат
работните места в столицата.
"Дори в годините на тежка криза, безработицата в София е с много ниски нива. Важен е и стандартът на живот на хората.
Колкото повече подкрепяме маликя и среден бизнес, толкова по-добри ще стават условията за работа на хората", заяви
градоначалникът.

БНТ
√ Навигационната система "Галилео" вече предлага първите си услуги
Европа днес лансира първите услуги на навигационната си система "Галилео" в рамките на официална церемония в
Брюксел.
"Това е голям успех за Европа - нито една европейска страна ни би могла сама да го постигне - заяви еврокомисарят по
вътрешния пазар, промишлеността, предприемачество и малките и средни предприятия Елжбета Бенковска. - Той е плод
на общите усилия да се проектира и да се построи най-прецизната навигационна система в света."
Европа все пак не е в изгодна стартова позиция, тъй като американската система GPS, руската ГЛОНАСС и китайската Бейдоу
вече функционират. На практика само малко на брой привилегировани, притежаващи съвместими със системата "Галилео"
смартфони Aquaris X5 Plus на испанския производител BQ, ще могат днес да уловят новия сигнал, оповести Европейската
комисия.
Програма за спътникова навигация не се отъждествява единствено с намиране на правилния маршрут. Днес човек може
да я ползва, за да си поръча пица, да оповести местоположението си в социалните мрежи, да се подготви за маратонско
бягане - приложенията въз основа на спътниковата навигация непрестанно се увеличават. Все повече уредчета ползват
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сателитна връзка - сензор, предназначен за възрастни хора, изпраща сигнал SOS при падане, нашийник следи
здравословното състояние на домашния любимец.
"Галилео" е съвместима с GPS, а това ще позволи едновременен достъп до двете системи. Първоначално прецизността на
"Галилео" няма да е оптимална. Ще трябва да се изчака до 2020 г., когато около 30 спътници ще са на орбита, при 15 днес,
за да може европейската система да осигури най-добрата си прецизност.
Програмата "Галилео" с бюджет над 10 милиарда евро бе лансирана през 1999 г. от ЕС и би трябвало да стане напълно
функционална през 2020 г.

Дарик радио
√ Представиха пред читалищата възможности за финансиране по европрограми
Нови възможности за обновяване на читалищата, включително за ремонтни дейности, културни събития, както и за
социална отговорност, са отворени по оперативните програми за периода 2014-2020 година. Те бяха представени пред
читалищни секретари и председатели от цялата област - на среща в Добрич.
Читалищата могат да планират ремонти, създаване, разширяване и подобряване на инфраструктура по подмярка 7.2 на
Програмата за развитие на селските райони. Парите, които се отпускат, са 100% безвъзмездно финансиране и са до 391
хил.лева, а кандидатстването е до септември 2017 г. Вече са одобрени проекти на читалищата в селата Ловчанци, Черна,
Одърци, Дуранкулак и в град Каварна, като повечето от тях са за максимално допустимата стойност. От Областния
информационен център представиха какво предвижда мярката за финансиране, като обърнаха внимание, че читалищата
разходват публични средства и затова следва да обявяват обществени поръчки за дейностите. Принципът на финансиране
е разплащане на вече направени разходи, но пък авансово може да се преведат до 50% от планирания бюджет. Могат да
се заложат ремонти, подобрения, закупуване на оборудване, както и на мобилни елементи за културни събития.
От читалищата повдигнаха няколко проблемни въпроса по тази възможност за европейско финансиране. Някои попитаха
дали няма е проблем, че сградите на просветните институти са предимно общинска собственост, предоставена за
безвъзмездно ползване. Бе посочено, че според процедурата се изисква договорът за ползване да бъде за минимум 10
години напред. Бе обяснено, че има достатъчно време това да бъде поискано от общинските съвети по места, които да
дадат нови разрешения за ползване за искания период, за да могат да се впишат в изискванията на Програмата на ЕС.
Още една възможност има пред читалищата да привлекат европейски средства, но тя е свързана с конкретна дейност. По
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се финансира социалното предприемачество. То касае улесняване
на достъпа до заетост на уязвими групи и обучения, като се изисква наемане за 12 месеца на хората. Това означава, че
читалищата трябва да се превърнат в социални предприятия. Основната цел е да има социален ефект, а не да се генерира
печалба за собствениците, отбеляза Надежда Живкова от ОИЦ. По тази програма обаче кандидатстването е до 5 януари
2017 г. Тя обхваща още общини, НПО, съюзи на хора с увреждания.
√ Безработните у нас са намалели с над 66 000 души за една година
За една година безработните у нас са намалели с над 66 хиляди души, показват данните на Агенцията по заетостта към
ноември. Равнището на безработица за този месец е 7.9 процента, като се запазва същото спрямо октомври.
Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е близо 258 хиляди души. За същия период на работа са постъпили
около 21 хиляди души. В бюрата по труда са заявени 11 808 свободни работни места, като над 70 процента са от
работодатели в частния сектор.
Най-голямо търсене на кадри се наблюдава в преработващата промишленост, търговията, административните и
спомагателните дейности, хотелите и ресторантите, транспорта.
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