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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТА 
 
√ Системата на здравеопазването е натоварена с много очаквания и с много неефективност  
Системата на здравеопазването е натоварена с много очаквания и с много неефективност, каза министърът на финансите 
Владислав Горанов по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по труда, 
социалната и демографската политика и по здравеопазването. На заседанието се обсъжда на първо гласуване проект за 
бюджет на НЗОК за 2018 година.  
Здравната комисия и обществото трябва да обсъдят колко ресурс е необходим, за да можем да финансираме достатъчно 
българското здравеопазване. Докато този дебат не се затвори, за Министерството на финансите /МФ/ ще стои по 
категоричен начин въпросът по най-ефективен начин ли харчим парите, с най-ефективната структура ли го правим и дали 
МФ е виновно. Системата е пропита от лични и корпоративни интереси, от нея се краде много, каза още министър Горанов.  
Предвижда се разходите за здравеопазване за 2018 г. да бъдат 4.5 на сто от Брутния вътрешен продукт, което е нарастване 
общо с 485 млн. лв., каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, който уточни, че с 402 млн. лв. се предвижда 
увеличение на бюджета на НЗОК. Той добави, че резервът на НЗОК ще бъде намален от 10 на 3 процента, което ще даде 
възможност за по-точно планиране по отношение на Националния рамков договор. Ананиев посочи приоритетите за 2018 
г. и допълни, че бюджетът гарантира плащанията на дейностите, включени в настоящия пакет, финансирани от НЗОК. Ще 
се повишат и цените на някои клинични пътеки, подчерта той.  
Председателите на съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина и на фармацевтите изразиха 
недоволството си от предвижданите средства. Лекарите настояха да се увеличат средствата за извънболнична помощ, 
лекарите по дентална помощ - за увеличаване на средствата за протезиране на възрастните хора, фармацевтите - за 
подобряване на достъпа до лекарства и иновативни терапии. Професионалистите по здравни грижи настояха за 
осигуряване на достатъчно средства за медицински дейности, както и за възнагражденията на съсловието. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България каза, че половината работодателски организации са 
подкрепили проекта за бюджет, но не виждат достатъчни политика за подобряване на превенцията и доболничната 
помощ. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Бюджетната комисия прие Бюджет 2018 без изненади 
Бюджетната комисия прие Бюджета на 2018 година без изненади, без промени и без особени обсъждания. Полемика 
имаше за парите за здравеопазване. 
Дебатът премина вяло, без особени обсъждания и изненади. Така на първо четене депутатите в основните парламентарни 
комисии приеха основните рамки на държавното обществено осигуряване, на НЗОК и на държавата. 
Споровете бяха около парите за здраве, които макар да се увеличават с 400 млн. лв. от догодина, не липсваха критики, 
насочени към това, че секторът ще остане основно нефинансиран и догодина Касата ще натрупа още по-голям дефицит. 
Любомир Киров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари: И този вариант на леко коригиран 
бюджет на НЗОК, в частта - извънболнична помощ и в частност първична извънболнична помощ или общопрактикуващи 
лекари, е крайно незадоволителен, като увеличение. Този бюджет няма да осигури по-добро здравеопазване за хората 
догодина. 
Нигяр Джафер, депутат от ПГ на ДПС: Без да съм екстрасенс ще ви кажа, че следващата година, по същото време, Касата 
отново ще има дефицит 300-400 млн. Кое ви е балансираното? Така касата дължи 260 млн. за лечение на български 
граждани в чужди клиники. 
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Кристина Таскова, депутат от ПГ на „Воля“: Според мен те са със сигурност са противоконституционни защото лишават 
български граждани от възможност за лечение и от възможност за лекарства и в новите дейности. Но хората ще чакат за 
тези лекарства и аз призовавам всички колеги да не подкрепим тези текстова, защото има опасност някои да не могат да 
доживеят и да видят. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Системата на здравеопазването е натоварена с много очаквания и с 
невероятна неефективност, както по отношение на мрежата, по отношение на структурата, по отношение на 
разпределението на ресурсите. 
Бюджетът за догодина също беше приет, не липсваха и критики по отношение на това, че растежът не отразява реално 
доходите на хората и инвестициите на пазара. Следващата седмица се очаква бюджетът за 2018 да влезе на обсъждане в 
пленарна зала на първо четене. 
 
Враца днес 
 
√ Връчват лиценз за още 10 години на 5 блок на АЕЦ 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще присъства днес на връчването на лиценза за експлоатация на пети 
блок на АЕЦ „Козлодуй“ за нов 10-годишен период. 
Лицензът ще бъде връчен от председателя на Агенцията за ядрено регулиране д-р Лъчезар Костов на изпълнителния 
директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев в сградата на АЯР. 
Изводите след приключване на програмата за удължаване на живота на пети блок сочат, че няма ограничения за 
безопасната му работа до 2047 г. Десет години е максимално възможният срок по закон, с който може да бъде продължена 
експлоатацията. След изтичането му АЕЦ „Козлодуй“ трябва отново да кандидатства за лиценз. 
Вчера пред парламентарната комисия по енергетика изп. директор на АЕЦ отчете, че дейностите по удължаване на 
експлоатацията по другия работещ блок - VI, в централата също се движат по план. Той уточни, че се водят преговори с 
Националната електрическа компания (НЕК) за закупуване на част от старото оборудване за АЕЦ "Белене", което беше 
произведено от "Шкода". Този реактор беше купен от Русия и в момента работи в АЕЦ "Калинин", но руската страна не е 
взела цялото оборудване. 
Един от най-важните елементи е ротор, който ще осигури възможността пети блок на АЕЦ "Козлодуй" да увеличи 
мощността си до планираните 104% от инсталираната мощност на реактора. 
 
News.bg 
 
√ В ТЕЦ-овете "Марица изток" има достатъчно въглища за зимата 
Енергийните предприятия от комплекса "Марица изток" разполагат с необходимите запаси от въглища за зимата, така че 
да произвеждат надеждно и продължително електроенергия.  
Това заяви ресорният министър Теменужка Петкова по време на проверките на Министерството на енергетиката и на 
"Електроенергийния системен оператор" ЕАД за готовността и резерва на енергийните предприятия. 
ТЕЦ-овете "Марица изток 1" и "Марица изток 2" бяха проверени първо по документи. После беше проверена и наличността 
на въглища в складовите помещения. 
В ТЕЦ "Марица изток 2" се поддържа складова наличност от 560 хил. тона въглища. Към момента централата разполага с 
650 хил. тона от твърдото гориво. 
В ТЕЦ "Марица изток 1" на склад има 400 хил. тона въглища. Определеното задължение за резерва на централата е 280 
хил. тона въглища. 
Според Петкова са предприети всички необходими мерки, така че предприятията да имат готовност да реагират при 
аварийни ситуации. По думите ѝ общото количество от 650 MW може се подсигури при необходимост от ТЕЦ "Бобов дол" 
ЕАД, Топлофикация-Перник АД, Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" АД, Брикел ЕАД и 
Биовет. 
Проверките ще продължат до 10-ти ноември. 
 
В. Сега 
 
√ Парламентът пусна по-високите такси на КФН 
Комисията за финансов надзор (КФН) ще събира много по-високи такси и ще се самофинансира. Това реши Народното 
събрание, след като прие промените в Закона за Комисията за финансов надзор на първо четене. В закона е записано, че 
заплатите на служителите на КФН не следва да са по-ниски от съответния размер на възнагражденията на служители от 
поднадзорните лица. Проектът бе приет със 100 гласа "за", 22 - "против" и 40 "въздържал се". 
Законопроектът бе пуснат за обсъждане още през септември и още тогава ударното вдигане на таксите за пенсионни 
компании, застрахователи и др. предизвика противоречиви реакции. За застрахователните брокери например се предлага 
такса "надзор" да бъде увеличена от 1500 на 5000 лв., или с над 300% увеличение. Мотивите за промените са работата на 
комисията да се съобрази с евродиректива и да започне да се самофинансира. Въпреки това в бюджета за догодина за 
издръжка на комисията са записани 20 милиона лева. Тя ще получи почти двойно увеличение на парите от държавната 
хазна спрямо тазгодишните 11.253 млн. лв. От тях разходите за персонал ще бъдат увеличени от сегашните 7.350 млн. лв. 
на близо 12 млн. 
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"Изготвените разчети показват необходимост от удвояване на определения към момента бюджет", твърдят от ведомството 
на Карина Караиванова. От мотивите към проекта се разбира, че комисията иска спешно да си купи нови коли, мебели, 
компютри и др., както и да си осигури по-високи заплати. 
Вчера Румен Гечев от БСП обяви, че левицата ще настоява за промени между първо и второ четене на проекта. Колегата 
му - Георги Търновалийски изтъкна, че промените ще направят заплатите на експертите много високи. Той се съгласи, че 
задълженията на комисията са много, но добави, че и "отговорностите на председателя на Народното събрание, премиера 
и президента също са големи". 
 
Agro.bg 
 
√ МОСВ планира увеличение на приходите от такси в бюджета за 2018 г. с 5,1 млн. лв. 
Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите 
През следващата година МОСВ планира увеличение на приходите от такси с 5,1 млн. лв. Това стана ясно от думите на 
министъра на околната среда и водите Нено Димов при обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше 
приет от парламентарната комисия по околна среда. 
Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, а приходите се трансферират на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на екологични 
проекти. В проекта на бюджета приходите на МОСВ общо са 56,3 млн. лв. Те се формират основно от  приходи от държавни 
такси, глоби, санкции и концесии. 
Предвидените разходи през 2018 г. са в размер на 49,8 млн. лв. и са завишени с 3,8 млн. лв. спрямо 2017 г. От тези средства 
2,3 млн. лв. са за персонал, 0,4 млн. лв. - за издръжка. За закриване и рекултивация на съществуващи сметища в областите 
Монтана и Габрово са предвидени 1,1 млн. лв. като капиталови разходи. 
През 2018 г. очертаните основни посоки в работата на администрацията са: управление и контрол на водните ресурси и 
отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване на екосистеми и местообитания, както и 
мониторинг на околната среда. 
 
Investor.bg 
 
√ Промени в Закона за заетостта засягат фирмите, осигуряващи временна работа 
Измененията бяха гласувани от парламента на първо четене 
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на заетостта на първо четене, внесени от Министерския съвет, които 
засягат фирмите, осигуряващи временна работа. Гласуваха 96 народни представители, от които 95 бяха "за", а един се 
въздържа, предава БТА. 
В доклада на парламентарната социална комисия се посочва, че се очаква промените да намалят административните 
разходи за бизнеса. 
Отпада изискването физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като 
предприятие, което осигурява временна работа, да прилагат копие от документа за регистрация или единен 
идентификационен код. 
Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри необходимите 
обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, 
които осигуряват временна работа. 
Агенцията ще проверява по служебен път и необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, 
кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
Красимир Янков от БСП зави, че промяната засяга само около 150 фирми.  
 
√ Московски: Таксите за роуминг на Западните Балкани падат до края на годината 
6-7 лева на минута такса с Македония, с Босна или Сърбия са чудовищни цени, коментира министърът 
До месец ще бъде подписан правителствен Меморандум за отпадане на таксите за роуминг за страните от Западните 
Балкани. 
Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който заяви, че 
след това телеком операторите ще подпишат споразумение и по между си. 
"Не може за имаме 6-7 лева на минута такса с Македония, с Босна или Сърбия. Това са чудовищни цени", коментира 
министърът, цитиран от БТА. 
Той съобщи, че очаква операторите да подпишат споразумението до края на годината, което засяга надценката при 
роуминг услугата. 
Московски откри днес петата логистична бизнес конференция "Логистични хоризонти 2025". Пред форума той изброи 
заложените цели и приоритети на МТИТС по време на Председателството на България на Съвета на ЕС. 
„Основна задача ще бъде ангажимента ни за присъединяване на Западните Балкани към ЕС. Свързаността на Западните 
Балкани е изключително важна за приключването на транспортен коридор №8, за свързването на София – Скопие с 
адекватна инфраструктура. Транспортната инфраструктура ще даде като цяло перспектива за развитие не само на 
Балканите, но и на целия Европейски съюз", смята министър Московски. 
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По думите му акцентите, за реализирането на които ще се работи през първите шест месеца на 2018 г., по време на 
Председателството, са пакетът "Въздухоплаване" за отворена и свързана Европа, със защитена конкуренция в областта на 
авиацията. 
„На следващото място е развитието на интермодалните превози с възможност за комбинирани превози. В тази посока 
България ще предложи промяна на сега съществуващата директива, което да позволи разгръщане на тези превози между 
държавите членки по еднакъв начин“, обясни Московски. 
В рамките на автомобилния пакет основен акцент ще бъде специалното законодателно предложение за командироването 
и почивките на международните превозвачи. 
"Очакваме сериозни дебати около идеята за забраната шофьорите да ползват редовната седмична почивка на борда на 
превозните средства, както и предложените разпоредби за задължително връщане на водачите в държавите им всеки три 
седмици. Така предложени мерките ще доведат до увеличаване на разходите на транспортните оператори от Източна 
Европа и допълнителна административна тежест за превозвачите от периферните страни“, посочи транспортният 
министър. 
Той напомни, че основна задача на държавата по време на Председателството ще бъде още популяризиране на цифровите 
политики на ЕС със страните от Западните Балкани – широколентов интернет, високоскоростна трансгранична свързаност, 
намаляването на цените за роуминга. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ По ”Турски поток” ще потече газ през 2019 г. 
Газопроводът "Турски поток", който ще пренася 15,75 милиарда куб. м руски природен газ до Турция годишно, ще започне 
да функционира през 2019 г. 
Това съобщава турското англоезично издание "Дейли сабах", цитирано от БТА.  
Междувременно са в ход преговори за маршрута на втора тръба, която да пренася газ към Европа, посочва още вестникът.  
На публична дискусия с участието на редица представители на "Турски поток" бе съобщено, че с напредването на кораба 
"Пайъниъринг спирит", който полага по четири километра тръби на ден по проекта за газопровода, руският природен газ 
може да потече към Турция през 2019 г.  
Вече са положени около 224 километра на една от тръбите под морето, доближавайки границата на руско-турската 
изключителна икономическа зона.  
Около 207 километра от другата тръба също са завършени. Тази тръба също се очаква да достигне изключителната 
икономическа зона до следващата седмица. Тръбите, използвани за проекта, са от неръждаема стомана и с дебелина 
четири сантиметра.  
Междувременно се водят преговори и за европейския участък на проекта, който ще бъде изграждан съвместно от турската 
компания Боташ и руския Газпром.  
В момента се обсъждат два основни маршрута, като тръбата ще бъде положена или през България към Сърбия и Унгария, 
или към Италия през Гърция, или пък ще влезе в Европа през България и Гърция.  
Говорителят на "Турски поток" Сандер Ван Ростелар обясни, че различните компании работят по различни участъци от 
газопровода, като подчерта, че Газпром е единственият инвеститор в морския участък.  
Минималният срок на годност на тръбопровода е 50 години. Той вече е получил първата си оценка за въздействие върху 
околната среда, но се извършват и други изследвания за безопасността и влиянието върху екологията. " 
Турски поток", чийто общ капацитет е от 31,5 милиарда куб.м. газ, ще може да покрива нуждите от природен газ на 15 
милиона домакинства.  
След като бъде завършен, тръбопроводът ще транспортира втечнен природен газ, еквивалентен на 370 танкера, посочва 
"Дейли сабах". 
 
В. Земя 
 
√ Правото на втора пенсия ще може да се придобива и пет години по-рано 
Правото на втора пенсия за старост ще може да се придобива при навършване на възрастта за пенсиониране по закон или 
пет години по-рано. Това реши окончателно Народното събрание, като прие промени в Кодекса за социално осигуряване, 
съобщава БНР. По желание на осигуреното лице фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да 
изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това ще става при условие, че натрупаните средства по индивидуалната 
партидана лицата позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за 
осигурителен стаж и възраст. С поправките на осигурените лица се дава право да променят участието си във фонда за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуална партида от 
един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество, ако е изтекла една година от датата 
на сключване на първия му осигурителен договор или една година от датата на служебното му разпределение. 
Осигурените лица ще могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди във фонда при несъгласие с 
извършените промени в правилника му или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомлението 
подадат заявление за това. В бюджет 2018 е предвидено от 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж 
в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто. От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, 
отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на 
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сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а 
социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се 
запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход — 910 лв. Средният размер на пенсията на един 
пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 а сто повече в сравнение с 2017 
г. От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19,8 на 
сто за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02 на сто са за сметка па работодателя, а 8,78 на сто — от работника. За 
родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд “Пенсии“ да е 14,8 на сто. За 
останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките. 
 
√ Законови промени за наемането на земя минаха през земеделската комисия на НС 
Агроминистерството ще предложи нов модел за управление на Селскостопанската академия 
Два законопроекта, свързани с отдаването на земеделски земи под наем, бяха гласувани като общ доклад от 
парламентарната земеделска комисия на първо четене. Промените бяха подготвени след сигнали от ощетени собственици 
на ниви, попаднали в схема за наемане на земи без съгласието им. С проблема се зае и омбудсманът Мая Манолова, а в 
парламента бяха внесени три проекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
— от народните представители Йордан Апостолов (Обединени патриоти), Драгомир Стойнев (БСП) и Запрян Янков (ГЕРБ). 
Проектът на социалистите, в който се предлага създаването на специален регистър на собствениците и ползвателите на 
земеделски земи, не получи подкрепа от комисията по земеделието на заседание, проведено на 4 октомври. В гласувания 
проект за промени на ЗСПЗЗ се конкретизират наемите на нивите, нотариалната заверка на договорите и пълномощните. 
По спорните въпроси са дадени параграфи в два варианта. В проекта еднозначно е записано, че при търг за земи от 
държавния поземлен фонд и заплащането им с компенсаторни инструменти 40% от предложената цена ще се заплаща от 
спечелилия участник с парични средства. Така се увеличава двойно паричното плащане в търговете, което в ЗСПЗЗ сега е 
фиксирано на 20%. Срещу тази промяна имаше възражения от Сдружението на притежателите на компенсаторни 
инструменти, които в писмо до земеделската комисия заявяват, че липсата на пари ще ограничи възможността на 
притежателите на компенсаторни инструменти да участват в търговете. 
На заседанието присъстваха и коневъди, които остро възразиха срещу предложението конете да не са в списъка с пасищни 
животни, който дава право на стопаните да ползват с предимство общински пасища. „ЕС поощрява отглеждането на коне, 
не е необходимо да се дават пасища и мери на животни, които се отглеждат в оборите“, заяви Красимир Каменов от 
Асоциацията за развъждане на местни и автохтонни породи. Той изтъкна, че секторът отглежда коне за месо и има 
икономическа перспектива. Регистрираните коне, за които стопаните към момента имат възможност да ползват 
общинските пасища, са над 28 хил., а тези от местни породи над 5 хил., заявиха от агроминистерството. 
На заседанието стана ясно, че Министерството на земеделието ще предложи нов модел за управление на 
Селскостопанската академия (ССА). Ще се върви към автономен бюджет, така че институтите на академията да заработят 
като един холдинг, обясни агроминистърът Румен Порожанов. Той изтъкна, че в момента по един проект вместо да се 
кооперират два — три института на академията, те се конкурират. За 2018 г. обаче бюджетът на ССА остава същият като 
тазгодишния, стана ясно от коментар на министъра. 
 
Fermer.bg 
 
√ Последен ден за подаване на документи по мярка 14 
Предвиденият бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро  
Днес е последният ден, в който животновъдите могат да подадат заявления за кандидатстване по мярка 14 „Хуманно 
отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
Срокът за кандидатстване по мярката беше удължен, заради голямото желание на кандидатите да участват в мярката в 
последните дни от периода на кандидатстване.  
Предвиденият бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансовата помощ ще 
осигури по-добър здравен статус на животните и ще подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще 
доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до опазване на околната среда, 
както и до повишаване безопасността на труда на фермерите. 
Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни 
поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи 
за хуманното отношение към животните.  
Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. 
 
Moreto.net 
 
√ Дуалното образование ще става държавна политика 
Дуалното образование, стартирало като проект, трябва да се превърне в държавна политика. За това настоя 
вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция с участието на президента на Конфедерация Швейцария Дорис 
Лойтхард. Конференцията е по повод официално закриване на Форума за дуално образование по проект ДОМИНО - 
"Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото". Лойтхард определи проекта като успешен, а 
парите осигурени безвъзмездно като "добре похарчени". 
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Проектът е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която възлиза на 76 млн. швейцарски франка, 
определени в периода 2009-2014 г. по силата на двустранно Рамково споразумение. 
По проекта досега са обхванати 19 града в страната, 32 професионални гимназии, 802 ученици, 49 учители, 170 фирми 
партньори. Обучени са 71 наставници във фирми, изготвени са планове и учебни помагала за 8 професии. 
Част от професиите, в които се залага на дуалното обучение са машинен техник за машини и системи с цифрово-програмно 
управление, техник-технолог в производството в производството на мляко, електротехник, газов техник, готвач, техник на 
транспортна техника, техник на електронна техника, техник-технолог в дървообработването, топло и електромобилен 
техник, ресторантьор. 
Виждането е, че професионалните училища трябва да подготвят можещи, интелигентни и висококвалифицирани 
специалисти, чиито умения отговарят на нуждите на трудовия пазар. Бизнесът е разглеждан като отговорен партньор на 
образователните институции, мотивиран да инвестира в бъдещите си работници и да си сътрудничи с държавата и 
местните власти. 
Томислав Дончев настоя, че без бизнеса този проект няма как да се случи. ДОМИНО е с бюджет 3 535 000 швейцарски 
франка, от които швейцарският принос е 3 млн. швейцарски франка 
Томислав Дончев заяви още, че ако България трябва да има приоритет - това е образованието. "Образованието 
единствената гаранция, че можем да имаме здравомислещ и просветен народ в перспектива, освен това най-големият 
критерий за това колко конкурентоспособна е, колко богата ще бъде една нация, е качеството на човешкия ресурс. Не са 
много начините да инвестираме в него, освен чрез образование. Ако има фокус в нашите усилия това е образованието. 
Убеден съм, че това, което започна тази година, ще продължи през следващите и ще имаме успех", заяви Дончев. 
По думите му 29% от БВП се формира от производство и именно там нуждите са категорични, освен като сила на 
производство и като квалификация, която пък е предмет на дуално обучение. 
"Когато говорим за дуалното обучение не бива да забравяме, че това не е само форма на обучение - това е форма на 
създаването на отношение към определени сектори на икономиката", обясни той. 
 
Karieri.bg 
 
√ Как да се подготвим за професиите на бъдещето? 
Промените, които ни очакват на пазара на труда до 2030 
Единственото сигурно нещо в света на бизнеса е промяната. Много голяма част от ролите, професиите и уменията на 
бъдещето са все още неопределени и непознати за нас, а състезанието за намиране и задържане на таланти става все по-
ожесточено, тъй като бизнес средата е динамична и се променя постоянно. Как организациите да се подготвят за бъдеще, 
което трудно може да бъде определено? Какви са промените, които талантите трябва да направят? Как организациите ще 
привличат, задържат и мотивират талантите, от които се нуждаят? 
Професионалистите, които искат да се подготвят добре за бъдещето, ще трябва да се опитат да го разберат, вместо да стоят 
настрана и да изчакват промените да се случат. В тази връзка все повече изследователи и консултанти събират и 
анализират информация, за да опишат тенденциите и да предскажат характеристиките на пазара на труда на бъдещето. 
Очертават се очаквания за "Четири свята за работа през 2030"*, което ни насочва да мислим за възможните сценарии за 
развитие и как по-добре да се подготвим за бъдещето. 
Какво да кажем на децата си? 
"И така, какво трябва да кажем на децата си? Че, за да останеш в челните редици, трябва да се фокусираш върху 
способността за непрекъсната адаптация, да се ангажираш с другите в този процес и най-важното - да запазиш своите 
идентичност и ценности. За студентите това означава не само да придобиват знания, но също така и да знаят как да учат", 
казва Блеър Шепърд, глобален лидер по стратегии и лидерство.  
В направените проучвания по света все по-голяма част от работещите (37%) се страхуват, че автоматизацията ще застраши 
работните им места. Значителна част от професионалистите (74%) изразяват готовност да учат, да придобиват нови умения 
или да се преквалифицират, за да запазят работата си в бъдеще. В дългосрочен план повече от половината (60%) от 
анкетираните смятат, че гарантираните работни места ще бъдат малко. Макар и технологиите и автоматизацията да 
навлизат мащабно в бизнеса, голяма част от работещите (73%) заявяват категорично, че те никога няма да могат да заменят 
напълно човешкия ум. 
Сред факторите, които формират бъдещето, са бързият напредък на технологиите и иновацията, демографската промяна, 
нарастващият темп на урбанизацията, недостигът на ресурси и промяната в климата. Всички тези фактори предполагат 
промени в естеството и броя на работните позиции; автоматизация и повишаване на продуктивността; постоянно 
усвояване на нови умения, дори при по-възрастните работници; създаване на нови професии, свързани с алтернативна 
енергия, управление на загубите и отпадъците, рециклиране; преструктуриране на индустриите в сферата на 
традиционната енергия и т.н. 
За по-ясно разграничение ето и "четирите свята" или четирите посоки, в които можем да очакваме да се развива светът до 
2030 г.: 
В Червения свят иновацията управлява 
Червеният свят на бъдещето се характеризира с неразривна връзка между иновацията и хората. Работата на проектен 
принцип е в разцвета си, като специалистите по проекти често променят работното си място. Функцията на специалистите 
човешки ресурси не съществува като обособена такава, а лидерите предприемачи разчитат на изнесени навън 
(аутсорснати) услуги и автоматизирани процеси за управление на персонала. 
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Талантливите, иновативно мислещи хора са активно търсени и непрестанно привличани от конкурентите. Служителите 
знаят, че демонстрирането на най-търсените умения гарантира най-големия пакет възнаграждения, среда от подобно 
мислещи, както и достъп до технология, която подпомага иновацията. 
Сред професиите на бъдещето биха могли да се обособят позиции, свързани с развитието на нови продукти, бизнес 
модели, анализ на голям обем от данни (big data), развитие и обслужване на нишови пазари и др. 
В Синия свят корпоративното е решаващо 
В Синия свят капитализмът е върховен водач и организациите разчитат на големината и влиянието си, за да гарантират 
печалбата си. Разрастването на някои компании води до такова влияние, че те стават по-силни дори от някои национални 
икономики. Работодателите се стремят да формират и задържат ядро или група от хора с висок потенциал, на която 
заплащат много добре. В същото време работната ръка е с гъвкава заетост и организациите могат да наемат таланти и хора 
със специфични умения колкото и когато имат нужда.  
Отличното представяне на работното място е издигнато до най-високо ниво чрез максимизиране на човешките усилия 
посредством физически и медикаментозни подобрения, технологични решения и автоматизация, както и чрез 
аналитичните данни и иновативни подходи за работа.  
Професиите на бъдещето могат да бъдат в сфери като внедряване и поддържане на автоматизирани процеси и използване 
на изкуствен интелект; фармацевтичната индустрия, където се създават и разпространяват нови продукти за поддръжка 
на "свръхпродуктивните" работници на новото време; високотехнологично събиране и обработка на данни (sensor and 
data analytics).  
В Жълтия свят хората са на първо място 
В Жълтия свят бизнесът и служителите му се ръководят от значението и приноса на своята дейност. Социалният елемент е 
на първо място - клиентите и служителите търсят социалния принос на организацията, която избират. Сътрудничеството е 
ключово умение, което обединява професионалистите. 
Работата като традиционна дефиниция често се размива, тъй като рядко съществуват регламентирани работно време и 
работна седмица. В новите условия между работа вкъщи или в офиса трудно може да се направи ясно разграничение.  
Уменията, които новото време цени, са сътрудничество, предприемаческо мислене, гъвкавост и адаптивност (готовност за 
учене и преквалификация). Потенциални области за модерни професии са тези, свързани с работа в бекофис за 
функционален съпорт - управляван от изкуствен интелект или например с автоматизацията на задачи, които са 
неблагоприятни/вредни за човека.  
В Зеления свят компаниите се грижат 
В Зеления свят корпоративната отговорност е императив - клиенти и служители изискват заедно организацията да работи 
честно и справедливо. Въпреки силния социален елемент борбата за намиране и задържане на таланти е много голяма, 
поради което финансовото възнаграждение също играе важна роля.  
Пакетът с придобивки е основен инструмент за привличане и задържане на служителите и затова се измислят 
изключително креативни подходи. Стандартна практика е служител да взема три седмици платен отпуск в годината, за да 
работи по социален проект. От служителите се очаква да демонстрират ценностите на работодателя си както на работа, 
така и извън фирмата. Сигурността в работата вече е отживелица и работниците се адаптират към постоянната промяна. 
В зависимост от характеристиките на новата среда потенциални нови професии биха могли да се развият в сферите на 
автоматизация и технологии, свързани с предпазване и управление на ограничените ресурси и минимизиране на вредата 
върху околната среда; разработки и технологични решения, свързани със заместване на нуждата от пътуване, и др. 
Разбира се, "Четирите свята на 2030" са все още само илюстративни примери, базирани на теоретично проучване, които 
дават насока за възможните сценарии на бъдещето и могат да бъдат добра основа за подготовка.  
Кои са най-търсените умения 
За да обобщим уменията, които бизнесът вече търси и ще търси в близко бъдеще, трябва да разгледаме изследването, 
проведено сред изпълнителни директори в глобален мащаб. Оказва се, че те ценят най-високо именно умения, които не 
могат да се възпроизведат от машини, като например уменията за разрешаване на проблеми, сътрудничество, 
адаптивност, емоционална интелигентност, лидерство, креативност и иновация.  
Също така според същото проучване някои от тези умения са изключително трудни за намиране у кандидатите за работа 
– особено креативността и иновативността, лидерството и способността за разрешаване на проблеми. От друга страна, 
дигиталните умения се оказват по-често срещани и кандидатите с тези умения се намират по-лесно на пазара на труда. 
Очевидно креативни, иновативни, адаптивни и емоционално интелигентни лидери, които са добри в решаването на 
проблеми, се намират трудно още сега на пазара на труда. 
От казаното дотук става ясно, че професиите на бъдещето ще са новосъздадени, за да отговарят на нуждите на бизнеса на 
бъдещето. Така те ще са насочени към обслужване на технологиите и иновацията, демографските промени, нарастващата 
урбанизация, недостига на ресурси и промяната в климата. 
 
* Източници: В статията са използвани данни и информация от две проучвания на PwC: 20th Annual CEO Survey: Bulgaria 
PwC, 2017 Report и Workforce of the future: The competing forces shaping 2030. 
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√ Петролът поскъпва в последния работен ден от седмицата 
Cyтpинтa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпнaxa c 27 цeнтa - дo $60,89 
зa бapeл  
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в пeтъĸ ce пoвишaвaт зapaди oчaĸвaниятa OΠEK и дpyгитe yчacтници в 
пaĸтa дa пpoдължaт cпopaзyмeниeтo зa oгpaничaвaнe нa дoбивa дo ĸpaя нa 2018 гoдинa. 
Cyтpинтa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпнaxa c 27 цeнтa - дo $60,89 зa 
бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз дeĸeмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca 
(NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce пoĸaчиxa c 28 цeнтa - дo $54,82 зa бapeл. 
Πo вpeмe нa пeтpoлнaтa тъpгoвия в чeтвъpтъĸ цeнaтa нa Вrеnt ce пoвиши c 13 цeнтa (0,2%), дo $60,62 зa бapeл. A нa WТІ 
нapacнa c 24 цeнтa (0,4%), дo $54,54 зa бapeл - мaĸcимyм oт юли 2015 гoдинa. 
Дaннитe зa cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe в CAЩ и нaмaлявaнe нa дocтaвĸитe oт cтpaнитe члeнĸи нa OΠEK пpeз oĸтoмвpи 
пoдĸpeпиxa pъcтa нa пeтpoлния пaзap. 
 
Profit.bg  
 
√ Затишие при азиатските акции преди данните за заетостта в САЩ 
Азиатските акци си поеха въздух днес, след като инвеститорите посрещнаха предпазливо плановете на републиканците в 
САЩ за огромни данъчни намаления и в същото време привестваха назначаването на трезвомислещ центрист начело на 
най-влиятелната централна банка в света. 
Акциите на Apple поскъпнаха до нови върхове, след като компанията прогнозира че продажбите й по време на празниците 
ще са по-големи от очаквнията на пазара. 
Фючърсите на щатския технологичен индекс Nasdaq нарастват с 0.3%. 
Обемите на търговия в Азия са ниски, защото в Япония днес е празник, а инвеститорите подхождат с традиционната 
предпазливост преди очакваните по-късно през деня данни за неселскостопанската заетост в САЩ. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се повиши с 0.1% и е близо до най-високото си ниво от края 2007 г. 
Основният австралийски индекс добави 0.4%, докато китайският индекс на сините чипове CSI300 бележи понижение от 
0.5%. 
Новината, че един от управителите на Фед, Джером Пауъл, ще бъде новият председател на централната банка, бе приета 
до известна степен с облекчение, защото той е считан за човек, който ще продължи статуковото. 
Във Вашингтон републиканците в Камарата на представителите в Конгреса най-накрая представиха с голямо забавяне 
плановете за по-сериозни данъчни намаления, които президентът Доналд Тръмп бе обещал. 
Щатският индекс Dow Jones вчера нарасна с 0.35% вследствие на силното представяне на банковите акции. S&P 500 и 
Nasdaq истанаха почти без изменения. 
Акциите на строителните компании също поевтиняха на фона на опасенията около заложения в данъчния план таван за 
отчисления за ипотечни заеми. 
Доларът се търгува без проямана спрямо повечето основни валути. Доларовият индекс, който следи представянето на 
долара спрямо шест други основни валути, продължава да се търгува в тесен рейндж около нивото от 94.664 пункта. 
Доларът се разменя срещу 114.00 йени, след като нееднократно не успя да пробие съпротивата при 114.28/45. 
Не толкова стабилно бе представянето на британския паунд, който поевтиня след като Централната банка на Англия вчера 
вдигна лихвите си за първи път от десетилетие насам, но заяви, че следващите ходове ще бъдарт “много постепенни ”. 
Паундът записа най-големия си еднондевен спад спрямо еврото от октомври миналата година и за последно се разменяше 
на ниво от 89.19 пенса за евро. Спрямо щатския долар паундът се търгуваше близо до нивото от 1.3070, след като вчера 
изгуби 1.45%. 
На суровинните пазари златото се търгува без промяна на ниво от 1 276.81 долара за тройунция, след като вчера докосна 
1 284.10 долара, което бе най-високото ниво от 20 октомври. 
Цените на петрола се приближиха отново до двегодишните си върхове на фона на ограниченията в производството, които 
намалиха предлагането и запасите. 
Петролът от сорта брент поскъпна с 23 цента до 60.85 долара за барел. Брентът поскъпна до 61.70 долара за барел в сряда, 
което бе най-високото ниво от юли 2015 г. Щатският лек суров петрол добави 27 цента към цената си до 54.81 долара за 
барел, или близо 30% над дъната си от юни. 


