Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БГ предприемач
√ Ще преодоляваме недостига на специалисти със стимули, а не със санкции
Това заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на среща с ръководителите на национално
представителните работодателски организации. Единствено стимули, а не санкции могат да помогнат за осигуряване на
достатъчно квалифи цирани специалисти за българската икономика. Около този принцип се обединиха министърът на
образованието и науката проф. Николай Денков и ръководителите на национално представителните работодателски
организации на среща днес.
Един от възможните работещи механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в дефицитни
професии и специалности, предложи Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в
България. МОН ще работи в тази посока, обеща министър Денков. Той е убеден, че наказателната мярка висшисти да
възстановяват разходите за своето обучение в България, ако работят в чужбина, би имала обратен ефект: „Такова
изискване би изгонило младите хора от българските университети“, смята министърът.
Проф. Николай Денков приветства всякакви съвместни инициативи на бизнеса с общините и училищата, които отговарят
на интересите на всички страни. Държавата ще подкрепи също общите проекти между бизнеса и науката не само на
национално, но и на регионално ниво.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочи няколко основни проблема, за
решаването на които държавата и работодателите могат да работят заедно. Качеството на професионалното образование
и обучение, балансът между търсене и предлагане на специалисти, квалификацията на учителите са само част от тях.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предложи съдействието на бизнеса при
изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение.
Васил Велев настоя финансирането да се обвърже с потребностите на икономиката, а не прилагания в момента принцип
„Парите следват ученика и студента“. Той напомни, че от 2014 г. се чака Наредба за защитените професии, която поне
частично да спре упадъка на професионалните гимназии.
Работодателите обърнаха специално внимание на необходимостта от пълни регистри на дипломите за всички
образователни степени и удостоверенията за професионална квалификация. В момента например няма регистър на
документите за професионална квалификация, издавани от лицензираните центрове към НАПОО.
„В момента ни ползват като помощно средство, а ние искаме да сме вътре в образователния процес, като участваме
например в подготовката на програмите и в провеждането на практическото обучение“, заяви Иван Бойков – заместникпредседател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и изпълнителен директор на
Камарата на строителите в България. „Всички повдигнати теми са приоритетни за екипа на МОН. Разчитам на вашата
подкрепа, за да ги реализираме“, посочи министър Николай Денков.

klassa.bg
√ БСП е за засилване на реалната икономика и индустрията
"Десетгодишното членство на България в ЕС не донесе на страната желаното благосъстояние, ето защо основните цели на
програмата на БСП са икономика-заетост-доходи-растеж". С тези думи съпредседателят на Съвета по финанси, икономика
и енергетика към НС на БСП Борислав Гуцанов откри във вторник обсъждането на част "Икономика" от платформата на
партията. Той акцентира пред присъстващите икономисти, експерти, представители на синдикални и работодателски
организации и граждани на три тревожни обстоятелства, които са в основата на промените, предложени в програмата.
Първото се отнася до бюджета на страната. "През последните повече от 25 г. се прави един бюджет на оцеляването, от
който и да е кабинет. Едва ли не копи/пейст, без да има ясни приоритети, още повече дългосрочни за икономиката.
Считаме, че тази практика трябва да бъде прекратена", каза Гуцанов.
Макрорамката на България, в която около 67% от БВП идват от сферата на услугите, 19% от индустрията и производството
и 5-6% селското стопанство, е второто притеснително обстоятелство. То е неприемливо на фона на това, че остава малко
време, в което може да се разчита на еврофондовете, заяви Гуцанов, аргументирайки необходимостта от реорганизация
и засилване на дела на реалната икономика и на индустрията.
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Третото обстоятелство е държавният дълг. В средата на 2014 г. той е 18,8 млрд.лв., а към днешна дата около 27 млрд.лв.,
или около 30% от БВП. "Всичко това ни притеснява и беше водещо при подготвянето на програмата плюс малките и
средните предприятия (МСП), които са около 320 000 и 994 000 души са заети в тях", подчерта Борислав Гуцанов.
Водена от разбирането, че икономиката и образованието са двете направления, решаващи за излизане на държавата от
дълговата спирала, в която се намира в момента, и които могат да я направят конкурентоспособна. БСП предлага създаване
на два фонда. Единият - "Индустрия" с първоначален капитал от 500 000 лв., с който държавата реално да подпомага
развитието на икономиката, нейното възраждане и създаване на нови предприятия в различни сектори. Другият "Образование", който да подпомага обучението на специалисти и развитието на високи технологии.
Предлаганите мерки за МСП бяха оценени в последвалата дискусия от Васил Велев, шеф на Асоциацията на
индустриалния капитал в България като полезни и необходими. Той обърна внимание на състоянието на образованието
и на липсата на интерес към природо-математическите специалности. "Човешките ресурси са основният проблем пред
икономиката днес и тук стои въпросът не само за образованието, а и за миграцията", каза Велев. Той предупреди
левите, че предлаганите от тях мерки за увеличаване на ставката на данъка на физически лица за приходи над 20 000
лв. месечно няма да сработят, ще бъдат лесно заобиколени и даде примери как това ще се случи.

Важни обществено-икономически и политически теми
news.bg
√ Радев наложи вето върху закона за концесиите
Президентът Румен Радев наложи вето върху закона за концесиите. Това съобщи самият той на извънреден брифинг.
Законът e бил приет в последните часове на предишния парламент с минимално мнозинство. Освен това този закон
поставя под въпрос основни принципи и въвежда широки граници за субективизъм, заяви своите мотиви държавният
глава. Законът също така, според президента Радев, дава възможности за корупционни практики и за вземане на решения,
ощетяващи обществения интерес. Освен това налага промени в още 29 други закона.
Подобни ключови промени трябвало да се случват, според президента Радев, след широк обществен дебат и с грижа за
националната сигурност.
Възможните санкции от необнародването на закона са несъизмерими с потенциалните рискове и щети от неговото
прилагане, категоричен бе държавният глава.
Вярвам, че при бъдещото обсъждане на закона институциите ще подходят отговорно към обществото и бъдещите
поколения и при спазване на европейското законодателство, призова Румен Радев.
Припомняме, в последните дни редица политически сили и граждански сдружения призоваха държавният глава да наложи
вето върху закона.
Сред тях са "Зелените", "Нова република", КТ "Подкрепа", КНСБ, Народно социално движение, природозащитници и др.

Медиапул
√ Нови 40 млн. евро за малките и средните предприятия
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се
осигуряват допълнителни 40 млн. евро финансиране за малките и средни предприятия в България, съобщиха от
Европейската комисия.
Средствата са по програма "Косме" (COSME) на Европейската комисия и се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд
за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Плана "Юнкер".
ЕИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 млн. евро, с която НГФ ще подкрепи финансиране за 40 млн. евро към
малките и средните фирми в България, които изпитват затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения.
Очакванията са през следващите три години от споразумението да се възползват 330 компании у нас.
"Подкрепата за малките и средни компании е от изключително значение за европейските икономики. Горещо приветствам
това ново споразумение, сключено в рамките на ЕФСИ, от което ще се възползват 330 български малки и средни фирми в
цялата страна", заяви главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт.
"Косме" (COSME) е програма на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия за периода 2014-2020 г.
с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60% от тези пари трябва да бъдат насочени към подобряване на достъпа до
финансиране за МСП в Европа посредством два финансови инструмента.
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Главна инспекция по труда
√ Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори
Стартира работата на новия програмен продукт за издаването на образците, изграден по проект „Оптимизация и иновации
в ИА ГИТ“
Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts, който
позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в
извънработното за администрацията. От началото на февруари е достъпна за външни потребители системата, която има
за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка по силата на
трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори. Подготвено е и
подробно Ръководство за работа с програмния продукт, предназначено за външните потребители.
Инструкции за работа със софтуера, достъпът до системата и до ръководството е осигурен чрез специален банер на сайта
на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg и през рубриката „Административно обслужване“, подрубрика е-Услуги
http://gli.government.bg/page.php?c=67&d=2790. Входът в системата се осъществява чрез потребителско име и парола.
Земеделските стопани, които при регистрирането си като такива в Министерството на земеделието и храните са
предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и линк за въвеждане на парола на
съответния email-адрес. Тези, които не са предоставили такъв и съответно ИА ГИТ не разполага с тяхна електронна поща,
могат да получат потребителско име и парола на място в дирекциите „Инспекция по труда“.
Продуктът „Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на
трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ е част от Дейност 10 „Подкрепа на практики, насочени към борба
със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.
Финансирането за него е осигурено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Достъп до онлайн системата за регистриране на еднодневните
договори и до ръководството за използването й е осигурен и през изградения специално за проекта сайт
http://innovation.gli.government.bg, рубриката „Дейности“, подрубрика „Дейност 10.
С надградената система се цели да се намали времето за цялостното администриране на еднодневните трудови договори.
Тя има функция за директно генериране на данни за наето лице, когато то вече е работило при даден работодател. Има
калкулатор, който, след въвеждане на желания брой договори за резервиране, изчислява каква сума за осигуровки социални и здравни, трябва да внесе авансово земеделският производител. В разписката - неразделна част от
еднодневния договор, след въвеждане на ЕГН на наетото лице автоматично се генерира нетната сума, която трябва да му
бъде изплатена като възнаграждение след удържане на Данък общ доход и на осигурителните вноски за негова сметка.
Изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и за здравно осигуряване, които
трябва да бъдат удържани на лицето.
Остава възможността за образците на еднодневни трудови договори да се заверяват и в дирекциите „Инспекция по труда“.
За да бъде сключен трудовият договор, той трябва да бъде разпечатан в два идентични екземпляра и подписан от двете
страни. Изискване на българското законодателство е трудовият договор да бъде сключен писмено.
При необходимост от съдействие и информация, свързана със системата, земеделските стопани могат да се обръщат към
служителите в териториалните дирекции „Инспекция по труда“, както и на телефони 02 8101 724; 02 8101 708.
Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава приоритет за ИА ГИТ и през
2017 г., тъй като тя остава рискова както по отношение на възникването на трудовите правоотношения, така и по
осигуряването на безопасност и здраве при работа. През 2016 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили над 3900
проверки в отрасъла, което е ръст с 50% спрямо 2015 г. Установените случаи на работа без трудови договори са 242 при
122 през 2015 г., което е два пъти повече. Този ръст е много по-висок, отколкото е ръстът на проверките. Друг показател за
подобрената ефективност на контролната дейност в отрасъла е голямото намаление на трудовите инциденти. През 2016 г.
НОИ отчита 26 трудови злополуки на работното място в икономическата дейност „Растениевъдство, животновъдство и
лов“. През 2015 г. те са били 45. Смъртната злополука през м.г. е една при шест година по-рано.
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√ Социалният диалог и мерки срещу безработицата – важните проблеми пред кабинета
Двама бивши социални министри очертаха приоритетите в социалната сфера пред служебния кабинет
Възстановяването на социалния диалог трябва да е приоритет за служебния кабинет според бившия социален министър
Тотю Младенов. За друг бивш ресорен министър - Христина Христова, проблемът с новия механизъм за минималната
работна заплата трябва да бъде решен от новото правителство.
Пред БНТ Младенов и Христова дадоха своите съвети и оценки за служебното правителство. Те коментираха важните
въпроси в социалната политика и нуждата правителството да работи над тях.
Според Тотю Младенов заради късия времеви период на служебния кабинет с предимство трябва да се работи върху
социалния диалог, “защото в индустриалните отношения между труда и капитала има проблеми”.
“Най-добрият начин да се решават тези проблеми е един активен социален диалог на всички нива - национално, ниво
отрасъл и ниво фирма. Трябва да се възстанови на някои места доверието между труда и капитала, за да може фирмата
да е конкурентоспособна и да има качествени кадри”, каза бившият министър.
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За Христова важно решение наред с минималната заплата е казусът с огромния дефицит в пенсионно-осигурителната
система.
“Ще ми се това служебно правителство да направи анализ на това. Мисля, че то може да направи нещо, което не направиха
предишните няколко правителства - да се приеме механизъм за определяне на работната заплата”, каза тя.
Проблемите с високата младежка безработица също биха могли да се овладеят, смята Христова.
По думите й нивото на безработицата е намаляло, но има изключително много образовани хора, с висше образование,
които не могат да си намерят работа. Това не е нормално, отчете Христова.
И според Тотю Младенов е важно синдикатите и работодателите да започнат да работят по въпроса с квалификацията на
хората.
„Има ги средствата за това. За обучение квалификация заетост. Това е изключително важно“, посочи той.

investor.bg
√ За месец НАП образува 8 хил. изпълнителни дела за неплатени данъци
Данъчните съветват своите клиенти до 7 дни да погасят задълженията си, както и да осъществят незабавен контакт с
публичен изпълнител, ако вече е образувано дело
Общо 8 хил. длъжници с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са в процедура по събиране с изпълнително
дело, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).
При всички тях има неплащане за повече от 2 месеца. Приходната администрация e стартирала кампания по изпращане
на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива кампании ще се провеждат всеки месец, припомнят
данъчните.
От НАП препоръчват всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задълженията си към НАП,
както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) в Портала за
е-услуги на НАП.
Данъчните съветват своите клиенти до 7 дни да погасят задълженията си, както и да осъществят незабавен контакт с
публичен изпълнител, ако вече е образувано дело. Това е необходимо, тъй като плащанията по делото трябва да се
направят по друга банкова сметка на НАП.
В случай на финансови затруднения длъжникът може да предостави обезпечения и да обсъди с публичния изпълнител
възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части.
„Предмет на принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на запор на банковите
сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на гражданите и фирмите, описа и продажбата на
имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. Съветваме клиентите на НАП с просрочия да заплатят
своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се свържат веднага с НАП. Това ще им спести
неприятности в бъдеще“, коментира директорът на „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.

в.24 часа
√ Карина Караиванова: При пенсионните фондове трябват законови промени
Проблем са свързаните лица и инвестиционните имоти
Необходими са промени в законодателството за пенсионните фондове, за да се разреши изцяло проблема със свързаните
лица. Това съобщи председателят на КФН Карина Караиванова. При оценката на активите са установени и проблеми с
инвестиционните имоти, но вече са предложени мерки за тяхното решаване, каза още Караиванова. Ръководството на
финансовия регулатор представи резултатите от оценката на активите на пенсионните фондове и застрахователните
компании. По отношение на застрахователите има две проблемни области – това е оценката на финансови инструменти и
третирането на квотни презастрахователни договори, каза Караиванова на представяне на резултатите на стрес тестовете.
Приключи сложен за управление и координация процес, това беше предизвикателство за нас. Разполагаме с обективна
независима оценка на два важни сектора за нашата икономика. Двата сектора са стабилни, устойчиви и добре
координирани, заключи тя.

investor.bg
√ Студенти ще трупат практически опит в държавната администрация
Министерство на икономиката предоставя възможност на младите хора да се обучават през цялата година
Министерство на икономиката предоставя възможност за практическо обучение на студенти и млади специалисти.
Обучението под формата на стаж е насочено към талантливи български студенти с фокус върху придобиването на
практически опит, нови професионални умения и запознаване с работата в държавната администрация, съобщиха от
ведомството на доц. Теодор Седларски.
С наредба за студентските стажове в държавната администрация се определят условията и реда за кандидатстване.
Процедурата от кандидатстването до класирането и окончателният избор на студентите е изцяло онлайн чрез Портала за
студентски стажове в държавната администрация.Чрез него се кандидатства за избраната подходяща позиция.
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Продължителността на студентските стажове в държавната администрация е от 10 до 45 работни дни.
Министерство на икономиката провежда целогодишно и индивидуални студентски стажове в удобно за студента време с
продължителност от две до шест седмици.
За тях се кандидатства чрез интернет страницата на Министерство на икономиката също онлайн.
В електронното заявление за стаж трябва да се посочат до три дирекции от структурата на министерството, към които
кандидатът проявява интерес.
За провеждане на стаж в Министерството на икономиката могат да кандидатстват студенти, които учат в български или
чуждестранни университети, но са завършили семестриално най-малко втори курс, притежават добра компютърна
грамотност, владеят добре английски или друг западен език, и са мотивирани да се развиват в избраната от тях
професионална област.
Студентските стажове не са платени и не се зачитат за трудов и осигурителен стаж, напомнят от Министерство на
икономиката.

в.Сега
√ Машинното гласуване ще оскъпи двойно изборите
Правителството и ЦИК смятат, че пари ще се намерят и че подготовката върви по график. Фирмите обаче
предупреждават, че време за доставка няма
Решението на ВАС на извънредните парламентарни избори да се гласува машинно в цялата страна и чужбина, а не само в
500 секции, изправи един срещу друг експерти и организатори на вота на 26 март. Докато специалистите виждат
приближаващ хаос и предупреждават, че ще е почти невъзможно техниката да се осигури навреме, правителството и ЦИК
успокояват, че всичко върви по график. Със сигурност обаче машинното гласуване ще оскъпи двойно вота, за който
служебният кабинет задели около 30 млн. лв. Дори и машините да се вземат под наем, ще са необходими 22.5 млн. лв.
"Всичко върви, нямаме технически проблеми на този етап", декларира вчера вицепремиерът Стефан Янев, който отговаря
пряко за изборите, след среща с ръководството на ЦИК, ГРАО и други звена. Той бе категоричен, че правителството ще
осигури необходимия брой машини за гласуването, за които ЦИК ще обяви обществената поръчка. Комисията обаче няма
никаква готовност за това - тя не знае нито дали поръчката ще бъде само една, нито колко пари ще са необходими, нито
дали техниката ще бъде наета от други държави или закупена. "Каквито и да са средствата, колкото и повече да са
средствата, ще търсим решение", обеща вицепремиерът Янев.
Експертите предупредиха, че ако обществената поръчка продължава да се бави, времето може да се окаже недостатъчно
за провеждането й. От "Сиела норма" - фирмата, която два пъти досега е доставяла машини за изборите, коментираха, че
този път може изобщо да не участват в конкурса. "Ако поръчката не бъде приключена и договорът не бъде сключен до
месец преди изборите, ще бъде изключително тежко и почти невъзможно да се изпълни", заяви директорът на фирмата
Веселин Тодоров. Той допълни, че за разлика от президентските избори миналата година, когато за доставката на 500
устройства е била необходима седмица, сега за оборудването на над 12 500 секции във и извън България е нужен повече
от месец. "Дори да спечелим поръчката, ако трябва да сключим договор няколко дни преди изборите, може да откажем",
бе категоричен Тодоров. И допълни, че ЦИК трябва да се задейства в близките 2-3 дни. Според сметките му всяка машина
струва между 2000 и 2500 евро, а се наема за около 1800 лв., което ще натовари сериозно бюджета. В случай че машините
се наемат, са нужни поне 22.5 млн. лв. Тодоров посъветва голямата поръчка за над 12 500 устройства да се "разбие" на
малки и да се даде шанс на няколко фирми за доставка. "Сиела норма" обаче вероятно няма да участва в търга, ако той е
един за всички машини.Общественият съвет към ЦИК, в който членуват множество неправителствени организации, не бе
оптимист за изборите. Членовете му обявиха, че с масовото въвеждане на машинното гласуване не трябва да се бърза. Ако
се увеличи рязко броят на използваните машини без достатъчно време за подготовка, това може да се превърне в
препъникамък в организацията на изборния процес. Членовете на съвета напомнят, че на президентските избори м.г. и в
"най-успешните" СИК делът на гражданите, избрали машинната опция, рядко надхвърля 25-30% от всички гласували.
"Потвърди се наблюдаваното от изборите за общински съветници през 2015 г., че някои СИК, които бяха разбрали, че
машината улеснява работата им, окуражаваха избирателите да използват машинното гласуване", допълват те.
Правителството търси българска сертифицираща фирма, която да извърши технически одит на машините за гласуване,
съобщи още вицепремиерът Стефан Янев. Ако няма такава, ще се търси в чужбина, допълни той. ДАНС излезе от
анонимност вчера, за да съобщи, че няма да се занимава със сертифициране и проверка. "ДАНС няма законова
компетентност за проверката и сертифицирането на системи и мрежи за некласифицирана информация", се казва в
съобщението. Интересното е, че когато казусът с машинното гласуване се дебатираше в съда, ЦИК мотивира решението си
да го ограничи именно със становище на ДАНС по казуса. "Според ДАНС, за да се въведе този начин за упражняване на
правото на вот, са необходими най-малко 6 месеца, в които да се изготви подробна експертиза и да се извърши
криптиране", обясниха пред съда от ЦИК.
Служебният премиер Огнян Герджиков не коментира вота, но призова неправителствените организации бързо да
сформират Изборен борд. "Обръщам се към неправителствените организации с активно отношение с призив да сформират
час по-скоро граждански Изборен борд. Тази успешна практика, осъществена по време на предишните две служебни
правителства, може и трябва да бъде продължена", заяви Герджиков.
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