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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Bloomberg TV 
 
√ Консервативна ли е прогнозата за 4% ръст на икономиката на България 
Васил Велев в Бизнес старт, 01.11.2017 
Има го елемента "повече от същото" в Бюджет 2018, което е наполовина хубаво, наполовина лошо, но това, което е 
радостно - има и опит за приоритизиране на важни сектори, като образованието, което е нещо различно и позитивно. Това 
е изцяло подкрепено от нас и съвпада с нашите приоритети. Има заложени и повече средства за култура и наука. Това каза 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с 
водещ Иван Нончев.   
"Това, което подкрепяме традиционно и не бихме желали да се променя, е реалистичната прогноза за ръста на 
икономиката, спада на безработицата и ръста на заетостта, ниският процент на преразпределение на БВП през бюджета".  
Прогнозата за ръста е реалистична и дори в известен смисъл консервативна, ако се решат основните проблеми пред 
бизнеса, а това е липсата на хора за работа и ако се облекчи трудовата имиграция, каза гостът. "Нужни са целенасочени 
политики за активизиране на т.нар. демотивирани хора - които нито учат, нито работят, нито си търсят работа. Все още има 
много такива и си струва да се проучат какви са причините и да се намерят подходящите средства да се мотивират тези 
хора да си търсят работа". 
Повече информация вижте във видеото. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Недостиг на работна ръка пречи на растежа 
Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че икономическият ръст в страната се задържа поради недостиг на 
работна сила и поради прекомерна административна намеса на пазара на труда. В позицията на АИКБ по проекта на 
Бюджет за 2018 г. се подчертава, че има възможност БВП да нарасне през 2018 година между и над 3.8 - 4.2 %, ако 
правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на 
производството и износа, а именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси 
Асоциацията предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би 
могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат 
премахнати минималните осигурителни прагове и доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“). Отказът от 
административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за 
допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификации. 
Друга важна тема беше обсъждането на това какви мерки да бъдат предприети в Европейски и в национален план за 
насърчаване на МСП, които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от заетите у нас. Председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подчерта, че малкият бизнес е по-уязвим, по-малко ефективен и често 
няма възможност да поддържа нужната администрация. Затова според него е особено важно прилагането на Акта за 
малкия бизнес, както и на теста за малки и средни предприятия при оценката на определени административни актове. Тъй 
като осигуряването на по-добри условия за МСП е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, 
АИКБ също активно се включва в дискусията по темата, като основните предложения са свързани с: 
Искане за промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране 
от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения; 
Въвеждане на законово задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“, 
„само веднъж“ и на мълчаливото съгласие; 
Провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени. 
 
ManagerNews 
 
√ Реалистична ли е прогнозата за икономически ръст? 
Нужни са целенасочени политики за активизиране на т.нар. демотивирани хора 
Има го елемента "повече от същото" в Бюджет 2018, което е наполовина хубаво, наполовина лошо, но това, което е 
радостно - има и опит за приоритизиране на важни сектори, като образованието, което е нещо различно и позитивно. Това 
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е изцяло подкрепено от нас и съвпада с нашите приоритети. Има заложени и повече средства за култура и наука. Това каза 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България вефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
"Това, което подкрепяме традиционно и не бихме желали да се променя, е реалистичната прогноза за ръста на 
икономиката, спада на безработицата и ръста на заетостта, ниският процент на преразпределение на БВП през бюджета". 
Прогнозата за ръста е реалистична и дори в известен смисъл консервативна, ако се решат основните проблеми пред 
бизнеса, а това е липсата на хора за работа и ако се облекчи трудовата имиграция, каза гостът. 
"Нужни са целенасочени политики за активизиране на т.нар. демотивирани хора - които нито учат, нито работят, нито си 
търсят работа. Все още има много такива и си струва да се проучат какви са причините и да се намерят подходящите 
средства да се мотивират тези хора да си търсят работа". 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Nakratko.bg 
 
√ ТУ-Варна дава възможност за допълнителна квалификация на средни технически кадри 
Академичното ръководство на Технически университет - Варна приема дългосрочно изключително сериозно 
отговорността не само за обучението на инженери, но и на средни техници и други специалисти, необходими на 
индустрията. С тази цел част от университетската база отговаря на тази потребност чрез две звена - Център за 
професионално обучение (ЦПО) и Отделение за повишаване на квалификацията (ОПК). От пролетта на тази година, 
оборудвани с нова, съвременна материално-техническа база, двете подразделения вече са част от единен 
Квалификационен център. 
Центърът за професионална квалификация при Технически университет – Варна има дългогодишен опит в обучението без 
откъсване от работа по десетки професии - стругари, заварчици, IT специалисти, интериорни дизайнери, специалисти за 
технически прегледи на МПС и мн. др. 
Не е тайна, че през последните десетилетия голяма част от подготвените технически кадри, напуснаха България, заради 
по-високо заплащане и реализация в други страни. В същото време напоследък се разкриват редица нови предприятия в 
промишлеността, които изпитват остър глад най-вече за средни технически специалисти – шлосери, заварчици, стругари и 
пр. Една отлична възможност браншът да подготви и необходимия нов кадрови ресурс предлага и ТУ – Варна. 
„Залогаме на добрите мениджърски практики, за да добием популярност сред производствените структури в региона, като 
се започне от всеки завод в Девня и се стигне до тези от корабната индустрия“ – споделя ръководителят на 
Квалификационния центъ, Георги Памуков. – „Навсякъде срещаме разбиране, защото кадровият проблем на 
производителите търси решението си в лицето на авторитетни партньори, какъвто несъмнено е нашият университет.“ 
През годините вече много средни техници с недостатъчна квалификация, включително жени, завършиха в ТУ - Варна 
месечни или дневни курсове, според производствената си практика и специализация и получиха съответните сертификати 
за придобитите умения. Освен хора, вече заети в производството, тук се обучават и курсисти без квалификация, но с 
желание да постъпят на работа като заварчици, стругари и т.н. Друга група кандидати са студенти от различни 
специалности в ТУ - Варна, които искат да усвоят и допълнителни трудови умения. Без съмнение, ползата един 
корабоводител, например, да познава заваръчните действия при авария в открито море, е огромна. Не по-малко полезно 
за всеки е и умението сам да устанивш и евентуално да се справиш с технически проблеми в жилището си. 
В Центъра се провеждат и часове по теория, но основното е практиката. За обучението си в курсовете ни студентите от ТУ 
- Варна заплащат 150 лева. Таксата за външните кандидати също е 500 лв., напълно приемлива предвид обучението в 
център в университетска стуктура. Свидетелството за професионална квалификация от ЦПО към ТУ – Варна, означава и 
сигурно работно място, показва опитът. 
Техническата база за обучение по заваряване, разполага със 7 работни места. Данаил Великов е един от дванадесетте 
курсисти, които в момента се обучават. Работи във варненска фирма като шлосер, но по своя воля е решил да придобие и 
свидетелство за квалификация за заваряване, за да увеличи изпълнителските си възможности. В базата той упражнява 
ръчно електродъгова пространствена заварка. Вече е на финала на подготовката след интензивен курс от 3 седмици по 3 
часа и половина дневно, по време на годишния си отпуск. Изключително доволен е не само от учебната база, но и от 
сертифицирания майстор-заварчик Илия Илиев, който го подготвя – професионалист, преминал през редица варненски 
заводи. 
„Курсът по заваряване е предивден за около 20 дни“ – обяснява майсторът, – „но всъщност, задържам курсистите и по-
дълго, докато се убедя, че са усвоили напълно материята, защото на някои това се отдава по-трудно.” 
На едно от двете работни места със станове за аргоно-дъгово и газопламъчно заваряване се обучава Радко Кирилов - 
студент 4 курс от специалност „Медицинска електроника” на Колежа при Технически университет - Варна. „Колкото повече 
практически умения усвоявам, толкова по-уверен се чувствам“ – обяснява младежът решението си да се подготвя и за 
заварчик. – „Като се дипломирам в университета, смятам да започна работа във фирма за медицинска апаратура, а 
наученото сега може да ми е от полза. Най-малкото - ще мога да се справям със собствени битови проблеми.” 
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Един от проблемите, с които се сблъсква Квалификационният център е при организираните курсове за спасители при 
бедствия, аварии и катастрофи. Кандидати има много, но тъй като курсът е 6-месечен и с триизмерно онагледяване на 
екстремални ситуации, заплащането е по-високо и не е във възможностите на всеки. В търсене на подходящото решение, 
г-н Памуков е разговарял с областния управител инж. Стоян Пасев и с кметовете на общини от областта, за да осигурят 
финансово подготовката на свои специалисти в тази важна за всяко населено място област. Оказало се е, че за тази година 
не са заложени средства в бюджетите, но ще се направи необходимото в най-близко бъдеще финансовят ресурс да бъде 
осигурен. 
Голям е интересът и към курсовете за специалисти за технически прегледи на МПС. В тях постоянно се обучават за по 3 – 4 
дни групи от 10 – 12 курсисти, които са задължени да подновяват сертификаките си през определен период от време. 
Курсовете за модните в последно време IT специалисти и дизайнери са предпочитани от много млади хора. 
Второто звено на Квалификационния център - Отделението за повишаване на квалификацията, организира курсове за 
непрекъснато следдипломно платено обучение за придобиване на знания, умения и следдипломна квалификация, 
съобразени с потребностите за работна ръка на ведомства, фирми. 
Организаторът на курсовете - София Сергеева, разказва за двете форми на подготовка: краткосрочна – за квалификационни 
курсове за решаване на задачи от приложен характер, с обучение от 1 семестър, и дългосрочна – за задълбочени знания и 
умения, съответстващи на определена тясна специализация или обвързани от нормативна база, със срок за подготовка от 
2 семестъра. За получаването на свидетелство за професионална квалификация, в края на обучението се защитава 
разработен проект или се полага изпит. Особено търсени са курсовете „Работа с продукти за растителна защита”, „Форекс 
търговия за реализиране на търговски сделки” „Индивидуални специализации по транспортна техника и технологии” и др. 
Провеждат се и кандидатстудентски курсове за подготовка, курсове за запознаване с актуализирани наредби и законови 
разпоредби при различни министерства. 
 
News.bg 
 
√ МЕ проверява "студения резерв" на топлоелектрическите централите 
Министерство на енергетиката проверява възможността на енергийните предприятия да осигурят "студен резерв". 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова издаде заповед, с която експерти от ресорното ведомство и 
"Електроенергийния системен оператор" ЕАД ще проверят готовността на предприятията. 
В следващите десет дни ще се извършват проверки на място в централите, които са сключили договор с ЕСО ЕАД за 
предоставяне на разполагаема електрическа мощност - "студен резерв". 
Допълнително ще се провеждат и инспекции за спазване на изискванията на наредбата за резерви от горива на 
централите, които работят с основно гориво въглища. 
Закона за енергетиката задължава топлоелектрическите централите да поддържат резерви от горива в достатъчно 
количество, което да гарантира надеждно и продължително производство на електроенергия. 
Днес министър Петкова ще провери готовността за "студен резерв"на централите "Ей и Ес-3С Марица Изток I" ЕАД и ТЕЦ 
"Марица изток 2" ЕАД. 
 
БНТ 
 
√ Над 610 млн. лева повече за наука от следващата година 
Увеличението на парите за образование и наука догодина ще бъде над 610 млн. лева. Това обяви финансовият министър 
Владислав Горанов, според който научните работници протестират не заради липсата на увеличение, а заради начина на 
разпределение на парите. 
Министерството на финансите си е поставило за цел да промени подхода на разпределение на парите за наука. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Неприемливо за мен като финансов министър е да говорим за заплати в 
научни звена, тъй като базовият стандарт за функциониране е осигурен, оттук нататък тези, които покриват определени 
потребности и имат научни достижения, ще имат достъп до един значителен ресурс. 
През следващата година ще бъдат увеличени средствата за средно образование с 452 млн. лева, за висше - с 38 млн. лева 
и за наука - със 120 млн. лева. От тези 120 млн. лева към БАН целево ще бъдат насочени 5 млн., останалите пари ще бъдат 
разпределени чрез конкурси и ще минат през министерството на образованието. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Средствата не се разпределят на кепета и институционално, а на базата на конкурс, на 
конкретни проекти, голяма част от финансирането минава през програми, през цели. 
От министерството на финансите са изчислили, че ако БАН успее да привлече дори половината от увеличението на парите 
за наука, ще удвои бюджета си. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Този прогрес, тази реформа не е толкова лесна и по отношение на звена и по отношение 
на отделни учени може да се окаже болезнена, просто следваме практиките на най-добрите. 
Финансовото министерство припомни, че догодина за научна инфраструктура ще отидат и още 350 млн. лева финансирани 
чрез различни програми. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Протестът на колегите от научната общност намира аргументи в това, че 
подходът за увеличение на разходите за наука не следва инстуционалната структура на научните звена. Ръстът на 
разходите за наука през 2018 г. е значителен, но не е предрешено при кого ще попаднат. 
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В. Сега 
 
√ 30% от българите пазаруват по интернет 
Българите все по-често пазаруват по интернет и вече дори гонят средното европейско равнище по покупки през глобалната 
мрежа. Това отчете вчера председателят на Комисията за защита на конкуренцията Димитър Маргаритов. Данните 
показват, че става въпрос за около 30% от потребителите у нас, докато в Европа този процент е 50. Пред Блумбърг тв той 
обясни, че интересът към пазаруването по интернет набира все по-голяма популярност. Търговците обаче са също толкова 
активни и често пъти правят всичко възможно, за да ограничат потребителите да връщат стоките в рамките на 14-дневния 
законово установен срок. 
"Важното е да направим така, че тази търговия да не създава пречки пред хората, да не ги вкарва в излишни разходи, а по-
скоро да им помага да направят по-добрия информиран избор и да инвестират средствата си правилно и така, както 
пожелаят", отбеляза Маргаритов. Той съобщи и любопитна статистика - жалбите във връзка с онлайн сделки вече 
конкурират тези при традиционната търговия. 
Отделно от това от началото на годината са направени над 2000 проверки на електронни магазини. Най-честото нарушение 
е свързано с опита на търговците да ограничат правото на потребителите да връщат стоките в установения срок. "Или 
съкращават този срок, или въобще пропускат да споделят тази информация с потребителите и съответно някой може да 
остане с впечатление, че няма такова право", каза Димитър Маргаритов. "Запазена марка" на онлайн търговците била и 
уловка, свързана с промоциите - понякога се оказва, че или намалената стока изобщо липсва, или я има - но на по-висока 
от обявената цена. 
 
В. Банкерь 
 
√ БФБ стартира търговията с държавни ценни книжа 
На "БФБ-София" започва търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана факт в резултат на съвместните 
усилия на фондовата борса, "Централен депозитар" АД, Министерството на финансите и Българска народна банка (БНБ) за 
създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София". 
Началото бе дадено със специална церемония, в която участваха Асен Ягодин - председател на съвета на директорите на 
борсата, Васил Големански - изпълнителен директор, нина Стоянова - подуправител на БНБ и представители на членове 
на борсата. 
"Удовлетворени сме, че с добавянето на ДЦК увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на бърсата. 
така тя става още по-атрактивна за инвеститорите - цел, за която ще продължим активно да работим и занапред", каза 
Васил Големански. 
За борсовите играчи са достъпни общо 20 емисии ДЦК с общ матуритет от пет милиарда и петстотин милиона лева, съобщи 
в началото на търговията Васил Големански. От вчера те са на Основен пазар BSE. Търговията с ДЦК е поредната мярка, 
която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България. 
 
Investor.bg 
 
√ Таванът на плащанията в брой мина без дебати в комисия на първо четене 
От догодина отпада отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне от физическите лица при подадена онлайн 
декларация 
Без особени разисквания депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси приеха на първо четене 
промените в Закона за ДДС, с които на практика се правят и корекциите за догодина и в останалите данъчни нормативи. 
Според текстовете от 2018 г. отпада 5-процентната отстъпка върху данъците на физическите лица, когато доходите се 
декларират онлайн. В момента при подаване на годишната декларация електронно до 31 март се ползва отстъпка от 5% 
върху данъка за довнасяне от последните три месеца на предходната година, но не повече от 1 000 лв. 
Според изчисленията на Министерството на финансите тази мярка ще спести на държавната хазна 1,2 млн. лв. през 2018 
г. 
По данни на Министерството на финансите през миналата година около 67% от самоосигуряващите се са подали 
декларацията си онлайн. Според председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова обаче отпадането на отстъпката 
ще засегне доста хора. 
„Става дума за малко над 30% от самоосигуряващите се или около 60 хил. души, защото предимно такива хора се 
възползват от това облекчение, и този процент не е малък. Може би трябва да се помисли отстъпката да отпадне, когато 
поне 90% от всички декларации се подават онлайн и да влезе в сила не от 2018 г., а от 2020 г.“, коментира Стоянова. 
Според финансовото министерство обаче в повечето държави онлйан декларациите са нещо нормално и не се стимулират 
допълнително. 
Галя Димитрова, директор на Националната агенция за приходите, успокои, че данъчните планират разяснителна 
кампания за хората в малките населени места или такива, които нямат достъп до компютри и интернет. 
С новите промени се дава и възможност гражданите да обявяват в годишната си декларация и придобитите през годината 
необлагаеми доходи, например от социални помощи, продажба на имот или друго, а също и полученото имущество по 
наследство, завещание или дарение, или на базата на възстановено право на собственост. В момента такава възможност 
няма и често се стига до необосновани ревизии. 
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Таванът за плащанията в брой не породи дискусия. От финансовото министерство предлагат той да е 5 хил. лв. Министърът 
на финансите Владислав Горанов се опита да ограничи кешовите разплащания още по време на втория кабинет на Бойко 
Борисов. В края на миналата година беше предложено до 2019 г. таванът да падне до 1 000 лв., но идеята не получи 
подкрепа в Народното събрание и срещна сериозен обществен натиск. В крайна сметка се запази сегашният праг от 10 хил. 
лв. 
Предлаганото ограничаване на плащанията в брой е в съответствие и с наложилата се практика в другите държави членки 
на Европейския съюз (ЕС), където прагът е в диапазон от 2 хил. до 3 хил. евро. Ограничението ще се прилага и в случаите 
на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5 хил. лв. по курса на 
Българската народна банка (БНБ) в деня на плащането. 
Друга любопитна промяна е куриерските фирми задължително да изискват от подателите да декларират, че акцизните 
стоки са с платен акциз или бандерол. Според мотивите на финансовото министерство предложените разпоредби са в 
полза и на операторите на пощенски услуги, тъй като понастоящем, в случай че митническите органи установят държане 
на акцизни стоки без бандерол или без платен акциз в обектите на куриерските фирми, наказанието се налага на лицето, 
ползващо обекта, а не на изпращача/получателя на пратката. 
Чрез промени в Закона за акцизите и данъчните складове се въвеждат нови забрани за публикуване на обяви в електронен 
вид, чрез които се рекламират тютюн или цигари без бандерол, за които не е платен косвен налог. Целта е да се спрат 
незаконните продажби на такива продукти. 
Сред по-важните промени е и идеята електрическите автомобили да бъдат освободени от данък към общините. Според 
финансовото ведомство поправката е с цел да се намалят вредните емисии в атмосферата и да продължи водената 
данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства. 
 
БТВ 
 
√ Увеличава се делът на „зелената” енергия у нас 
Голям е ръстът при централите, които генерират ток от вятър и биомаса 
Увеличава се участието на възобновяемите енергийни източници както в преносната, така и в разпределителната мрежа 
на страната. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор, цитирани от БТА. 
В периода от 1 януари до 29 октомври 2017 г., в сравнение със същия период на миналата година, се отчита ръст на дела 
на ВЕИ в преносна мрежа с 13.87 на сто. Цифрите сочат, че през този период на миналата година то е било 960 465 
мегаватчаса, докато тази година се е увеличило на 1 093 642 MWh. В тях влиза произведеното от най-големите „зелени” 
централи. 
Най-голямо повишение при участието на ВЕИ в преносна мрежа - с 62.56 на сто, се отчита в дела електроенергията, 
произвеждана от централите на биомаса. С 11.73 на сто се е увеличило и участието тока от вятърните електроцентрали. 
Електроенергията от фотоволтаичните централи се увеличава с 4,99 на сто, показват още данните на ЕСО. 
В разпределителната мрежа увеличението на дела на ВЕИ края на октомври тази година, в сравнение с първите десет 
месеца на 2016 г., е с 3.94 на сто повече. Тук се отчита произведеното от по-малките местни централи. 
Най-голямо е повишението при вятърните централи, следвани от тези на биомаса. Минимален е ръстът при соларните 
паркове, а малките ВЕЦ остават с отрицателен дял от минус 29,23 на сто. 
 
Клуб Z 
 
√ Евростат: Безработицата в България е намаляла до 6.1% 
Делът на безработните е намалял с 1.1% от миналата година 
6.1% или 202 хиляди от трудоспособните българи са без работа, твърди Евростат. Делът им е намалял с 1.1% от септември 
миналата година, когато е 7.2%. 
Броят им не се е променил чувствително през лятото - през юни и юли те са отново 6.1% от трудоспособното население, а 
през август има лек ръст до 6.2%. 
В класацията на Евростат България се намира между Люксембург (6%) и Швеция (6.4%) и на една и съща позиция с 
Ирландия. 
Безработицата у нас е под средната за Европейския съюз. Най-голям е делът на безработните в Гърция - 21%, а най-малък 
- в Чехия, където едва 2.7% от трудоспособното население е без работа. В еврозоната пък не работят 8.9% от хората. 
Младежката безработица у нас също намалява - от 18.5% през септември 2016 г., сега тя е 12.4%. 19 хиляди младежи под 
25 години в момента не учат или не работят. 
По-голям дял от трудоспособните мъже в България не се трудят - 6.4%, в сравение с 5.7% при жените. 
7.5% са безработните в Европейския съюз - най-малко от ноември 2008 г. В сравнение със септември миналата година, 
броят на хората без работа е с над 2 милиона по-нисък. 
Младежката безработица в Евросъюза също намалява. 3.735 милиона души под 25 години не учат и не се реализират на 
пазара на труда, което е с 396 хиляди по-малко в сравнение с миналата година. Най-малък е делът им в Германия (6.4%), 
а най-голям - в Гърция (42.8%). 
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News.bg 
 
√ България е с най-малко работещи на непълен работен ден в ЕС 
32% от заетите жени в Европа работят на непълен работен ден. Това сочат данни за ученето, работата и възнаграждението 
на труда от новата дигитална публикация "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет", изготвена от 
Евростат и националните статистически институти на държавите членки в ЕС. В статистиката попадат и данни от други 
европейски държави. 
Статистическите данни са за 2016 година. Според тях броят на мъжете и жените в Европа, работещи на непълно работно 
време, е различен. В рамките на ЕС и още няколко държави в Европа през 2016 г. 32% от заетите жени са работили на 
непълно работно време в сравнение с 9% от мъжете. 
 

 
 
Погледнато за отделните държави членки, най-високият дял от жените, които работят на непълно работно време, е в 
Нидерландия - 77%. Холандия е и с най-високия дял на мъже, които работят на непълен работен ден - 26.2%. 
На второ място в тази статистика се нарежда Австрия, където 47% от жените не работят на пълен работен ден, а на трето 
място - Германия с 46% от женското население. 
България е с най-нисък дял както при жените, така и при мъжете, работещи на непълно работно време. У нас 2.2% от 
жените работят на непълен работен ден срещу 1.8% при мъжете. 
Интересен е фактът, че в Швейцария, Норвегия и Исландия, които не са държави членки на ЕС, са отчетени високи 
показатели по отношение на времето на заетостта. В Швейцария 60.2% от жените и 15.6% от мъжете работят на непълен 
работен ден. За Норвегия данните отбелязват 38.1% от жените и 15% от мъжете, а в Исландия - 36.8% от женската половина 
и 12.3% от мъжете. 
Според статистическия портрет безработицата в изследваните страни е по-голяма сред жените. В ЕС през 2016 година 
коефициентът на безработица е 8.7% при нежния пол при 8.4% при мъжете. 
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В 14 държави членки коефициентът на безработица е по-висок при жените, в 13 е по-висок при мъжете, а в Унгария е 
еднакъв при жените и мъжете. 
България попада между страните, в които се наблюдава по-голяма безработица при мъжете отколкото при жените. У нас 
8.1% от мъжете са безработни към 7.0% при жените. 
Най-голямата безработица е отчетена в Гърция, където 28.1% от жените и 19.9% от мъжете са безработни. В южната ни 
съседка се наблюдава и най-голямата разлика между коефициентите на безработица при мъжете и жените в Европа. 
На второ място по безработица в ЕС се нарежда Испания, където 21.4% от жените и 18.1% от мъжете са безработни. След 
Гърция и Испания в тази класация се нареждат Хърватия, Кипър, Италия, Португалия, Словакия, Словения и други. 
По-ниско равнище на безработица при жените отколкото при мъжете се наблюдава в Ирландия (съответно 6.5 при жените 
и 9.1% при мъжете), Латвия (8.4% към 10.9%) и Литва (6.7% при жените и 9.1% при мъжете). 
 
Kmeta.bg 
 
√ ЧЕЗ с проект за обучение и наемане на безработни 
"ЧЕЗ Разпределение България“ АД стартира изпълнението на проект „Подобряване качеството на предоставяните услуги 
чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД“, в изпълнение на 
административен договор № BG05M9OP001-1.003-2458-С01, сключен между Министерство на труда и социалната 
политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. 
В рамките на проекта ЧЕЗ Разпределение България планира да осигури работа и професионално обучение на 14 
безработни лица. Проектът стартира на 02.05.2017 г. и ще продължи до 02.09.2018 г. 
Според изискванията на програмата повече от половината от наетите по програмата лица следва да принадлежат към 
уязвими групи. Това са хора  без квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда,  на възраст над 54 г., младежи под 
29 г. и лица с увреждания. 
„За нас е важно да дадем възможност на хора със затруднения, които по една или друга причина не са развили уменията 
си, да станат конкурентноспособни. Също така  през последните години става все по-трудно на пазара на труда да се 
намерят подготвени кадри  - обучени и технически квалифицирани. Програма Развитие на човешките ресурси ни дава 
много добра възможност да подберем хора, които искат да усвоят една много полезна професия, но досега не са имали 
шанс, и да ги обучим. Вярваме, че инвестициите в развитието и квалификацията на хората са най-важният ни социален 
капитал“, заяви Евгения Накова, директор Човешки ресурси на ЧЕЗ България. 
Освен че ще осигури заетост на 14 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца, ЧЕЗ Разпределение България ще 
предостави и обучение на 8 от наетите лица. Те ще придобият професионална квалификация по специалност 
"Електрически инсталации", професия "Електромонтьор" от професионално направление "Електротехника и енергетика“. 
Проектът включва и закупуването на съвременни машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на новите 
работни места. Според изискванията на проекта компанията ще запази дългосрочно минимум половината от разкритите 
по проекта нови работни места. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526,72 лева, от които 85% европейско и 15% национално 
съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи по проекта е 183 158,40 лева. 
Реализацията на проекта ще осигури възможност за социално включване на 14 безработни и отдалечени от пазара на труда 
лица и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството. ЧЕЗ е отговорен работодател на повече от 
3000 българи. Компанията е сред малкото в българския бизнес със сертификат и бронзово отличие за стандарта 
„Инвеститори в хората“ (Investors in People).   
 
В. Земя 
 
√ МОСВ публикува проект за промени в “Комплекс Калиакра“ 
Обществено обсъждане за обявяването на “Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони започва от 1 
ноември, съобщиха от МОСВ. В едномесечен срок заинтересованите могат да представят мотивирани писмени становища, 
възражения и предложения по режимите, описани в проектите на заповедите. На интернет страницата на 
екоминистерството са публикувани проектозаповедите за обявяване на защитена зона “Комплекс Калиакра“. Там са и 
проектите за промени в заповедите за обявяване на защитените зони “Калиакра“, “Белите скали“ и “Било“. Припомняме, 
в началото на август имаше протести от жители на общините Каварна, Балчик и Шабла пред сградата на община Каварна. 
Хората бяха недоволни от наложената забрана за редица дейности в новообявената защитена зона “Комплекс Калиакра“. 
По-късно Върховната административна прокуратура провери заповедите на екоминистерството, с които бе въведена 
забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията на зона Калиакра. Забранено бе да 
се садят плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури, кореноплодни 
зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени 
култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури на територията на защитена зона “Комплекс Калиакра“ до 
обявяването ѝ за защитена зона, но за не повече от 2 години. От ековедомството очакват да има обществено обсъждане и 
на проектозаповедите за промени в защитените зони “Калиакра“, “Белите скали“ и “Било“ за опазване на дивите птици 
Пълният текст на всяка от проектозаповедите и съпътстващата ги информация са публикувани и са на разположение в 
административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (ул. “Ян Палах“, № 4). 
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Припомняме, протестите в Калиакра и неяснотата за прилагане на ограниченията в защитените зони бяха повод от 
екологични организации да поискат оставката на екоминистър Нено Димов. 
 
Fermer.bg 
 
√ Кои мерки ще се отварят през ноември 
Според индикативния график на аграрното ведомство 
Влизането на месец ноември обещава отварянето на приеми по три мерки от Програмата за развитие на селските райони 
за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.). Това сочи последната актуализация на Индикативния график за прием на заявления за 
подпомагане през 2017 г., публикувана от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
Мярка 4.1.2 
Актуализираният индикативен график по подмярката предвижда, стартиране на мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. 
Кандидатите по подмярката трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 
до 7 999 евро  СПО и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. 
Мярка 4.2 
Заложен е и прием помярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.   
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро. А максималният 
такъв, за един кандидат, за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро. 
Мярка 6.1 
По индикативни данни се очаква и стартиране на приема по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. 
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. Изплащането на сумите става на два пъти, 
под формата на единична премия, като първото плащане е в размер на 12 500 евро, след одобрение на молбата за 
подкрепа. Второ плащане също е 12 500 евро, но само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана 
дейности, инвестиции и цели, включително увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния 
размер с най-малко 4000 евро СПО. 
 
Econ.bg 
 
√ Цените на петрола се понижават незначително 
Стойността на договора за януари за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures намалява с 0,63 % до 60,28 долара за 
барел 
Цената на двата основни сорта петрол леко се понижава, а търговията на борсите е доста вяла, коментират наблюдателите 
на пазара. В сряда, 1 ноември цената на петрола сорт Brent на борсата ICE Futures достигна в рамките на търговията до 
61,65 долара за барел, но впоследствие спадна до 60,44 долара за барел. 
Договорът за декември за лекият петрол WTI се повиши до 55,22 долара за барел, но завърши при 54,27 долара за барел. 
Тази сутрин стойността на договора за януари за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures намалява с 0,63 % до 60,28 
долара за барел. 
Цената на лекият петрол WTI  по договора за декември на NYMEX също намалява – до 54,28 долара за барел.  
Управлението за информация към Министерство на енергетиката на САЩ съобщи за спад на запасите от петрол. 
Според данните, търговските запаси от петрол в САЩ за седмицата, завършваща на 27 октомври са спаднали с 2,4 млн. 
барела, или 0,5 % до 454,9 млн. барела. 
 
Profit.bg  
 
√ Ръст на азиатските акции на фона на оптимизма на Фед 
Азиатските акции докоснаха 10-годишен връх днес, след като от Федералния резерв на САЩ изразиха оптимизъм по 
отношение на икономиката, което на практика бетонира позицията за вдигане на лихвите в края на годината. 
Инвеститорите също така очакват днес номинацията за нов председател на централната банка на САЩ. 
Инвеститорите обаче бяха изнервени от препирните на Републикаците в Камарата на представителите в Конгреса по 
отношение на новите данъчни мерки. 
Проектозаконът включва данъчни отстъпки на стойност 6 трлн. долара за период от 10 години, но не очертава как те ще 
бъдат компенсирани, а републиканците все още са разделение в позициите си как трябва да се плати за тях. 
По-късно днес Централната банка на Англия се очаква да обяви първото си вдигане на лихвите от повече от десетилетие. 
Британския паунд поскъпна с 0.3% до 1.3285 спрямо долара преди очакваното решение на банката. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.2% към стойността си, покачвайки се до най-високите си нива от 
ноември 2007 г. 
Японският Nikkei бележи ръст от 0.2% в сутрешната търговия, тествайки 21-годишни върхове и е на път да запише над 2% 
ръст за по-късата работна седмицата в Япония. Японските пазари ще бъдат затворени заради празник утре. 
Фючърсите на щатския S&P 500 бележат понижение от 0.2%. 
Белият дом планира да номинира един от управителите на Фед, Джером Пауъл, за новия председател на централната 
банка, информира Reuters, позовавайки се на запознат източник. 
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Номинацията на Пауъл, която трябва да бъде одобрена от Сената, се очаква да бъде обявена по-късно днес, преди 
президентът Доналд Тръмп да отпътува на посещение в Азия. 
Вчера индексите на Уолстрийт записаха минимални повишения, след като Фед не внесе промени в паричната си политика 
и обърна внимание на солидния икономически растеж и на подобрението на пазара на труда. 
Инвеститорите приеха това като знак, че банката ще продължи с вдигането на лихвите през следващия месец. 
В добавка към оптимистичните оценки на Фед, изнесените от ADP данни показаха, че частният сектор е създал 235 000 
нови работни места през октомври, което е най-големият брой от седем месеца насам. 
Днес се очакват данните за неселскостопанската заетост като прогнозите са за ръст на заетостта с 303 000 през октомври, 
в сравнение със спад от 40 000 в предходния месец. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.361% в азиатската търговия, в сравнение с нивото 
на затваряне от 2.376 в САЩ вчера, когато дори се понижи до 2.349%. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи с 
0.3% до 94.524 пункта. 
Доларът отстъпи с 0.2% спрямо йената до 113.91, отдалечавайки се от повече от тримесечния връх от 114.45 йени, докоснат 
в петък. 
Еврото поскъпва с 0.3% до 1.1654 спрямо долара. 
Фючърсите на петрола поскъпнаха, като тези на сорта брент добавиха 14 цента към цената си до 60.63 долара за барел, 
докато цената на щатския лек суров петрол се повиши с 3 цента до 54.33 долара за барел. 


