Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Агенция „Сливен“
√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОВО НАСТОЯВАТ ДА ОТПАДНЕ КЛАС "ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ"
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на
организациите на българските работодатели - АОБР, представят пред Бисер Петков и Владислав Горанов, Проект на
Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата-МРЗ.
По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените
позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и
балансирано споразумение.
Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено
време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ.
Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1,
т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г" да се заличи.
Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за
приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с
възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на
откриване на преговорите".
"В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза следва да посочва очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се
определя МРЗ, като - компенсацията на един нает; наетите и заетите лица", обясняват АОБР.
По отношение на предложението им за заличаване на буква "г" в чл. 1, т. 3 считат, че целеви стойности на МРЗ не са сред
предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне.
Изразяват настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да
бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на
процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок - края на март на текущата година.
По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяват следното становище: "Горната граница на
предложения интервал от 40 - 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително
средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 - 43 %. Предложената
горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %,
съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат".
Настояват за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно - линията на бедност
и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ.
"Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна
година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически
волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във
формулата", допълват АОБР.
Работодателите обясняват още, че "следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна
заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на
вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво. Основен параметър при определяне на МРЗ в
предложената формула е "прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална
средносрочна бюджетна прогноза на правителството".
"Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики за прогнозиране на този ключов индикатор, следва
от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за
прогнозирането", обясняват АОБР.
Във връзка с Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура
по ратификация считат, че "предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква "а"
("обезщетенията за социално осигуряване")".
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В. Банкерь
√ Работодателите не се отказват от отпадането на добавката "прослужено време"
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на
организациите на българските работодатели-АОБР, представиха пред социалния министър Бисер Петков и финансовия Владислав Горанов, Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна
заплата-МРЗ.
По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените
позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и
балансирано споразумение.
Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено
време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ.
Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1,
т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г" да се заличи.
Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за
приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с
възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на
откриване на преговорите".
"В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза следва да посочва очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се
определя МРЗ, като - компенсацията на един нает; наетите и заетите лица", обясняват АОБР.
По отношение на предложението им за заличаване на буква "г" в чл. 1, т. 3 считат, че целеви стойности на МРЗ не са сред
предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне.
Изразяват настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да
бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на
процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок - края на март на текущата година.
По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяват следното становище: "Горната граница на
предложения интервал от 40 - 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително
средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 - 43 %. Предложената
горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %,
съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат".
Настояват за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно - линията на бедност
и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ.
"Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна
година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически
волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във
формулата", допълват АОБР.
Работодателите обясняват още, че "следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна
заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на
вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво. Основен параметър при определяне на МРЗ в
предложената формула е "прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална
средносрочна бюджетна прогноза на правителството".
"Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики за прогнозиране на този ключов индикатор, следва
от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за
прогнозирането", обясняват АОБР.
Във връзка с Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура
по ратификация считат, че "предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква "а"
("обезщетенията за социално осигуряване")".
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ "Синя карта на ЕС" за пребиваване и работа в България ще се издава за 4 години
Намалява се от 400 на 100 лева таксата, която работодателят внася, за предоставяне или продължаване на срока
на решението за достъп до българския пазар
Разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта на ЕС" вече ще се издава за срок до четири години, реши
парламентът. Досега се издаваше за срок от една година.
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за МВР, с които се правят изменения в Закона за чужденците в
Република България и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, уточнява БТА.
В случай, че срокът на трудовия договор е по-малък от четири години, "синя карта на ЕС" се издава за срока на договора,
удължен с три месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му.
Подобно разрешение за пребиваване и работа "синя карта на ЕС" могат да получат чужденци, които са
висококвалифицирани работници по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и притежават
работна виза или разрешение за продължително пребиваване в Република България на друго основание.
При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда и за продължаване срока на синята карта на ЕС вече няма
да се изисква чужденецът да пребивава извън територията на България. Намалява се от 400 на 100 лева таксата, която
работодателят внася, за предоставяне или продължаване на срока на решението за достъп до българския пазар.
Виза за краткосрочно пребиваване ще може да бъде издадена и на чужденец, който желае да извършва сезонна работа у
нас до 90 дни, решиха депутатите и направиха съответни промени и в Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност. Досега работници-граждани на трети държави, които имат виза за краткосрочно пребиваване в България,
нямаха право на достъп до нашия пазар на труда.
От "БСП за България" възразиха, че не може да се правят подобни промени „на парче“ и чрез Закона за МВР да се правят
корекции, свързани с трудовата мобилност, без становище на социалната комисия в парламента. От левицата
коментираха, че синдикатите са против тези изменения.
От "Обединени патриоти" обясниха, че с измененията се търси решаване на проблемите за набиране на работна ръка и се
допринася за интегриране на българските общности зад граница.
От ГЕРБ заявиха, че при изготвянето на промените във вътрешната комисия са се съобразили с предложения на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Режимът за синята карта е малко по-облекчен и за по-продължително време, това ще подпомогне инициативите на
работодателите, коментира председателят на вътрешната комисия в НС Цветан Цветанов в кулоарите на парламента.
В момента най-същественият проблем на страната ни е недостигът на висококвалифицирани кадри и същевременно на
сезонни работници, посочи той. По думите му с измененията се дава за помощ от страни извън ЕС.
√ Лидия Шулева: Нужен е специфичен подход за устойчива заетост
Създаването на условия за бизнес и подкрепата на работодателите трябва да вървят паралелно, смята бившият
социален министър
Ако продължават да се изсипват пари за заетост в изостанали в икономическо отношение региони, където няма
възможност за бизнес развитие, това няма да доведе до устойчив резултат. Това каза бившият заместник-министър на
труда и социалната политика Лидия Шулева по Bloomberg TV Bulgaria. Тя коментира драстичното увеличение на средствата
за заетост, които държавата насочва към трайно безработни и неквалифицирани хора.
Вчера стана ясно, че програма „Работа“ на социалното министерство, която при старта си разполагаше с едва няколко
милиона лева, ще продължи като инструмент за заетост с 80 млн. лева.
Нещата трябва да вървят паралелно, посочи Шулева – да се създават условия за бизнес и едновременно с това да се
подкрепят работодателите от тези райони да влагат средства в квалификация на определени хора. По думите й това е от
ключово значение, защото иначе започват „едни безсмислени квалификации“ на хора, които нямат конкретно търсене или
на практика се създава спонсорирана заетост, която не е устойчива.
В момента в различни части на страната има огромно търсене на работна ръка, отчете експертът и посочи, че е крайно
време да започнем да насърчаваме по-сериозна мобилност на работната сила. В този смисъл програма „Работа“ трябва да
включва и мерки за стимулиране на известна мобилност на работната сила, за да може в крайна сметка да има устойчива
заетост, посочи Лидия Шулева.
„Ако не може да се създаде бизнес там, където има работна ръка, то работната ръка трябва да се премести на друго място,
където има условия за това”, коментира експертът.
Шулева смята, че за да се активират неактивните лица, трябва да се подходи специфично и конкретно, за да може парите
да създадат устойчива заетост.
Според нея друг много сериозен елемент от тази програма би била възможността младите хора да имат повече стажове.
Що се отнася до безработицата и сивия сектор, Шулева посочи, че има хора, които не са безработни, не разчитат на помощ
от държавата, но и не внасят данъци.
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„Има една интересна група, която се занимава със спорадични сделки. От друга страна много хора работят за няколко
месеца в чужбина.
По думите ѝ вече има доста по-различно намерение човек да осъществява трудова дейност и доходи в сравнение с това
да бъде постоянно зает.
В. Монитор
√ Парламентът одобри още 27 млн. лева за здраве
Депутатите се съгласиха да добавят още 27 млн. лева разходи в бюджета на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). Това предложи още в сряда новият здравен министър Кирил Ананиев, който увери, че парите ще дойдат от резерва,
като в никакъв случай в момента не трябва да се намаляват парите за други дейности.
По време на второто четене на бюджета на здравната каса в бюджетна комисия предложението бе внесено от депутата от
ГЕРБ Даниела Дариткова, която е и председател на парламентарната комисия по здравеопазване.
Така средствата за първична извънболнична помощ за догодина ще се увеличат със 7 млн. лева, парите за специализирана
извънболнична помощ – със 7 млн. лева, с 3 млн. лева да е по-голям бюджетът за медико-диагностичните дейности и с 10
млн. лева - тези за стоматологична дейност. По този начин сметката за догодина е с над 434 млн. лева повече спрямо тази
за 2017 г.
„Даде се възможност новите дейности да се позволят в случаите тогава, когато клинична пътека не е изпълнявана на
територията на съответната Районна здравноосигурителна каса, което също ще гарантира по-добър достъп по отношение
на дейности, които не са били изпълнявани досега в региона“, поясни Дариткова пред журналисти.
Тя даде за пример болницата в Смолян, която със средства от Министерски съвет ще реализира придобиване на апарат за
инвазивни процедури и в следващата година ще може да се изпълняват такива клинични пътеки в областното лечебно
заведение. „Досега пациентите от Смолянска област нямаха възможност да получават животоспасяваща медицинска
помощ и най-близката инвазивна лаборатория беше на 100 километра. Това ще бъде позволено следващата година,
защото това е в интерес на българските пациенти и на техния живот и здравна сигурност“, разясни Дариткова.
В. Сега
√ 15% от производителите на ток крият приходите си
Откакто е създаден, фонд "Сигурност" е компенсирал НЕК с почти 1 милиард лева
Около 15% от всички производители на ток не подават никаква информация към фонд "Сигурност", а в много други случаи
подаваните справки са грешни, непълни или не се подават ежемесечно. Това става ясно от проект на постановление за
промени в наредбата, по която фондът работи. С промените ще бъде определян точният размер на дължимите 5%-ни
вноски на производителите на електрическа енергия, пише в мотивите на наредбата.
От фонда ще търсят липсващата информация от купувачите на електроенергия или от балансиращите групи, които трябва
да подават тези данни до края на всеки месец. Така участниците на пазара, които купуват ток от производителите или
извършват дейност по балансиране, ще трябва да подават справка за количествата фактурирана електроенергия и нейната
стойност.
Ако проектът не бъде приет, това ще създаде затруднения на фонд "Сигурност" - той няма да може да изпълнява
задълженията си заради невъзможност за уточняване на дължимите вноски и събирането им в пълен размер.
В момента 5%-ни отчисления от приходите си правят всички производители на ток - частни или държавни, както и
диспечерът "ЕСО" и "Булгартрансгаз". Събраните пари отиват в НЕК за компенсиране на скъпия ток от когенерациите, ВЕИфирмите и въглищните централи. За първите десет месеца на 2017 г. компенсацията към НЕК е в размер над 462 млн. лева.
От създаването си пък фондът е превел на електрическата компания 897 млн. лева.
Тези траншове са жизнено важни за държавното предприятие. Последният отчет на НЕК за третото тримесечие разкри, че
положителните му резултати се дължат основно на фонд "Сигурност". Компанията отчита загуба от 90.9 млн. лв. намаление с 63.3 млн. лв. спрямо същия период на 2016 г., когато бе отчетена загуба от 154.8 млн. лева. Основната причина
за това намаление обаче е свързана с траншовете от фонда.
СКОК
Шефът на фонд "Сигурност" вече ще получава две средни месечни заплати в сектор "енергетика". В момента той взима до
три минимални работни заплати. Членовете на управителния съвет на фонда обаче ще получават по-малко. Те ще взимат
не 90% от заплатата на председателя, както досега - а 35 на сто от нея, предвижда още проектът. В момента средната
брутна работна заплата в сектора е 1647 лв., показват данните на националната статистика.
В. Стандарт
√ Павлова: България е балкански дигитален хъб
"Искаме България да стане и балкански дигитален хъб - да стане IT аутсорсинг дестинация", заяви по БНТ министърът за
българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова.
Лиляна Павлова заяви, че целта на интегрирането на Западните Балкани в ЕС по време на българското
европредседателство е да се пречупи през нещо прагматично, което да даде усещането на жителите на тези държави за
перспективата пред тях. Тя добави, че другите големи предизвикателства пред България по време на председателството
са дебатът за бъдещето на Европа и бюджетът на Съюза след 2020 г., както и ревизирането на Дъблинския регламент.
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Според Лиляна Павлова българското европредседателство ще е добра възможност за индиректна реклама на България
като туристическа дестинация и IT център на Балканите.
Лиляна Павлова подчерта, че перспективата пред Западните Балкани може да се очертае в в пет приоритета - пътна
свързаност като коридор №8, жп връзки, въздушни връзки, енергийна свързаност и образователна и дигитална свързаност,
които са взаимосвързани. Министърът заяви, че желанието ѝ е да се говори „за модерно, дигитално образование", като
подчерта, че е важно да се развие програмата за студентски обмен „Еразъм", която дава пред студентите не само
възможност да учат в чужбина, но и да усетят важността на европейския проект.
"Целта ни е да отпаднат и роуминг таксите за всички, които пътуват в Западните Балкани. Наред с това върви инициативата
„WiFi For All" за широколентов интернет. Това подпомага туризма, бизнеса и икономиката", заяви тя.
Според министър Павлова европредседателството е подходящият момент да се предизвика дебат за бюджета на ЕС след
2020 г., където да се отделят средства не само за новите предизвикателства като миграция и сигурност, но и за старите
направления като безвъзмездна кохезионна политика за новоприсъединилите се в Съюза държави.
"Искаме този тип фондове да се отворят и към Западните Балкани. Тук имат роля и финансовите институции. Сега ще
направим среща с лидерите на Западните Балкани и Световната банка, за да видим как ще се разшири това
сътрудничество", каза тя.
Лиляна Павлова отбеляза, че дебатът за бъдещето на Европа минава през няколко измерения - политиката за миграция,
политика за младите хора, бюджет и реформи.
"Усещането, че има неравнопоставеност и неравно третиране на държави е нещо, което не искаме", категорична бе тя.
Според министър Павлова Дъблинският регламент може да се ревизира, но това е в ръцете на европейските лидери, които
според думите ѝ имат собствени вътрешни проблеми, като за пример даде Германия. Според Лиляна Павлова България
няма основания за никакви притеснения, защото на държавата е била дадена отлична оценка от европейските институции
- Европейския парламент, Европейската комисия и Европрейския съвет.
Според Лиляна Павлова европредскедателството дава добра възможност пред България индиректно да се рекламира като
туристическа и бизнес дестинация.
В. Банкерь
√ Българи инвестират в банки и застраховане в Македония
За първото полугодие на 2017 г. стокообменът с Македония възлиза на 344.8 млн. евро и отбелязва ръст с 9% спрямо 2016г.
Това стана ясно на среща на министърът на икономиката Емил Караниколов и македонският вицепремиер по
икономическите въпроси Кочо Ангушев. Двамата обсъдиха потенциалът за разширяване на отношенията в търговията и в
областта на инвестициите с Македония в рамките на първото съвместно заседание на българското и македонското
правителство, което се проведе в град Струмица.
„Македония е важен икономически партньор, предвид предимствата на македонския пазар за българските фирми, като
ниски транспортни разходи и изисквания към стоките, сходни с тези на българския пазар“, изтъкна министър Караниколов.
Той подчерта, че перспективни стоки за износ от България в Македония са изделията с висока добавена стойност като
компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и
оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработвателна, млекопреработвателна промишленост,
винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли).
Караниколов посочи, че България е сред шестте най-големи инвеститори в Македония. През последните години
инвестициите на българските фирми са съсредоточени в следните сектори - банкова и застрахователна дейност,
металургия, хранително-вкусова промишленост, геоложки проучвания, информационни технологии и телекомуникации,
както и в хотелиерството. „Интересът на българските компании към реализиране на инвестиции в Македония е постоянен“,
допълни Караниколов.
Двамата се обединиха и около съществуващите възможности за сътрудничество и създаване на смесени предприятия в
областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, транспортните услуги,
строителството, телекомуникациите и др. На срещата присъстваха още министрите на туризма Николина Ангелкова и на
енергетиката Теменужка Петкова и заместник-министърът на икономиката на Македония Кире Наумов.
Стокообменът между двете страни за 2016 г. възлиза на 639.4 млн. евро., като салдото е положително за България. За
същия период износът към западната ни съседка възлиза на 394.1 млн. евро, а вносът е 245.3 млн. евро.
√ Реформират еврозоната през декември
Ще има среща на върха за реформата на еврозоната на 15 декември в Брюксел въпреки политическата криза в Германия,
потвърди в съобщение в "Туитър" председателят на Европейския съвет Доналд Туск.
"За да бъде ясно: ще има среща на върха на еврозоната през декември", написа той в социалната мрежа. Трябва да
обсъдим за какво, как и кога ще напреднем по икономическия и паричен съюз (ИПС) и банковия съюз, допълни той.
Туск уточни, че се е чул по телефона с председателя на Еврогрупата холандеца Йерун Дейселблум. На срещата на върха
Дейселблум трябва да представи пред ръководителите на страните от ЕС обобщение на постигнато по реформата на
еврозоната.
Сред предлаганите идеи са единен бюджет на еврозоната, която е подкрепяна от френския президент Еманюел Макрон,
както и създаването на Европейски валутен фонд.
Европейската комисия също трябва да даде своя принос, като представи на 6 декември предложения по въпроса.
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Teacher.bg
√ Томислав Дончев: Образованието е първият ни приоритет
"Наскоро четейки нощем разсъждавах над това дали някой европейски народ е променил съдбата си. Малко са. Но между
тези, които са я променили, общото е, че са направили силно образование и институции". Това заяви вицепремиерът
Томислав Дончев при откриването на конференция "Дуалното образование - път на възможностите".
Дончев беше категоричен, че оттук нататък правителството не може да има друг първи приоритет, освен образованието,
ако искаме България да промени съдбата си. По думите му, в момента се обучават хора, които после не се занимават с
това, за което са обучени. В същото време бизнесът също обучава кадри. От това обаче никой не печели и не се постига
желания ефект.
"Голямото предизвикателство е генериране на взаимното доверие между образованието и бизнеса. Дуалното
образование без бизнеса не може да се случи", подчерта вицепремиерът и призова за зряло отношение на бизнеса към
дуалното образование.
"Трябва да се използват позитивните нагласи към дуалното обучение. Те трябва да се надградят", заяви образователният
министър Красимир Вълчев при откриване на конференцията. Вълчев бе категоричен, че все повече ще трябва да се учим
в движение и дуалното обучение ще повиши компетентността да го направим.
Във видеообръщение еврокомисарят Мария Габриел поздрави участниците в конференцията и заяви, че професионалното
образование е задължително условие за всеки на работното му място. Тя обърна внимание, че ние сме изправени пред
цифрова революция, която ни среща с големи предизвикателства, а за успешното им преодоляване са нужни цифрови
умения.
Bloomberg TV
√ БНБ: Търсенето на български стоки от чужбина ще расте
Това респективно ще доведе до ръст на БВП, смятат от централната банка
Външното търсене на български стоки и услуги ще продължи да расте в резултат на глобалната икономическа активност.
Това прогнозират експертите на БНБ в третото издание на „Икономически преглед“ на централната банка, в което се
анализира икономическата и финансовата ситуация на българската икономика и се правят прогнози за развитието ѝ, пише
Investor.bg.
Според тях краткосрочните конюнктурни индикатори се развиват благоприятно през третото тримесечие, което
предполага устойчиво подобряване на икономическата среда до края на годината.
Очакванията на специалистите са за инвестиционната активност да допринесе повишеното частно потребление при
нарастващо вътрешно и външно търсене на стоки и услуги, като се отчитат задържащите се на сравнително ниски нива
цени на петрола и лихвени проценти.
Очакваме тези фактори да допринесат за продължаващо нарастване на реалния БВП през четвъртото тримесечие на 2017
и през първото на 2018 с основен принос на вътрешното търсене, пишат експертите.
В анализа се посочва, че рисковете са балансирани по отношение на външната среда и възможността за по-съществено от
очакваното увеличение на частното потребление и на правителствените инвестиции.
В. Дума
√ Депозитите на домакинствата нарастват с 5,7%, кредитите - с 6,3%
Депозитите на домакинствата са нараснали през октомври с 5,7% на годишна база, а кредите с 6,3%. Това показват данните
на Българската народна банка (БНБ). През октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата) са в размер на 46,600 млрд. лева, което е 47,5% от БВП. На годишна база увеличението е 5,7%,
растежът само през септември 5,9 на сто.
В края на октомври като цяло депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на
71,104 млрд. лева, което е 72,5% от прогнозния БВП. Годишното им увеличение е с 6,7% след растеж с 6,8% през септември.
Депозитите на нефинансовите предприятия са 21,533 млрд. лева, или 21,9% от БВП. Те нарастват на годишна база с 14%
след тяхно повишение с 13,5% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия
намаляват с 19,4% на годишна база след понижение с 14,4% през септември и достигат 2,971 млрд. лева, или 3% от БВП.
В същото време кредитите за неправителствения сектор като цяло в края на октомври са в размер на 52,986 млрд. лева,
или 54% от БВП. През септември кредитите са били за 52,814 млрд. лева (53,8% от БВП), като нарастват на годишна база с
4,2%.
Кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на октомври с 1,5% на годишна база след повишение с
3,1% през септември и достигнат 31,286 млрд. лева, или 31,9% от БВП.
Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 19,662 млрд. лева, което е 20% от БВП. Спрямо октомври 2016 г. те се
увеличават с 6,3% след повишение с 5,9% през предходния месец. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,335
млрд. лева и нарастват на годишна база с 6,4%, докато потребителските кредити възлизат на 7,792 млрд. лева и са с 6,4 на
сто над нивата през октомври 2016 г.
В края на октомври кредитите на финансовите предприятия са в размер на 2,038 млрд. лева, което е 2,1% от БВП,
нараствайки на годишна база с цели 34,1%.
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Vesti.bg
√ Договори за 2 млрд. лева са сключени по ОП "Региони в растеж" досега
Половината от тези средства са насочени към развитието на устойчива градска среда, показват данни на МРРБ
Общо 425 договора на стойност 2,03 млрд. лева (заедно със собствения принос на бенефициентите) са сключени досега по
ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2019 година. Това става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното
развитие Николай Нанков до депутата от БСП Дора Янкова.
Основната част от средствата са насочени към изпълнението на целите по приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ - общо 1,05 млрд. лева при сключени 99 договора.
Като цяло при одобрението на програмата беше заложен фокус към градското развитие. 55% от бюджета, или 1,64 млрд.
лева са предвидени за 39 големи града на територията на страната.
От европейските средства досега са разпределени и 384 млн. лева в 25 договора за развитие на регионална пътна
инфраструктура, а 232 млн. лева (58 договора) - за регионалната образователна инфраструктура.
От началото на програмния период досега по оперативната програма най-голям брой договори са сключени по
приоритетната ос за подкрепа на енергийната ефективност в опорните центрове на периферните райони, става ясно още
от отговора на Николай Нанков. По тази ос има подписани 172 договора на обща стойност 174,3 млн. лева.
Finance.bg
√ Бюджетната комисия намали субсидията за партиите извън парламента
Годишната държавна субсидия за партиите, които са получили един процент от гласовете на последните парламентарни
избори, ще бъде драстично намалена. Сега тя се определя по същия начин, както за формациите, прескочили
четирипроцентната бариера за влизане в Народното събрание – по 11 лв. за всеки спечелен от партията глас на последните
парламентарни избори. Цената на електоралния глас се определя всяка година със Закона за държавния бюджет,
максималният й размер е стигал и до 12 лева.
В четвъртък, при гласуването на текстовете в закона за бюджета за 2018 г. в парламентарната комисия по бюджет и
финанси, депутатите одобриха предложението на „Воля“ извънпарламентарните партии да получават по 1 лв. за спечелен
глас на вота през март. Същевременно оставиха същия размер на субсидията за парламентарните партии – по 11 лева на
глас.
В момента единствената извънпарламентарна партия, която взима държавна субсидия, е партия „Възраждане“ на
Костадин Костадинов, но лидерът й твърди, че я дарява. Той е бивш зам.-председател на ВМРО-БНД, бивш директор на
историческия музей в Добрич и бивш съветник в общината във Варна. Известен като човекът, когото лидерът на „Воля“
Веселин Марешки ударил, като във връзка с този скандал има образувано наказателно дело срещу зам.-председателя на
парламента за лека телесна повреда и рекет, и това е едно от делата, по които Маршеки е със свален имунитет.
При гласуването в бюджетната комисия в четвъртък така се препускало по текстовете, че никой от присъствалите на
заседанието депутати, с които „Капитал“ разговаря, не беше сигурен кои точно са подкрепили предлаганата от „Воля“
промяна в размера на субсидията. Разбрало се, че няма против и въздържали се. Социалистите казват, че не са знаели
предварително за текстовете, защото им били раздадени малко преди комисията да се събере. Очакват в зала да има вече
политическа позиция, информира в.Капитал.
През юни т.г., чрез промени в Изборния кодекс „Воля“ предложи изменения в Закона за бюджета за 2017 г., с което за
всички партии – парламентарни, както и извънпарламентарните, получили над един процент на последните избори,
субсидията да стане един лев за глас годишно. Сега явно са прецизирали идеята си – само за извнпарламентарните партии
с над 1 % спечелени гласове.
Въпросът с държавното финансиране на политическите формации беше част от референдума, иницииран от Слави
Трифонов. Въпреки че резултатите от него не са задължителни, все пак в допитването най-висока подкрепа получи именно
предложението субсидията за партиите да стане 1 лев за глас. Веднага след референдума ГЕРБ обяви, че ще изпълнят
неговите позиции, независимо, че той не можа да събере достатъчно участващи, за да стане задължителен. Бойко Борисов
даже се ангажира да „занули“ държавната субсидия за партиите. После въпросът затихна. При внасянето на тазгодишния
закон за бюджета, от ГЕРБ обещаха да предложат дискусия за намаляване на субсидията за 2018 г., но до този момент не
са предприели нищо.
Starozagorci.com
√ Близо 55% е заетостта в Старозагорско
През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора
е 148.7 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.6% (при 53.2% за
страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 10.5 процентни пункта. Коефициентът на
заетост при мъжете е 61.8%, а при жените - 47.9%.
През третото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 146.1 хиляди.
Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.2% (77.2% за мъжете и 67.1% за жените). В
сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 13.4
процентни пункта.
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Sinor.bg
√ От 2018 г. земеделците ще се осигуряват върху 350 вместо върху 480 лева
При второто четене на Закона за бюджета за 2018 г. депутатите от бюджетна комисия решиха да свалят прага за
осигуряване на земеделските производители от 480 лв. на 350 лева. Още при първото четене на закона депутатите от
опозицията се противопоставиха на предложението на министерството на финансите прагът за самоосигуряващите се,
сред които и фермерите-физически лица, да се покачи от 300 на 480 лева.
Повечето браншови организации също се противопоставиха на това предложение, тъй като рязкото вдигане на тавана
щеше да постави дребните стопани в невъзможност да си плащат осигуровките. Това щеше да предизвика лавина от
фалити или пък минаване на дребните фермери към сенчестата икономика.
Новото решение е компромисно, тъй като 350 лв. е поносим таван, а в същото време ще позволи на фермерите да увеличат
парите си за пенсия.
Publics.bg
√ Европейският съвет одобри сделката за реформирането на схемата за търговия с емисии
Европейският съвет одобри предварителното споразумение, постигнато между Естонското председателство и
Европейския парламент за реформиране на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на Европейския съюз за периода след 2020
г, стана ясно от прессъобщения на Европейския съвет. Приетият текст ще бъде внесен за одобрение в ЕП.
Реформата на СТЕ ще помогне на ЕС да постигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до
2030 г., както е според рамката за енергетика и климат до 2030 г. и Парижкото споразумение.
Освен приноса към намаляване на емисиите по икономически ефективен начин, реформираната схема ще насърчи
иновациите и употребата на нисковългеродни технологии. Вследствие на това ще бъдат създаден потенциал за нови
работни места и растеж, едновременно със запазването на нужните защитни мерки за индустриалната
конкурентноспособност в Европа.
Ревизираната схема ще бъде подсилена чрез следните елементи:
- по-нисък таван на общия обем на емисии;
- временно увеличение на квотите в резерва за стабилност на пазара;
- нов механизъм, ограничаващ валидността на квотите в резерва за стабилност на пазара над определено ниво;
- разпоредбите на новата директива за СТЕ ще бъдат преглеждани редовно.
Ревизията включва редица разпоредби, защитаващи индустрията срещу риск от изместване на въглеродни емисии и
предпазващи от прилагането на междусекторния корекционен фактор, сред които:
- делът на квотите, които ще бъдат търгувани ще е 57% с възможност за намаляване;
- обновени правила за свободно разпределяне;
- секторите, изложени на най-голям риск от преместване на производството си извън ЕС ще получат пълно свободно
разпределение, докато за по-малко застрашените сектори то ще бъде 30%;
- резерва за нови участници първоначално ще съдържа неизползваните квоти от текущия период 2013-2020 г. и 200
млн. квоти от резерва за стабилност на пазара (неизползваните за периода 2021-2030 г. ще бъдат върнати);
- държавите-членки ще могат да продължат да предлагат компенсации за индиректни въглеродни разходи в
съотвествие с правилата за държавна помощ.
Основната цел на ревизиранта СТЕ е да помогне на индустрията и енергийния сектор да посрещнат новите иновационни и
инвестиционни предизвикателства на прехода към нисковългеродна икономика. За целта ще бъдат създадени следните
финансиращи механизми:
- съществуващия механизъм NER300 ще бъде обновен, като ще предлага подкрепа за нисковългеродни иновации във
ВЕИ и проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и вече ще се нарича иновационен фонд, чиито обхват се
разширява и до индустриалните сектори (включително улавяне и използване на вългероден диоксид);
- модернизационен фонд, който ще бъде финансиран чрез тръжна продажба на 2% от общите квоти, а целта му ще
е да насърчи енергийната ефективност и модернизацията на енергийния сектор в дъражви-членки с БВП на глава от
населението под 60% от средното ниво в ЕС. Проекти за производство на енергия, използващи твърди горива ще
бъдат изключени освен тези за топлофикационни инсталации в страни с БВП на глава от населението под 30% от
средното ниво в ЕС за 2013 г.;
- държавите-членки с ниски доходи също ще могат да модернизират своя енергиен сектор с до 40% от квотите,
продадени на търг, за които има възможност да бъдат увеличени на 60%.
Profit.bg
√ Азиатските акции отстъпиха от 10-годишния си връх
Днес азиатските акции се движеха под 10-годишния си връх, докато цените на книжата в Континентален Китай паднаха до
тримесечни дъна след големите понижения от предходния ден, породени от опасенията за нови държавни мерки по
отношение на ограничаване на финансовите рискове и срива на китайския пазар на облигации.
Азиатските пазари не получиха насока от Уолстрийт, тъй като пазарите в САЩ са затворени за Деня на благодарността, а в
петък борсата ще работи със съкратено работно време.
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Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна, след като основният индекс в Хонконг записа
повишение от 0.6%.
Индексът на MSCI се движеше на 0.5% под 10-годишния си връх, достигнат по-рано през седмицата, и е на път да запише
седмичен ръст от 1.4%.
Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0.3% след като пазарите в страната бяха затворени вчера, докато щатските
индексни фючърси останаха почти без промяна след съкратената търговия вчера.
Китайският индекс CSI300 се понижи с 0.9%, до тримесечно дъно, след като вчера записа спад от 3.0%, който бе найголемият от близо година и половина.
Инвеститорите реагираха и на новите държавни мерки, които имат за цел да ограничат микрокредитирането и затягането
на правилата при управлението на активи.
По-рано през месеца китайските акции отчитаха близо 15% ръст от дъната си, достигнати през май и според анализатори,
някои инвеститори са продавали, за да реализират печалби.
На валутния пазар щатският долар остана под натиск, след като протоколът от последната среща на Федералния резерв
показа, че някои от ръководителите в централната банка се притесняват от трайно ниската инфлация.
Еврото се търгуваше на ниво от 1.1846 спрямо долара, близо до едномесечния си връх от 1.1862, достигнат на 15 ноември,
и е на път да отбележи ръст в трета поредна седмица, въпреки провала на преговорите за съставяне на ново правителство
в Германия.
Доларът падна до двумесечно дъно от 111.07 йени вчера и за последно се търгуваше на ниво от 111.33 йени.
По-слабият долар помогна на британския паунд да се задържи на близо шестмесечен връх спрямо щатската валута преди
посещението на британския премиер Тереза Мей в Брюксел по-късно днес.
Паундът за последно се търгуваше на ниво от 1.3295 долара, или малко под достигнатия вчера шестседмичен връх от
1.3337.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха до двегодишни върхове след затварянето на ключовия петролопровод
Keystone, който свързва Канада със САЩ.
Фючърсите на щатския петрол се оскъпиха с 35 цента, до 58.37 долара за барел, или 0.6% над последното им ниво на
затваряне. Те достигнаха цена от 58.58 долара за барел по-рано днес, което бе най-високото ниво от 1 юли 2015 г.
Фючърсите на петрола от сорта брент записаха понижение от 0.3%, до 63.36 долара за барел.
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