Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Стандарт
√ Работодателите против рекета на малките ВЕИ
КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ скочиха срещу опитите за връщане на високите цени на "зеления" ток
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепят позицията на бизнеса срещу опитите
на малките ВЕИ централи и група народни представители да изменят Закона за енергетиката (ЗЕ), с което да върнат
старите високи изкупни цени на тока от "зелените" централи. Писмо с такова съдържание са изпратили работодателите
до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на енергетиката и екологията, до председателя и членовете на
енергийната комисия в парламента и до шефа на КЕВР. То е в подкрепа на писмото, изпратено преди дни до същите
институции от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост.
Ако бъдат възстановени старите високи цени на "зеления" ток, ще се увеличи добавката "Задължения към обществото" и
крайната цена на тока за всички битови и бизнес потребители, е категоричната позиция на бизнеса. Бизнесът е против
опита на малките ВЕИ да образуват дело в Конституционния съд за обявяване на параграф 18 от преходните и
заключителни разпоредби на ЗЕ за противоконституционен и така да върнат старите високи изкупни цени на "зеления"
ток. Белчо Цанев
Агенция Стандарт
√ Бизнесът подкрепя браншовиците против двойното субсидиране на малките ВЕИ
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането
на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).
Ето и цялото писмо на бизнеса без редакторска намеса:
ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
СТАНОВИЩЕ
НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
ОТНОСНО: отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване
на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена
палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес подкрепят
позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост във
връзка с направеното искане на група народни представители пред КС. Изразеното в отвореното писмо мнение на
четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща
стратегическо значение за развитието на процесите в сектор "Енергетика", а оттам – и за цялото общество. Изразената
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позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република
България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като
предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
/подписи/:
за АИКБ
за БСК
за БТПП
за КРИБ
Агенция "КРОСС"
√ Бизнесът против двойно финансиране за ВЕИ
/КРОСС/ Бизнесът подкрепи браншовите организации против двойното субсидиране на малките ВЕИ. Това се казва в
отворено писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската
търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на металургичната
индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост се обявиха срещу
внесеното от депутати предложение да бъдат отменени промените в Закона за енергетиката, с които се спря двойното
субсидиране на малките ВЕИ.
Браншовиците напомнят, че след корекцията в преференциалните цени за тези ВЕИ България ще заплати санкция от 5 млн.
евро.
Според тях при възстановяване на по-високите преференциални цени ще се увеличи цената на добавката "Задължения
към обществото", а от там и крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители. Затова енергоемките
индустрии настояват да няма прекомерни субсидии и злоупотреби чрез цена "задължения към обществото", която е
отговорна за милиарди левове непазарни разходи за потребителите в България.
Труд
√ Бизнесът против двойно финансиране за ВЕИ
Бизнесът подкрепи браншовите организации против двойното субсидиране на малките ВЕИ. Това се казва в отворено
писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на металургичната
индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост се обявиха срещу
внесеното от депутати предложение да бъдат отменени промените в Закона за енергетиката, с които се спря двойното
субсидиране на малките ВЕИ.
Браншовиците напомнят, че след корекцията в преференциалните цени за тези ВЕИ България ще заплати санкция от 5
млн. евро.
Според тях при възстановяване на по-високите преференциални цени ще се увеличи цената на добавката "Задължения
към обществото", а от там и крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители. Затова енергоемките
индустрии настояват да няма прекомерни субсидии и злоупотреби чрез цена "задължения към обществото", която е
отговорна за милиарди левове непазарни разходи за потребителите в България.
24 Часа
√ КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП официално подкрепиха позицията на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането
на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:
ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
СТАНОВИЩЕ
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НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
ОТНОСНО: отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване
на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена
палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост
във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС. Изразеното в отвореното писмо мнение на
четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща
стратегическо значение за развитието на процесите в сектор "Енергетика", а оттам – и за цялото общество. Изразената
позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република
България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като
предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
/подписи/:
за АИКБ
за БСК
за БТПП
за КРИБ
Ето и отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП:
ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНИ И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
ОТВОРЕНО ПИСМО
НА БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП ОТНОСНО ИСКАНЕ НА ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА §18 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. ДВ, БР. 56 ОТ 24.07.2015 Г.)
През 2015 г. с поправка в Закона за енергетика бе преустановена прекомерна държавна помощ за т.н. малки ВЕИ. В
рамките на енергийната комисия в парламента се проведе задълбочен дебат и бизнес организациите в България
категорично подкрепиха това решение. Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерство на земеделието и
храните, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите аргументираха и подкрепиха
необходимостта от промените. Мотивите бяха изнесени публично от вицепремиера Томислав Дончев през 2015 г. и бе
предприета поправка в ЗЕ и намаляване на преференциалните цени.
И мотивите са ясни – проектите са финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
от фонд Земеделие. Получили са и преференциални цени заедно с гарантирано изкупуване на електроенергията.
Преференциалните цени са изчислени, така че да покрият напълно инвестицията без да се смята полученото
финансиране от фонд Земеделие. С други думи тези ВЕИ производители са получили двойно субсидиране и прекомерна
държавна помощ. И след корекцията в преференциалните цени за тези ВЕИ-та България ще заплати санкция от 5 млн.
евро. Въпреки санкцията последваха протести и атаки от страна на малките ВЕИ централи – опити за отмяна на
текстовете в ЗЕ преди пармаментарната ваканция.
В становище на министерството на земеделието до енергийната комисия на парламента при опит за отмяна се казва
"Мотивите на ЕК за предложеното изключване на европейското финансиране са, че бенефициентите са се ползвали с
икономическо предимство, което се счита за втори източник на финансиране с обществени средства....
...Следва да се има предвид, че при 216 проекта от общо 327 е заложена норма за откупуване на инвестицията между 1
година и 7 години, което прави 66% от всички проекти. Максималният заложен срок за откупуване е бил 10 години, като
едва около 8% от бенефициентите са заложили такъв срок."
През 2016г. логично последва провал в парламента на поправките за възстановяване на двойното субсидиране. И
започна следващия епизод от сериала малки ВЕИ-та – искане за образуване на дело в конституционния съд на
РБългария. Предстои произнасяне на конституционния съд за допустимост на иска.
Странно защо искането е подкрепено от 49 народни представители?!
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Категорично сме против такова искане.
Въпреки намалението тези ВЕИ производители продължават да получават преференциална цена – около 120 лв/Мвтч.
Получават и гарантирано изкупуване на произведеното количество.
Въпреки намалението България е санкционирана с 5 млн евро.
В становището на Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК пише, че е възможно санкцията
от 5 млн евро да бъде завишена, ако се увеличат отново преференциалните цени на малките ВЕИ производители.
Преди намалението повечето инсталации вече са изплатили инвестицията.
Преди седмица България приключи успешно нотификацията на преференциалните цени на ВЕИ производителите – и на
малките и на големите.
При изменение в цената започва нова нотификационна процедура.
При възстановяване на по-високите преференциални цени ще се увеличи цената на добавката "Задължения към
обществото" и крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители.
Всички потребители заплащат преференциалните цени в сектор Електроенергетика, както бизнес така и битовите
потребители. Този вид "данък" следва да е предмет на строг контрол от страна на всички институции – парламент,
правитество, КЕВР, съдебна система. Енергоемките индустрии настояват да няма прекомерни субсидии и злоупотреби
при субсидиране чрез цена "задължения към обществото", която е отговорна за милиарди левове непазарни разходи за
потребителите в България.
С уважение,
Управителен съвет на БФИЕК
Управителен съвет на БАМИ
Управителен съвет на БМГК
Управителен съвет на БКХП
Гр. София,
26.08.2016г.
Информационна агенция "Блиц"
√ КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с официална позиция за промените в Закона за енергетиката
Общото им становище е адресирано до Дончев, Петкова и Ивелина Василева.
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по
искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона
за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:
ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
СТАНОВИЩЕ
НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
ОТНОСНО: отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване
на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена
палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост
във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС. Изразеното в отвореното писмо мнение на
четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща
стратегическо значение за развитието на процесите в сектор "Енергетика", а оттам – и за цялото общество. Изразената
позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република
България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като
предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
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/подписи/:
за АИКБ
за БСК
за БТПП
за КРИБ
Новини дир.бг
√ КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с официална позиция за промените в Закона за енергетиката
Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:
ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА
КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
СТАНОВИЩЕ
НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
ОТНОСНО: отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване
на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена
палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес
подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост
във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС. Изразеното в отвореното писмо мнение на
четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща
стратегическо значение за развитието на процесите в сектор "Енергетика", а оттам - и за цялото общество. Изразената
позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република
България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като
предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
/подписи/:
за АИКБ
за БСК
за БТПП
за КРИБ
БНР – Радио Благоевград
√ 30.08.2016г., 13.00-17.00ч., "Днес" с Давид Калпачки
Акцентите в предаването:
ИДЕИ, ИНТЕРЕСИ, БИЗНЕС
За цялостна концепция за развитието на техническо образование настояват от Асоциацията на индустриалния
капитал – Бойко Недялков, член на УС, за недостига на кадри;
Според прогнози на иконoмисти, безработицата ще намалее драстично през 2017-та, като ще достигне
стойностите от преди финансовата криза – Явор Алексиев икономист;
Репортаж от първата копка на АМ Струма при пътен възел Кресна;
ИГРА НА ПРЕЗИДЕНТИ – Очаква се да стане ясно името на кандидата за президент на РБ – по темата разговор с
Димитър Делчев секретар на ПГ на РБ;
Развод преди брак – анализ на политическата ситуация в ляво – Христина Тодорова политически анализатор;
Преди първия звънец - Тенденции и цени при раниците и ученическите пособия – аудио обиколка на книжарница
в Благоевград;
Започна ли търсенето и предлагането на употребявани учебници в Благоевград?;
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Рубриката „МОЯТА ЛЮБИМА ПЕСЕН“ - отзвук от Филмово музикално лято в Радио Благоевград.

Важни обществено-икономически и политически теми
Money.bg
√ Чуждестранният капитал в българската икономика е над 23 милиарда евро
По предварителни данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в
нефинансовия сектор към края на 2015 г. възлизат на 23 127 млн. евро, което е със 7.2% повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 9 852 млн. евро,
и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и
ресторантьорство) - 5 607 млн. евро.
Тези две дейности заедно формират 66.8% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 2.3 пункта
спрямо предходната година.
В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции са 751 млн. евро, или с 18.1% по-малко в сравнение с 2014
година.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 183 млн.
лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 5.3%, показват данните на НСИ.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 968 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 155 млн. лева.
През 2015 г. тези сектори заедно формират 52.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор "Строителство" инвестициите
за ДМА са 1 517 млн. лв. и са с 20.3% по-малко в сравнение с 2014 година.
Агенция Стандарт
√ Пътуваме по-често за културен туризъм
Организираме сами почивката си, ползваме и социалните мрежи.
Все повече туристи предпочитат да посетят културно или спортно събитие през ваканцията си вместо традиционната
почивка на море. Това става ясно от Годишната програма за национална реклама на туризма ни за 2017 г., която беше
представена от ресорното министерство по време на Националния съвет по туризъм във Велинград.
Посещенията на приятели и роднини, приключенските пътувания и търсенето на автентични преживявания расте сред
международните туристи. Този тип пътувания са най-предпочитани от хората на възраст между 15 и 24 г. Групата на
туристите на възраст от 25 до 39 г. по-често предпочита море, а тези на 40-54 години - ваканция сред природата. Сред
основните фактори при избора на дестинация е сигурността.
Все повече хора планират пътуванията си през социалните мрежи и ги организират сами, без да използват туроператор.
Именно затова един от основните акценти в рекламата ни като туристическа дестинация за следващата година ще бъде
промотирането ни в онлайн среда. Министерството планира кампании в социалните мрежи, каквито досега липсват в
рекламата ни. А примерът на конкурентите ни показва, че този инструмент е много успешен при привличане на туристи.
Министерството залага в програмата си догодина и на реклама в търсачката на Google, както и на съвместен онлайн
маркетинг с чужди туроператори. Целта на ведомството е да се наложи единно онлайн присъствие на страната ни, което
да доведе до ръст на туристите. Министерството няма да се откаже и от традиционната реклама и предвижда да се
изработят нови клипове и филми, които да ни рекламират. През последната година страната ни се промотираше с
безплатен, дарен на ведомството клип, който рекламира основно присъствието на филмовата индустрия. При това
световноизвестните актьори от клипа, като Силвестър Сталоун и Антонио Бандерас, бяха заснети на фона на кариера и
мрачни пейзажи, далеч от визията, която искаме да наложим пред света. В рекламната ни стратегия за 2017 г. се
предвиждат и публикации в специализирани и масови медии, както и в бордните издания на авиокомпании. Сред новите
акценти ще са съвместни кампании с туроператори. От ведомството обаче са признали пред бранша, че идеите им към
момента нямат бюджет и финансово покритие и могат да останат само на хартия.
Участваме на 13 нови борси
На 13 нови туристически изложения предвижда да участва страната ни през 2017 г., показва годишната програма за
национална туристическа реклама, представена пред бранша във Велинград. Първите три от борсите са в Литва, Латвия и
Естония още през януари и февруари. След това страната ни предвижда участие в едно ново изложение в Индия и две в
Китай. От програмата не става ясно дали ще се опитаме да привлечем туристи от тези страни заедно със съседни държави,
тъй като е известно, че гостите от Индия и Китай пътуват не до една страна, а при пакет от няколко. Държавата предвижда
и нови участия в Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сингапур, Малайзия и Южна Корея. Освен това участие с
национален щанд България ще има на още 45 изложения. Сред целите на министерството на туризма е и привличане у нас
на големи събития и конференции, на които да сме домакин. От програмата става ясно, че страната ни може да посрещне
през ноември Втория световен конгрес на модерния туризъм и древните цивилизации. За да стане това трябва да получим
потвърждение от Световната организация по туризъм.
INSURANCE.BG
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√ Работодатели в Бургас ще ползват преференции при наемане на безработни
До края на септември Агенцията по заетостта ще стартира процедура за подбор на работодатели за ползване на
преференции.
В нея ще бъдат включени тези, които наемат на работа лица от рискови групи – младежи до 29 години, хора с трайни
увреждания и безработни над 55-годишна възраст. Това съобщи Златомира Гаджерукова, началник-отдел в Бюрото по
труда в Бургас.
Времето, в което фирмите ще бъдат субсидирани от държавата, е 6 или 9 месеца в зависимост от програмата. Изискването
към работодателите е да оставят на работа наетите служители за още толкова месеци, за колкото са получавали
субсидиране.
Обявяването на процедурата ще стане с изнасяне на информация на информационните табла на Бюрото по труда и на
страницата на Агенцията по заетостта. Срокът за кандидатстване е 7 работни дни. Ако работодателят е одобрен да се
възползва от дадената мярка, сключването на договор с него ще стане в рамките на 20 дни.
Информационна агенция "Фокус"
√ Варна: Започва проектът "Национална EURES мрежа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014
– 2020
Варна. Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, стартира изпълнението на проект "Национална
EURES мрежа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020. Това съобщиха за Радио "Фокус" –
Варна от Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Варна. Проектът е на стойност 5 249 999,00 лв. и се изпълнява на
територията на Европейския съюз, като периодът на изпълнение е 30 месеца. От дирекцията допълниха, че с проекта се
цели осигуряване на възможности за предоставяне на посреднически услуги на по-голям брой търсещи работа лица и
работодатели, включително за мотивиране завръщането на висококвалифицираните български работници обратно в
страната и за привличане на работна ръка от страните членки на Европейския съюз. Реализацията му ще предостави
възможност за регулярен анализ на географската и професионална мобилност като се проучват нагласите на търсещите
работа, работодателите, както и на тяхната удовлетвореност от услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и
партньорите на EURES. Заложените дейности в проекта целят да се улесни търсенето на работа и наемането на работна
ръка в/от други страни от Европейския съюз. Предвидено е осигуряването и поддръжката на различни комуникационни и
информационни канали. С цел директно срещане на търсещите работа лица и работодателите ще се организират
информационни събития, трудови борси и дни на кариерата в България и в останалите страни от мрежата EURES. За
улесняване наемането на работа на търсещите работа лица и по-бързото адаптиране в чужда културна среща ще се
провеждат езикови курсове, интеграционни обучения и др. Активното сътрудничество между членовете и партньорите от
европейската мрежа на службите по заетост EURES чрез обмяната на информация за свободни работни места и
кандидатури за работа, има за цел да стимулира мобилността на трудовия пазар в Европа. Проектът "Национална EURES
мрежа" ще допринесе за увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за
транснационална мобилност.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Епицентър
√ Всеки пети младеж у нас не учи и не работи
Процентът е по-висок единствено в Гърция и Италия, на другия полюс са Германия, Швеция и Дания.
България остава на едно от челните места в Европа по брой на млади хора, които нито учат, нито работят. Всеки пети
младеж на възраст 20-24 попада в тази група, съобщава bTV.
Процентът е по-висок единствено в Гърция и Италия. На другия полюс с минимална младежка безработица са Германия,
Швеция и Дания.
На този фон доходите в България остават в пъти по-ниски отколкото в Западна Европа, но растат с по-бърз темп. Така в
последните години средната работна заплата нараства с близо 8%. Ако тенденцията се запази, до края на годината
средната заплата ще мине 1000 лева, прогнозират работодатели.
Но разминаването между търсене и предлагане на пазара на труда се задълбочава. Фирми се оплакват, че въпреки доброто
заплащане, което предлагат, кандидати за работа няма.
Трудови посредници предупреждават, че ако не се вземат спешни мерки образованието да отговори на нуждите на
бизнеса, след десет години ситуацията ще е критична - заради застаряващото население работещите ще намалеят с повече
от 1/3.
Най-сериозен глад за кадри има в производството. Агенции за подбор на персонал отчитат сериозен недостиг на
оператори на машини, шивачки и други. Все по-трудно се намират и специалисти за т.нар. изнесени услуги - финансисти и
други специалисти с чужди езици.
Фирмите, които работят за износ, също се разрастват и имат нужда от допълнителни служители, но не намират
работниците, от които имат нужда.
Gabrovo News
√ Лагер за иновации в Габрово
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Лагер за иновации – Gabrovo Innovation Camp 2016 ще се проведе в Габрово в първите дни на октомври, по инициатива на
Президента на Република България Росен Плевнелиев и президента на Комитета на регионите на ЕС Марку Маркула,
информираха от местната общинска администрация.
Gabrovo Innovation Camp 2016 си поставя за цел да изяви таланта и въображението на активни и ангажирани хора, които
желаят заедно да търсят иновативни решения на важни за съвременното общество предизвикателства.
Участниците ще работят съвместно от 1 до 3 октомври, насочвани от професионалисти в ролята на ментори. Отборите ще
търсят иновативни решения в четири основни предизвикателства – Factories of future; Urban transformation; Innovation
education; XXI century democracy /Фабрики на бъдещето; Градска трансформация; Иновации и образование; Демокрацията
на 21 век/.
В лагера могат да се включат всички желаещи на възраст над 17 години, мотивирани да развиват творчески идеи в
иновативни социални решения. Лагерът ще се провежда на територията на Националната Априловска гимназия и ще
завърши с представяне на разработените идеи и награждаване в зала Възраждане. Събитието, условията за участие и
заявките за регистрация ще намерите на специално разработената електронна страница – http://gabrovoinnovationcamp.eu
Идеята за организиране на лагер за иновации в Габрово с подкрепата на Комитета на регионите и Президентството
възникна през април тази година на среща между двамата президенти и кмета на Габрово Таня Христова.
Провеждането на лагери за иновации в различни европейски региони е сред инициативите на Комитета, които имат за цел
да стимулират младите европейци да разработват съвместно иновативни идеи за правене на бизнес, а също така чрез
наука и образование да търсят конкретни решения на значими обществени проблеми.
Економикс
√ Кой се страхува от новата икономика
Грубоватият опит да се вкарат сайтовете за споделено пътуване в усмирителна риза, съшита от бюрократи, за пореден път
демонстрира растящото изоставане на регулациите в България от променящия се свят.
Докато в САЩ министерството на търговията започна изследване на цифровата икономика, българският министър на
транспорта обсъждаше с превозвачите заплахата от сайтовете за споделено пътуване. Това не бе първи пример за ретро
регулации. През миналата година КЗК реши, че Uber не е дигитална платформа, а осъществява нерегламентирана
таксиметрова дейност и услугата бе спряна.
Споделената икономика е на гребена на вълната през последните няколко години, а компании като Uber станаха символ
на новата дигитална икономика. Рискови капиталисти и инвеститори, жадни да станат откриватели на новия бум, ни
заливат с прогнози за потенциала на дигиталните услуги.
В тях вероятно има и доза преувеличение. В САЩ секторът ангажира 1% от заетите, като скорошно проучване установи, че
хората, които предоставят услуги чрез платформи като Uber и Airbnb го правят по-скоро за допълване на доходите си. Но
дори и това е осезаема промяна, която се посреща освен с надежди и с тревоги.
Търговското министерство на САЩ предложи дефиниция на дигитално свързаните фирми и идентифицира повече от 100
дейности, които й съответстват. Те варират от споделените пътувания до алтернативното кредитиране.
Според това определение, дигитално свързаните фирми:
•
използват технологии като мобилни приложения, за да осъществяват P2P сделки, като се свързват директно;
•
разчитат на потребителски рейтинги за контрол на качеството на услугата;
•
предлагат на служителите, извършващи услуги, гъвкавост в решенията за работно време;
•
разчитат, че служителите ще използват собствени инструменти или активи за предоставянето на услуга.
Страхът от споделената икономика
Реакцията на българското правителството бе резултат на протести на превозвачи, които се оплакаха, че държавата не прави
нищо срещу растящия сив сектор. По техни оценки неформалните превози заемат 50 на сто от вътрешните и 70 на сто по
международните линии. Властите предполагат, че това е дейност, извършвана по занятие – тоест, регулярно и с цел
печалба, без необходимите разрешителни.
В тези аргументи има доза истина, но в основата си те не са свързани с феномена Uber.
Неформални превози се извършват в малките населени места от много години. Обикновено случайните превозвачи
минават покрай спирките 5 минути преди регулярния транспорт и обират пътниците на цената на билета. По този начин те
паразитират върху обявеното разписание и нанасят вреда на редовния превозвач, който е длъжен да поддържа линията,
дори в дните, когато няма достатъчно пътници. През последните години този тип услуги се разрастват по две причини –
първата е намаляването на броя на редовните линии заради обезлюдяването, което създава неудобство за пътуващите (за
тях е по-добре да си наемат шофьор, който да ги изчака да свършат работа и да се приберат). В този случай пазарът се
създава по принуда и е налице затворен кръг. Колкото повече намаляват редовните маршрути, толкова повече хората са
принудени да си наемат шофьори, което ще води до отпадане на редовни линии. Втората причина за ръста на
неформалните пътувания са гастарбайтерите, които често се извозват организирано до Германия или друга европейска
страна и това има малко общо с дигиталната икономика.
Дигиталните технологии често развиват неформални услуги, които са съществували и преди, като ги организират и ги
правят по-достъпни. Това се отнася не само до превозвачите, които крадат пътници от редовните линии, но и до хазяите,
които в миналото причакваха летовници по гарите и автогарите. Днес те имат на разположение Airbnb. Мобилните
приложения и останалите нови технологии не само правят подобни услуги по-евтини и по-удобни, но напълно променят
начина, по който те се предоставят.
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Дасега имаше само един сигурен начин да попаднете на такси с гарантирано качество – да сте в град, където пазарът е
силно регулиран (от гилдия или от градската управа, има градове, където лицензът се предава едва ли не по наследство).
Днес Uber решава проблема с неприятните изненади като мръсни коли и помпички чрез системата си за потребителски
оценки. Репутацията вече не е неуловима характеристика. Дигиталните технологии предлагат възможности за измерване
и оповестяване, каквито не съществуват в стария свят. Това позволява на Uber и Airbnb да действат като колективна марка,
дори като гилдия (Uber определя цените).
Те създават и увеличени възможности за регулаторите, макар и не по начина, който те биха предпочели. Ако в стария
физически свят трябва да назначите инспектори, които да провеждат дознание в колите на хората по подозрение, че
превозват пътниците срещу заплащане, днес е достатъчно да се поставят разумни изисквания на посредника, който държи
ключа към достъпа до пазара (например, да не праща клиенти при хора с криминално минало или психологически
проблеми). Вместо това обаче властите предпочитат лесния път на забраните.
При това споделената икономика не е единствената сфера, в която властите подтичват зад бързо развиващите се
технологиии, размахвайки заканително пръст.
Неуловими граници
В представата на чиновника всеки бизнес предполага регистрация на фирма, банкова сметка с твърда месечна такса, касов
апарат, служители, които работят от 8 до 17 часа в специално оборудван офис и изрядно изпълнени основополагащи
ангажименти – като договор със служба за трудова медицина, противопожарни правила и входящ номер от комисията за
лични данни. Когато нещо от това липсва, държавната администрация изпада в безтегловност.
Но светът на новата икономика е различен и регулирането й изисква държавната машина да се адаптира. Затрудненията
произтичат от някои характеристики на дигиталните услуги, които не съответстват на установените бизнес модели:
•
Дейност по занятие и срещу заплащане
Много често хората, които се възползват от дигитални платформи, за да си докарат допълнителен доход, не го правят
регулярно. Това означава, че те не са типични търговци, а от гледна точка на данъчното законодателство са получатели на
случаен доход. Но този доход е трудно да се установи, както стана ясно от опита на НАП да обхване т. нар. магазини,
организирани чрез платформи като olx или eBay.
В други случаи дигиталните платформи насърчават услуги, които не се извършват срещу заплащане (например,
доброволчески инициативи), заплащането е минимално или е организирано като своеобразен бартер.
•
Организатор, вместо доставчик
Българското законодателство, вкл. данъчното, е основано върху презумпцията за двустранни сделки – между доставчик и
получател. То се оказва безпомощно, когато системата е децентрализирана, а основният субект, подлежащ на регулиране,
е организаторът на услугата, платформата, която свързва потребителите.
•
Собствен или нает актив
Компании като Uber не са нито работодател, нито собственик на активите, които се ползват споделено.
Те не са отговорни за многобройните технически изисквания към оборудването, с което се осъществява търговска дейност.
Повечето от тези правила са мотивирани от съображения за защитата на потребителите. Например, не би следвало да се
допуска осъществяването на таксиметрови превози с автомобили, които не са в изправност. Но покриването на
изискванията може да бъде скъпо и неефективно предвид липсата на регулярност. Властите би трябвало да си сътрудничат
с организаторите на услуги по спорадични пътувания, за да въведат гаранции и да разпределят отговорността.
Един пример за затруднения е опитът да се обложи с данък т. нар. лично ползване на активи, придобити или не с право на
данъчен кредит. Освен облагане с ДДС (непризнаване на данъчен кредит) използването на служебен автомобил или
лаптоп за лични цели в представите на НАП е непаричен доход за служителя, също като представителните разходи.
Амбицията да се обхванат всички тези доходчета среща най-малко два проблема: разходите за спазване на
законодателството са несъразмерно големи; справедливостта изисква НАП да приеме реципрочно третиране, когато лични
активи се използват за служебни цели – също масова практика, особено в дребния бизнес.
Нови форми на заетост
Една от най-разбиващите последици от новите технологии са новите форми на заетост. Те започват да изтласкват
досегашните отношения между работодател и служител. Все повече хора се препитават като фрийлансъри. Развитието на
обмена от типа човек-на-човек (peer-to-peer или p2p) насърчава мнозина да изоставят твърдата заетост, за да разчитат на
преки поръчки.
Наричат това гиг икономика (от гиг – голям концерт, по аналогия с музикантите, които се препитават от ангажименти).
Според McKinsey този термин обхваща извършването на "случайна работа, която се договаря на дигиталния пазар".
Оценките за размера на това явление силно варират – от 1 до 8 на сто от работните места в САЩ.
Така наречените самонаети не са ново явление – от десетилетия така живеят не само музикантите, но и много
представители на традиционни професии – от архитекти до водопроводчици. Дигиталните технологии променят заетостта
като осигуряват поръчки на независими доставчици, фрийлансъри (например, програмисти), временно наети работници и
т. н.
Общото между всички тези нови форми на заетост се свежда до две думи – гъвкавост и мобилност. Но те се изпаряват
стане ли дума за регулации. Българското законодателство изисква почти винаги хората, които получяват нерегулярни
доходи, да се регистрират като самоосигуряващи се и да подават една и съща декларация всеки месец, за да внесат
осигуровките си върху 420 лева. В идеалния свят на бюрократа всеки независим изпълнител трябва да регистрира ЕООД и
да се осигурява сам, като му се вменяват данъчни и осигурителни задължения преди още да има доход.
Не е изненада, че мнозина не го правят. Те са и трудно откриваеми от НАП, ако получават плащанията си от чужбина –
например, чрез freelancer.com. Липсата на удобна рамка, която да им позволи да се осигуряват в съответствие с доходите,
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които получават, оставя хората, които не се радват на официална заетост, без възможност за социално осигуряване, а и без
достъп до обичайни банкови услуги. Затова е добра идея например, да се даде възможност на хората, които работят по
дълготрайни поръчки да откупуват стаж за минал период, естествено при условия, които са равнопоставени със
самоосигуряващите се с регулярни вноски.
Това е и пречка пред иновациите, които рядко се раждат в резултат на работа в офис от 8 до 17 часа.
И още предизвикателства
Друга сфера, в която регулациите не са помръднали много от миналия век, е свързана с разплащанията и финансирането
на бизнеса. Много продавачи на дигитални стоки и услуги по света не налагат твърда цена, а разчитат на дарения
(включително Уикипедия) или на цената, която самият купувач определя (според емблематичния експеримент на
"Рейдиохед" от 2007 г.). Малцината, които се опитват да приложат тази нелоша практика у нас (понякога единствено
възможната за малки кампании, медии или други творчески проекти, които не искат да зависят от спонсори и
рекламодатели), рискуват да обясняват дълго как идеите им са съобразени със Закона за ДДС или закона за местните
данъци, където са даренията.
Няма съмнение, че навлизането на новите технологии няма да спре до споделените пътувания или платформите за
наемане на домашни помощници и фрийлансери. Финансовите услуги са следващата голяма промяна. Тя включва
приложения за разплащания, сайтове за алтернативно кредитиране, управление на портфейли. Новите финансови
технологии разчитат силно на алгоритми и обработка на статистически данни, за да управляват риска, а не поконсервативни методи като обезпечения с имоти.
Въпрос на време е и у нас да стъпят или да се развият сайтове от типа на Kickstarter (за групово финансиране) или компании
за директно p2p кредитиране като Lending club. Как ще се справят с това българските власти, които срещнаха огромни
затруднения да регулират проста схема като популярните каси, не е въпрос, който предполага оптимистичен отговор.
Статия за сп. МЕНИДЖЪР
Novinite.bg
√ Калин Маринов за GII: Оценката ми е положителна и мисля, че в следващите издания ще имаме по-висока позиция
"Очакваме подобряване на инвестициите в научно-изследователската дейност, което ще запази добрите ни позиции и ще
ги подобри. Като цяло запазваме процедурите, които са насочени към реализиране на стандарт и качество на успешните
фирми. Оценката ми е положителна и мисля, че в следващите издания дори ще имаме възможност да подобрим позицията
си" каза зам.-гл. директор на Главна дирекция "Европейски фондове и конкурентноспособност" Калин Маринов по темата
за Глобалния иновационен индекс (GII) в интервю за novinite.bg.
Според зам.-гл. директор Маринов GII е една комбинация от различни показатели, които измерват
конкурентнопособността на дадена икономика. "Съществуват доста индекси в световен мащаб. Бих казал, че Глобалният
иновационен индекс е един от тях, който носи името Иновационен индекс", допълни той. В случая при GII са включени
няколко различни категории, като по-големите от тях са човешки капитал, човешки ресурси, активност на инвестициите и
достъп до финансиране.
Изследването за иновации обръща специално внимание на сертификатите за качество, каквито притежават голяма част от
българските фирми. Това е и един от факторите, на които ОП "Развитие на конкурентност на българската икономика" за
периода 2007-13 обръща специално внимание. Тези показатели оформят Общия иновационен индекс. "Мисля, че имаме
доста предни позиции що се отнася до Сертификат ISO 9001 и ISO 14001. Това са все сертификати на български фирми,
които са получавали финансиране по програмата "Развитие на конкурентност на българската икономика", коментира
Маринов.
В изследването на Глобалния иновационен индекс за 2016 г. България е на водещите позиции и по отношение на
регистрирането на търговски марки, полезни модели и патенти. Сред високите позиции е и процентът на външно
финансиране за иновации. "Тук се има предвид финансирането по външни програми, които българските фирми могат да
използват за иновации. Такъв е примерът с ОП "Иновации и конкурентноспособност". През този програмен период имаме
близо 300 мнл. евро по една от приоритетните ни оси, която е насочена изцяло към проекти от сферата на иновациите",
заяви Маринов.
Към момента по оперативната програма са отворени две процедури, при които близо една трета от бизнеса на територията
на България е програмирана и са внесени над 1300 проектни предложения. Едната е за стартиращи предприятия, а другата
– за внедряване на иновации от съществуващи вече практики на съществващи предприятия. От Министерството на
икономиката (МИ) очакват до края на месеца да бъдат сключени и първите договори в сферата на иновациите.
По отношение на критериите на GII за креативност, човешки ресурси и инфраструктура, Калин Маринов сподели, че е
трудно да се каже кой от трите показателя е по-важен за една икономика. "Трудно е да се направи разлика, и трите са
важни. В случая по нашата програма могат да бъдат финансирани на практика и трите направления. От една страна
креативността може да бъде насърчавана чрез инвестиции и различни обучения, различни програми за обичение на
персонала".
Секторът "креативност", по който България е на 29 място в Индекса се оформя по-скоро от добрите резултати, които
страната ни има по отношение на инвестирането в търговски марки и полезни модели. Но според гл.-зам. директор
Маринов друг е въпросът до каква степен регистрираните патенти намират своето приложение. Това е и голямото
предизвикателство пред вече удобрените и доказани като уникални патенти – да намерят пазарна реализация.
"Показателят "инфраструктура" в Глобалния иновационен индекс се отнася по-скоро за инфраструктурата, която е в
сферата на научните изследвания, тоест става въпрос за лаборатории, за нучни паркове. Можем да се похвалим с първия
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у нас технологичен парк, може би и на Балканите, София Тех парк, който в момента започва своето финансиране. Той бе
изграден с пари от предишната програма на Министерството на икономиката", коментира Маринов.
От резултатите на Индекса става ясно, че България е на челните позиции по иновации на Балканите, следвана от Гърция,
Турция, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Албания. Възможността политическата нестабилност на тези балкански страни през
последните години да оказва влияние на класирането им в GII е голяма. "На практика когато се касае за страните, които са
в Европейския съюз, безспорно най-силно изразено е сътрудничеството през програми като "Хоризонт 2020" и "Седма
рамкова програма". Те насърчават сътрудничеството между учени, фирми и университети от различни държави, които са
в сферата на иновациите. За съжаление имаше една тенденция през последните години, която показваше, че водещите
партньри в тези проекти не са ситуирани в България", каза още Маринов.
"На практика това, което виждаме и това, което трябва да се отбележи е, че запазваме добрите си неща по отношение на
използване на стандартите за качество. Тоест фирмите, които оперират в България, следват международни стандарти,
което е изключително важно. Виждаме, че подобряваме позициите си, макар все още да сме назад в класирането.
Подобряваме позициите си по отношение на развитието на сътрудничеството между университетите и бизнеса",
коментира той.
В сферата на образованието също има подобрение от миналата година. До момента в показателите за сътрудничество
между университетите не са били високи. "Става въпрос не само за качеството на образованието, колкото за това то да
бъде обвързано с нуждите на бизнеса. Реално и университетите да участват в бизнес проекти. Такъв е примерът с
клъстерите, където фирмите имат възможност да си сътрудничат с университети и това им носи допълнително приоритет
при реализирането и оценката на подобни проектни предложения. Това е и другото нещо, което показваме при
подобряване на резултатите", каза Маринов.
От Министерството на икономиката заявиха, че в GII спадат и електронните услуги, които се представят от общините. "Не
е необходимо фирмите да представят какъвто и да било документ на хартия. Това е още едно улеснение, премахват се
много въпроси, които биха могли да възникнат. Ето това е конкретният пример за подобряване на тази среда. От агенцията
може вече да си подаваме данъчните декларации напълно електронно. Същото се отнася и за бизнеса. Плащането на
данъци също от известно време може да се прави по електронен път", допълни зам.-гл. директор на Дирекцията.
София Тех парк е един от големите проекти, от който се очаква висока възвръщаемост. "От друга страна безспорно найголемият проект, с който се надяваме най-много да допринесем за развитието и осъвършенстването на иновационната
инфраструктура в страната, това е София Тех парк. Това е проект, в който са вложени доста средства, а също и много усилия.
Вътре вече функционира иноватор, който дава възможнот на стартиращи фирми да получат подкрепа в начален стадий на
развитие, който същност е и един от най-рисковите.София Тех парк има и може би най-добре оборудвания лабораторен
комплекс в България с голям брой лаборатории", допълни Маринов.
technews.bg
√ ЕС подготвя реформа на авторското право в Интернет
Издателите ще получат ексклузивни права върху съдържанието си.
Европейската комисия работи по проект за радикална реформа в авторското право, който се очаква да бъде публикуван
през септември тази година, съобщи Файненшъл Таймс. Основните промени касаят онлайн съдържанието.
В черновата на законопроекта се посочва, че стабилността на издателската индустрия в ЕС може да се окаже под угроза, с
риск от по-нататъшни негативни последствия за плурализма на мненията, демократичните дебати и качеството на
информацията.
Крайната цел на подготвяния законопроект е издателите да получат ексклузивни права върху съдържанието. Обновеното
авторско право ще даде на издателите правни основания да изискват от социалните мрежи, търсачките и агрегаторите на
новини да съгласуват с тях използването на фрагменти от съдържанието им и да получават авторски отчисления.
Според представители на Европейската комисия, в момента в сферата на интернет липсва правен баланс между
издателите на съдържание и големите играчи в сегменти като търсенето.
В допълнение, планът на ЕС за промяна на авторското право ще засегне онлайн услуги като Skype и WhatsApp. Техните
собственици ще бъдат задължени да съблюдават нормите за конфиденциалност в региона на ЕС, да си сътрудничат със
службите за сигурност и да се съобразяват с правилата на съюза за ползване на потребителските данни.
По-рано подобни мерки се опитаха да прокарат правителствата на Испания и Германия. Критиците на подготвяния
законопроект припомнят, че в резултат на тези действия, новинарската услуга на Google прекрати работа в Испания, а
немските издатели се отказаха от парични компенсации, след като съдържанието им беше извадено от Google News и те
започнаха да губят посетители.
Военен Телевизионнен Канал
√ Заради тероризма – драстичен спад на туристите в Европа
Атентатите, лошото време и стачките за социални права са довели до спад на чуждуестранните туристи във Франция със
7% от началото на годината. Това коства на страната 750 милиона евро приходи, съобщават от френското външно
министерство. Подобна е ситуацията и в съседна Белгия.
Драстичният спад на туристи принуди луксозните хотели в Париж драстично да понижат цените си, в опит да насърчат
туристите. Във френската столица посещенията на чуждестранни туристи са намалели със 17% на годишна основа.
"Чувството за несигурност се е отразило съществено върху някои клиенти, особено на по-богатите и азиатските туристи",
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изтъква министърът. За този спад са допринесли и икономическите трудности в някои страни като Русия и Бразилия,
коментира Жан-Марк Еро. Той допълни, че за разочароващите резултати фактор са били също така лошото време през
второто тримесечие, както и транспортните стачки. В същото време, по данни на Световната организация по туризъм, за
цялата 2015 г. Франция е запазила лидерската си позиция по брой чуждестранни туристи.
До тежките загуби за френската туристическа индустрия се стигна след серията от атаки на въоръжени лица и терористи
самоубийци, действащи от името на групировката "Ислямска държава", които отнеха живота на 130 души в Париж
миналата година. През юли тази година 85 души загинаха, след като камион се вряза сред празнуващите националния
празник на Франция в Ница. Две седмици по-късно двама мъже убиха свещеник в малък град в Нормандия.
Съседна Белгия също отчита намаляване на броя на туристите през трите месеца след самоубийствените атентати в
Брюксел на 22 март, при които загинаха 32 души.
Economy.bg
√ Швейцарският бизнес създава стартъп център
"Акселераторът" трябва да превърне Цюрих в европейската столица на финансовите технологии.
Банките Credit Suisse и UBS са сред големите швейцарски компании, които подкрепиха създаването на стартъп център в
Цюрих, който да рекламира града като европейски център за финансови технологии, съобщава Financial Times.
Двете банки се присъединяват към телекомуникационния оператор Swisscom, търговецът Migros и други местни компании
в обща инвестиция в размер на 3,8 милиона швейцарски франка (3,9 милиона щатски долара). Средствата ще бъдат
вложени в Kickstart - "акселертор" който ще помогне на 30 статъпа (нови компании) от 19 държави, които развиват дейност
в области като финансови технологии (финтех), роботика и дронове.
"Искаме Швейцария да бъде подготвена за бъдещето", казва Салваторе Иаканджело, началник дигитална трансформация
в Credit Suisse. Не става въпрос за изолация на конкуренцията. Целта е световният финансов център да се обособи и като
финтех център, което е и причината всички да искат да участват в начинанието, обяснява още той.
Швейцария изостава в привличането на предприемачи, особено във финтех сектора, въпреки своето наследство при
финансовите услуги, коментира FT.
Ние не сме част от културна среда като Англосаксонската, в която има рискови капитали и инвеститори, подкрепящи нови
идеи. Затова трябва да внесем този вид мислене и да направим Цюрих атрактивен за предприемачите, коментира още
Иаканджело.
Стартъпите ще пребивават в Цюрих 11 седмици. Няма да е необходимо да предоставят част от компаниите на
инвеститорите, а ще се състезават за пробен период на своите продукти в някоя от големите компании инвеститори.
Сред секторите, които ще се стимулират не е само финтех, но и технологични решения в сектора на храните и свързаните
устройства, уточнява още изданието.
Програмата ще продължи минимум 3 години, като ще се фокусира върху класически силни швейцарски страни в сравнение
с останалите технологични центрове в Европа – Лондон и Берлин, обяснява Стефан Кюстер, управляващ директор на
DigitalZurich2025, и управител на акселератора.
Извън финансовия сектор Швейцария има традиции в създаването на луксозни часовници и във фармацевтичния сектор,
което означава опит в прецизното инженерство, науките за живота и биотехнологиите.
Освен това страната е дом на най-големия център за машинно обучение на Google извън САЩ, както и на множество
стартъпи, които се занимават с blockchain технологията.
√ Стартъп предрича резултата от съдебни дела
При вероятност за успех фирмата ще финансира съдебен процес срещу 50% от отсъдената сума.
Основателят на PayPal и един от най-известните технологични предприемачи Питър Тийл инвестира 100 хил. долара в нов
стартъп, който ще прогнозира успеха на съдебни дела, съобщава Guardian.
Основателите на Legalist са бивши стипендианти на фондацията на Тийл - Thiel Fellowship. Използвайки база данни със
стари съдебни дела, те ще прогнозират вероятността за успех на даден съдебен процес. Ако алгоритъмът потвърди успеха
на делото, те ще го финансират срещу 50% от отсъдената в края на процеса сума.
"Това е ниша, за която никой не се е сещал досега", обяснява Ева Шанг, съосновател на Legalist.
Стартъпът вече е финансирал съдебен процес със 75 хил. долара и очаква възвръщаемост от 1 млн. долара, когато делото
приключи. Получената сума ще бъдат реинвестирана в нови дела.
Засега Legalist ще се фокусира само върху бизнес дела.
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