Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg.TV
√ Възможно ли е въвеждането на единна минимална заплата в ЕС
Безработицата е на много по-ниско ниво, а средните доходи са по-високи в тези държави, в които липсва единна
минимална работна заплата. Това коментира председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на "Бизнес старт" с Велко
Каменов.
По думите му в България съотношението на минимална към средна брутна работна заплата е над 50%, което поставя
страната в нездравословна позиция. Производителността на труда в България е много по-ниска, отколкото е равнището
на минималната работна заплата, подчерта той. Средното съотношение в Европа е 43%, в САЩ - 30%, а в Китай - под 30%,
добави Велев.
В страните с висока поляризация и диференциация на доходите, каквото е и България, експерти съветват минималната
работна заплата да следва по-висок относителен дял спрямо средната, коментира от своя страна Любен Томов от КНСБ.
Според Томов през следващите години минималната работна заплата в България ще следва по-обвързан ход в посока
нагоре спрямо средната работна заплата от порядъка на 45%-50%.
Вижте повече във видеото
В. Труд
√ С 34% нараснали разходите за заплати
България сред лидерите в ЕС по увеличение на парите за труд
Разходите за труд в България са нараснали с 34,6% през последните четири години (2013-2016). Само през четвъртото
тримесечие на 2016 г. работодателите у нас са плащали за един отработен час с 8,2% повече в сравнение със същия
период на 2015 г., показват най-новите данни на НСИ. Увеличението в индустрията е с 8,1%, в услугите – с 9,4%, а в
строителството – с 2,2%.
По този показател страната ни се нарежда на 4-то място сред членките на Европейския съюз (ЕС) с най-силни повишения,
според статистиката на европейската служба Евростат. Най-голям ръст е отчетен в Румъния (12,3%), Литва (10,7%), а
Латвия е само с 0,1 процентен пункт преди нас – 8,1%.
Общият разход за труд представлява сумата от начислените средства за работна заплата, разходите за социални и
здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител и Кодекса за социално
осигуряване.
“Брутният вътрешен продукт през последните четири години е нараснал с около 10%, с толкова се е повишила и
производителността на труда в страната на фона на над 30% ръст на разходите за труд. Това е реално увеличение на
доходите в България и разбива митовете, че работодателите в страната не инвестират в служителите си”, коментира пред
“Труд” председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му в
момента много работодатели плащат над възможностите си, за да задържат кадри. Според него това води до “изяждане
на потенциал за бъдещо развитие” на компаниите, защото вместо да инвестират в производство, парите отиват за
служители. Велев коментира и идеята за въвеждане на единна минимална работна заплата в ЕС.
“Минималната заплата в половин Европа да стане повече от средната, означава фалит на държави. Ако някой иска да
убие Източна Европа, това е начинът”, каза още той. По думите му в България съотношението на минимална към средна
брутна работна заплата е над 50%, което поставя страната в нездравословна позиция.
“Производителността на труда у нас е много по-ниска, отколкото е равнището на минималната работна заплата”,
подчерта той.
Средното съотношение в Европа е 43%, в САЩ – 30%, а в Китай под 30%.
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√ Газът скача с близо 30%
Газът ще поскъпне с 29,6% от 1 април. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се съобразява с искането на
„Булгаргаз“ за повишение на цената на природния газ, става ясно от доклада на работната група във връзка с подаденото
от компанията ценово заявление. От „Булгаргаз“ поискаха цената за крайните снабдители да стане 363,43 лв. за 1000 куб.
метра от 1 април, което е ръст от 29,7% спрямо цената на горивото за първото тримесечие на 2017 г. Тази цена е без акцизи,
ДДС и такса за пренос. Според КЕВР цената на газа трябва да е 363,26 лв. за 1000 куб. м., което е скок с 29,6%. Таксата за
пренос остава 19,73 лв. за 1000 куб. метра.„Булгаргаз“ предвижда и различна цена за клиентите, които не са направили
своите годишни заявки за доставки през 2017 г. в определения от компанията срок (до август 2016 г.). Една от тези
компании е „Овергаз“, а липсата на заявление накара бизнес организации да излязат с позиция, че това ще доведе до поголеми разходи на „Булгаргаз“, което ще се отрази на цената на горивото за всички потребители. За да не се допусне това,
с промени в правилата тези клиенти ще плащат още един компонент към цената си. През второто тримесечие размерът
му ще бъде 18,52 лв. за 1000 куб. м., или за тях природният газ ще бъде с цена 381,78 лв. Искането на „Булгаргаз“ ще бъде
обсъдено в КЕВР на 28 март. Ако бъде прието това увеличение, вероятно ще поскъпне и парното.
√ Пласираха нов дълг за 100 млн.
Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 25 юли 2027
г. На проведения на 20 март аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от
1,80%. Общият размер на подадените поръчки достигна 192,25 млн. лв., което е 1,92 пъти над предложените ДЦК. Спредът
спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 137 базисни пункта.След този
аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 150 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в
Закона за държавния бюджет на България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с
Емисионната политика за 2017 г.
Резултатите от аукциона благоприятстват за намаляване на разходите за обслужване на дълга, като емисията е референтна
през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е
един от Маастрихтските критерии за въвеждане на еврото.
От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни
поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество
ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове, които традиционно проявяват засилен интерес към
дългосрочните ДЦК – 47,28%, следвани от банките с 27,40%, застрахователните дружества с 15,32% и инвестиционните
посредници с 10%.
Investor.bg
√ България е на четвърто място по най-голям ръст на разходите за труд в ЕС
Почасовите разходи за труд в България са се увеличили с 8,0% през четвъртото тримесечие на 2016 г
Най-голям ръст е отчетен в Румъния (12,3%), Литва (10,7%), а Латвия е само с 0,1 процентен пункт преди нас – 8,1%.
Сериозни повишения се наблюдават още в Унгария (6,3%) и в Словения (5,8%). Същевременно се отчита спад в Гърция (0,5%) и Австрия (-0,1%), а в Италия разходите остават без промяна спрямо същия период на предишната година.
Почасовите разходи за труд са нараснали с 1,6% в еврозоната и с 1,7% в целя ЕС през четвъртото тримесечие на 2016 г. на
годишна база, сочат още данните. Темпът на растеж се е ускорил леко в еврозоната спрямо третото тримесечие, когато е
бил 1,4%, но за сметка на това в ЕС като цяло леко се забавя от 1,8%.
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Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и други разходи извън заплатите (обезщетения, болнични,
осигуровки).
В 28-те страни членки на ЕС през последното тримесечие на миналата година възнагражденията за изработен час са
нараснали с 1,8%, а останалите разходи с 1,5%. Общо разходите за труд са се повишили 1,7% в промишлеността, с 3,1% в
строителството и с 1,6% в услугите.
Klasa.bg
√ България пета по поскъпване на жилища в ЕС
Пред нас са само Малта, Литва, Естония и Германия
България е пета по ръст на цените на жилищата в Европа и 12-та в света с повишение от 8,8% през последното тримесечие
на 2016 г. спрямо същия период на предходната година, сочат данни на Евростат, използвани от консултантската компания
Knight Frank за проучване на пазара. Поскъпването спрямо юли-септември е 1,6%. Пред нас по поскъпване в рамките на
Общността са само Малта, Литва, Естония и Германия.
Средният ръст на цените на жилищата за всичките включени в анализа 55 пазара се ускорява до 6% на годишна база през
последните три месеца на 2016 г. спрямо 4,1% за същия тримесечен период на предходната година, уточнява Investor.bg.
Това ни нарежда сред държавите със силен ръст на цените на имотите. Повечето държави от ЕС са сред пазарите с умерен
и слаб ръст на пазарите на жилища от 1 до 5%.
Начело на класацията за периода октомври-декември 2016 г. е Исландия с 14,7% годишно увеличение на цените и 4,1% за
тримесечието. Страната оглавява списъка за първи път. На второ място е Нова Зеландия с повишение от съответно 12,7% и
3,2%. Трета е Малта с ръст от 12,4% на годишна база и 4,9% за тримесечието. Топ 10 на най-бързо растящите пазари на
жилища в света се допълва от Канада, Турция, Литва, Китай, Естония, Германия и Норвегия.
Украйна остава най-слабият пазар в света с годишен спад на цените от 10,2% през последното тримесечие на годината и
намаление от 3,1% спрямо предходното. На второ място по поевтиняване е Тайван с понижение от съответно 6,5% и 1,7%,
а на трето е Сингапур със съответно 2,6% и 0,8%. Топ 10 на най-слабите пазари се допълва от Кипър, Мароко, Италия,
Гърция, Япония, Бразилия и Южна Корея.
Като цяло в повечето страни се отчита или стабилност, или ръстове, въпреки политическата и икономическа несигурност.
През тази година се очаква и ускоряване на инфлацията и затягане на паричната политика, което вероятно ще намали
разликата между най-силно и най-слабо представящите се пазари, прогнозират експертите.
Половината от сделките с ипотека
Половината покупките на жилище по морето са с ипотечно кредитиране, като само за миналата година във Варна от 8 500
реални сделки, 4000 са с ипотеки. Това съобщи за „Монитор” Добромир Ганев от една от големите посреднически агенции
в морската ни столица.
Според него ипотечното кредитиране в страната за миналата година бележи ръст от близо 24 % с близо 50 000 ипотеки.
Във Варна нарастването е било 30%, уточни Ганев. За това раздвижване на имотния пазар и високия ръст на реализираните
сделки, основната заслуга е на банките, които от 3 години са катализатора за раздвижването и отпускането на големи
кредити, при много изгодни лихви. Трезорите отпускат заем за покриване на 80-90% от стойността на жилището. Има обаче
случаи, когато кредитополучтелите не теглят цялата отпусната сума, защото имат средства и имат по-голямо самоучастие
в сделката. С това пък си намаляват годините за плащане или сумата по вноските. Това се практикува предимно при
покупката на жилища, ново строителство, коментират още брокерите.
За старите имоти интересът е главно към ипотекираните, които след обявяването им на търгове, в които няма кандидати,
се обезценяват доста и могат да се купят изгодно, дори и на половината от пазарната им стойност. В бранша смятат, че
около 10% от имотните сделки на пазара са с ипотекирани жилища на фалирали бизнесмени, неизрядни платци към НАП,
длъжници на банки или към различни дистрибутори и доставчици.
Само 1 от 5 купувачи в Хасково тегли заем за имот
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Само около една пета от хасковлии могат да си позволят да изтеглят ипотечен кредит за жилище, като основната причина
са ниските доходи, установи проверка на „Монитор”. Регионът на Хасково е с една от най-ниските средни работни заплати
за страната, около 700 лева. С по-ниски заплати са само областите от Севрозападна България, Смолян и Кърджали. За това
най-често покупките стават със заеми от роднини или с готови пари от продажба на други имоти или от гурбет.
Отделно влияние оказва и нелегалната икономика. Според неофициални данни от кредитини инспектори във водещи
банки само 40% от работещите в Хасково имат трудови договори. Останалите са или самосигураващи се или работят на
граждански. Броят на заетите в сивия сектор, особено в браншове като шивашкия и търговията е над една трета. Всичко
това прави тегленето на кредит за жилище все по-често невъзможно, въпреки изгодните в момента лихви на банките.
Според местни брокери обаче всъщност кредитите за жилище са повече, но няма как да се докажат произхода на парите.
Работещите постоянно и на трудови договори в чужбина предпочитат да теглят кредити в Германия и Испания. При
покупката на имота обаче те твърдят, че парите им са собствени средства.
В Хасково основно се търсят по-малки жилища (двустайни и гарсониери) и за това на пазара е пълно с обяви за продажба
на тристайни и по-големи апартаменти.
Великотърновци избягват да вземат жилищни кредити
Във Велико Търново кандидатите да си купят жилище като изтеглят ипотечен кредит от банка са много малко, твърдят
брокери от местните агенции за недвижими имоти. Според посредниците великотърновци избягват да вземат кредит
срещу залагане на имота си, защото ги е страх дали няма да им го вземат, ако просрочат някоя вноска. Малкото, които се
осмеляват да сключат договор за ипотечен заем с банка обикновено вземат не повече от 50-60 хил. лв., за да си вземат
малко жилище, най-често гарсонериера или двустаен. Най-големият ипотечен кредит изтеглен от началото на годината в
старата ни столица е 120 хил. лв. Взел го е бизнесмен от София за да си купи къща в село Арбанаси, сочи неофициална
информация от клоновете на една от банките във Велико Търново.
√ Програмата на Варна предвижда над 100 млн. лв. за ремонт на инфраструктура
Градът разполага с рекорден бюджет с макрорамка от 270 млн. лв., заяви кметът Иван Портних
Инфраструктурната програма на община Варна предвижда над 100 млн. лв. за ремонт и изграждане на булеварди, улици,
тротоари и паркове. След инвестициите в централната зона сега ремонтите ще бъдат в кварталите. Това казва в интервю
за в. „Труд“ кметът на Варна Иван Портних.
Той коментира, че Варна се развива и около 300 млн. лв. са вложени през изминалите две години и половина в проекти за
мобилност, подобряване на градската среда, образователна и културна инфраструктура.
„Тази година имаме рекорден бюджет с макрорамка от 270 млн. лв. Ако прибавим и финансирането от европейските
програми, размерът на средствата, с които ще оперираме, надхвърля 420 млн. лв.“, казва кметът, който подчертава, че
това се случва без ръст на данъците.
Туристическият бранш отчетe много силен сезон, а записванията за лято 2017 към момента само от Германия гарантират
двуцифрен ръст на туристи. Индиректен показател за развитието на града е и агресивната политика на нискотарифните
авиокомпании – 5 обявиха, че пускат целогодишни полети до 10 нови дестинации от летище Варна“, коментира Портних.
Предстои работа по уличната мрежа ВиК проекти в града. В петък ще бъде първата копка на канализация, част от проекта
за ПСОВ „Златни пясъци“. Подготвени са и 16 проекта за ВиК инфраструктура за различни квартали и селищни образувания,
които се очаква да бъдат финансирани от програма „Околна среда“.
Според общината трябва да продължи ремонтът на Аспаруховия мост, който е държавна собственост. След като миналата
година бе завършен първият етап със средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, сега кметът се надява служебният
кабинет да отпусне заложените средства като преходен остатък преди активния сезон.
Като проблем Иван Портних посочи, че уникални сгради в морския град са заплашени от изчезване. От 2 години общината
чака статут за 160 сгради, който да ги защити от събаряне.
„Градът ни пази образци на европейската архитектура в различни стилове – барок, неокласицизъм, ренесанс и сецесион,
които трябва да опазим. Докато чакаме зелена улица за новия списък, част от къщите изчезват. И това обезличава Варна“,
казва кметът.
В.Сега
√ Още 155 млн. лв. тръгват към 20 общини за „безплатното“ саниране
МРРБ втвърди тона към ББР и поиска бърза информация за финансовия ресурс по програмата. Банката ще се постарае,
но не приема срокове
Малко над 155 млн. лв. е следващият транш от парите за "безплатното" саниране, с който ще тръгнат плащания към
общините по предвидените за обновяване блокове. Това става ясно от размяната на писма за наличния финансов ресурс
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българската банка за развитие (ББР),
които работят по националната програма за енергийна ефективност на жилищните блокове.
Както в. "Сега" писа, след като се разбра, че и одобреният в последните дни на парламента втори милиард за безплатното
саниране е бил изчерпан още миналата година, от МРРБ обявиха официално, че с наличните пари могат да се обновят 2022
сгради. Малко над една десета от тях вече са готови. Други са на различен етап от санирането и плащанията. Заради
бързото стопяване на парите министерството задължи всички кметове, преди за обявят поръчка или да сключат договор
със строител, да изпратят заявление за намеренията си в МРРБ. Едва след като се засече на какъв етап са плащанията от
банката партньор по програмата - ББР, министерството може "да даде благословия" за поемане на ангажимент на
отделните кметове.
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Сложните и не съвсем ясни правила на управление на програмата доведоха до това, че управляващото министерство
реално не знае как върви харченето по нея, защото плащанията са в ръцете на ББР. В същото време от банката казват, че
не носят отговорност по изпълнението на програмата, защото са само партньор. В писмо от 28 февруари, качено на сайта
на МРРБ, зам.-министърът арх. Виолета Комитова пише до банката, че до тази дата "са постъпили запитваня от 20 общини
за 173 сгради на обща стойност 155 763 524,22 лева". В отговор от 7 март изпълнителните директори на ББР информират,
че сключените досега договори със съответния анекс за плащане и реално поетите ангажименти дотук са на стойност за
малко над 1.010 млрд. лева. И че има възможност за сключване на нови анекси по заявката на МРРБ за тези над 155 млн.
лева.
От кореспонденцията ясно се вижда, че тя е бавна и тежка, което не е изненадващо за държавната администрация.
Междувременно кметовете обявиха притесненията си за това как ще продължи програмата и дали ще може да бъде
отговорено на очакванията на всички желаещи да се включат в нея. Наложи се служебният регионален министър Спас
Попниколов да потуши напрежението на съвместна среща с кметовете и управата на банката. На нея беше поет ангажимент
разплащанията по вече сключени договори да не се бавят. Както в. "Сега" писа, от ББР обаче са сериозно затруднени с
обработката на документацията, която постъпва от общините. Често тя е непълна и неточна, а става дума за сериозни суми.
Ако по един проект се искат 5 документа, то чиновниците внасяли 3 от тях и се започвало дълго чакане на останалите
книжа.
НАПРЕЖЕНИЕ
От последната размяна на писма между МРРБ и ББР обаче личи очевидно напрежение. На 13 март арх. Комитова пише до
ББР (в писмо на сайта на МРРБ, б.а.), че банката бави поискана информация за това колко е наличният финансов ресурс. И
изисква това да става в срок от 3 дни от получаване на всяко запитване. Проблемът идва от това, че самото министерство
се ангажира да информира кметовете в 10-дневен срок. ББР отговаря на МРРБ на 17 март. В отговора ръководството
обяснява как предишното запитване е било получено в последния работен ден - 2 март, и отговорът е даден на 7 март в
рамките на 3 работни дни. От ББР обаче остро възразяват срещу тона на МРРБ - според тях процедурата на министерството
е вътрешна и не "ангажира и задължава с никакви дейности и срокове банката, която не е страна по нея". "Независимо от
това, с оглед на коректността и партньорските взаимоотношения, ББР е поела ангажимент при постъпване на запитване от
страна на МРРБ да предоставя своевременно информацията, с която разполага", се казва още в становището на
ръководството.
Аctualno.bg
√ Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември
От 15 септември т.г. ученицитe в над 400 професионални гимназии и паралелки в средни и обединени училища, ще се
обучават по нови учебни планове. Те ще бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори,
директорите и учителите. Целта е съдържанието им да отговаря на изискванията на пазара на труда, съобщиха от МОН.
МОН разработи 92 варианта на учебни програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация за ученици и хора над 16-годишна възраст. Рамковите програми,
които са качени на сайта на МОН, и стандартите за придобиване на квалификация по професия са основа за разработването
на типовите учебни планове по професии, а след това и на училищните учебни планове. Програмите дават възможност
ученик, започнал обучение по една професия, в следващ етап да продължи обучението си по друга професия от същото
професионално направление, която се търси повече на пазара на труда. Ако ученик е започнал своето обучение по
професия „Машинен монтьор“ например, след успешно завършен Х клас той може да придобие квалификация за заварчик,
след XI клас – за основната си професия „Машинен монтьор“, а след успешно завършен XII клас - за машинен техник. Ако
пък ученик е започнал обучение за работник в транспорта, би могъл да се специализира в мехатроника, за да получи повисока степен на квалификация. Рамковите програми са за младежите, които постъпват в професионалните гимназии и
паралелки в VIII клас през 2017, 2018, 2019 и 2020 година. Започналите професионалното си образование по-рано ще го
довършат по досегашните учебни планове. Рамковите програми определят възрастта и входящото образователно и
квалификационно равнище на кандидатите, съдържанието и продължителността на професионалното образование и
обучение. Те са разработени за дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение. В тях са посочени минималният
брой часове за видовете професионална подготовка за целия период на обучение. Фиксирани са необходимите часове за
обща, отраслова и специфична професионална подготовка - теория и практика на професията. Учебните часове за
разширена и допълнителна подготовка могат да се използват за усвояването на знания и умения за спецификата на всяка
специалност от професията, както и за въвеждането на нови технологии, материали и съоръжения.
Капитал Дейли
√ Какво обещават партиите в образованието
Почти всички основни политически сили определят сектора като свой приоритет, а програмите им в по-голямата си
част събират добрите пожелания за промяна в училищата и университетите
Обещанията на политическите партии за предсрочните парламентарни избори през март имаха един общ знаменател образованието. Секторът беше определен като приоритет за повечето основни политически сили, а още в началото на
предизборната кампания заваляха обещания към учителите за увеличаване на работните им заплати.
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С някои изключения платформите на партиите са събрали всички добри пожелания за това какво трябва да се промени в
българските детски градини, училища, университети и научни институти. Училищната автономия, премахването на
излишната бюрокрация и модерната образователна среда присъстват почти навсякъде. Някои формации предлагат
мандатност на директорите (Воля, "Нова република"), други искат учителската професия да се включи в списъка с
регулираните (БСП). Социалистите, заедно с "Обединени патриоти" и АБВ-Д21, са критични към приетия наскоро нов закон
за предучилищното и училищното образование и искат той да се ревизира. ГЕРБ и "Нова република" пък предлагат
промени по отношение на държавните образователни стандарти, като формацията на Радан Кънев стига дори до идеята
документите за предучилищно обучение, за учебния план и за общообразователната подготовка да имат препоръчителен
характер.
БСП продължава да настоява за въвеждането на само един учебник по предмет, както и за "пресичане на подмяната на
българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период". РБ-Глас
народен пък искат засилено изучаване на тоталитарните режими. "Обединени патриоти" традиционно настояват за военно
обучение и час по родолюбие.
Почти всички партии обръщат внимание на професионалното образование и връзката му с бизнеса. По отношение на
отпадането от училище някои политически сили (ГЕРБ, РБ-Глас народен) залагат на наказателни мерки срещу родителите
и обвързване на социалните помощи с ходенето на училище - нещо, което съществува и в момента. "Обединени патриоти"
смятат, че децата със специални образователни потребности не трябва да бъдат обучавани в масовите училища, а "Нова
република" и "Да, България" обръщат внимание на адекватната училищна среда за всички ученици.
Във висшето образование и науката общи акценти във всички програми отново са увеличаването на бюджета и
сътрудничеството с бизнеса. РБ-Глас народен и "Нова република" предлагат промяна на модела на управление на
университетите, а "Да, България" обещава развиване на предприемачеството в академичната система. Почти всички
партии са единодушни, че има нужда от промяна и в начина на присъждане на научни звания и академични длъжности.
В таблиците по-долу можете да видите основните обещания на политическите сили в образованието и науката. В
следващите дни очаквайте най-важното от предизборните платформи и в останалите сектори.
Бюджет и заплати
ГЕРБ
- удвояване на заплащането на учителите до края на мандата
БСП
- увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15% през първата година и 40% в края на мандата
- средствата в държавния бюджет да достигнат през 2020 г. 5% от БВП
Обединени патриоти
- повишаване на средствата на 5% от БВП
- увеличаване на учителските заплати така, че да бъдат 20% над средната работна заплата
ДПС
- приравняване на работната заплата на учителите до средната за страната
Воля
- увеличаване на бюджета с 0.5% от БВП всяка година, до достигане на 5%
- нарастване на заплащането на работещите в сектора
РБ-Глас народен
- поне 4.5% от БВП
АБВ-Д21
- постепенно увеличаване на средствата за образование до 5% от БВП
- постъпателно увеличаване на учителските заплати, като минимум, с темпа на нарастване на МРЗ
Нова република
- повишаване на средствата за образование минимум до 5,6% от БВП
- вдигане на учителските възнаграждения с 20%
Да, България
- увеличение на учителските заплати с поне 50% в срок от 3 години и стратегия за трайно повишаване според резултатите
и след този период
- най-малко 5% от БВП за образование
Модел на финансиране на училищата
ГЕРБ
- финансирането няма да зависи само от броя на децата
- безплатни занимални и занимания по интереси
БСП
- публично финансиране само на държавните и на общинските училища
Воля
- промяна на системата с цел по-висока ефективност
РБ-Глас народен
- въвеждане на компоненти за финансиране въз основа на качеството на образователния процес
АБВ-Д21
- отмяна на публичното финансиране за частни училища
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- диференциране на делегирани бюджети - една част ще отива за ученици, а друга за материална база и заплати, без двете
да зависят една от друга
Образователна система и среда
ГЕРБ
- премахване на бюрокрацията
- гаранции за свободата на действие на учителите
- увеличаване броя на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и помощниците на учителите
- интерактивна дъска за всяка класна стая
- подобряване на условията за спорт
БСП
- стандарти за спортна инфраструктура и пособия
Воля
- модернизиране на базата за практическо обучение в училищата
РБ-Глас народен
- финансова подкрепа на допълнителната работа в училище
- модернизация на учебната среда
- широко използване на новите технологии (електронни учебници, електронни дневници, онлайн изпитни платформи)
- модерна система за инспектиране на образователните институции
Нова република
- реална автономия за училищните общности
- стимулиране на иновации и инициативи "отдолу-нагоре"
- привлекателни за млади специалисти условия на труд
- автономия на училището/учителя при определяне на организационни форми, учебното съдържание и учебните програми
- съкращаване на администрацията в образованието с минимум 30%
- освобождаване на образователния процес от излишната бюрократичност
- валидирането и сертифицирането на знания да бъдат приложими за всеки етап
- МОН определя държавни образователни изисквания спрямо минималните резултати от образователния процес за всеки
етап
- възможност и подкрепа за училищата да заменят стандартното класно ръководство с менторство
- образователен софтуер в подкрепа на автономията
- процес на споделяне на добри практики
- включване в образователния процес на различни специалисти, експерти, успешни личности
Да, България
- разтоварване от бумащината
- електронни форми на процедури и документооборот
- използване на интерактивни и технологични инструменти
- участие в младежки проекти
- обновяване на фонда на училищните библиотеки, включително снабдяването им с компютърна техника и образователно
съдържание в електронен формат
- база данни с постоянно актуализираща се статистика за състоянието на образованието
Учители и директори
ГЕРБ
- модернизиране на обучението във висшите училища
- целенасочена подкрепа и квалификация
- високо ниво на автономност, отговорност, доверие
БСП
- включване на учителската професия в списъка на регулираните професии
ДПС
- система за квалификации и кариерно развитие
- разширяване на автономията на образователните институции да формулират и провеждат собствена политика и да се
самоуправляват чрез обществени съвети
Воля
- пряко участие на педагогическите съвети при избора на нов директор съвместно с МОН / инспекторатите, след
представяне на програмата за управление
- назначаване на директорите пробно за една година
- мандатност на длъжността на директорите от 4 години с възможност за няколко мандата при показани добри резултати
на училището
РБ-Глас народен
- програми за квалификация, осъвременяване на уменията и въвеждане на нови методи на преподаване
- реформа на учебния план и на методиката на преподаване във висшите училища
- система от стимули за избор на педагогически специалности
АБВ-Д21
-по-високо заплащане на учители в изоставащи и/или трудно достъпни региони
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Нова република
- мандатност на директорската длъжност в училищата
Да, България
- среда за взаимна подкрепа, менторство, обмяна на опит и успешни практики
- привличане на мотивирани хора от различни професионални сфери, преминали през допълнителна педагогическа
подготовка
- среда и система, която осигурява грижа за психичното здраве
- подкрепа за продължаваща квалификация и обучение
- стимули според заложени критерии за напредък на учениците
Обхват на всички ученици
ГЕРБ
- семействата, чиито деца не ходят на училище, няма да получават никакъв вид социална помощ
- инвестиции в предучилищно образование
- механизъм за идентифициране на необхванатите деца и тези в риск от отпадане
- национална система за събиране на данни и проследяване на записването, преместването и напускането на децата и
учениците
Обединени патриоти
- задължителна детска градина от 4-годишна възраст
- безплатни детски градини
- децата със специални образователни потребности не трябва да бъдат обучавани в масовите училища
ДПС
- равен достъп до висококачествено образование
- намаляване на броя на ранно отпадналите и необхванати ученици
Воля
- повече средства за допълнителни часове за обучението на децата в неравностойно социално положение
РБ-Глас народен
- работа с лидери в общността за осигуряване на необходимата подкрепа
- национална система за проследяване на движението на децата и учениците и за ранно предупреждение за рисковете от
отпадане
- политика на преобразуване на основните училища в селата в обединени (I-Х клас)
- по-широко обвързване на получаването на социални помощи с посещаемостта на децата в училище и регламентиране
на изискване за завършен първи гимназиален етап като условие за придобиване на право на обезщетение за безработица
- глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, а при неплащане на глобата – задължение
за полагане на общественополезен труд
- внезапни проверки на посещаемостта в училище
- допълнителна подкрепа за децата с обучителни затруднения
АБВ-Д21
- строг контрол върху посещаемостта в училище и увеличаване на санкциите при отпадане
- обвързване на детските помощи с покриване на минимален образователен норматив, изработен по критерии на МОН
- 6-месечна задължителна школа за придобиване на функционална грамотност и професионална квалификация за мъже и
жени без основно образование, навършили 18 години
Нова република
- равен достъп до качествено образование на всяко дете чрез подкрепа за интересите и силните страни на всеки ученик,
предоставяне на широк образователен ресурс и индивидуална подкрепа за развитието и надграждането им
- създаване на подходящи условия за обучението на деца със СОП и/или увреждания, където те да бъдат обучавани от
подготвени специалисти
- включването на учениците в училищното самоуправление и вземането на решенията за собственото им учене
- привлекателно училище, което зачита човешкото достойнство на ученика и му дава власт да участва в решенията за това
какво да учи
Да, България
- акцент върху ранното детско развитие и непрекъснатото учене през целия живот
- равен достъп до качествено образование за всяко дете
- ресурсно осигурена програма за подкрепа на училища с ниски резултати
- реално прилагане на изискването всички деца да бъдат включени в предучилищно образование от петгодишна възраст
- достъпна училищна среда, подходящи учебни материали и адекватна грижа от специалисти за деца със специални нужди
- превенция на ранното отпадане от училище
Учебници и учебно съдържание
ГЕРБ
- електронни учебници
- участие на учителите в процеса на разработване и одобряване на учебници
- развиване на уменията на 21 век
- обучение по предприемачество
- гражданско и здравно образование
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БСП
- един учебник по предмет, неограничен брой учебни помагала
- актуализиране на учебните програми
- силно присъствие на българските литература, история, изкуство, музика, постижения на науката и спорта
- пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на
социалистическия период
Обединени патриоти
- преструктуриране на учебното съдържание
- военно обучение в горен курс
- час по родолюбие
- фокус върху междупредметните връзки
ДПС
-изучаване на майчин език
Воля
- екипите, които пишат учебници, да се състоят основно от преподаватели
- развитие на морални добродетели, човешки ценности и патриотизъм
- разработване на учебните планове съвместно с бизнеса и актуализирането им на всеки 2-3 години
РБ-Глас народен
- безплатни учебници за всички ученици от I до ХII клас
- нови учебни програми, ориентирани към придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и
професионална реализация
- насърчаване на четенето, развитие на дигиталните умения, уменията по предприемачество и гражданското образование
- стимулиране и популяризиране на иновативни практики
- засилено изучаване на тоталитарните режими
АБВ-Д21
-слагане край на опитите за идеологическо и манипулативно пренаписване на българската история
Нова република
- възможност за участие на бизнеса при изготвянето на учебната програма
- стандартите за предучилищно обучение, за учебния план и за общообразователната подготовка трябва да отразяват
добри практики, да се изработват от образователната общност на принципа на отворения код и да имат препоръчителен
характер
- разписване на задължителен образователен минимум, обхващащ до 50% от учебното време
- повече часове за упражнения, по-малко суха теория
- престъпленията на комунизма в учебниците по история
- гражданското образование, възпитаването в критично мислене, отстояване на собствена позиция и поемане на
отговорност
Да, България
- облекчаване на учебното съдържание от терминология, която не е съобразена с възрастта на децата
- ясни критерии на оценяване
- намаляване на писмените домашни работа за сметка на извънкласните дейности и учене чрез правене
- развиване на основни за 21-ви век умения
- редовни спортни занимания
- активни връзки с културни институции, събития и дейци
- поощряване на заниманията с различни изкуства
- изграждане на основни навици на природосъобразно поведение
Професионално образование
ГЕРБ
- активно въвеждане на дуалната система
- учебни програми, разработени в сътрудничество с бизнеса
- кариерно ориентиране
- програми за ефективна преквалификация към софтуерни специалности
БСП
- национална карта, изработена от държава, общини и бизнес, която планира кадрите, подготвяни от професионалното и
висшето образование
- нов закон за професионално образование
- участието на бизнеса за ранна професионална ориентация на учениците
- финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж
- изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища
- бизнесът в ролята на ментор
Обединени патриоти
- регионална стопанска карта
- краткосрочна програма за професионалните направления
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ДПС
- приспособяване на образователната система към пазара на труда
- развитие на професионалното образование като средство за борба с безработицата
Воля
- анализ на съществуващите професионални гимназии и професии и обосновка на необходимостта от тяхното развитие в
зависимост от основните приоритети на държавата и нуждите на бизнеса
- разширяване на дуалната система
- повишаване на квалификацията на учителите в реална работна среда на всеки 2 г.
- центрове за професионална ориентация за деца, завършили 7-ми клас, които искат да продължат образованието си в
професионално училище
РБ-Глас народен
- подкрепа на секторни и регионални модели за сътрудничество между бизнеса и професионалните гимназии
- развитие на дуалното обучение
- инструменти за прогнозиране и планиране на потребностите на бизнеса
- участие на работодатели в изготвянето на учебни програми, квалификация на преподаватели, модернизация на базата,
осигуряване на стипендианстки и стажантски програми за ученици и студенти
- популяризиране на добрите примери за професионална реализация на ученици
АБВ-Д21
- възстановяване на средното професионално образование
- развитие на дуалното и възраждане на другите форми на професионално обучение
Да, България
-премахване на законовите пречки пред развитие на връзки с бизнеса и на професионалното образование
Висше образование
ГЕРБ
- нов закон за висшето образование
- обвързване на приема с потребностите на пазара
- баланс между фундаменталното знание и практическите умения
- учебни програми, актуализирани с участието на бизнеса
- съвместни програми на български и водещи чужди университети, чуждоезикови учебни програми
- подобряване на достоверността и взискателността на оценяването, извършвано от Националната агенция за оценяване
и акредитация
- подобряване на условията за мобилност
на студентите, специализантите и докторантите в рамките на страната
- допълнително подпомагане на студенти
с отлични академични постижения и с
нисък доход в подбрани приоритетни области и програми
- изменения в Закона за развитие на академичния състав
БСП
- бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда в определянето на необходимите кадри за обучение
във висшите училища
- утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила
- държавата поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности
- нов Закон за развитие на академичния състав
ДПС
- актуализирана спрямо пазара на труда инфраструктура на специалностите
- система за финансиране съобразно реализацията на завършващите студенти
- единни държавни стандарти за получаване на научни степени и длъжности
Воля
- годишно увеличение с 5% на средствата
- улеснен достъп и механизъм за преференции при осигуряване на образователни услуги за хора в неравностойно
положение
- промяна на системата на финансиране на университетите
- намаляване на студентските такси, поемане за сметка на държавата на студентски такси на отличници - студенти в
неравностойно и затруднено материално положение
- подпомагане участието на висшите училища в образователни борси в чужбина
РБ-Глас народен
- включване на ученическите и студентските общежития като бенефициенти по Националната програма за енергийна
ефективност
- задълбочаване на финансирането на висшите училища на основата на предоставяното качество на образование
- насърчаване на специализацията на висшите училища
- недопускане на необосновано откриване на нови звена за обучение
- минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности
- реформа в модела на управление на висшите училища и разделяне на финансовото от академичното управление
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- високи изисквания при акредитацията на висшите училища
- увеличение на средствата за стипендии
- засилено финансиране на научната дейност на университетите с по-висок изследователски капацитет
АБВ-Д21
- увеличаване на стипендиите за отличен успех
- стимулиране на университетите, които развиват научна дейност, подготвят магистри и доктори
- насърчаване на университетите да развиват иновативни екосистеми и да създават нови предприятия
- промяна на модела "парите следват студента" и приоритетно финансиране на държавната поръчка за специалности,
които са ключови в контекста на стратегията за дългосрочно икономическо развитие на страната
- акцент на държавната поръчка към технически, приложни и математически специалности
- насърчаване партньорството с предприятия за предоставяне на стипендии за дефицитни специалности, стажове по време
на следването, както и ангажимент за сключването на договор със студента за работа след завършване на образованието.
Нова република
- модел на професионално ръководство на висшите училища, чрез управителни органи, включващи външни за системата
заинтересовани страни
- държавните висши училища и научни организации да подлежат на публична отчетност за осъществяваните от тях
дейности и финансиране
- ревизиране на Закона за развитието на академичния състав
- академичните длъжности да бъдат само асистент и професор
- промяна на модела на финансиране на висшите училища, така че не количеството да бъде водещо, а качеството
- поощрява се окрупняването на университетите
Да, България
- финансиране не само според броя записани студенти, а според реализацията на студентите, рейтинга на университета,
научноизследователските постижения и международната разпознаваемост
- ясни критерии и стимули за кариерното развитие
- усъвършенстване на процедурите за акредитация
- един преподавател да участва в акредитацията само на едно висше училище
- ясни процедури за конкурси
- дългосрочна национална стратегия за държавна подкрепа на приоритетните и защитени специалности
- възможност за бизнеса да финансира приоритетни за него специалности
- развиване на предприемачеството в академичната система чрез по-добро управление на университетите, стопанска
дейност в присъщите им области и защита на интелектуална собственост, комерсиализация на продукти от научна или
художествено-творческа дейност
Наука
ГЕРБ
- ежегоден ръст на средствата
- програма за подкрепа на докторантите
- програмата за грантово финансиране на млади учени
- привличане на утвърдени в чужбина български учени за участие в международни и национални проекти
- "пост-докторска" програма за привличане на млади учени за работа по значими социални проблеми и задачи
- редовна и независима оценка на научно-изследователската дейност
- финансиране на научните организации и институти на база на постигнатите резултати
- финансиране на научни изследвания съобразно националните приоритети
- реформа във фонд "Научни изследвания"
- високотехнологични паркове
БСП
- развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към БАН и университетите
- целева подкрепа по цялата "верига на иновациите"
- осигуряване на оборудване-минимум за модерно обучение съвместно с бизнеса
- стартова заплата за млад учен – не по-ниска от две минимални работни заплати
- стипендии и програми за докторанти и постдокторанти
- базови минимални заплати за заетите в науката по основен трудов договор
- средствата в държавния бюджет да достигнат през 2020 г. 1% от БВП
ДПС
- насърчаване на приложните научни изследвания
- подкрепа за стартирането на иновационни предприятия, инвестиции в иновационната и развойна инфраструктура
Воля
- реформиране на БАН и увеличаване на държавната субсидия
- поетапно увеличение на инвестиции в научноизследователската и развойна дейност до 2% от БВП
- приемане на Стратегията за научни изследвания
РБ-Глас народен
- програми за подкрепа на младите учени и повишаване на стипендиите за докторанти на 900 лв.
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- модерни научни центрове
- регулярна независима оценка на дейността на научните организации и финансиране на основата на резултатите
- увеличаване на държавните инвестиции в науката с цел достигане на 1.5% от БВП до 2020 г.
АБВ-Д21
- достигане на средствата за наука до 1% от БВП до 2020 г.
- фонд с начален капитал от 250 млн. лв. за разработка на иновации
- условия за тясно взаимодействие между научните изследвания и нуждите на промишлеността и селското стопанство
- стимули и условия за задържане и развитие на младото поколение научни работници
- минимална стартова заплата за учени в БАН, два пъти по-висока от МРЗ
Нова република
- повишаване на средствата до 1,5%
- държавният орган, отговарящ за проектното финансиране на научни изследвания, работи открито
- правилата за кандидатстване и критериите за оценка и правилата за формиране и работа на оценяващите комисии трябва
да са ясно разписани, всяко решение трябва да е обосновано, научната рецензия трябва да е обективна и открита.
- държавата финансира научни изследвания от интерес на индустрията, ако от тях има значима обществена полза
- контрол на качеството на научната продукция по модела на проектното финансиране
Да, България
- повишаване на разходите за наука и иновации до 1,5% от БВП през 2020 г. и достигане на около 2,5% от БВП до 2025 г.;
разпределение в зависимост от резултатите
- подобряване на дейността на Фонда за научни изследвания
- подобряване на координацията между изследователската дейност и иновациите от една страна и икономическата
политика от друга
- увеличаване на стипендиите на докторантите и обвързването му с постигнатите резултати
- открита и прозрачна система за кариерно израстване и заплащане, базирана на резултатите
- реинтеграция на българската научна диаспора
- методично и финансово подпомагане на български учени за кандидатстване в европейски проекти
- Национална програма за наука
News.bg
√ Водният сектор с абсолютен недостиг на кадри
Има абсолютен недостиг на технически кадри във водния сектор. Това констатира министърът на околната среда и водите
доц. Ирина Костова на форум, посветен на образованието на ВиК специалистите в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) по повод Седмицата на водата.
Форумът бе открит от председателя на Българска асоциация по водите инж. Иван Иванов. Той събра преподаватели от
различни университети, експерти и студенти.
Ирина Костова коментира, че има спад в интереса на студентите и към трите специалности в Хидротехническия факултет в
УАСГ. Преди да стане министър, тя беше декан на този факултет.
Първокурсниците за ВиК инженери през настоящата академична година са едва 40. Един е първокурсникът, избрал
"хидротехническо строителство", а за инженери по хидромелиоарации се обучават само четирима души.
Според Костова въпросните специалности могат да бъдат "защитени", но усилията им от миналата година не са се увенчали
с успех. Предстои ново усилие от страна на сегашното ръководство на факултета за включването на тези инженерни
специалности в списъка със защитените до 30 юни тази година.
Ирина Костова уточни, че преди месец в МОСВ е направена среща с представителите на Националното сдружение на
общините в Република България и представители на регионалните инспекции по опазване на околната среда и
"Напоителни системи". По време на нея е бил констатиран абсолютен недостиг на подготвени технически кадри.
Според министърката осигуряването на инженерни специалности трябва да е държавна политика и не може да е
приоритет на едно или друго министерство.
Ректорът на УАСГ проф. Стойо Петков коментира, че в бъдеще се очертава липса на кадри в цялото стопанство в
строителния и водния сектор. Той констатира, че във водното строителство и транспортното строителство, където са
концентрирани най-много инвестиции, се констатира липса на интерес за обучение на студенти.
Медиапул
√ 1.6 млрд. лв. са нужни за преизчисляване на старите пенсии
Плащанията могат да се повишат устойчиво, само ако работещите се осигуряват на реалните си доходи
Политиците трябва да решат как да се преизчислят старите пенсии. Необходимият ресурс са това е 1.6 млрд. лв., ако
преизчисляването се направи със средния осигурителен доход за 2015 г.
Това заяви в интервю за в. "Сега" в сряда управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков.
"Няма в текущото законодателство отговор на въпроса как да се увеличават старите пенсии. Това е проблемът", посочва
Петков. По думите му проблемът със старите пенсии е, че изостават.
"Коментират се различни варианти за тяхното преизчисляване със съвременен осигурителен доход, но това може да стане
само със законодателно решение. Това е друг начин да се свие ножицата между нови и стари пенсии. Какво ще възприемат
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политиците е техен избор, защото подобен разход няма как да бъде финансиран от предвиденото в закона увеличение на
осигурителните вноски, а от държавния бюджет", смята Петков.
По сметки на НОИ необходимият ресурс за преизчисляването на старите пенсии със средния осигурителен доход от 2015
г. е около 1.6 млрд. лв. Последното преизчисляване е правено през 2008 г. с доход от 2007 г.
Тази година всички пенсии ще се увеличат с 2.4% от 1 юли.
Петков даде пример, че новите пенсии ще продължат да растат в сравнение със старите и заради започналото през тази
година поетапно увеличаване на коефициента за стаж, който трябва да достигне 1.5 на сто.
"Новите пенсии ще растат, защото този коефициент ще бъде по-висок. След 10 г. една пенсия, отпусната през 2027 г. спрямо
тази, отпусната през 2016 г., само заради увеличаването на тежестта на една година стаж, ще е с 36% по-висока", посочи
управителят на НОИ.
Петков коментира и част от предизборните обещания, свързани с размера на минималната пенсия, която ще се увеличи с
2.4% в средата на годината и ще достигне 165.25 лв. От думите му се разбра, че той е доста резервиран към идеята
плащането да се вдигне на 300 лв.
"Тя (минималната пенсия, б. р.) е важен параметър в пенсионната система, с който са свързани размерите на много пенсии
- например пенсиите, които се отпускат при непълен стаж, минималните размери на инвалидните и наследствените
пенсии, някои добавки и т.н. При 300 лв. минимална пенсия годишният ефект е около 1.6 млрд. лв. повече разходи", посочи
Петков. Ако пък се приеме искането на пенсионерските организации за покачването й до 350 лв., това би глътнало
допълнителни 200 млн. лв. на месец или 2.4 млрд. лв. на година при годишни разходи за пенсии от близо 9 млрд. лв. към
момента.
"Освен че има значителен финансов ефект, изолираното увеличаване на минималната пенсия нарушава и принципите на
осигурителната система. Увеличението трябва да засяга размерите на всички пенсии, защото в противен случай се
демотивират хората да се осигуряват и се деформира подоходното разпределение на пенсиите. Понастоящем минимална
пенсия за стаж и възраст получават около 462 хил. лица, а ако тя стане 300 лв. без увеличение на останалите пенсии, 1 361
000 пенсионери ще получават минимална пенсия", посочи Петков.
Той е категоричен, че за да не се постави под риск финансовата стабилност на пенсионната система, увеличението на
пенсиите може да стане едва след като се намери устойчив източник за финансиране на растежа им. Такъв източник по
думите му е нарастването на трудовите възнаграждения и осигуряването върху реалните доходи.
Бисер Петков каза още, че засега е рано да се оцени ефектът от пенсионната реформа от последните години, но първите
резултати са в посока на стабилизиране на Държавното обществено осигуряване, макар и с бавни стъпки.
През 2016 г. например в НОИ са постъпили 217 млн. лв. по-малко от държавата за покриване на дефицита. За 2017 г. пък
планираният размер на средствата за покриване на недостига в НОИ е с около 320 млн. лв. по-малък в сравнение с 2016 г.
Така за първи път след 2008 г. преобладаващият дял (54%) от разходите в бюджета на ДОО тази година ще се финансира с
приходи от осигурителни вноски, каза още управителят на НОИ пред в. "Сега". Това се случва, въпреки че през 2017 г. са
заложени с 235 млн. лв. или 2.7% по-високи разходи за пенсии в сравнение с 2016 г.
Общият размер на планираните разходи за пенсии през 2017 г. е 8.936 млрд. лв., което е 9.7% от БВП. Прогнозираният
средногодишен брой на пенсионерите е 2 179 900 души - с около 1000 човека по-малко от 2016 г.
Очакваният среден размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2017 г. е 378 лв. при 362 лв. за миналата година.
Броят на пенсионерите с пенсия до 314 лв., колкото е определената линия на бедността, леко ще намалее. В края на 2016
г. лицата с пенсия под 314 лв. са били 1 295 400 - около 60% от пенсионерите. Очакванията са около 49 хил. от тях да
преминат линията на бедност през 2017 г.
В.Монитор
√ 8 от 10 фирми подали данъчна декларация онлайн
Близо 80 процента от фирмите са подали годишните си декларации по електронен път, съобщиха от Националната агенция
за приходите /НАП/. До момента в цялата страна са приети 248 000 корпоративни декларации, като 195 000 от тях са
изпратени по интернет и са парафирани с електронен подпис. На хартия, в офисите на НАП и чрез пощенските станции, са
подадени 53 000 формуляри досега.
Фирмите, които подават декларациите си по електронен път, ползват 1 процент отстъпка от дължимия годишен
корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Това намаление важи, само ако и задължението е внесен до крайния срок
за подаване на формуляра. С декларацията се подава и годишният отчет за дейността.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък е 31 март. Това е и периодът, в който
трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Внасянето на
задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други
варианти за издължаване са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева - за
управителя на фирмата.
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