Важни обществено-икономически и политически теми
БTВ
√ Ръст на годишната инфлация в България през февруари до близо 4-годишен връх
По-малко българи трупат лоши дългове, но за сметка на това затъват с по-големи суми.
В последните две години колекторите отчитат почти двоен ръст в средния размер на просрочeните задължения. Най-често
оптимизмът за доходите се разминава с реалността при младите хора.
Според събирачите на дългове в профила на длъжника попадат основно мъже до 30 години - все по-често с висше
образование и на първа постоянна работа.
Средното просрочено задължение е 912 лева. Бавят се основно вноски към банки, пропускат се сметки и изплащане
устройства към телекомите. Завръщат се и бързите кредити.
"Лошите платци" в последната година са били най-много в Благоевград и Стара Загора. Сред длъжниците е и Радослав
Йорданов - студент на 25 години, който вече се опарил с бърз кредит за техника.
„Не бях запознат добре с лихвите и сумата, която върнах, беше доста по-голяма”, признава той.
Сега отново изплаща кредит - за телефон. „За да си купиш скъп тел или телевизор, трябва да имаш някакви събрани пари,
а в днешно време с тези сравнително ниски заплати не можем да си го позволим и трябва да си вземем кредит”, отбелязва
Радослав.
Според кредитни консултанти обаче това е първата стъпка към спиралата от дългове. А първата заплата е между 500 и 800
лева.
“Aко приемем, че младият човек получава заплата от 650 лева, то най-добре е той изобщо да не ползва кредити. За
съжаление, животът не е евтин и 650 лева е сума, която е на ръба на възможността да покрие всичките ви месечни
разходи”, посочва кредитният консултант Тихомир Тошев.
В много от случаите при събирач на дългове се попада още с първата просрочена вноска. Все пак броят на длъжниците,
особено на по-възрастните, намалява - вече опарили се, те са предпазливи.
„Младите хора все пак са оптимисти, вярват в своето добро бъдеще и, за съжаление, техните сметки невинаги излизат, но
както се казва, животът е пред тях, за да се научат", заяви Райна Миткова от Асоциацията на колекторските агенции.
Всяка просрочена вноска обаче води до влошаване на кредитното досие на клиента за 5 години напред.
Студената зима също се е отразила на лошите дългове - колекторските агенции отчитат 10% ръст на забавените плащания
през януари и февруари спрямо миналата година.
БНР
√ Една четвърт от работодателите в България планират нови назначения през следващите три месеца
В края на 2016 година броят на заетите лица в Европейския съюз нарасна с 0,2% спрямо третото тримесечие, а в еврозоната
- с 0,3%, след като през периода юли - септември заетостта се подобри с по 0,2 на сто, показват данни на Евростат.
Спрямо година по-рано трудовата заетост в еврозоната нарасна през четвъртото тримесечие с 1,1%, а в ЕС – с 1,0% след
растеж съответно с 1,2% и с 1,1% през предходното тримесечие.
Евростат оценява, че 232,9 милиона мъже и жени в целия ЕС са били трудоустроени през последните три месеца на
миналата година (рекордна заетост в Съюза), от които 153,9 милиона в еврозоната (най-високо ниво на заетостта от третото
тримесечие на 2008-а година).
За цялата отминала година трудовата заетост в еврозоната се повиши с 1,3%, а в ЕС - с 1,2% след растеж съответно с 1,0% и
с 1,1% през 2015 година.
В същото време заетостта в България нарасна в края на 2016 година на тримесечна база с 0,5%, но след като през периода
юли - септември се сви с 0,7 на сто, докато на годишна база се увеличи с 0,6%, следвайки спад с 1,0% през третото
тримесечие.
По този показател нашата страна се нарежда редом със страни като Германия, Франция и Финландия, където заетостта
спрямо година по-рано също нарасна с 0,6% - под средноевропейския растеж от 1 на сто. В пет от членовете на ЕС има
намаляване на заетостта на годишна база - в Румъния (спад с 1,2%), Латвия (с 0,9%), Естония (с 0,9%), Хърватия (с 0,3%) и
Гърция (понижение с 0,1 на сто).
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√ Доходите на земеделския производител са по-стабилни, откакто сме в ЕС
Доходите на земеделските производители са се стабилизирали през десетте години членство на България в Европейския
съюз /ЕС/, казват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство. Факторният доход на стопанство се е
покачил от около 3000 евро до почти 4000 евро.
По данни на Статистическия институт, над 80 на сто от евросубсидиите обаче отиват в едрите производители, въпреки че
най-голяма реална нужда от подкрепа имат дребните фермери.
От Балканската земеделска камара съобщават, че драстично намалява продукцията на плодове и зеленчуци, свива се и
животновъдството, забелязват се признаци на небалансирано развитие. Анализаторите в аграрната икономическа
политика са категорични, че е необходима целева подкрепа на животновъдите в планинските и полупланински райони и
на по-дребните, но с жизнена перспектива ферми.
В.Стандарт
√ Повече банкноти от 50 лв. в джобовете
Повече банкноти от 50 лв. и 100 лв. има в джобовете на българите. Явно доходите на част от хората се увеличават сериозно,
което им позволява да харчат по-големи суми в брой. В края на декември 2016 г. парите в обращение са общо 14,152 млрд.
лв. като за година нарастват с 1,428 млрд. лв., или с 11,22%, обявиха от БНБ. Най-голямо увеличение на парите в брой има
през декември - с над 5%. Това се дълги на голямото пазаруване за коледните празници, което наложи да се носят поголеми суми в брой.
В края на 2016 г. в обращение са 425,8 млн. банкноти като за година броят им нараства с над 3%. С най-голям дял от 31,12%
са банкнотите от 20 лв. като техният брой е 132,5 млн. Но делът на банкнотите от 20 лв. намалява, а на по-големите купюри
от 50 лв. и 100 лв. се увеличава, сочат данните на БНБ. В резултат средната стойност на банкнотата, която се намира в
портфейлите на българите, за година се увеличава с 2,32 лв. и в края на декември е 32,50 лв., сочат данните на БНБ.
В края на 2016 г. в обращение има и 2,114 млрд. броя монети. За година най-много се увеличават монетите от 1 лв. - с над
12%. Има и сериозно увеличение на монетите от 1 и 2 ст. - с 8-9%. Но това се дължи на факта, че всеки ден много такива
монети се губят и реално спират да се използват, а магазините са длъжни да подържат тяхната наличност за да връщат
ресто. Затова и монетите от 1 ст. са най-много. Броят им е 635 млн., като почти всяка трета монета е от 1 ст. Най-рядко се
среща монетата от 2 лв. В края на декември в обращение са 18,7 млн. монети от 2 лв. За сравнение, монетите от 1 лв. са
123,6 млн.
Фалшивите банкноти евро в България са близо 11 пъти повече от левовете. За година в БНБ са предадени 265 фалшиви
български банкноти. А заловените фалшиви банкноти от други валути са: 2838 броя евро, 635 щатски долари и 25 от други
чуждестранни валути. От левовете най-често се фалшифицира 20-те лева, а е хваната само една фалшива банкнота от 100
лв. Хванати са и 256 броя фалшиви монети като най-много са тези от 50 ст. (142 бр.) и 1 лв. (106 бр.).
За година за унищожаване, защото са станали негодни за употреба, са предадени 75,6 млн. броя банкноти.
В.Труд
√ Бързите кредити 7 пъти по-скъпи от банковите
Плавен ръст на кредитирането за 2017 г. прогнозира Петър Андронов
Рекордно ниските лихви по кредитите в България ще спрат да падат и в края на 2017 и началото на 2018 г. ще започне
плавен процес на покачване. Това прогнозира пред журналисти Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките
в България (АББ). Той представи годишния доклад на асоциацията за икономиката и банковия сектор в страната през 2016
г. Андронов коментира, че в САЩ основните лихвени проценти са с тенденция покачване, а Европейската централна банка
дава знаци, че се насочва към обрат на поведението си, но той няма да бъде рязък.
Според данните на БНБ средната лихва по новите бизнес заеми в лева у нас през 2016 г. е паднала до 4,4%, а на ипотечните
кредити в българска валута – до 4,9%.
Андронов прогнозира и плавен ръст на кредитирането през настоящата година. Според БНБ при нефинансовите
предприятия той ще е 2,9%, а при заемите на домакинствата увеличението ще е 3%.
„Ниските лихвени проценти в момента са сред основните причини за повишеното търсене на заеми сред домакинствата“,
се посочва в доклада на АББ. Статистиката показва, че отпуснатите кредити за неправителствения сектор в страната
бележат ръст от 2,8% на годишна база до 49,09 млрд. лева. Банките в страната са раздали с 1,4% повече жилищни кредити
през 2016 г. спрямо 2015 г., като сумата възлиза на 8,77 млрд. лв. Повишение с 0,6% се отчита и при отпуснатите
потребителски заеми за изминалата година, като общата им стойността достига 7,31 млрд. лева. Делът на необслужените
кредити в страната за периода намалява до 12,83%, като само 8 от 100 българи със заеми не обслужват жилищните си
кредити.
Висока капиталова адекватност на трезорите
Асоциацията на банките отчете висока капиталова адекватност на трезорите и стабилност на банковата система в страната.
Докладът показва, че общата капиталова адекватност на трезорите у нас е 20,88% в края на 2016 г. при 13% средна стойност
за еврозоната.
Активите на банките достигат исторически рекорд от 92,1 млрд. лева в края на 2016 г., което е ръст от 5,2% на годишна
база. Според данните на АББ петте най-големи банки по размер на активите държат 57,3% от пазара у нас.
В доклада се посочва още, че нетната печалба на трезорите през миналата година е била с 9% повече спрямо предходната,
като сумата достига 990 млн. лева.
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Депозитите минаха 68 млрд. лв.
Депозитите на домакинствата в България достигнаха 45,38 млрд. лева в края на 2016 г.,което е увеличение от 6,6% на
годишна база, показват данните на БНБ. Общият размер на влоговете в банковата система е 68,19 млрд. лв., което е ръст
от 7%. От Асоциацията на банките в България коментираха, че обемът на спестяванията е знак за доверие към банковата
система. Спестяванията на нефинансовите предприятия растат с 6,3% през 2016 г., при 18,7% година по-рано и формират
общо 19,37 млрд. лв. Според председателя на асоциацията Петър Андронов лихвите по депозитите вече са стигнали
дъното, като за последното тримесечие на 2016 г. доходността е паднала до 0,57%
Медиапул
√ Е-търговията у нас расте с 23% годишно
Електронната търговия в България се увеличава средно с 23% годишно в последните пет години, обявиха създателите на
първото цялостно решение за електронни магазини eStore Solutions, което комбинира пълния спектър от дейности по
създаването, поддръжката, промотирането и осигуряването на сигурни плащания онлайн за електронен магазин.
Програмата е разработена от СИБАНК в партньорство с едни от най-утвърдените имена в областта на дигиталните
технологии - SoftUni Digital, СуперХостинг.БГ и STENIK.
В България онлайн пазаруват 1.1 млн. потребители, което е 19 на сто от населението над 15-годишна възраст, сочат данни
на Е-Комерс Юръп (Ecommerce Europe), цитирани от разработчиците
Средната сума, която българският потребител отделя годишно за онлайн покупки, е 262 евро, като самолетните билети и
настанявания и пакетните туристически пътувания са най-популярните групи услуги, поръчвани онлайн.
Най-популярните продуктови групи, поръчвани онлайн, са дрехи, ИТ продукти, забавления, обувки и лайфстайл продукти.
Много млади предприемачи искат да се възползват от възможностите на електронната търговия, но нямат нужната
професионална експертиза и опит и затова създателите на eStore Solutions предлагат бързо и качествено изграждане на
онлайн магазин, съобразен изцяло с индивидуалния проект и специфичните изисквания на всеки клиент. Те обясняват, че
уникалното за българския пазар решение е подходящо както за предприемачи, които вече се занимават с електронна
търговия и искат да увеличат продажбите си, така и за такива, които тепърва искат да стартират свой собствен бизнес
онлайн. Пакетното решение е с повече от 20% по-изгодно от това услугите им да се купят поотделно.
В сферата на дигиталните продажби наличието на сигурно и надеждно платежно средство за електронен магазин е от
изключителна важност. Като част от програмата eStore Solutions СИБАНК предлага надежден начин за приемане на
плащания с банкови карти от всички големи картови организации, като гарантира сигурно решение, бързо обслужване и
преференциални условия за участниците в програмата.
"Дигитализацията променя света и налага създаването на нови бизнес модели. Банките трябва да са готови да посрещнат
предизвикателствата и да подпомогнат клиентите си в дигитализацията на техния бизнес, за да може той да се развива
успешно и да расте. СИБАНК поставя във фокуса на своята дейност развитието на предприемачеството в България чрез
насърчаване на онлайн търговията и подпомагане на клиентите да трансформират бизнеса си от офлайн към онлайн“,
заяви Франк Янсен, изпълнителен директор на СИБАНК по време на представянето на eStore Solutions.
В.Сега
√ Правителството одобри плана за намаляване на студентите с 8%
МОН ще компенсира най-ощетените университети, ако предложат подходяща 3-годишна програма за устойчиво
развитие
Въпреки съпротивата на ректорите, които искаха 1 г. отсрочка, служебният кабинет одобри предложените от МОН нови
правила за прием на студенти за следващата академична 2017/18 година. Според тях план-приемът в университетите ще
бъде намален с 8%, което означава, че догодина ще имаме поне 4000 първокурсници по-малко. Най-ощетени ще са
университетите, които предлагат обучение по икономика, администрация и управление и туризъм, а сред направленията,
които ще бъдат подкрепени от държавата, са педагогика, хуманитарни науки, математика и др. Това предвиждат приетите
вчера от МС промени в постановление 64 за условията за утвърждаване на броя на студентите по държавна поръчка в
родните висши училища.
През м.г. план-приемът в университетите се определяше на базата на приетите през предходната година студенти - и
държавно субсидирани, и в платено обучение. Според новите текстове на постановлението обаче от 2017/18 г. броят ще
се базира само на приетите по държавна поръчка. В числа картината изглежда така - ако през м.г. за финансиране бяха
утвърдени 49 596 позиции, за т.г. се очаква план-приемът да намалее до 45 579 места, т.е. държавата ще финансира поне
4000 по-малко студенти. (По изчисления на МОН заедно с промените от миналата година делът на финансираните от
държавата първокурсници спрямо броя на абитуриентите ще се върне към нивото на приема от 2010 г. - 62%). Но реално
намалението може да бъде и по-голямо, защото миналата година незаетите места бяха около 7000 (приетите
първокурсници бяха 42 хиляди).
Служебният министър проф. Николай Денков обясни, че промените ще доведат до увеличаване на приема в някои
професионални направления като педагогика, математика, информационни и комуникационни технологии, за които има
интерес от бизнеса. Други обаче, като икономика, администрация и управление и туризъм, ще бъдат сериозно засегнати.
Все още не са готови точни разчети с колко точно студенти ще се раздели всеки от вузовете, предлагащи обучение по тези
направления, но "щетите" ще са значителни, призна самият Денков. Тъкмо заради това на последния Съвет на ректорите
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едни от най-засегнатите университети - Шуменски, Русенски, Икономически университет-Варна, Великотърновски и др.,
настояха промените да бъдат оставени за по-следващата година.
Вчера министър Денков обеща целево финансиране на въпросните университети за разрешаване на специфичните им
проблеми. За да получат такова, вузовете ще трябва да представят 3-годишни програми за устойчиво развитие, в които
ясно да посочат как точно смятат да се преструктурират - кои нови ниши ще развиват и т.н. За пример бе посочен
университет "Проф. Ас. Златаров" в Бургас, за който бургаският кмет Димитър Николов се оплака от драстично орязване на
бройките в две от направленията му - здравни грижи и туризъм. При заявени от университета 30 бройки за здравни грижи,
МОН ще позволи обучението дори на повече - 63 души, стана ясно от обясненията на министъра. Според Денков в това
направление обаче висшето училище е имало проблем и Националната агенция за оценяване и акредитация му е отредила
по-нисък капацитет. За специалността туризъм пък данните от рейтинга показват, че от завършилите я в бургаския вуз едва
12% са започнали работа на позиции, изискващи висше образование. "Затова бургаският университет трябва да
преосмисли дали наистина бизнесът има нужда от още кадри с диплома по туризъм, или пък трябва да развие други
направления", коментира Денков. По думите му, ако висшето училище предложи адекватна програма, може да получи
целево финансиране за нея през октомври т.г.
МОН възнамерява да направи и промени в методиката за финансиране на университетите, в която да добави т.нар.
"регионален компонент". Той ще позволи при оценката на дейността на един вуз да се сравняват показателите му
(безработица, реализация и т.н.) не само със средните стойности за страната, но и със средните показатели за съответния
регион. По този начин университети като тези в Шумен, Бургас, Русе, Варна и др. ще получат по-адекватна оценка, обясни
Денков.
ПОДКРЕПА
Четири професионални направления от хуманитарната област - филология, история и арехология, философия и религия и
теология, ще бъдат подкрепени от държавата, тъй като според МОН те са от "изключителна важност за формиране на
културната и историческата идентичност на българското общество". Според новото постановление за тях се определят повисоки коефициенти за изчисляване на субсидирания прием (каквито са и при педагогиката), благодарение на което
приемът в тях ще остане на същото ниво като м.г. Когато приетите за обучение през предходната година студенти по
приоритетните професионални направления и по тези от област "хуманитарни науки" са под 15, то максимално
допустимият брой на приеманите за обучение студенти ще се определя за равен на 15, т.е. няма да може да се намалява,
гласи още постановлението на МС. По този начин ще се гарантира съхраняването им, надяват се от МОН.
√ МОН се отказа от картите за влизане в училищата
Според родители системата предизвиква опасно струпване на деца на входа
От следващата учебна година просветното министерство ще финансира само закупуването на видеонаблюдение и паник
бутони в училищата, но не и изграждането на системи за пропускане на учениците с магнитни или чип карти. Причината е,
че срещу въпросния пропускателен режим има недоволство от родители, които смятат, че системата предизвиква опасно
струпване на деца на входа и не позволява бърза евакуация при евентуална аварийна ситуация. Отделно в някои училища
станаха скандали, защото за пропускателния режим се изискваха дебитни карти на определена банка.
Промяната е заложена в националните програми в средното образование за 2017 г., които предстои да бъдат одобрени от
МС. С тях държавата финансира дейности, за които училищните бюджети не достигат. Отделно в някои училища станаха
скандали, защото картите се оказаха на определена банка.
Предоставянето на пари за закупуване на паник бутони стартира през м.г. по програма "Достъпно и сигурно училище". От
314-те държавни училища, които единствено могат да кандидатстват по нея, финансиране са получили 52 школа към МОН,
2 към културното министерство, 12 към земеделското и 1 към спортното ведомство. За тази година бюджетът й е намален
от 2 млн. лв. на 1.5 млн. лв., които ще се използват предимно за разширяване на видеонаблюдението, както и за
изграждане на рампи и платформи за хора с увреждания.
Общо за всички 11 национални програми т.г. ще се отделят 59.5 млн. лв., което е с 9 млн. лв. повече от м.г. Увеличението
на практика "отива" към две програми. Едната е за внедряване на ИКТ технологиите в училище, чийто бюджет е увеличен
от 7.5 млн. лв. на 10.2 млн. лв. Другата програма е за оптимизация на училищната мрежа, която традиционно "гълта"
половината от парите по всички програми, тъй като по нея се изплащат обезщетенията на пенсионираните учители - тук
парите са увеличени от 22 на 28 млн. лв. От МОН отказаха да посочат прогнозния брой на педагозите, които ще излязат в
пенсия от следващата учебна година. Вместо това представиха данни за учителите на пределна възраст - тези над 66 г.
били 1093 души, а между 61-65 г. - 5792 души. От данните може да се предполага, че системата догодина могат да напуснат
около 6800 педагогически кадри.
НОВОСТИ
Две нови програми предлага МОН за 2017/18 г. За първи път се предвижда програма за развитие на предучилищното
образование - планираните 400 хил. лв. са разчетени за 130 детски градини, които да обхванат 1600 деца и техните
родители в допълнителни занимания, наваксване на обучителните трудности и др. Забавачките са включени и в
програмата "Без свободен час", по която с общо 2.5 млн. лв. (500 хил. лв. повече от м.г.) ще се изплащат възнаграждения
за заместващи учители (поне 30 хиляди). 270 хил. лв. пък са предвидени за новата програма "Обучение за ИТ кариера",
насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които
искат да дават квалификация "приложен програмист". До момента 19 училища са заявили такова желание.
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Money.bg
√ Цeнaтa нa жилищaтa в Бългapия pacтe пo-бъpзo oт тaзи нa нaй-cĸъпия имoтeн пaзap в cвeтa
Жилищaтa y нac ca пocĸъпнaли пo-бъpзo oт тeзи нa нaй-cĸъпия пaзap зa имoти в cвeтa. Cyмитe, ĸoитo ca нeoбxoдими зa
пoĸyпĸaтa нa имoт в cтpaнaтa ни, ca нapacнaли c 8.8 нa cтo зa гoдинa, a цeнaтa нa жилищaтa в Xoнĸoнг ca ce пoĸaчили c 4.2
нa cтo.
Toвa пoĸaзa cпpaвĸa нa Моnеу.bg c пocлeднитe дaнни oт индекса на цената на имотите по светa нa глoбaлнaтa брокерската
компания Knight Frank.
Meждyвpeмeннo цeнитe нa жилищaтa пo cвeтa ce yвeличaвaт cpeднo c 6 пpoцeнтa пpeз 2016 гoдинa в cpaвнeниe cъc cĸoĸa
oт 4.1 нa cтo зa гoдинa пo-paнo.
Πo тoзи пoĸaзaтeл Бългapия ce нapeждa нa 12 мяcтo, a Xoнĸoнг, ĸoйтo тpaдициoннo ce cмятa зa eдин oт нaй-нeдocтъпнитe
жилищни пaзapи, зaeмa 32 пoзиция.
Πapитe, които родните купувачи трябва да изразходват, за да се сдобият с нов апартамент или друг вид имот, бележат ръст
от 4.4 процента само за последните 6 месеца, а промяната за чeтвъpтoтo тримесечие от годината е с около 1.6 процентa
спрямо предходния период.
Paзмepът нa cyмитe, които българите отделят от бюджета си в името на новия дом, сe нaмиpa мeждy пapитe за имот в
Изpaeл и Koлyмбия, където цената на недвижими имущества е скочила съc cъoтвeтнo 8.9 нa cтo и 8.5 пункта за една година.
От ĸoмпaниятa отчитат най-голямо увеличение нa цeнaтa за имот в Иcлaндия, Hoвa Зeлaндия и Maлтa. Жилищaтa в трите
страни пocĸъпвaт c от 12.4 нa cтo до 14.7 процента.
В същото време най-изгoднa в мoмeнтa излизa покупката на имот за гражданите на Уĸpaйнa, където процентът нa цeнaтa
за ново жилище e пaднaл най-много за последната година. Данните сочат, че за период от една година цeнaтa нa имотите
в страната са ce cтoпили c 10.2 процента.
Дневник
√ Индустриалните зони в България ще са свързани с жп линии, предвижда инвестиционен план
Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) е заложила в петгодишния си инвестиционен план
изграждането на жп връзки до индустриалните зони в страната, съобщиха от транспортното министерство. За
осъществяването на проекта са предвидени близо 40 млн. лв.
Изграждането на индустриалните коловози към производствените бази беше обсъдено между министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и министъра на икономиката Теодор Седларски. По време
на разговора двамата се споразумяха да икономическото министерство да популяризира идеята сред бизнеса в България
и в частност сред новоизградените индустриални зони.
Експерти от НКЖИ ще направят анализи за възвращаемостта на инвестицията, както и какъв обем от товари ще могат да се
транспортират до индустриалните зони. Според инвестиционния план изграждането на нови жп връзки към
производствените бази ще доведе до икономически ползи както за железопътната инфраструктура и железопътните
превозвачи, така и за бизнеса.
Преди малко повече от месец Христо Алексиев смени шефа на НКЖИ Милчо Ламбрев. Той обясни промяната с
неглижирането на големи инфраструктурни проекти. Самият служебен министър е бил в миналото зам.-шеф на
инфраструктурната жп компания.
Actualno.bg
√ 22% от младите българи не правят нищо
22.4% от младите хора у нас до 29 г. не правят нищо - нито учат, нито работят, а делът им се увеличава спрямо 2015 г.
Възрастовата група до 24 г. пък е с най-висока безработица у нас - малко над 17 на сто. Това показват данните на
националната статистика за наблюдението на работната сила за 2016 г. И в двете групи при младите хора има намаление
на безработицата (съответно с 4% и 2%). Пикът на неактивните младежи беше през 2013 г. - 26 на сто. Тази група е основен
проблем за страната ни, за който от ЕК настояват да вземем по-сериозни мерки.
Според данните вече почти 14% от младежите между 18 г. и 24 г. са стигнали най-много до основно образование, т.е.
отпаднали са преждевременно от училище. Рано напусналите в тази група се увеличават постоянно в последните години от 2011 г. насам. Според статистиката обаче пикът е бил през 2005 г., когато всеки пети млад човек в тази възрастова група
е напускал обучението си преждевременно. Повишил се е обаче и делът на висшистите у нас - за м.г. 34% от хората между
30 г. и 34 г. са с диплома от университет. Това е с почти 2 на сто повече от 2015 г.
Икономически активното население намалява с 0.6 на сто. Така между 15 г. и 64 г. икономически активни са близо 3.2 млн.
души, или малко под 69 на сто от всички хора в тази възрастова група. Неактивните българи в тази група са 1.459 млн. души.
Статистиката отчита сериозно намаление на българите без препитание - с 19 на сто спрямо предходната година.
Безработни в края на миналата година са били 247 200 души, или с близо 142 хил. по-малко от година
по-рано. Официалната безработица е 7.6%, тоест е намаляла с 1.5 на сто. Въпреки тези по-добри данни продължително
безработните - над 1 г., остават почти 60 на сто от всички без работа. Обезкуражените българи са малко над 163 хил. - това
са хората, които казват, че искат да работят, но не си търсят работа, защото не вярват, че ще си намерят. През изтеклата
година икономически активните хора на възраст 15-64 години са 3.199 млн., или 68.7% от населението на същата възраст.
Общият брой на заетите e бил 3.016 млн., или 49.3% от населението на 15 и повече навършени години.
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аетите хора между 15 г. и 64 г. са 2.954 млн., тоест малко над 63 на сто от всички. При мъжете този коефициент е по-висок
- близо 67 на сто, а при жените е 60 на сто. Заетостта на жените, които имат поне едно малко дете (до 7 г.) продължава да
се увеличава и м.г. е стигнала 57.8%. За сравнение през 2004 г. е била само 46.5 на сто.
Дарик
√ Русия прекратява транзита на газ през България с въвеждането на "Турски поток"
"Газпром" планира да прекрати доставките на газ за Турция през България и Румъния, когато "Турски поток" бъде въведен
в експлоатация. Това става ясно от публикувано в сряда междуправителствено споразумение между Москва и Анкара,
цитирано от руското издание "Ведомости".
Строежът на морската част от "Турски поток" започва в средата на 2017-а
В документа се посочва, че газът, който в момента руснаците внасят в Турция през нашата държава, ще започне да се
доставя през първата тръба на морския участък на "Турски поток", съобщава NOVA. Тя трябва да бъде открита в края на
2019 г.
Когато това се случи, в договорите за транзит на газ през България ще трябва да се внесат и промени по точките за
предаването и техническите условия, се казва в споразумението.
Русия доставя газ на Турция по "Син поток" и Трансбалканския газопровод през Украйна, Молдова, Румъния и България. С
откриването на "Турски поток" обаче доставките през Трансбалканския газопровод ще бъдат прекратени.
През 2016 г. Москва е внесла в Турция 24,7 млрд. куб.м газ.
Novini.bg
√ Нов проект популяризира българския туризъм
Министерство на туризма стартира изпълнението на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”. ЕДЕН
е мрежа на най-добрите европейски дестинации, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма за
целия Европейски съюз. Проектът е одобрен за финансиране по поканата за набиране на предложения „Най-добри
европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2016“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия
(2014-2020г.) – COSME. Договарящ орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската
комисия. Общата стойност на проектното предложение е 46 890,00 евро (91 709,00 лв.), като средствата се осигуряват по
равно между Европейската комисия и Министерството на туризма – по 23 445,00 евро (45 854,00 лв.). Продължителността
на проекта е 10 месеца – до края на 2017 г. Целта му е да се привлече вниманието и да се промотират малко
познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „културен туризъм”. Става въпрос за тези, които
предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културноисторическо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически
паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски
квартали, „етнически джобове“ на градове). В изпълнение на проекта, през 2017 г. ще бъдат избрани нови малко познати
пет ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм в България. За тази цел ще се разработи пакет документи за
кандидатстване, който ще съдържа изисквания и критерии към потенциалните кандидати за избор на най-добри малко
познати ЕДЕН дестинации в страната за културен туризъм, наръчник за попълване на пакета с документи, формуляр за
кандидатстване и други необходими документи за участие в конкурса. Допълнителна информация за процедурата ще бъде
публикувана в периода април -май 2017 г. на интернет страницата на Министерство на туризма и на интернет страницата
на ЕДЕН мрежата в България - http://www.edenbulgaria.eu/. След оценка на подадените предложения ще се определят
петте нови ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм – един победител и четири дестинации подгласници. На
петте избрани дестинации ще бъде извършено професионално фото заснемане и те ще бъдат промотирани в специално
изготвени брошури. В края на 2017 г. ще се проведе и официална церемония по награждаване на избраните дестинации.
Те ще бъдат включени в националната ЕДЕН мрежа в България и ще станат част от европейската мрежа. Допълнителна
информация за инициативата ЕДЕН може да бъде открита на интернет страницата на мрежата в България http://www.edenbulgaria.eu/, както и на интернет страницата на ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“
на ЕК - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_bg.
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