Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Fakti.bg
√ Работодателите призоваха за доверие в бизнеса
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призова за повече доверие и подкрепа за бизнеса в
специална позиция. В асоциацията членуват БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. Обръщението е в отговор на зачестили негативни
обществени кампании, които уронват престижа на предприемачите.
Ето пълния текст на позицията:
По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на
доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на
зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели
припомняме, че:
Предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви
работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната;
Публикувано във факти.бг:
Предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и
данъци;
Доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен
бизнес.
Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият
просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него.
Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но
не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор.
Нашето общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и
подкрепа, а не неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от
предприемачите в България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и
прогонвани. Не бива да отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи
неправомерно от държавния бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени
поръчки или такива, които не плащат на своите работници и контрагенти... Накратко: такива, чиято сметка да платим всички
ние - нашите членове-работодатели и всички български граждани.
След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и
креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас).
Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на
нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните,
създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи
уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули
предприемачите си, няма шанс.
Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност,
продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и
гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации,
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото
за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески
инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие.
Dir.bg
√ Деловите среди: Не рушете бизнес климата с кампании и закони
Бизнесът призова за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески инициативи, развалящи бизнес
климата и рушащи инвеститорското доверие.
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Това се казва в отворено писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), които призовават
държавата и обществото за подкрепа на българските предприемачи.
Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият
просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него,
се отбелязва в позицията.
Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на
нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните,
създават стойност, плащат заплати и данъци, посочват от Асоциацията.
Оттам изтъкват, че най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи уважение и признание, а не
оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти.
Общество, което хули предприемачите си, няма шанс, посочват работодателите.
Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но
не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор, изтъкват
деловите среди.
Нашето общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и
подкрепа, а не неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от
предприемачите в България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и
прогонвани, се казва в позицията.
Не бива да отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от
държавния бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива,
които не плащат на своите работници и контрагенти…
Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членове-работодатели и всички български граждани,
категорични са от Асоциацията.
След преминалата голяма икономическа криза са оцелели успешните, компетентните и работливите, отговорните и
креативните предприемачи и на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите - при едва
6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки, което е по-малко от 2,5 на сто от продажбите на компаниите у нас,
отбелязват работодателите.
В АОБР влизат Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), БСК, БТПП и КРИБ.
Банкерь
√ Работодателите поискаха спиране на негативната кампания срещу тях
Бизнесът призова за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески инициативи, развалящи бизнес
климата и рушащи инвеститорското доверие. Това се казва в отворено писмо на Асоциацията на организациите на
българските работодатели.
"По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на
доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на
зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели
припомняме, че:
- предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви
работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната;
- предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и
данъци;
- доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен
бизнес.
Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият
просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него.
Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но
не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор. Нашето
общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и подкрепа, а не
неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от предприемачите в
България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и прогонвани. Не бива да
отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от държавния
бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива, които не
плащат на своите работници и контрагенти… Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членовеработодатели и всички български граждани.
След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и
креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите –
при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас).
Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на
нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните,
създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи
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уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули
предприемачите си, няма шанс.
Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност,
продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и
гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации,
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото
за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески
инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие", се казва в позицията..

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Подписваме с Русия да ни пази оборудването за АЕЦ "Белене", но не знаем цената
България трябва да подпише нов договор с Русия заради оборудването на АЕЦ "Белене", съобщи министърът на
енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от БНТ.
По думите ѝ, все още не е ясно колко пари ще струва на държавата съхраняването на мощностите за втората атомна
централа. Компанията-доставчик на оборудването за втората атомна централа трябва да го консервира преди да го
достави. Преговорите с Москва най-вероятно ще продължат до края на годината.
По-рано вчера премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на руската държавна компания "Росатом", които са
на посещение у нас. Петкова обясни, че не се изключва възможността Русия да бъде привлечена за инвеститор в
централата, чието строителство беше замразено през 2013 г. Конкретни преговори по този въпрос не са водени.
България до момента е изхарчила над 3 млрд. лева за доставката на оборудване за АЕЦ "Белене". Реакторите за двата
блока на централата са изработени и платени от страната ни, след като България бе осъдена по арбитражно дело от Русия.
Окончателно оборудването трябва да бъде доставено у нас до края на годината, но също така то трябва да бъде
консервирано, за да се запази, уточни енергийният министър.
В момента Българската академия на науките изработва доклад , който да покаже доколко изгодно ще бъде на България да
изгради втората атомна централа и какви опции има пред страната.
Междинният доклад на учените вече е готов, обяви Петкова. Тя не пожела да коментира резултати от него, но обяви, че
той показва, че след 2032 г. ще са необходими допълнителни енергийни мощности на България, но не коментира дали те
трябва да са непременно ядрени.
Три компании са проявили интерес към изграждането на АЕЦ "Белене". Една от тях е държавната китайска енергийна
корпорация.
Теменужка Петкова обяви, цитирана от БНР, че започва проверка на всички централи, които трябва да осигурят така
наречения "студен резерв". Става въпрос за мощностите, които се включват към електроенергийната система само при
евентуален недостиг на ток.
Миналата година имаше известни проблеми със студения резерв, тази проверка предстои. Тя също е много важна. За
първи път Министерството ще прави такава проверка и тя ще бъде проверка на място със замервания на количества.
Вече бяха извършени проверките на Електроенергийния системен оператор и на трите електроснабдителни дружества.
Investor.bg
√ 1,7% е приносът на европейските средства върху БВП на България за 2017 г.
Към края на септември 2017 г. частните инвестиции надвишават нивото, което би било наблюдавано без пари от
Брюксел, с 6,5%, става ясно от анализ на МФ
Страната ни може и да е на челни позиции по усвояване на европейски средства, но ефектът, който тези пари упражнява
върху икономиката на България, е спорен. Поне това става ясно от доклад на Министерство на финансите (МФ) относно
макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС към края на септември.
За настоящия програмен период (2014 - 2020 година) България разполага с 11,7 млрд. евро, от които 9,9 млрд. евро идват
от европейските фондове. До този момент страната ни е договорила 40,1% от тези средства, а вече изплатени са 874,5 млн.
евро, или 7,5% от всички разполагаеми за страната ни средства.
От МФ обаче уточняват, че оценката на въздействието включва краткосрочни ефекти, които следва да се проявят към края
на 2017 г., от реалното изпълнението на програмите до средата на 2017 г. „Трябва специално да се отбележи, че доколкото
тя е направена с данни за реално разплатените средства по програмите към средата на 2017 г., в нея не са отразени част
от средносрочните ефекти, както и дългосрочните такива от реализираните интервенции. За тяхното пълно проявление е
необходимо да бъде разглеждан доста по-дълъг хоризонт. Поради краткосрочния характер на оценката, направена към
този момент, тя представя предимно преките ефекти от направените интервенции, като косвените въздействия от тях се
очаква да се проявят в средносрочен и дългосрочен план“, се посочва в доклада.
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Според записаното в оценката ефектът от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) върху брутния
вътрешен продукт на страната ни се изразява в увеличение от 1,7%, спрямо сценарий без евросредства.
Положително въздействие върху икономическото развитие се наблюдава и при разходите за брутообразуване на основен
капитал на частния сектор. Към края на септември 2017 г. частните инвестиции надвишават нивото, което би било
наблюдавано в отсъствие на средствата от ЕС с 6,5%.

Ценовото равнище в страната се увеличава незначително (спрямо базисния сценарий), поради вливането в икономиката
на средствата от ЕС, като кумулативната генерирана инфлация е едва с 0,3% по-голяма за периода, в сравнение с базисния
сценарий без евросредства. Според експертите в МФ това е обяснимо на фона на относително ниската степен на усвояване
до момента и на краткия период за проявление на дадения ефект. Въпреки това, дори и при очакваното ускоряване на
процеса на изпълнение на оперативните програми, ефектът върху цените се очаква да бъде умерен поради отворения
характер на икономиката ни.
Симулациите потвърждават, че изпълнението на Споразумението за партньорство е довело до нарастване на вноса (3,3%
спрямо базисния сценарий). Това от една страна е свързано с по-високия растеж на доходите, а от друга произтича от
нарасналото производство. Същевременно, износът на стоки и услуги също нараства леко спрямо базисния сценарий, като
ефектът към края на 2017 г. Е 0,3%, отчитат от МФ.
Очаквано, парите от Брюксел имат положителен ефект върху пазара на труда. По-високата заетост и редуцираната
безработица позволяват ускоряване на растежа на доходите, като нетният ефект върху средната работна заплата към края
на 2017 г. достига 1%. Симулациите показват позитивен ефект по отношение на заетостта в размер на 2,7% в резултат на
усвояването на средствата по линия на ЕСИФ и съответно редуциране с 1,3 п.п. на коефи- циента на безработица, спрямо
сценария без еврофондове. Дали обаче това е трайна тенденция, от анализа на МФ не става ясно, но при всички положения
следва да „имаме едно наум“, че работните места създадени чрез европроекти не винаги са постоянни.
Според направения анализ фискалната позиция на страната леко се подобрява в резултат на изпълнението на програмните документи на ЕСИФ, като нетният ефект възлиза на 0,2 п.п. от БВП към края на 2017 г. Като цяло общият ефект е
комбинация от няколко противоположни по посока влияния. От една страна, изпълнението на програмите, съфинансирани
със средства от ЕСИФ, пряко увеличава разходите на правителството в абсолютен и относителен (в % от БВП) план.
Същевременно, част от правителствените разходи намаляват в относително изражение (например заради позитивните
промени на пазара на труда), а в резултат на по-високите доходи и заетост и по-добрата конюнктура се наблюдава процес
на увеличаване на приходите на бюджета, пише още в доклада на финансовото министерство.
В оценката обаче е направено уточнение, че направените симулации нямат за цел да оценят адекватността на
разпределението на средствата от ЕС в различните ключови области и сфери. В този смисъл, оценените ефекти от
усвояването на парите не представляват непременно максималните ползи, които страната би могла да извлече от
европейското финансиране.
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√ МБВР ще оценява системата на обществените поръчки у нас
Обект на консултациите с банката ще са системите за обжалване и контрол на КЗК, ВАС, Сметната палата и
Агенцията за държавна финансова инспекция
Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени
поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), съобщи пресслужбата на Министерския
съвет.
Международната институция ще осигури консултанти, които ще направят оценка на актуалното състояние на системата на
обществените поръчки в България, включително ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната
стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година.
Помощта от банката ще бъде предоставена в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на
Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014-2020 година.
Предвидените дейности са обособени в три компонента, като в рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на
капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи.
Ще бъде разгледан оперативният модел на агенцията – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна
обезпеченост.
Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове
предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през миналата година контрол чрез случаен избор.
За да се установи доколко е ефективна системата за възлагане на обществени поръчки, ще се преценява прави ли се анализ
на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.
Като част от прегледа на системите ще се анализира дейността на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, които ще бъдат
оценявани от гледна точка на обжалване и контрол.
Проектът предвижда да се изследват обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на
органите за предварителен и за последващ контрол.
Акцент при консултациите ще е специфичният последващ контрол, който се осъществява при обществените поръчки с
финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.
В обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в
контекста на финансовите корекции, които произтичат от несъответствия при обществените поръчки.
5

След оценка на системата за обществени поръчки, експертите на МБВР ще изготвят три доклада, които ще съдържат
конкретни препоръки за подобрение на системата.
Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма
„Добро управление”, уточняват от Министерския съвет.
БНТ
√ Нужна е консолидация на общините в Северозападна България
Фундаменталните проблеми за безработицата сред младите в Северозападна България са три - до голяма степен младите
хора няма къде да учат в Северозападна България. Има някои филила, но няма сериозни университет т.е след пълнолетие
те или трябва да работят или стават неактивни. Друг проблем е, че няма и толкова млади хора в тези региони. Това каза в
"Денят започва" Явор Алексиев, икономически анализатор, Институт за пазарна икономика.
За шанса на един човек в региона да си намери работа, той даде за пример, че един човек трябва да има 70% от
производителността на средностатистическия човек в Видин и само 35% на човек в София на човек в София.
Явор Алексиев, икономически анализатор, Институт за пазарна икономика.: За видинчани София е това,което за софиянци
е Берлин относно жизнения стандарт.
По темата за еврофондовете анализаторът заяви, че те по-скоро нямат за цел да помагат по начина, по който са
структурирани.
Явор Алексиев, икономически анализатор, Институт за пазарна икономика.: Важно е как ние ги използваме. Ние успяваме
да усвояваме, така че да благоприятстваме развитието на тези изостанали региони. Най-голяма значение би имало
инфраструктурата. Дунав мост 2 е бих казал едно маргинално съоръжение , до което няма достъп и за това пълните
позитиви не се усещат. Има голям проблем в Северозапада с еврофондовете. Ако те кандидатстват, няма да могат, защото
имат много малко население. Има административна немощ, която пречи на региона това да се случи. Особена нужна е
консолидацията на общини. Все още сме далеч от това. Изисква се много политическа воля да се случи това.
В студиото на БНТ анализаторът заяви, че в момента пазарът на труда в някои региони в Северозапада стои по-добре от
годината преди кризата, но това не означава, че стои добре по принцип, а покачването на бюджетните харчове повече ще
се изразят в София.
В. Сега
√ Хиляди пенсионери не са получили обещания скок на пенсиите
НОИ е залят от жалби, а социалният министър Бисер Петков е изненадан
На фона на хвалбите на правителството и на драстичния скок на минималната пенсия изненадващо се оказа, че найвероятно хиляди пенсионери не са получили обещаната индексация от 2.4% от 1 юли. Кабинетът увеличи минималната
пенсия на два пъти до 200 лв., или с общо около 25%, а за всички останали пенсии в закона бе записано, че ще се повишат
с 2.4%. Сега излиза, че някои пенсионери не са получили реално дори и това минимално увеличение.
НОИ е залят от жалби от пенсионери в цялата страна, съобщи на блицконтрол в социалната комисия на Народното
събрание социалният министър Бисер Петков. Проблемът бе поставен от депутата от БСП Милко Недялков, който
сигнализира, че пенсионери от неговия регион - Ловеч, са се оплакали, че са получили по-ниско от 2.4% увеличение на
пенсиите. Социалният министър, който, преди да заеме поста, бе управител на НОИ, обясни, че през лятото и той е разбрал
за проблема, макар и неофициално от НОИ, и останал крайно изненадан.
Не е ясно колко са ощетените пенсионери и с колко точно - тази информация тепърва ще се изготвя от осигурителния
институт, който вече четвърти месец публично не е сметнал за нужно да огласи проблема.
Засега обяснение на този абсурд няма. Министърът се позова на постановление на Министерския съвет от 2008 г. Заради
двукратното увеличение на пенсиите през онази година е било заложено ограничение доколко могат да растат
определени пенсии. Проверка на "Сега" установи, че въпросното постановление е от 2006 г. С него се определят нови
размери на минималните пенсии - обичайна процедура и тогава, и сега. Заедно с това обаче се компенсират с 4-5% някои
ниски пенсии, останали без достатъчен ръст. За да не се увеличат прекомерно, е заложена максимална сума, до която те
могат да растат и която тогава е била в порядъка на 120-150 лв. Именно това ограничение, което действа и в момента,
вероятно е причината за проблема.
До тази година тези максимални суми са се увеличавали заедно с всички пенсии по швейцарското правило. Тази година
обаче индексацията беше извършена по нов начин - не с процент върху размера на пенсията, а с увеличение на
коефициента, който носи всяка година стаж във формулата. Така максималната сума останала без индексация и е
попречила на пълно увеличение от 2.4% през юли. Министърът обеща, че за догодина ще запишат текст в закона, който да
не позволява повече да се ощетяват пенсионерите при индексацията.
За половин година увеличението само на минималната пенсия струва допълнително 100 млн. лв., като тук се включва и
ръстът на всички останали пенсии, вързани към нея. Изолираното увеличение на минималния размер на пенсията за стаж
и възраст деформира сериозно пенсионната система и демотивира хората да се осигуряват върху реалните си заплати.
Минималната пенсия за стаж и възраст се дава и на хора, които нямат внесени осигуровки дори и за минимален размер,
но по закон НОИ им приравнява пенсията. А хората, които имат реален принос към системата, получават много по-ниско
увеличение - само от 2.4%. При увеличението на 200 лв. вече около 800 хил. са пенсионерите с минимална пенсия, или
почти 38% от всички.
ФОРМУЛА
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До 2016 г. включително коефициентът бе 1.1 за всяка година стаж, а сега е 1.126 (с 2.4-те процента увеличение).
Нарастването на коефициента за осигурителен стаж трябва да продължи още около 10 години според прогнозите на НОИ,
за да стигне до 1.5. Това бе направено с последната пенсионна реформа от втория кабинет на НОИ, за да се увеличат почувствително новоотпусканите пенсии.
Fakti.bg
√ Нови правила за личните данни
Какво си представяме при споменаването на словосъчетанието „лични данни”? Първата асоциация е нашето ЕГН. Логично
е това да бъде така, тъй като този номер ни е даден от държавата още при раждането ни. Той е на личната ни карта,
задграничен паспорт, шофьорска книжка, нотариален акт – най-важните ни документи. С развитието на технологиите обаче
нещата вече не стоят толкова просто. Оказва се, че „лични данни” могат да бъдат и комбинация от името ни и GSM-номера
ни или името и email адреса ни. Когато например купуваме нещо онлайн в 100% от случаите ние даваме името си плюс
телефонен номер или email адрес за обратна връзка. При финализирането на виртуалната сделка също трябва да кликнем
на няколко места, като едното от тях задължително е дали даваме разрешение личните ни данни да се ползват от
компанията, от която купуваме, например за целите на услугата, за маркетингови проучвания, анкети и други.
Именно поради прехвърлянето на личните данни от твърд носител (паспорт, лична карта, диплома) в онлайн
пространството за страните членки на Европейския Съюз през месец май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита
на личните данни (GDPR). Целта му е един вид да „предпази” потребителите от споделяне на лични данни, като повиши
изискванията за нивата на сигурност за администраторите на лични данни, които ги обработват и така да защитят правата
на гражданите относно личните им данни. Във връзка с промяната България или трябва да създаде изцяло нов Закон за
личните данни, или да извърши промяна на сега съществуващия. Поради липсата на достатъчно време, сме се насочили
към втория вариант. Промените ще засегнат повече фирмите, които събират лични данни. „Учреждения и субекти, които
ще администрират лични данни ще трябва да повишат нивото си на сигурност, така че да не позволяват да бъдат
извършени злоупотреби с тях”, казва специално за Факти.бг Атанас Каракашев, главен юридически съветник към една от
големите компании за управление на дългове у нас.
Често срещано явление е, когато отидем на преглед в медицински център да се иска регистрация, която в повечето случаи
включва и ЕГН. Възможно ли е хората да отказват да дадат тази лична данна? „И да, и не. ЕГН-то не е някакъв тип номерация
на хората, която да е свързана само с държавната сфера. Това е личен персонален номер, който се издава от държавата,
но това не означава, че частните субекти не могат да администрират това ЕГН, което само по себе си представлява лична
данна. Не означава, че само държавата има лични правомощия да администрира ЕГН”, коментира Каракашев.
Важно е хората да знаят, че всички субекти, които администрират лични данни имат издадено удостоверение за
администратор на лични, удостоверяващо, че имат лиценз за това от Комисията за защита на лични данни. Физическите
лица трябва да го изискват в случаи, че се съмняват за злоупотреби или относно нивото на защита на поверените си лични
данни на администратора.
Money.bg
√ Бългapия e нa пeтo мяcтo в Eвpoпa пo pъcт нa цeнитe нa жилищaтa
Бългapия e нa пeтo мяcтo cpeд cтpaнитe в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) пo oтнoшeниe нa pъcтa нa цeнитe нa жилищaтa, пoĸaзвaт
пocлeднитe дaнни нa eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa Eвpocтaт.
У нac зa втopoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa пpeдxoднaтa cтoйнocттa нa имoтитe ce e
yвeличилa c 8,6%. Peзyлтaтът гoвopи зa лeĸo зaбaвянe, cлeд ĸaтo пpeз пъpвoтo тpимeceчиe бяxa oтчeтeни 9% гoдишнo
yвeличeниe.
Cтpaнaтa ни e изпpeвapeнa caмo oт Чexия, ĸъдeтo pъcтът e в paзмep нa 13,3 нa cтo, Иpлaндия c 10,6 нa cтo, Литвa c 10,2 нa
cтo и Лaтвия c 9,6 нa cтo.
Oт дpyгa cтpaнa oт Eвpocтaт oтчитaт cпaд oт минyc 0,2% нa цeнитe нa жилищaтa в Итaлия.
Πo oтнoшeниe нa нapacтвaнeтo нa мeceчнa бaзa в Бългapия тo ce изчиcлявa нa 2,4% пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2017 гoдинa
в cpaвнeниe c пъpвoтo. B тaзи ĸaтeгopия пъpвeнeц e Лaтвия, cлeдвaнa oт Cлoвaĸия и Pyмъния. Cпaд нa мeceчнa бaзa имa в
Унгapия и Бeлгия.
Зa цeлия EC pъcтът нa гoдишнa ocнoвa ce paвнявa нa 4,4 нa cтo, ĸoeтo oзнaчaвa, чe цeнитe нa имoтитe в y нac pacтaт двa
пъти пo-бъpзo oт cpeднoтo зa дъpжaвитe члeнĸи.
Pъcтът зa cтpaнитe oт Eвpoзoнaтa e пo-cлaб - в paмĸитe нa 3,8 нa cтo. Ha мeceчнa бaзa pъcтът e cъoтвeтнo1,8 и 1,5 нa cтo.
Economic.bg
√ Фирмите няма да подават документ при липса на промяна в условията на труд
С промяната около 160 000 фирми ще бъдат освободени от това задължение
Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, вече не трябва
да подават документ в дирекция „Инспекция по труда“, за да удостоверят това. Това предвиждат промени в Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, които бяха приети от правителството.
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Изискването е премахнато, тъй като документите съдържат данни, които само потвърждават липсата на промяна на вече
декларирана информация. Така отпадна още една необоснована административна тежест за работодателите. С промяната
около 160 000 фирми ще бъдат освободени от това задължение.
Сега всяка година в срок до 30 април фирмите трябваше да подават писмено уведомление, че не са имали промени,
свързани с адреса, вида и характера на компанията, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и мерките,
които гарантират недопускането на аварии и злополуки.
С други промени в закона се създава законово основание Службите по трудова медицина да извършват своята дейност по
стандарти, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. Целта е да се
подобри качеството и контрола върху дейността им.
Предлага се Националният съвет по условия на труд да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на
труда. По този начин се премахва дублирането на функциите на двата съвета и се създават условия за ефективен социален
диалог на национално равнище в областта на безопасността и здравето при работа.
Sinor.bg
√ ЕС понижи близо 2 пъти митото върху вноса на царевица, сорго и ръж от трети страни
Европейската комисия понижи почти два пъти размера на митото при вноса на царевица, сорго и ръж в Европейския съюз
от трети страни. Така стойностите паднаха до 5,61 евро на тон, при досегашни 10,95 евро на тон, съобщи електронното
издание 4-Traders. От Еврокомисията обясниха, че понижаването на митото е резултат от установените правила, които
определят ставката в зависимост от курса на еврото спрямо щатския долар и разликата в цената на царевицата на
американските и европейските борси.
Митото бе повишено в края на август, след като се бе задържало за продължителен период на ниво от 5,16 евро за тон.
Очаква се намаляването на митото да не окаже съществен натиск върху производителите на посочените култури в ЕС на
фона на рекордната световна зърнена реколта през селскостопанския сезон 2016-2017 г., посочват от изпълнителния орган
на общността.
Infostock.bg
√ Пазарите в Европа на загуба, в САЩ на печалба
Пазарите в Европа приключиха търговията на червена територия, докато американските индекси завършиха с повишения
на 11 октомври, пише "Блумбърг".
Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори почти без промяна, като повечето сектори и основни борси приключиха на
червена територия.
Лондонският индекс FTSE се понижи с 0,06% до 7533,81 пункта, а френският САС се понижи с минималните 0,02% до 5362,41
пункта.
В САЩ индексът на сините чипове Dow Jones industrial average отчете ръст от 40 пункта. Основният бенчмарк S&P 500
затвори с увеличение от 0,2% и отбеляза рекордно ниво. Технологичният Nasdaq composite се повиши с 0,25%.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации приключи на ниво от около 2,339%, а тази по 2годишните държавни ценни книжа достигна 1,513%.
Индексът на долара изгуби 0,39% до ниво от 92,73 пункта. Зелената валута се търгуваше слабо спрямо еврото, достигайки
курс от 1,1864 долара за евро.
Profit.bg
√ Доларът поевтинява
Aзиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна до най-високото си ниво от декември 2007 г. и за последно бележеше
ръст от 0.2% за деня.
Японският Nikkei нараства с 0.5%, преминавайки нивото от 20 980.92, което бе най-високото от декември 1996 г.
Южнокорейският основен индекс KOSPI добави 0.2%, до ново рекордно ниво. Хонконгският Hang Seng достигна до 10годишен връх, преди да отчете минимално понижение от 0.05%.
Азиатските пазари взеха пример от Уолстрийт, където вчера основните индекси нараснаха за пореден път до нови върхове,
след излизането на информацията, че наследникът на Джанет Йелън начело на Федералния резерв може да се окаже
кандидат, който е благоприятен за пазара.
Пазарните нагласи се подобриха като цяло тази седмица, след като Каталония отложи плановете си за отделяне от
Испания, а глобалният индекс на MSCI, който покрива пазарите в 47 страни, достигна рекордно високо ниво.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи до
двуседмично дъно от 92.839 пункта след излизането на протокола от последната среща на Фед на 19-20 септември.
Доларът се представя особено слабо спрямо еврото, след като събитията от последните дни в Каталония подкрепиха
европейската валута.
Еврото поскъпва с 0.1%, до 1.1869 долара, достигайки най-високото си ниво от 25 септември и е на път да запише
повишение в пети пореден ден.
Доларът остана почти без промяна на ниво от 112.410 йени, след като по-рано през седмицата падна до двуседмично дъно
от 112.000.
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Щатската валута изглежда намери подкрепа, след като медийно проучване показа, че управляващата партия на премиера
Шиндзо Абе може би е близо до това да запази мнозинството си от две трети от местата в долната камара на парламента
на изборите на 22 октомври.
Мексиканското песо се запазва без промяна на ниво от 18.686 спрямо долара. Песото поскъпна с 0.7% вчера,
отдалечавайки се от петмесечното дъно от 18.852.
Мексиканската валута не се очаква да бъде подложена на допълнителен натиск от течащите в момента преговори около
Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА).
САЩ, Мексико и Канада водят преговори тази седмица за реформиране на НАФТА. Има опасения, че президентът на САЩ
Доналд Тръмп може да избере да се оттегли от споразумението, ако изискванията му не бъдат удовлетворени.
В същото време канадският долар поскъпна спрямо щатския. Вчерашният ръст бе продължен до 1.2443 канадски долара
за един щатски долар, което бе най-високото ниво от две седмици.
При суровините, цените на петрола се понижиха леко, след като запасите в САЩ отбелязаха ръст, въпреки усилията на
ОПЕК да намали производството.
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 0.6%, до 56.59 долара за барел. Контрактът вчера поскъпна в трети
пореден ден, след като прогнозите на ОПЕК за по-голямо търсене през 2018 г. и нарасналото напрежение в Кюрдистан
подкрепиха цените.
Цената на златото бележи ръст от 0.1%, до 1 292.72 долара за тройунция, подкрепена от по-слабия долар.
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