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В новия общински колективен
трудов договор са предвидени
допълнително и по 2 минимални
възнаграждения
СТАВРИ ТАРГОВ
Заплатите на социалните работници във
Варна ще бъдат увеличени от 1 януари догодина средно с 5%. Това
е предвидено в новия
колективен трудов договор (КТД) за социалните дейности. Документът бе подписан на
церемония във фоайето пред зала “Варна“ от
кмета Иван Портних,
председателя на СРС
на КТ “Подкрепа“ – Варна, Васил Василев и

председателя на СБУ –
Варна, Веселин Рашев.
„Това е поредна
стъпка за потвърждаване на традиционно
доброто сътрудничество на община Варна
и синдикатите. КТД е
доказателство за усилията, които полагаме
за развитие на социалните дейности - знаете,
че работим по близо 60
социални услуги. Новият договор гарантира
по-добра мотивация и
възможност за професионално развитие на

377 служители, ангажирани в социалната сфера”, заяви след подписването кметът Портних.
Едно от големите достойнства на КТД е, че
отсега нататък няма да
има работещи на минимална заплата в системата, каза Васил Василев. Те имат право
също на 1,5% клас за
прослужено време и на
едно минимално възнаграждение за Коледа
и за празника на социалния работник през
март.
Благодарности за
НОВИЯТ КТД БЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СРС НА КТ
“ПОДКРЕПА“ – ВАРНА, Васил Василев, кмета Иван Портних и предсе- добрия социален диалог към кмета и екипа
дателя на СБУ – Варна, Веселин Рашев (от ляво надясно).
Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ му отправи и Веселин

Правят обстоен анализ на социалната програма

СТАВРИ СТЕФАНОВ
Предстои годишната среща с потребителите на социални услуги и с нашите партньори от НПО. Една
от целите е да анализираме постигнатото
чрез социалната програма на Варна, която
действа от 2005 г., и да
намерим възможности за надграждането
й. Това заяви зам.кметът Коста Базитов

преди подписването
на колективния трудов договор за социалните дейности.
Акцентът на срещата ще бъде не толкова
върху броя на услугите, колкото до повишаване на тяхното качество, добави той. Другите важни моменти са
мониторингът и оценката на рисковите фактори, съпътстващи социалната програма.
От тях също зависи по-

добряването на дейността с потребителите,
обобщи зам.-кметът.
Социалната програма на Варна е уникална за страната и много елементи от нея получиха потвърждение
и в национален план.
Общината предлага 59
услуги, като 20 от тях
се финансират само от
местния бюджет. Хората, които се ползват
от тях, са 2800, сочат
последните данни.

Рашев.
Успяхме да запазим
благоприятните условия по отношение на отпуските, ще се отделят
пари и за супервизия и
надграждане на квалификацията на социалните работници, съобщи
Любомира Комитска,
шеф на дирекция „Социални дейности“.
Новият КТД е с двегодишен период на действие. След подписването на документа в зала
„Варна“ се проведе работна среща на тема
„Предизвикателства и
перспективи при реализиране на социалната политика на община
Варна“.

ДОБРИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ КОЛЕДЕН БАЗАР В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД ВЕЧЕ Е ОТКРИТ. На
щанда му са изложени сувенири, картички и играчки за коледната елха, изработени от деца и
техните родители, които са част от Центъра за обществена подкрепа – Варна. Дарените пари са в
подкрепа на две онкологично болни деца от Варна - Алекс и Емо. Набирането на средства за
благотворителната кауза в Административен съд – Варна, ще продължи до 20 декември 2016 г.

Плоският данък подпомага развитието на икономиката
ИВАН БАРБОВ
ЕЛИ МАРИНОВА

Плоският данък подпомага развитието на икономиката, смята финансистът Веселин Моров.
Според
експерта
фактът, че се говори за
промяна на данъчната
система и конкретно преминаване от плосък
данък към пропорционален, по-скоро е обвързан
с политическата обстановка и нестабилността
и в по-малка степен с реални икономически причини, категоричен бе
Моров в интервю за тв
„Черно море“.
Плоският данък работи успешно в развиващите се икономики, докато
прогресивният данък се
налага в икономики, които са достигнали своя
разцвет, посочи разликите Моров. Сам по себе си
плоският данък подпомага развитието на икономиката, защото стимулира работната ръка, т.е

работещите имат мотивация да повишават своята квалификация и
така да търсят възможност за надграждане и кариерно развитие, а така
да очакват и по-високо
заплащане. При пропорционалната система се
наблюдава преразпределяне на някакъв ресурс,
който се натрупва, за да
се разпредели, като се отнема от тези, които имат
по-високи доходи. Всичко това е за сметка на
тези, които са успели да
се развият и да постигнат
по-висока квалификация
и съответно предлагат и
по-високо качество на
труд, обясни още Моров.
Като основен довод експертът изтъкна още, че
пропорционалната система би имала демотивиращ ефект, защото ако
някой знае, че той няма
да бъде облаган с данък
и ще му остава по-висок
разполагаем доход, който може да харчи, няма да
вижда и необходимост за

повишаване на своето
професионално ниво и
образователен ценз.
Скоро БНБ изразиха
позиция, че не е добре
банките да се насочват
към рискови проекти,
както и че лихвите на
международните пазари
ще започнат да се повишават през следващата
година. „Реално погледнато, паричната политика, която следва всяка
една централна банка
(Европейската централна банка, Федералният
резерв на САЩ, Японската банка и др.), стига и до
нашата икономика, което свива възможностите
за инвестиции, които
предоставяме. С годините напред ще очакваме
промяна в тази политика. В момента тя е разширяваща се. Увеличава се
паричното предлагане, т.
е на парите в обращение,
за да може да се стимулира икономическият растеж. Ограничаването на
паричното предлагане

ще създаде ограничение
на достъп до свеж капитал. Това би дало отражение върху инвестиционната активност. Но това
е много предварително
като становище.
В Италия за една нощ
след оставката на премиера се усети нестабилност на банките в страната. От 2007 - 2008 г. започнаха сътресенията в банковата система. Оттогава постоянно експерти
настояват, че българската банкова система би
била нестабилна. Това
обаче не се случва. Ние се
развиваме успешно, стабилно. Тя се е отделила
от политическата си зависимост до степен, до която паричните потоци,
които използват домакинствата или фирмите
чрез кредитирането, успяват да осигурят спокойствие. Тази година минаха стрес- тестове, инициирани от ЕК. Те доказаха,
че банковата ни система
е в добро здраве.

