Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Канал 3
√ Работодатели на среща с ръководителя на представителството на ЕК у нас
Работодателските организации се срещат с ръководителя на представителството на Европейската комисия в
България
Акцент в разговора ще бъде поставен върху жалбата до Европейската комисия, изпратена от НПРО на 13 септември
т.г.
Национално представителните работодателски организации ще проведат днес среща с ръководителя на
Представителството на ЕК в България, основната тема, на която ще бъде жалбата до ЕК, изпратена от неправителствени
организации на 13 септември тази година.
В оплакването си работодателите сигнализираха на Комисията за неправомерна държавна помощ при изкупуване на
електрическа енергия, произведена от две частни компании.
Работодателите настояват ЕК да установи нарушенията, както и да предостави информация за хода на процедурата по
сигнала за същите нарушения, изпратен и до Комисията за Енергийно и Водно Регулиране. Срещата е закрита за медии, но
изявленията след нея може да гледате на живо по Канал 3.
Списание БГ Предприемач
√ Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите на
работодателите
Лидерите на работодателските организации от Европа и Азия единодушно избраха на Общо събрание в Казахстан,
председателят на УС на АИКБ Васил Велев за ротационен председател на Международния координационен съвет на
организациите(МКСОР). Това е признание за системната, упорита и целенасочена работа на Велев за развитието и
задълбочаването на сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с
европейските бизнес среди. Събранието бе съпроводено от бизнес форуми в градовете Астана и Алмати. Основната тема
на дискусията бе посветена на добрите практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени
институции в разработването и експертизата на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство
и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г.
economy.bg
√ Васил Велев бе избран председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев бе избран за ротационен
председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Това стана по
време на Общо събрание на членовете МКСОР в Казахстан. Велев бе избран единодушно от присъстващите лидери на
работодателски организации от Европа и Азия.
Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията бяха проведени в градовете Астана и Алмати.
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Основната тема на дискусията бе посветена на добрите практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и
правителствени институции в разработването и експертизата на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Васил Велев заяви, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на нови членове, както
и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики, взаимноизгодно
сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат,
законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г.
infovarna.com
√ Г-н Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите
на работодателите
На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на
организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа
и Азия единодушно избраха председателят на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е
признание за системната, упорита и целенасочена работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на
сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди.
Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се проведоха в градовете Астана и Алмати.
Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите
практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата
на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на
нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики,
взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния
климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство
и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на
МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства
в повечето страни.
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2),
Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.
359news.bg
√ Г-н Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите
на работодателите
На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на
организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа
и Азия единодушно избраха председателят на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е
признание за системната, упорита и целенасочена работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на
сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди.
Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се проведоха в градовете Астана и Алмати.
Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите
практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата
на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на
нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики,
взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния
климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство
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и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на
МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.
********
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства
в повечето страни.
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан
(2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Ниските БГ заплати още са предимство
80 на сто от баварските предприятия, работещи в България, са доволни от избора си и биха инвестирали отново в страната.
Това заяви държавният секретар на Баварското министерство на икономиката Франц Йозеф Пширер при връчването на
седмите поред годишни награди на Баварското представителство у нас. Данните са получени от анкета, проведена сред
бизнеса в немската провинция. Резулататите сочат още, че основните предимства на страната ни като инвестиционна
дестинация са ниските разходи за заплати, данъчната система и географското положение. Според баварския бизнес
страната ни трябва да продължи реформата в правосъдната система и администрацията.
За сравнение в края на април проучване на Германо-Българската индустриално-търговска камара сред немския бизнес у
нас показа, че 88% от анкетираните биха инвестирали отново в България.
„Работната заплата у нас е атрактивна за западните инвеститори, но тя ще става все по-висока, така че няма да е основният
мотив в сътрудничеството ни“, коментира по повод данните от анкетата зам.-министърът на икономиката Любен Петров.
„Сред предимствата на България е добре развитото университетско образование. Много рано сте развили този вид
образование, в Бавария това се случи едва през 70-те -80-те години“, добави Пширер. Според думите му в Бавария и преди,
и сега се е залагало основно на занаятчийското обучение.
В България работят около 1000 баварски дружества, като стокообменът между страната ни и немската провинция е 16% от
общия търговски оборот с Германия. Според данни на Баварското бюро за статистика през последните 10 години обменът
на стоки се е увеличил с 60% и през 2014 г. надхвърля 792 млн. евро.
„Бавария е третата по важност федерална провинция. И ако съберем първите три, те правят над 50% от взаимния оборот
между България и Германия“, каза главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара Митко
Василев.
Вестник Капитал Daily
√ Евтините суровини свиха обема на износа извън ЕС през август
От началото на годината обаче повишението му продължава и достига 11 млрд. лв.
След силната първа половина на годината темповете на растеж на износа все повече се забавят. Тази тенденция е повидима при експорта към трети страни, отколкото към ЕС - през август той намалява с 12.8% на годишна база, а вносът с
цели 21.4%. Основен фактор и за двата спада идва по линия на минералните горива и масла (най-вече нефтените). Август
беше месецът, когато цената на суровия петрол сорт брент, който се използва за бенчмарк при голяма част от световната
търговия със суровината, и на петрола сорт Урал – основна суровина за бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим",
достигнаха шестгодишни дъна и това явно се е отразило на стойността на горивата, които внасяме и изнасяме. През август
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цените на основните зърнени култури и на металите също достигнаха най-ниските си нива от осем години. Съответно
експортът на мед и медни изделия към трети страни се е понижил със 7.8% за периода януари-август 2015 г. За сметка на
това сериозен ръст от 22.9% отбелязват продажбите към трети страни на електрически машини и апарати, което означава,
че добавената стойност на износа все пак се движи във възходяща посока, въпреки че суровините продължават да
представляват основна част от него.
Стабилни европазари
За целия период януари-август 2015 г. общият експорт на България (за ЕС и трети страни) се е увеличил с 8% на годишна
база, но това се дължи на по-стабилното представяне на европейските пазари, докато движенията и промените са понепредвидими в износа към трети страни. За първите осем месеца от годината продажбите към трети страни са се
увеличили с 5.3% до 11 млрд. лв., докато тези към ЕС нарастват с 9.7%, показват данните на Националния статистически
институт (НСИ). След спада от 0.5% на износа към ЕС през юли през август той отново нараства – с 6.7%, така че по всичко
изглежда, че основните пазари на България ще продължат да бъдат европейските и тези към съседните балкански страни.
Забавяне на износа обаче може да се очаква и към партньорите ни от ЕС през следващите месеци, като опасения буди
забавянето на германската търговия. Министерството на финансите в началото на месеца обяви, че ръстът на износа (и за
ЕС, и за трети страни) ще се забави през второто полугодие и ще бъде 7.2% за цялата 2015 г., а вътрешното потребление
ще има по-голяма движеща сила за икономиката.
По-евтини минерални горива и мед
Продължава тенденцията износът на България към трети страни да са различни минерални горива и масла (най-вече
нефтени), мед и електрически машини, като поевтиняването на суровините по световните борси се оказва съществен
неблагоприятен фактор за тях. Експортът на минерални горива (най-вече нефтени масла) и на мед отбелязва спад с 15.1%
и 7.8% съответно за първите осем месеца на годината. Логично износът към Сингапур и Гибралтар, две дестинации, към
които изнасяме предимно нефтени продукти, също спада значително.
Големият спад на вноса от трети страни през август от 21.4% също се движи най-вече от понижение при минералните
горива. Така например стойностният обем на внесените горива за месеца е спаднал с 43.4%, докато внесеното количество
е намаляло с 16.4%. Почти двойно (с 46.6%) намалява стойността на внесените минерални горива от Русия през август,
докато като количество спадът е бил едва от 7%. Това означава, че факторът за този спад са преди всичко движенията на
цените на петрола и другите суровини.
Същевременно продажбите на електрическите машини и апарати (най-вече жици, кабели, електронни интегрални
системи), както и на машини за обработка на информацията растат с двуцифрени темпове (виж графиката). От НСИ
посочват още изключително висок ръст (210.8%) на износа на мазнини и масла от животински и растителен произход.
Трябва да се има предвид обаче, че при тях се тръгва от доста ниска база. По-детайлните данни показват, че този скок се
дължи най-вече на нарастването на износа на слънчогледово олио.
Все повече мед за Китай
Няма изненади при данните за основните ни търговски партньори извън ЕС. Това са Турция, Китай, Сърбия, Русия, Сингапур,
САЩ и Македония, които формират 54.9% от износа ни за трети страни. Турция продължава да води убедително
класацията, като стойността на продажбите към нея се повишава с 4.5% на годишна база за януари-август и достига 2.7
млрд. лв. Към тази дестинация изнасяме най-много различни минерални горива (нефтени масла и електричество), мед и
изделия от мед, олово, цинк, гипс, цимент, пшеница и ръж, слънчогледови семки, продукти от какао, остатъци от отпадъци
от хранителната промишленост, електрически машини, пластмаси, дървесина и изделия от дървесина, стъкло.
Въпреки опасенията от забавянето на китайската икономика и поевтиняването на металите, каквито предимно изнасяме
за нея, износът за периода в тази посока се е увеличил със 7.3% до 758 млн. лв. За Китай експортът ни включва най-вече
мед и медни изделия (рафинирана мед), които отбелязват ръст от 8.5%, различни руди и шлаки, където спадът е 19.3%,
както и различни електрически апарати, например незагряващи електрически съпротивления, електрически
трансформатори, табла, панели, части, електронни интегрални схеми, оптични машини.
Най-висок ръст на продажбите имаме към Иран – 131.4%, но там базата е ниска. Все пак за тази дестинация изнасяме
солидно количество торове, тютюн, части за автомобили и безалкохолни напитки.
Очаквано износът към Русия спада с 21% през първите 8 месеца на годината. Спад има при всички основни стоки, които
изнасяме в тази посока – лекарства и хранителни продукти. Въпреки руско-украинската криза експортът ни към Украйна
расте с цели 35% благодарение на повече изнесени нефтени масла (до 137 млн. лв. за първата половина на 2015 г.). Други
дестинации, към които намаляват значително продажбите, са Гибралтар (83.6%) и Сингапур (с 34.7%), както и Сирия
(62.5%).
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Вестник Сега
√ Финансовият министър ще санкционира министерства
МВР няма да получи исканите 21 млн. лв., ако не се реформира
Две седмици преди да стане публичен проектът на бюджет за 2016 г., финансовият министър Владислав Горанов отвори
два фронта срещу администрацията. Министерствата, които не са направили заложените за тази година 10% съкращения
на разходите, ще бъдат санкционирани. МВР пък няма да получи исканите още 21 млн. лв. за обезщетения на
пенсионирали се полицаи, ако не се реформира системата, закани се Горанов вчера.
Нови изисквания за съкращаване на харчовете на ведомствата за персонал за 2016 г. няма да има, но министърът настоява
да се изпълни заложеното орязване от 10 на сто за тази година. За тези, които не успеят, ще има санкции, каза Горанов,
без да уточнява как точно ще накаже колегите си. "Ще продължим да настояваме заложените нива от тази година да бъдат
запазени, тоест нова стъпка на намаление няма да има. Аз ще се чувствам удовлетворен, ако вместим системите върху
тазгодишните лимити", обясни министърът, но успокои, че няма да остави чиновниците без заплати. "Заедно с премиера
снощи имахме дълги дебати как ще приключи 2015 г. Няма да оставим хората без заплати, но това няма да остане и
безнаказано за съответните административни ръководители, които не са направили движение в някаква посока", закани
се Горанов. Всъщност министерствата, които спазват заложените параметри в бюджета за тази година, са много малко, а в
редица разходите не само не намаляват, а растат. Както "Сега" писа, само четири структури - социалното министерство,
министерството на околната среда, ДАНС и Министерството на отбраната - изпълниха заложеното в бюджета. Като цяло
обаче, вместо да намаляват, разходите на ведомствата се увеличават. Излиза, че финансовият министър трябва да накаже
себе си, защото и самият той не е спазил изискването на собственото си ведомство.
Министърът се закани да реформира системата на МВР и през бюджета, ако се наложи. Горанов заяви, че няма да отпусне
исканите от МВР нови 21 млн. лв. за изплащане на обезщетенията на пенсионираните полицаи, ако не се направи
прекатегоризация на служителите на ведомството. "Няма да им дам. Аз съм поставил едно условие към колегите от МВР,
което те упорито отказват да изпълнят, въпреки че е твърде логично. Аз продължавам да смятам, че тези, които могат да
бъдат набити на улицата, примерно през уикенда, трябва да бъдат първа категория, тези, които стоят на бюра и не са
изложени на такъв риск, трябва да бъдат трета категория, така както и министър-председателят примерно", коментира
Горанов.
Около 6000 чиновници във ведомството трябва да преминат от първа в трета категория, но това означава да им бъдат
отнети привилегиите на ранното пенсиониране и обезщетението от 20 заплати. "За съжаление все още не виждам
движение в тази посока, дори се изкушавам с бюджета да иззема инициативата за нормативни промени в тази посока",
каза той. Намеренията на кабинета за провеждане на пенсионна реформа в сектор "Сигурност" обаче доведоха до
напрежение сред служителите и протести. Ръководствата на силовите ведомства имат срок до януари да предложат
диференциране на длъжностите, които могат да се възползват от ранното пенсиониране.
Горанов вижда още резерви в сферата на отбраната и съдебната власт. "Това са системи, които могат да бъдат
оптимизирани, но по една или друга причина години наред нищо не се случва", заяви той.
ДОБРИ НОВИНИ
Финансовият министър заяви, че догодина няма да има общо увеличаване на заплатите в бюджетния сектор. За
работещите в системата на образованието и в социалната сфера обаче се залага ръст на заплатите в бюджета за 2016 г.
Няма все още конкретни числа - с колко ще се увеличат възнагражденията в тези две сфери. За учителските заплати до
края на годината ще има и 20 млн. лв. като бонуси. Служителите на социалните агенции - по заетостта, за социално
подпомагане и в Националния осигурителен институт - са на опашката по възнаграждения спрямо колегите си от другите
министерства. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, но след актуализираната
макроикономическа прогноза ще стане ясен процентът. От НОИ залагат 2.6% увеличение. Горанов заяви, че се обмисля и
увеличението на минималната заплата за 2016 г. Според тригодишната бюджетна прогноза възнаграждението трябва да
стане 420 лв.
Вестник Монитор
√ ИВАЙЛО ИВАНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ:
Режем помощите на 1000 мързеливи безработни
6% повече българи на социално подпомагане. Обучаваме приемни семейства да се грижат за сирийчета. 1297 души чакат
място в дом за възрастни.
Визитка:
Ивайло Иванов е роден през 1967 г. в град Тетевен
Завършил е ВФСИ “Димитър Ценов” – Свищов, специалност “Финанси и кредит”
В Агенцията за социално подпомагане (АСП) работи от март 2003 г., последователно във финансово-счетоводен отдел,
Инспектората на АСП, после оглавява дирекция „Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността”
От ноември 2003 г. до август 2009 г. е заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, а от 1
септември 2009 г. е изп.- директор на агенцията
- Г-н Иванов, една от приетите промени в Закона за семейни помощи за деца предвижда детските надбавки да се дават в
натура вместо пари при определени случаи. За колко деца тази година сте предприели тази мярка?
- С новите промени, в сила от 28 юли, семейните помощи се определят на еднократни и месечни и се предоставят в пари
и/или в натура. Така бе въведено понятието „помощи в натура”. Мерките целят превенция на риска помощите да не бъдат
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използвани за детето, а за насърчаване на отговорното родителство бяха допълнени основанията, при които помощите да
бъдат предоставяни в натура, например за непълнолетните майки на деца до 1 година. Преди въпросните промени
семейните помощи се предоставяха изцяло или частично под формата на социални инвестиции. Тази мярка се
предприемаше в случаите, когато родителите не полагат грижи за децата си и помощта не се използва по предназначение.
За първото шестмесечие на тази година семейни помощи под формата на социални инвестиции са отпуснати за 596 деца,
помощ в натура за юли и август – на 100 деца.
- Колко и какви други социални помощи и плащания сте спрели заради злоупотреби? Каква е тенденцията спрямо
предходната година?
- Както е известно, лицата в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи, са задължени да полагат
общественополезен труд 14 дни по 4 часа в месеца. Санкции има при отказ да се полага такъв - месечната помощ се спира
за срок от два месеца. При средномесечно 45 736 лица, насочени да полагат общественополезен труд, близо 1000 не го
полагат по неуважителни причини, поради което помощта им е спряна за срок от два месеца. На 396 лица помощта е
спряна за срок от 2 години заради повторен отказ. Санкции има и за семейства, чиито деца са допуснали 5 или повече
неизвинени отсъствия в училище за съответния месец. За учебната 2014 - 2015 година санкционираните семейства са били
4895 средномесечно. За същия период заради 3 или повече отсъствия на дете от предучилищна са били санкционирани
549 семейства средномесечно. Заради липса на задължителните имунизации средно на месец са санкционирани 52
семейства. Тези, които не използват по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от това си право за
следващата зима. За отоплителен сезон 2013 - 2014 г. са санкционирани 290 лица и семейства, а за отоплителен сезон
2014/2015 г. - 282 лица и семейства.
- Затяга се контролът и за получаване на еднократната помощ за майки студентки. Колко жени са се възползвали от този
вид подпомагане тази година?
- За получаване на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка в размер на 2880 лева се въвеждат
условия майката да е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето, да не е
осигурена и да не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално
осигуряване. Изплащането на помощта се извършва на два пъти. След раждането на детето се изплащат само 50 на сто от
общия размер на помощта. Останалата сума ще се изплаща след представяне на уверение за записан следващ семестър
или завършено висше образование, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст от детето. Тези промени са
ясна законодателна реакция на ескалацията на исканията за този вид подпомагане и основателните съмнения за
злоупотреби. През миналата година 7207 майки студентки са получили подпомагане на това основание, а общата
изплатена сума възлиза на 20 742 699 лева. През 2013 г. този вид помощ са получили 4532 майки студентки, като са
изплатени 12 990 474 лева. Сравнението между 2013 и 2014 г. показва, че отпуснатите помощи за майки студентки са
повече с около 60%. До август 2015 г. са издадени заповеди за отпускане на помощта на общо 3208 майки студентки.
- Увеличават ли се българите, които разчитат на социално подпомагане?
- От началото на годината до края на юни с еднократни, целеви и месечни социални помощи в страната са подпомогнати
58 038 лица и семейства. За същия период на миналата година са подпомогнати 54 662 лица и семейства. Т.е. има
увеличение с около 6%. Има незначителен ръст на хората с ниски доходи, които се възползват от целеви помощи за
отопление. През зимния сезон 2013 – 2014 година са подпомогнати 251 876 домакинства, а миналата зима те са били 254
998.
За тази година кампанията за подаване на молби продължава, затова не можем да направим сравнителен анализ. Към 2
октомври са подадени 237 890 молби-декларации.
- На фона на имигрантския поток, който залива България и Европа, колко чужденци с бежански статут са поискали достъп
до помощи и социални плащания?
- Малко чужденци са поискали достъп до социални помощи. Към края на юни е подпомогнато петчленно семейство от
Ирак с хуманитарен статут, едно тричленно семейство от Сирия и 2 лица с хуманитарен статут от Кот д`Ивоар и Сирия. С
еднократна парична помощ е подпомогнато едно семейство със статут на бежанци от Афганистан. По Закона за интеграция
на хората с увреждания се подпомагат 7 лица с месечни добавки за социална интеграция.
- Колко са децата имигранти без придружител, които се намират в България, и има ли приемни семейства, които да искат
да поемат грижата за тях?
- През второто тримесечие на 2015 г. отделите “Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане“ са работили
по 452 случая на непридружени деца, търсещи закрила в страната. За 13 деца от Кот д‘Ивоар, Афганистан, Ирак, Гана и
Сирия е предприета мярка за закрила – предоставяне на социални услуги съгласно разпоредбите на Закона за закрила на
детето. Към момента няма утвърдени приемни семейства, които да предоставят приемна грижа за непридружени деца
бежанци. Действия по въпроса обаче са налице. Агенцията за социално подпомагане, съвместно с Върховния комисариат
за бежанците към ООН в България, организира и проведе две обучения на обучители на приемни родители за
предоставяне на специализирана приемна грижа на деца имигранти.
- Какво се случва с процеса на преструктуриране на домовете за възрастни хора?
- В началото на 2014 г. беше приета националната стратегия за дългосрочна грижа, която очертава визията за развитие на
услугите за възрастни хора и хора с увреждания. Стратегията предвижда изграждане на мрежа от достъпни и качествени
услуги в общността и в домашна среда, която да осигури възможност за подготовка и извеждане на възрастните хора и
хората с увреждания от специализираните институции. Заради процеса по деинституционализация през 2015 г. на
територията на страната са разкрити 28 нови социални услуги в общността за пълнолетни лица - 16 защитени жилища, 9
центъра за настаняване от семеен тип и 3 наблюдавани жилища.
- Колко души в момента живеят в старчески домове и колко чакат място?
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- Към момента на територията на страната функционират 81 дома за стари хора с общ капацитет 5563 места. Чакащите за
настаняване са 1297 лица общо от цялата страна, но тази бройка е изключително динамична и се променя в двете посоки
буквално всеки ден. По ясни демографски причини по-големият интерес е към домовете в големите населени места.
Например на територията на София има 3 дома за стари хора, които функционират при пълен капацитет от общо 660 места.
Броят на чакащите настаняване в тях е 292 лица от цялата страна.
investor.bg
√ Първи спад на износа от 9 месеца
Понижението през август се дължи на срива на експорта за страните извън ЕС, който е първият двуфицрен от 13
месеца насам
През август общият износ на България спада за пръв път от 9 месеца. Понижението се дължи на срива на експорта за
страните извън Европейския съюз (ЕС), който е едва третият за тази година, но пък е първият двуцифрен от 13 месеца
насам.
Износът към държавите членки на ЕС отново расте, след като през юли проблемите на Германия и Гърция доведоха до
първи спад на продажбите за Стария континент от 8 месеца.
Освен това общият внос бележи първи спад от януари 2015 г., което е сигнал за по-слабото вътрешно търсене на старта на
третото тримесечие. Понижението се дължи на по-ниското търсене на стоки от т.нар. трети страни, тъй като то пада за
четвърти месец тази година, докато понижението на импорта от ЕС е едва второто за годината.
В осмия месец на годината общият износ на България намалява с 1% на годишна база. През месеца той е за 3,77 млрд. лв.,
а за 8-месечието възлиза на 30,36 млрд. лв., което е с 8% повече в сравнение с периода януари-август 2014 г.
В същото време общия внос е надолу с 11,6%, като през август се равнява на 3,81 млрд. лв. От началото на годината
стойността му е 34,03 млрд. лв., като е с 3,1% повече спрямо осемте месеца на 2014 г.
Заради по-резкия спад на импорта през месеца търговският дефицит намалява 11 пъти до 46 млн. лв. За 8-месечието
подобрението е с 24,3%, или с 1,2 млрд. лв., като недостигът по търговското салдо в края на периода се понижава до 3,77
млрд. лв.
Износът за ЕС отново по пътя на растежа
След като през юли експортът за Стария континент записа своя първи спад от 8 месеца, през август той отново е нагоре.
Този път растежът е от 6,7% на годишна база, показват предварителните данни на НСИ. Въпреки това той не успява да
компенсира резкия срив на износа за трети страни.
През август за основния ни търговски партньор - държавите членки на ЕС, сме изнесли стоки на стойност 2,458 млрд. лв.
така от началото на годината общият им обем възлиза на 19,23 млрд. лв., което е с 9,7% повече спрямо миналата година.
Същевременно вносът от Европа спада с 4,2% на годишна база. Това е първото понижение от януари 2015 г., когато
импортът намаля с 0,9 на сто. През август вносът от страните членки на ЕС се равнява на 2,36 млрд. лв., а от началото на
годината е вече 21,56 млрд. лв.
Така август 2015 г. се оказва първият от над четири години насам, в който регистрираме положителен търговски баланс с
държавите от ЕС на месечна основа. Сега той е в размер на 96,4 млн. лв. при 32 млн. лв. през май 2011 г., показва справка
на Investor.bg на база данните на НСИ.
Износът към трети пазари с първи двуцифрен спад от 13 месеца
През август износът към страните членки извън ЕС намалява с 12,8% на годишна база. Това е третото понижение за
годината след такова от 2,8% през януари и 0,7% през май, издават данните на НСИ.
През месеца обемът на изнесените зад граница стоки към трети страни възлиза на 1,31 млрд. лв. От началото на годината
стойността му е 11,03 млрд. лв., като все пак е с 5,3% повече спрямо същия период на 2014 г.
Вносът от трети държави се срива с 21,4 на сто на годишна база. Това е четвъртото понижение за годината. Обемът на
импортираните стоки е 1,45 млрд. лв., а от началото на 2015 г. възлиза на 12,5 млрд. лв. Вносът на България от трети страни
за първите осем месеца на 2015 г. намалява с 2,8% спрямо същия период на 2014 г., показват още данните на националната
статистика.
По този начин дефицитът по търговското салдо на България с контрагенти от трети страни намалява с 909,7 млн. лв. до 1,45
млрд. лв. В относително изражение това е спад от 62,6%. Само през август понижението е с 58,8% на годишна база до 142,4
млн. лв.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Русия, Сингапур, САЩ и Македония, които формират
54,9% от износа за трети страни. Най-голям пък е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.
Тенденциите при едни от ключовите ни партньори извън ЕС са обобщени в таблицата.
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Таблица: Investor.bg по данни на НСИ
√ НЗОК подкрепя въвеждането на пръстов идентификатор при постъпване в болница
Не става въпрос за отпечатък, а биометрични данни и няма да се събират пръстови отпечатъци, обяснява член на
Надзорния съвет на Касата
Националната здравноосигулителна каса (НЗОК) ще подкрепи въвеждането на пръстов идентификатор за постъпване в
болница. Това стана ясно след заседание на Надзорния съвет на Касата, съобщи БНР.
От НЗОК обясняват, че след въвеждането на чекирането с лични карти, болниците са спестили общо около 10 млн. лева,
но системата може да бъде заобиколена, заради което Касата одобрява идеята за пръстов идентификатор.
Членът на Надзорния съвет на НЗОК от пациентската квота Станимир Хасърджиев обясни след заседанието, че досега за
чекиращата система за вход в болница Касата е инвестирала 50 хиляди лева, като разходът на болниците средно за четци
е бил 1,4 милион лева.
Месечно от чекиращата система досега е изчислено, че са спестени около 1,5 милион лева.
"Оказва се, че тази система може да бъде заобикаляна чрез копия от личната карта. Ако се въведе пръстовият
идентификатор, гражданите ще могат да контролират какво се случва с техните пари", обясни Хасърджиев.
Става дума не за пръстов отпечатък, а за биометрични данни, така че няма да се събират пръстови отпечатъци от хората,
а ще се генерира код до системата, обясни експертът
Това ще е по-евтин и ефикасен начин, защото ще се надгради досега съществуващата чекираща система, каза още той.
√ Нов механизъм на заплащане на надлимитна дейност искат болници
Българската болнична асоциация предлага реално извършена дейност да се плаща, а лимитите да отпаднат
Да бъде приет нов механизъм на заплащане на отчетената надлимитна дейност за реално извършено лечение от
болниците настояват в свое становище от Българската болнична асоциация (ББА). Писмото е изпратено до премиера Бойко
Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, управителя на
НЗОК д-р Глинка Комитов и председателя на Надзорния съвет на касата Кирил Ананиев.
Преди дни стана ясно, че казусът със заплащането на извършената надлимитна дейност се задълбочава.
Според болничната асоциация ако не бъде намерен нов механизъм за заплащане, дългогодишните проблеми в системата
на здравеопазването ще се задълбочат.
Преди дни управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов каза, че има информация
за извършена надлимитна дейност от болниците, която не е фактурирана и затова Касата ще прави собствена проверка за
извършената надлимитна дейност.
Още миналата седмица министър Петър Москов заяви, че надлимитната дейност няма да се плаща.
От асоциацията подкрепят призива на Българския лекарски съюз за изплащането на изработената над определения лимит
дейност и настояват да се актуализира бюджетът на НЗОК, за да бъдат изплатени тези задължения, които по данни на БЛС
към края на годината ще достигнат 65 млн. лв.
Настоява се и за отпадане на методиката за финансиране на дейността на лечебните заведения, изработена от предишното
управление на НЗОК чрез налагане на лимити. Според ББА тази методика ограничава правото на избор на пациента, връща
старата система на бюджетно финансиране и „убива“ конкуренцията между лечебните заведения.
В становището се заявява, че отказът за изплащане на реално извършено лечение на пациенти в българските болници с
основание, че финансирането на това лечение е извън ограничителни бюджети, е крайно несправедливо. Според
болничната асоциация не може да има лимит, когато има страдащи хора, търсещи лечение. Според тях лимитите водят до
тежко накърняване на и без това намаленото доверие на гражданите към българската здравна система.
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От ББА посочват още, че нямат нищо против да се въведе строг контрол при хоспитализацията на пациенти и подкрепят
всяко едно предложение за това. Те подчертават и че в голямата си част натрупаните задължения на НЗОК към лечебните
заведение за надлимитна дейност се дължи на спешно приети пациенти.
epicenter.bg
√ Министър Божидар Лукарски: Икономическите отношения с Германия са наш приоритет
Берлин ни препоръча да засилим популяризирането на тракийското наследство, както и възможностите за развитие
на круизния туризъм
„България отдава приоритетно значение на развитието на двустранните търговско-икономически отношения между
България и Германия. Доказателство за значението на Германия като водещ външнотърговски партньор на България е
непрекъснато увеличаващият се брой германски фирми, опериращи на българския пазар”. Това заяви министърът на
икономиката Божидар Лукарски при откриването на 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране, която се
проведе днес в Берлин.
По думите на министъра, независимо от активните връзки, възможностите на България и Германия са значително поголеми и следва да обединим усилията си за още по-ефективно сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на
Министерството на икономиката (МИ).
Министър Лукарски подчерта, че след постигането на споразумение за решения по казуса “Кльостерс-Цемеко”,
благодарение на което са възстановени инвестиционните гаранции на федералното правителство за проекти в България,
вече се отчита повишен интерес от страна на германски компании към България. Според него Съвета за коопериране
трябва да се използва за привличане на нови инвестиции и участие на германски компании в проекти от национално и
европейско значение. Той добави, че българската страна проявява явен и траен интерес към задълбочаване на връзките с
германски партньори.
Съпредседателстващият Съвета от германска страна държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и
енергетиката на Германия Уве Бекмайер изрази надежда, че Съветът ще допринесе България да стане още попривлекателна дестинация за германските инвестиции. По думите му един ясен курс към реформи с помощта на
структурните и кохезионните фондове може да помогне България да се утвърди като фактор на стабилност в региона.
Той посочи още, че е голямо значението на България за европейските енергийни проекти. Подчертана бе и готовността на
Германия да подпомогне страната ни по отношение на дуалното обучение, за да може младите специалисти да остават в
родината си и да развиват българската икономика.
Посланикът на България в Германия Ради Найденов също изтъкна важността на споделянето на опита на Германия за
дуалната форма на обучение, както и важната роля на германските инвеститори в подготовката на кадри. Той даде пример
с обучените в Германия български инженери, които се връщат в страната ни, за да работят за българското предприятие на
германската “Луфханза Техникс”.
По време на 9-та сесия бяха обсъдени теми в областта на енергийната ефективност, селското стопанство и хранителновкусовата промишленост, електронното управление, търговията и малките и средни предприятия, образованието и
туризма. Българската земеделска продукция да получава германски знак за качество, беше предложено по време на
заседанието на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост в рамките на Съвета.
Решено беше да се създаде контактна група на тема “производителни кооперативи”. Германската страна заяви готовност
да подпомогне обучението на българските фермери по отношение на кооперирането, както и за въвеждане на добри
земеделски практики.
По отношение на туризма от германска страна бе отправена препоръка страната ни да засили популяризирането на
тракийското наследство като привлекателен туристически продукт, както и възможностите за развитие на круизния
туризъм. Договорено бе засилване на сътрудничеството по отношение на рекламата на нашите туристически продукти на
германския пазар.
В областта на енергетиката беше дискутирана темата за подпомагането на дуалното обучение на технически кадри в
отрасъла. Бяха потвърдени договореностите от заседанието на работната група по енергетика преди месец за
сътрудничество и обмен на опит по подготовката на регулаторната политика в областта на енергетиката и по-специално
либерализацията на пазара на природен газ. В областта на Информационните и комуникационни технологии беше
договорено сътрудничество при въвеждането на цифровия единен пазар и на електронно управление.
Образованието на специалисти чрез работа във фирми беше сред акцентите и на работната група по малки и средни
предприятия. Беше обсъдено гарантирането на справедливо участие на български и германски предприятия от дребния и
среден бизнес в търгове и конкурси. Беше отчетено, че след двегодишна пауза отново има интерес от сътрудничество и
експорт от представители на МСП.
Предложение за Създаване на контактна точка в Министерство на транспорта за германски инвеститори в
инфраструктурата беше лансирано в работната група по инфраструктура. Бе предложено също така използването на опита
на “Дойче бан“ по отношение на работа с държавата. Представена беше концесионната програма на Министерство на
транспорта, както и беше договорено партньорство в развитието на пристанищната инфраструктура.
Преди началото на пленарното заседание министър Лукарски присъства на подписването на Писмо за намерение между
Българска банка за развитие и Кредитната банка за възстановяване KfW, свързано с подготовката на Договор за заем в
размер на 100 млн. евро за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност 2015-2016. От българска
страна подпис положи Билян Балев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, а от немска Ингрид Хенгестер,
член на Управителния съвет на KfW.
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