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√ Набирането на чужди кадри – по облекчен ред от 2017 г.
За първи път в туризма и земеделието ще наемат сезонни работници от страни извън ЕС
Работодателите в селското стопанство и туризма вече могат да наемат сезонни работници от страни извън Европейския
съюз за период до 90 дни. Това стана възможно, след като беше утвърден след консултации в Националния съвет по
трудова миграция и трудовата мобилност списък с икономическите сектори, включващи сезонни дейности. Такива са
селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. Възможността за наемане на чужди
сезонни работници за по-малко от 90 дни беше въведена със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и
правилника за прилагането му, с който в българското законодателство бяха транспонирани разпоредбите на Директива
2014/36/ЕС относно сезонните работници. Целта беше да се улеснят работодателите през активния сезон, когато търсенето
на работна ръка е най-голямо. За извършване на сезонна работа до 90 дни се прави регистрация в Агенцията по заетостта
въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването да притежава валидна виза за целите на
сезонна работа, когато такава се изисква. Малко по-малко от 700 чужденци от трети страни официално работят у нас. От
началото на годината до сега са издадени 127 сини карти на висококвалифицирани специалисти от трети страни. Още 393ма чужди граждани на трети страни работят и пребивават у нас с единно разрешително от Агенцията по заетостта, а 173 са
с регистрация за краткосрочна заетост, съобщиха от Агенцията по заетостта. Чужденците от трети страни вече могат да
бъдат наемани у нас и като сезонни работници за период до 90 дни. Кабинетът прие правилника за закона за трудовата
миграция и изменения в закона за чужденците, с които освен висококвалифицирани работници със синя карта
работодателите у нас ще могат да наемат и нискоквалифициран персонал за сезонна заетост. Фирмите ще доказват с
пазарен тест, че няма български работници за позицията, като няма ограничение за броя на хората. Чужденците ще
показват доказателство за осигурено жилище. Разрешението за сезонен работник се издава от МВР по закона за
чужденците и на базата на решение от Агенцията по заетостта. Министърът на труда решава кои са секторите и дейностите
със сезонна работа.
Особености на новия закон за чужденците, желаещи да работят в България
От 21 май 2016 г. е в сила нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той урежда възможностите на
чужденците и гражданите на ЕС за работа в България.
Според мотивите към закона неговата цел е да хармонизира българското законодателство в областта с няколко европейски
директиви. Служи и за кодификация на действащата българска нормативна уредба, която преди приемането на закона
беше разпокъсана в различни нормативни актове, не много добре синхронизирани един с друг. В новия закон за трудовата
миграция и мобилност са уредени различни нови моменти, включително и относно заетостта на граждани на Евросъюза у
нас. Каква е рамката, свързана със заетостта на чужденци — граждани на трети държави, т.е. лица, които не са граждани
на държава – членка на ЕС, или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария. Тази уредба е особено важна с оглед възможностите за работа в IT
сектора и очакванията към част от работните места да се насочат хора от Украйна или Македония например, увеличаването
на мигрантите, някои от които също търсят реализация в страната.
Какво разрешава законът
Според новия закон на граждани на трети държави се разрешава достъп до българския пазар на труда, когато имат трудов
договор с български работодател, когато са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на
територията на България, когато са преместени по вътрешнокорпоративен трансфер или когато извършват дейност на
свободна практика. Достъп до пазара на труда се разрешава за длъжности, за които не се изисква българско гражданство
съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда след проведено от
работодателя предварително проучване на пазара на труда. Ако в предходната година общият брой на гражданите на
трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 10 % от средносписъчната численост на наетите по
трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на държави –
страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата, които
по закона са освободени от изискването да им бъде издавано разрешение за работа или когато предлаганите условия на
труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд. Може да
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работи с разрешение у нас гражданин на трета държава, които притежава специализирани знания, умения и
професионален опит, необходими за съответната длъжност.
Пътят до трудовия пазар
Разрешаването на достъпа до пазара на труда става с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по
искане на местния работодател. Чужденецът може да работи в България само за конкретния работодател и за посочените
в разрешението място, длъжност и срок на работа. Продължителността на разрешения достъп е за срока на договора с
местния работодател, но за не повече от 12 месеца. Той може да бъде продължен до три години, когато условията за
първоначалното му предоставяне не са променени. В закона е определена и таксата, която трябва да заплати местният
работодател за издаване или подновяване на разрешението – 400 лв. В зависимост от основанието, на което се иска
разрешението за работа, се подават различни документи в Агенцията по заетостта.
И кога достъпът е забранен
Освен случаите, в които се разрешава достъп до пазара на труда на чужденци, законът урежда изрично и случаите, в които
това не е допустимо или за които не се изисква разрешение. Например чужденците, които имат виза за краткосрочно
пребиваване, нямат право да работят в страната. Предвидена е също и сериозна санкция за работодателите, наели на
работа незаконно пребиваващ чужденец. Ако наеме такъв човек, работодателят му дължи уговореното възнаграждение,
но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната или за съответната икономическа дейност за три
месеца, освен ако не се докаже друга продължителност на наемането. В допълнение работодателят поема и разходите за
връщане на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава.
В отделни раздели на закона са регламентирани специфичните изисквания и особености при сезонната заетост на
чужденците, при вътрешнокорпоративен трансфер като тук изрично е записано, че Агенцията по заетостта отказва да
издаде разрешения, когато от подадените документи е видно, че българско дружество е създадено само с цел улесняване
преместването на работници чрез вътрешнокорпоративни трансфери, при работа, извършвана от научни работници,
студенти и стажанти, както и при извършване на дейност на свободна практика. Решението за достъп до пазара на труда
се издава от Агенцията по заетостта, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е контролният орган,
осъществяващ специализираната контролна дейност относно спазването на законодателството в областта на заетостта на
територията на Република България.
Какви допълнителни разрешения са нужни
След като работодателят се е снабдил с разрешение за работа, когато е необходимо такова, следват процедурите по
уреждане на различните видове разрешения за пребиваване на чужденците в България. Подробните правила в тази връзка
се съдържат в Закона за чужденците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, които са синхронизирани
с новите положения по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В новия закон, както и в закона за
чужденците, е въведено и единно разрешение за пребиваване и работа. След като чуждестранният работник вече има
разрешение за достъп до пазара на труда, работодателят трябва в 7-дневен срок от датата на действителното започване
на работа на гражданина на трета държава да уведоми за това Главната инспекция по труда. В тридневен срок от датата
на прекратяване на заетостта работодателят пък трябва да уведоми Агенцията по заетостта.
Въпреки че правилата за работа на чужденци в България са събрани в един основен нормативен акт, процедурите в
отделните случаи са много различни и свързани с голям брой документи. Тъй като голяма част от документите трябва да
идват от държавата на чужденеца и съответно да бъдат превеждани и легализирани тук, е препоръчително, преди да се
започне процедура пред Агенцията по заетостта или другите компетентни органи, да се проведе подробна консултация
със служители на съответните ведомства. Това би позволило правилен избор на вида разрешение, което е най-удачно за
конкретната ситуация, както и подготвеност за необходимите документи и времеви рамки. Също така трябва да се има
предвид и едно изискване, което често чужденците намират за странно, но е изрично записано и в новия закон – при
кандидатстването за достъп до пазара на труда чужденецът трябва да пребивава извън територията на България.
Разрешителният режим, предвиден в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, не се прилага
за лица, които са граждани на държава — членка на Европейския съюз, на държава — страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно
движение. Останалите случаи, в които не се изисква разрешение за работа, са посочени в чл. 9, чл. 36 и чл. 38 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност, но в някои от случаите се изисква провеждане на регистрация на заетостта.
Наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави е
изрично забранено, съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Внимание: Опити за заобикаляне на правилата за наемане на чужденци у нас чрез обучения установи ИА ГИТ
Опити да се заобиколят правилата, които регламентират достъпа до пазара на труда на граждани от трети държави у нас,
като работата им в туристическите обекти се представя за обучение, установиха контролните органи на Изпълнителна
Агенция …Главна инспекция по труда… по време на инспекционната кампания в зимните курорти през активния сезон.
Граждани, най-вече от Украйна и Молдова, се изпращат „за практическо обучение“ по силата на договори между
обучаващи организации и партньорски предприятия – в случая хотели и ресторанти. Самите лица пристигат в България с
туристически визи и визи за културен обмен и с тях не се сключват трудови договори.
По време на проверките е установено, че организациите имат нужния лиценз да организират обучения. Според становище
на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Законът за професионалното образование
и обучение допуска провеждане на производствени и учебни практики в предприятия като част от обучението.
Събраните от контролните органи на ИА ГИТ документи и факти обаче безспорно доказват, че обучаваните лица всъщност
полагат труд. Те имат работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място, съобразно определената
длъжност – сервитьор, готвач, рецепционист, камериерка и др., полагат нощен труд, включвани са в графиците на
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работните смени и имат определено възнаграждение. В същото време с тях не са сключени трудови договори за стажуване
или обучение, каквито са регламентирани в Кодекса на труда. Не са предоставени и доказателства, че за практическото
обучение на лицата са назначени наставници. Няма данни и за провеждане на теоретично обучение, което е задължителна
част от професионалната подготовка за всяка професия.
Контролните органи на Инспекцията са установили също факти и обстоятелства, които дават основание да се смята, че
обучаващите организации действат неправомерно като предприятия за осигуряване на временна работа или като фирмипосредници, без да са регистрирани като такива в Агенцията по заетостта. Те са получавали определени суми от хотелите
и ресторантите, с които са сключили договори за практическо обучение, за всяко изпратено на практика лице.
ИА ГИТ напомня на работодателите, че редът за достъп до пазара на труда у нас за чужди граждани от трети страни е
регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Пак там
е регламентиран и облекчен ред за наемане на работна ръка за сезонна заетост – до 90 дни. Компетентният орган за
осигуряването на достъпа е Агенцията по заетостта.
Медиапул
√ Нищо не налага промяна на валутния борд
Разговорът за целесъобразността на паричния съвет е напълно излишен
В сряда Mediapool публикува анализ на финансиста и бивш министър-председател на България доц. Иван Костов за ползите
и недостатъците на валутния борд. Основната теза на автора е, че бордът има и недостатъци и че България трябва да има
"план Б" за бъдещето на паричния съвет, в случай че еврозоната откаже да допусне страната за член. Поради значимостта
на дебата по въпроса за валутния борд Mediapool е готова да публикува мненията и на други експерти по темата.
Отдавна се отдалечавам от сюжетите на злободневната макроикономика и парична политика, но смятам, че
рецидивиращата атака на Иван Костов срещу паричния съвет в България заслужава реакция. Преди дни тя беше
представена като лично мнение, но от сряда вече е санкционирано от него институционално становище.
Не реагирам като страничен наблюдател. Правя го с миналото на икономист, предвидил необходимостта от паричен съвет;
участвал (по покана на И. Костов) в управителното тяло на БНБ, въвело системата; работил за формулирането и защитата
навън на позицията, че страната ни няма друга смислена алтернатива освен преминаване от "борда" в еврозоната по
договорно установения ред.
За сравнението между 1997 г. и 2017 г.
За И. Костов драстичната разлика между стопанското положение през 1997 и 2017 г. е сама по себе си достатъчно
основание за поставяне под съмнение необходимостта от паричен съвет. Въвеждането му преди двадесет години е
представено като отговор на тогавашната моментна ситуация.
В кризата от края на 1996 г. "бордът" действително представляваше най-шоковият и кратък път към икономическа
стабилизация. Но той бе замислен като нещо много повече от технически инструмент за справяне с текущата конюнктура.
Чрез него следваше да се въведе определеност в общественото движение, да се структурира стабилна рамка за дълъг
период напред. И дотогава имаше финансово законодателство, дори банков надзор, но потоците между централната и
търговските банки бяха основен канал на корупцията. Говореше се за пазар, но доминираше държавната собственост, а
правителството на БСП практикуваше примитивно ръчно управление, довело до колапса от 1996 г. През 1994 г. въпросът с
външния дълг беше успешно решен и сметките на комунизма уредени, но отново се задаваше опасност от спиране на
плащанията.
Паричният съвет кодифицираше именно разбирането, че българското общество не е в състояние устойчиво да се
самоорганизира и че мощен лост на принуда е възможно най-здравата монетарна усмирителна риза. Затова връзките на
БНБ с банките и с държавата просто бяха ампутирани, докато кристално простото монетарно правило на "борда" обрасна
с гъста забранителна регулативна мрежа, която да вкара поведението на финансовия сектор в тесни и предвидими
граници. А за да заработи системата, трябваше да стартира приватизацията, т.е. ставаше неизбежна някаква форма на
капитализъм. Накрая, паричният съвет даваше котва и компас на европейската перспектива. Далече преди
присъединяването към ЕС той обвърза лева с марката при последващо плавно превключване към еврото и така откачи
икономиката от долара.
Тази промяна в монетарната конституция на страната представляваше радикална стъпка, която едновременно плаща
натрупания "данък история" (цената за неспособността на обществото да се справя трайно със собствените си проблеми),
решава непосредствени задачи и предоставя платформа за бъдещето.
За разлика обаче от политическата конституция, която постоянно се кърпи и отеснява, нищо в настоящия момент не налага
промяна на монетарната. Не я изисква нито един от аргументите, изредени от Костов като "контекстът от 2017 г.", още
повече, че дългосрочната програма на паричния съвет за дисциплиниране на икономическия ред не е изпълнена докрай.
Днес може да имаме достъп до капиталови пазари, да разполагаме с валутни резерви (тъкмо благодарение на "борда"),
да не се нуждаем от МВФ и да сме интегрирали европейски директиви. Ала оставаме поднадзорна държава поради редица
от познатите още през 1997 г. причини. Справка - КТБ. Затова въпреки покриването на формалните критерии, за
неопределено време (колкото по-малко толкова по-добре) ще продължаваме да бъдем държани извън еврозоната.
В София въвеждането на паричния съвет бе публично, макар и полу-кодирано, огласено (преговорите във Вашингтон вече
бяха в ход) от високопоставеният чиновник на МВФ Майкъл Деплер във вечерта на втория тур на президентските избори
през 1996 г. Той просто подметна по новините на телевизията, че страната ще премине към парична система, прилагана в
балтийските държави. Но успехът на начинанието се дължеше не на този ефектен мизансцен, а на уникалната констелация
на три обстоятелства – всеобщото желание за промяна в политическия режим след правителството на Ж. Виденов; пълното
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дискредитиране на използваните в течение на шест години стабилизационни котви и залагането на единствената останала
неприлагана – валутният курс; изчезването на националната валута с почти повсеместната й замяна от долара и съответния
императив за появата на "нов лев". Днес сме много далече от подобно форсмажорно съчетание на силови полета.
За "вековния опит и традиции" на БНБ
На помощ И. Костов привиква и предполагаемата историческа достолепност на БНБ, тази "централна (коректното понятие
е "емисионна") банка… с вековен опит и традиции… една от 15-те най-стари европейски банки (неточно), създадена от
строителите на съвременна България във времето, когато повечето от сегашните европейски държави не са съществували."
Същите думи за поруганото от паричния съвет национално достойнство бяха произнасяни от Костов до средата на
декември 1996 г. Така, преди да приеме идеята, той предпочете да излъчва скепсис, въпреки, че беше наясно с очевидните
й предстоящи политически дивиденти.
След всичко, което днес се знае за историята на БНБ и за нейни безславни страници от по-далечното и по-близкото минало,
подхващането на този рефрен обаче звучи нелепо. Какво друго да се види в припяването му освен патриотарски реверанс,
който в момента е станал задължителен стандарт, отместващ рационалния дебат.
За реалните алтернативи пред България
Запазването на паричния съвет не е самоцел. По самия си замисъл той е преходна форма, като въпросът е накъде води
този преход.
Костов неоснователно внушава, че и при катастрофичен сценарий, и при влизане в еврозоната посоката е връщане към
модел на централна банка с "по-свободна" монетарна политика. Всъщност и в двата случая възможностите за реално
"разхлабване" на паричната политика са нулеви. Разумна алтернатива е само движението напред към еврото, не защото
то носи повече степени на свобода на БНБ, а защото осигурява по-благоприятни общи икономически условия. Цел, която
си заслужава, независимо от това, че през последните години еврозоната безусловно е турбулентно място.
Трябва да е съвършено ясно, че няма невинно и безболезнено излизане от "борда". То при всички случаи е от онези
травматични моменти, които една отговорна политика никога не би трябвало да си позволява сама да предизвиква. От
"махането на борда" следват неизбежни последици, свързани с брутален хаос в балансите на банките и на всяко
домакинство; в позициите на длъжниците и кредиторите. Срещу това държавата и БНБ не биха получили и грам от
обещаваната им по-голяма маневреност и гъвкавост.
Впрочем, по различни съображения до 2001 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) също предвиждаше страните с паричен
съвет да излязат от него преди да приемат еврото. Острите възражения на въпросните държави, включително на България
и БНБ, доведе до отпадане на това изискване. Нито една от трите балтийски страни в "борд" не го изостави преди да се
присъедини към еврозоната.
За сравненията и причинно-следствените връзки
От нещо, което се именува "лаборатория", се очаква стриктна логика. Вместо това са ни поднесени разсъждения по
аналогия, в които търсенето на причинност е изместено от безсъдържателни сравнения.
Възприетият метод е прост: подрежда се набор от показатели за няколко държави, като всяка разлика в стойностите на
индикаторите за България е приписана единствено на действието на паричния съвет. По този начин може да се "докаже"
всичко и декларативно да се твърди, че "бордът" е причина за каквото си пожелаем: от доходността на държавните
облигации до равнището на брутния вътрешен продукт на човек от населението у нас, като се мине през темповете ни на
растеж и на износа…
Че в науката (включително икономическата) наличието или отсъствието на причинност се установява с фини статистически
методи е забравено. Същевременно, фокусирането върху несъществуващи или недоказани зависимости само отклонява
вниманието от действителните бариери пред промените в българското общество.
Настрана оставям фактическите грешки като твърдението, че паричен съвет е действал в Словакия и Словения (те никога
не са го въвеждали) или коментарите за кредитен рейтинг на националната валута (има рейтинг на държавата по дълга й
в чужда или местна валута).
За "клатенето на борда"
Това словосъчетание съпътства паричния съвет в България от самото му начало. То отразява остатъчния фон на недоверие
към стабилността на конструкцията. А напълно излишният разговор за целесъобразността се подема по различни поводи
и с различни интереси, но общественото му ехо е винаги едно и също. То впръсква колебание, неувереност,
неопределеност в поведението. И въпреки, че професионалните приказки, които си разменяме, рядко са разбираеми за
широката публика, у нея неизменно се утаяват очаквания за предстоящи смутни времена "когато махнат борда".
Преди две години И. Костов се отличи с патетична защита на мнимата жизнеспособност на КТБ. Тогава бранеше свои
спестявания. Днес, с поредното повдигане на въпроса за излизане от паричния съвет той подкопава една истински здрава
институция. Но залог на тази безотговорност са вече спестяванията на всички ни.
√ Свързан и лесен транспорт по вода и релси планират България и Гърция
Товарите да се обслужват на една гише, предлага министър Христо Алексиев
Изграждането на транспортен коридор между пристанищните градове Бургас и Алуксандруполис, който да включва и
други български и гръцки портове, обсъдиха министрите на транспорта на България Христо Алексиев и на Гърция Христо
Спирцис по време на среща в рамките на регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор "Транспорт“,
организирана в София от Генерална дирекция "Мобилност и транспорт“ на ЕК. Проявата продължава и в петък.
Алексиев и Спирцис са изразили позиция, че транспортна връзка Бургас-Александруполис ще е от взаимен интерес за двете
държави и се договорили за подписване на соразумение за изграждане и опериране на новоизградената инфраструктура.
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Идеята за изграждането на жп коридор между двата пристанищни града бе обсъдена още през август 2016 г. по време на
изнесено съвместно заседание на правителствата на двете държави, състояло се в София.
Алексиев обаче сега доразвива идеята с разширяването на обхвата на проекта и смята, че за да бъде рентабилен той,
трябва коридорът да включва и пристанищата Варна и Кавала, а на по-късен етап към него да се присъединят и портовете
в Русе и в Солун. По думите му така ще се връзката между две морета и река Дунав.
Алексиев и Спирцис са се обединили около мнението, че изграждането на тази връзка трябва да се реализира от една
компания на територията и на двете държави, като се разглежда като един проект, а не като два отделни. Според
българския министър освен това е необходимо всички услуги по коридора да бъдат обединени в "едно гише", както за
товарите, превозвани с жп транспорт, така и за пристанищата.
Друга тема на срещата на българския служебен министър и гръцкия му колега е била бъдещото изграждане на вертикална
транспортна ос в областта на Родопите. Тя ще намали изолираността на прилежащите населени места и ще подпомогне
икономическия растеж в региона, посочват от транспортното ведомство в четвъртък.
В рамките на форума Христо Алексиев е провел разговори и с транспортни министри от региона, който участват в
конференцията. Предстоят такива и с европейския комисар по транспорта Виолета Булц, по чиято егида се провежда
форумът.
В неговата работа сутринта в четвъртък се включи и служебният премиер Огнян Герджиков, който посочи, че ползата от
финансирането на инфраструктурни проекти с евросредства е видима за обществото. Той даде пример с изградената
автомагистрална мрежа в южна България, която облекчи транспортните потоци от София към Бургас и южната ни граница
с Турция и Гърция. "Очаквам през настоящия програмен период да се доизградят и основните железопътни линии по
същото направление”, заяви министър-председателят.
Герджиков каза още, че стратегическото положение на страната ни в географски и геополитически план е "благословия, но
и изпитание в контекста на съвременните глобални предизвикателства". "Въпросът е как заедно с европейските партньори
да изберем най-точния алгоритъм за национална транспортна политика в синхрон с европейската“, каза той.
Увеличаването на инвестициите в транспорта е от съществено значение за подобряване на конкурентоспособността и за
стимулиране на икономическото възстановяване в Европа, отбеляза и Виолета Булц.
"Международният валутен фонд оценява, че 1% увеличение при инвестициите в конвенционалната инфраструктура каквито са транспортът и енергетиката - ще доведе до увеличение на брутния вътрешен продукт о 1.5%. Ако инвестициите
са ефективни, това може да доведе от растеж от 2.5%., посочи още тя.
БНР
√ БНБ: Над 18 млрд. лева са кредитите на домакинствата в края на февруари
Над 18 милиарда и 600 милиона лева са кредитите на домакинствата в края на февруари, съобщават от БНБ.
Общият ръст на кредитите на домакинствата през февруари спрямо същия месец на миналата година е 4,5 на сто и леко се
ускорява в сравнение с януари. Потребителските заеми растат малко по-бързо от жилищните, но най-големият ръст е в
сегмента на "другите кредити".
Все още депозитите растат с по-бърз темп от кредитите. Общо домакинствата имат над 45,5 млрд. лева спестявания, което
е с шест на сто повече спрямо февруари миналата година.
Investor.bg
√ Спасителният фонд за енергетиката раздаде над 115 млн. лева през януари и февруари
От началото на годината фондът харчи повече, отколкото получава, вижда се от статистиката
От началото на 2017 г. Фондът "Сигурност за електроенергийната система" (ФСЕС) прави по-големи разходи, отколкото са
приходите, става ясно от статистиката. За първите два месеца на годината направените разходи са на стойност над 115,8
млн. лева. Приходите са в размер на 71,7 млн. лева.
През втория месец на годината във Фонда са постъпили 38,4 млн. лева, а разходите надхвърлят 46,1 млн. лева.
За цялата 2016 г. разходите на ФСЕС са 290,5 млн. лева при събрани 355,4 млн. лева приходи, като през първото тримесечие
на годината нямаше никакви отпуснати средства.
Фондът беше създаден с промени в Закона за енергетика през 2015 г. с цел да се компенсирани разходи (основно за зелена
енергия) на Националната електрическа компания (НЕК) в качеството й на обществен доставчик.
Във ФСЕС 5% от приходите си от продажби внасят производители и търговци на електроенергия, както и
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз" в качеството им на оператори на преносни мрежи.
С изменения в законодателството във Фонда се включиха и приходите от продажбата на квотите от въглеродни емисии.
√ Животновъдите отново на протест, ще блокират основни пътища в страната
Четири животновъдни организации се разграничиха от протестите
С блокади на основни пътни артерии в страната продължават протестите на животновъди, които преди два дни окупираха
Министерството на земеделието и президентството. Някои от фермерските организации се разграничиха от стачните
действия.
В сряда фермери протестираха пред земеделското министерство в столицата и в страната заради проблеми със
субсидиите.
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От браншовата организация „Обединени български животновъди“ обявиха, че протестите ще бъдат на четири основни
пункта - на „Дунав мост“ - Русе, граничен пункт „Капитан Петко войвода“, на пътя Ловеч - Варна и на главен път Е-79 в
района на тунел Железница, предава БНР.
Исканията остават абсолютно същите, тъй като няма абсолютно никакъв резултат от нашата стачка, каза Юлия
Коюмджийска.
Освен исканията за отмяна на министерската заповед, спираща плащанията по мерките за агроекология и незабавно
изплащане на субсидиите, фермерите смятат, че има избирателно превеждане на евросредства, заяви още Коюмджийска.
“Разтръбиха навсякъде, че са изплатили 70 млн. евро по т.нар. планински райони и различни от планинските, обаче на над
5 хиляди бенефициента не бяха изплатени сумите – без обяснения”, допълни тя.
Четири животновъдни организации обаче се разграничиха от протестите и смятат, че стачката има други цели, каза Велин
Мицев. “Не е моментът да правим политически стачки. Би трябвало да се работи с диалог и срещи, защото не можем да
кажем, че в служебното министерство има виновни хора”, посочи той.
От "Обединени български животновъди" отхвърлиха обвиненията: “Не ни интересува нито една партия. Ние просто сме
животновъди и земеделци и си искаме парите – тези, които сме заслужили, и тези, които ни се полагат”.
Duma.bg
√ Обединяваме усилия с Румъния в борбата с ДДС измамите
Български и румънски данъчни се срещнаха във Видин и се договориха за съвместни мерки за противодействие на
данъчните измами. На ГКПП Дунав мост 2 са проследили пропускателния режим и възможностите за подобряване
ефективността на двустранния контрол. Целта е да се засили сътрудничеството в областта на ДДС измамите и превоза на
рискови стоки, съобщиха от НАП.
Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол за последните 3 години НАП отчита над 2 млрд. лв. ръст на данъчна
основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск.
Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и
търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията
на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници, както и от мобилни групи във вътрешността на
страната.
В.Сега
√ Кредити на промоция се оказват по-скъпи от нормалните
Съдът потвърди санкции на Комисията за защита на потребителите за нелоялни търговски практики
Промоционални кредити при закупуване на стоки може да се окажат по-скъпи от нормалните заеми. Това припомнят от
Комисията за защита на потребителите по повод на потвърдени от Върховния административен съд (ВАС) техни забрани
за нелоялни търговски практики при промоционални кампании.
Така например офертата "Вземи 10% повече" на Ти Би Ай Банк е създавала погрешно впечатление у клиентите на търговска
верига за техника, че при сключване на договор за кредит те купуват по-изгодно уред на изплащане. Потребителите са
заблуждавани, че получават 10% отстъпка от цената на стоката, а всъщност заплащат този "подарък" под формата на повисоки разходи по обслужването на заема. Така в крайна сметка месечната вноска за една и съща стока за еднакъв период
на изплащане, без да се ползва промоцията, излизала 37 лв., а с промоцията - 42 лв.
В "Техномаркет" пък използвали подвеждаща информация в промоцията "Сливи за смет". На клиентите е обещавано, че
могат да купят с намаление телевизор на стойност над 500 лв. при условие, че върнат стар електроуред. На сайта на
веригата е обявена отстъпка от 20%, докато в рекламните брошури са посочени 10%. Оказало се, че в 20-дневната кампания
по-голямата отстъпка е прилагана само в рамките на пет дни в средата на кампанията, а през останалите дни са приспадани
10% от цената на стоката. Това не е било обяснено предварително и потребителите са пропуснали възможността да се
възползват от по-изгодните условия на промоцията.
Третата пресечена нелоялна практика е на "Доверие Брико" за липса на наличности на промоционални продукти. За
едномесечна кампания търговската верига е разпространила 5000 брошури във Варна за стоки с намаление от 30% до 70%,
но доставените количества на някои от тях не са съответствали на обема на направената реклама.
Санкциите при подобни нарушения на Закона за защита на потребителите са размер до 30 000 лв. при първоначално
нарушение и до 50 000 лв. при повторно, припомнят от КЗП. От комисията съветват потребителите внимателно да
пресмятат крайната цена, която ще заплатят след приспадането на анонсираните при промоции отстъпки и при
противоречива информация задължително да уточнят кои условия са валидни. Когато липсва рекламираната
промоционална стока, настоявайте търговецът да ви осигури подобна на нея на същата цена, казват още от КЗП. По закон
количествата промоционални стоки трябва да съответстват на обема на направената реклама.
Actualno.bg
√ НАЗП: Нелоялните търговски практики са 70% от пазара у нас
За съжаление се сбъдва прогнозата на Националната Асоциация за защита на потребителите (НСЗП). Към момента 70% от
целия пазар у нас заемат нелоялните търговски практики. До скоро те бяха 63% от всички. Това съобщиха от пресцентъра
на НАЗП. Екип от експерти направи анкета на тема „Влиза ли в капан потребителят при неправилно обявена цена”.
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Изследвано е поведението на хората на малък пазар в центъра на София на 200 метра от сградата на КЗП в продължение
на седмица. По този повод НАЗП съобщават: "Усилията на екипа са съсредоточени върху продажбата на ягоди. Навсякъде
по сергиите е обявена цена за 0.500 кг. Първата нула е силно издължена, а цифрите след нея са смалени и петицата е
направена тумбеста. Грамажът е поставен в десния долен ъгъл на етикета. В стационарните търговски обекти наоколо
цената е обявена за килограм с малко по-високо число. 90% от анкетираните купуват ягоди последно, след като са
напълнили потребителските кошници, тъй като плодът лесно може да бъде смачкан. Хората си правят предварително
проучване на цените преди да преминат към покупките. Установихме, че те са запаметили цената и сравнявайки я с цената
в стационарните обекти за ягоди, в напрегнатото ежедневие остават с впечатлението, че тук е по-ниска, пропускайки факта,
че умножена по две, всъщност е по-висока. Имаме класическа нелоялна търговска практика – начинът по който е
представена информацията за грамаж и цени. Самата цена се обявява за единица мярка, независимо дали става въпрос за
тегло или дължина. Единицата мярка показва, че цифрата е 1 (едно). Напомняме на КЗП, че цифрите от 0 до 9 се учат още
в първи клас. Във Варна, в два големи търговски обекта, експерти на Националната асоциация за защита на потребителите
проведоха 2 експеримента. В първия обект, в кошница са сложени над 30 пакетирани продукта - повтарящи се различни
видове, на стойност 92 лева. Предварително бе направена калкулация. Когато застанахме пред касата, операторът започна
да чете много бързо и рутинно баркодовете и да подготвя за експедиция отчетените на касовия апарат стоки. Какво
маркира - само той си знаеше. Дисплеят на касовия апарат беше обърнат към него и ние нямахме видимост.
За наше учудване накрая сметката беше 98 лв. След като се отдръпнахме от касата, започнахме внимателно да следим
една много дълга, почти еднометрова касова бележка и след около 15 минути установихме, че той е таксувал два пъти три
пакетирани продукта на обща стойност 6 лв. При опита да направим рекламация той възмутено ни отговори „слепи карти
не играят” и беше прав. Много трудно може да се докаже дали той умишлено е маркирал в повече няколко пъти опаковани
продукти или ние сме ги укрили. Но едно е безспорно – там, където той гледаше и виждаше цифровото изражение на
нашето задължение породено от таксуването, за нас бе недостъпно да погледнем. Пълно информационно затъмнение как
се калкулира крайното число на нашата сметка. Същото се повтори в специализиран магазин за перилни препарати.
Предварително опарени попитахме касиера може ли да ни позволи да намерим подходящ ъгъл, от който да виждаме
какво излиза на дисплея, докато маркира. Отговорът беше „това не е ваша работа”. След такива измами няма как да се
възползваме от правото на рекламация. Било то за това, че не желаем ягодите на тази цена, след като вече сме ги
заплатили и сме осъзнали, че сме платили повече, отколкото в другите магазини, така и в търговския обект за хранителни
стоки. Изводът е един – продължават мъките на потребителя и нелоялните търговски практики стопяват неговите доходи
капка по капка. А знаем поговорката - „капка по капка – вир става, а вир по вир – язовир”.
В.Стандарт
√ 105 млн. лева тръгнаха към фермерите
Държавен фонд „Земеделие" днес извърши плащане на 105,443 млн. лева към близо 55 000 земеделски стопани,
кандидати по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Изчисленията са извършени на базата на разрешени
застъпвания, актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане" и по окончателна ставка в размер на левовата
равностойност на 75,32 евро за хектар (147,31 лв/ха).
Схемата за преразпределително плащане представлява по-високо подпомагане за първите 300 декара, които отговарят на
условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП).
От Кампания 2016 по тази схема е приложен намален размер на налагане на административна санкция за съгласно
Регламент на ЕС. Досега регламентът предвиждаше земеделски стопани, които имат наддекларирана площ над 20%, да не
получават подпомагане. От Кампания 2016 при наддеклариране над 20% недопустимите площи се умножават по 1.5.
Получената площ се изважда от допустимата за подпомагане и за разликата кандидатите получават субсидии.
От тази кампания е въведена и системата „Жълт картон", с която административната санкция се намалява с 50%, когато е
установено наддеклариране до 10%.
√ 20 електроавтобуса обещава София от догодина
рети електрически автобус пусна тестово Столичната община. В рамките на месец возилото ще обслужва линия 84 с
маршрут Софийския университет - летището. До края на април чешкият електробус ще обслужва линия 84 заедно с
електробуса от Китай, който беше пуснат за 6-месечно тестване през декември 2016 г. След като свърши пробният им
период, двата ще бъдат върнати на доставчиците им. Преди тях беше тестван друг електрически автобус, но той беше част
от автопарка на "Столичен електротранспорт" и се движеше по маршрута на тролей 11.
Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че до юни общината ще пусне обществена поръчка за доставка на 20
електрически автобуса и догодина те ще обслужват и други редовни линии. На обявата за доставка на 13 нови трамвая пък
са се отзовали само две фирми - "Шкода" и "Песа", съобщи Фандъкова. В програмата за развитие на автобусния транспорт
са заложени и средства и за 20 хибридни автобуса. Към момента не е ясно обаче кога ще се състои покупката им.
СПОКОЙСТВИЕ
Неработещите ескалатори и асансьори, както и разрухата на някои метростанции не са голяма драма за Столичната
община. "Навсякъде се случват аварии. Метрото е наистина проектът, който се дава за пример. Ежедневно се движат 350
хил. души, разбира се, това е техника, понякога отказва. Специално за ескалаторите имаше по-дълга процедура за избор
на изпълнител за доставка. Тя е приключила и вече ескалаторите, имам информация от г-н Братоев, че започнаха да се
възстановяват. Същото ще се случи и с траволаторите, така че нека не чертаем такава апокалиптична картина", каза
Фандъкова.
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В.Монитор
√ Над 2800 ученици и 563 учители минали на обучение в ЦЕРН
Над 2800 български ученици и 536 учители по природни науки са преминали обучения в Европейската организация за
ядрени изследвания (ЦЕРН) от 2011 г. насам. Там те са се запознали с работата и научните експерименти на ЦЕРН и са
провеждали лабораторни упражнения.
От тази година научната организация започва нова програма за двуседмично обучение на ученици - лауреати от
национални и международни олимпиади. България ще е една от петте държави, които ще се включат пилотно, като до
края на годината 24 българчета ще посетят ЦЕРН.
Това стана ясно днес на среща на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков с генералния директор на
ЦЕРН Фабиола Джианоти. По време на разговора двамата обсъдиха възможността да се изготви оценка на участието и
приноса на българските учени в провежданите експерименти на Европейската организация за ядрени изследвания.
Български физици, математици и инженери участват в различни проекти като изграждането на един от четирите детектора
на Големия адронен колайдер и провеждането на експеримента CMS, благодарение на който бе открита „божествената
частица“ Хигс бозон. Учените ни са част от екипа, който прави експеримента „ИЗОЛДЕ“ на протонния синхротронен
ускорител за създаване на различни радиоактивни изотопи. Те се използват за експерименти в областта на атомната и
ядрената физика, материалознанието и науките за живота. Българските специалисти са се включили и в амбициозния
проект „GRID“ за създаване на глобална компютърна мрежа с разпределени ресурси за съхранение, обработка и анализ
на данни от експериментите на Големия адронен колайдер.
На днешната среща проф. Николай Денков и г-жа Фабиола Джианоти коментираха идеята за създаване на инкубатор за
стартиращи фирми в София Тех парк, в които да се използват нови технологии и иновации, разработени в ЦЕРН. С помощта
на организацията са направени девет такива инкубатора в Европа. Сред дискутираните теми бяха още създаването на
регионален център за адронна терапия и център за биоинформатика в България.
Г-жа Фабиола Джианоти е в България по повод редовното заседание на Европейския комитет за бъдещи ускорители, чийто
домакин е Министерството на образованието и науката. По време на визитата си в София г-жа Джианоти ще се срещне с
президента Румен Радев, с министър-председателя проф. Огнян Герджиков, с председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски,
с ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и с ученици и учители от Националната природоматематическа гимназия в София (НПМГ).
Утре - 24 март г-жа Джианоти ще даде кратка пресконференция за българското участие в ЦЕРН и сътрудничеството между
българската научна общност и ръководената от нея международна научна организация.
Banker.bg
√ Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища
От 23 март започва прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство.
Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища в градовете Варна и Балчик и към
изграждане на три лодкостоянки по крайбрежието на Черно море. Предвиденият бюджет за тези дейности е 10,4 милиона
лева.
По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси с цел
да се повиши качеството, контролът и проследяемостта на разтоварваните продукти, както и енергийната ефективност и
условията на труд.
Максималният размер на безвъзмездната помощ за модернизация на рибарско пристанище е 8 млн. лв.
В настоящия прием може да се кандидатства също за инвестиции, свързани с изграждане или осъвременяване на покрити
лодкостоянки. Максималният размер на безвъзмездната помощ в този сектор е 800 хил. лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни 2017 г. Кандидатстването е електронно чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020). Пълният пакет
документи е публикуван в ИСУН и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.
До края на годината се планира мярка 1.8 да бъде отворена отново. Тогава приемът ще е с бюджет 14.5 млн. лв. и ще е
насочен към модернизиране на съществуващи рибарски пристанища в Несебър, Созопол и на р. Дунав, както и към
изграждане на три лодкостоянки на Дунав.
Klassa.bg
√ Пазарът на офиси в София е на 49-то място в света по ръст на наемите
Хонконг е най-скъпият пазар на офис площи в света, а Белфаст - най-бързо растящият
Пазарът на офиси в София е сред пазарите с умерен ръст (в рамките на 5%) на наемните равнища през последното
тримесечие на 2016 г., показват данни на глобалната консултантска компания CBRE.
Наемите на първокласните офис площи у нас отчитат увеличение от 1,9% на годишна база за периода. Това ни нарежда в
компанията на пазари като Милано, Канбера и Вашингтон.
С това повишение на наемните нива София е на 49-то място от общо 121 изследвани пазара.
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Белфаст е най-бързо растящият пазар на офиси в света през последните три месеца на миналата година с 25% годишен
ръст. Втори е Чикаго с почти 20%, а на трето място е Стокхолм със 17,3%.
Топ 10 се допълва от Берлин, Дъблин, Кейптаун, Порто, Лион, предградията на Сиатъл и центъра на Сиатъл.
Същевременно в Калгари е отчетен най-силен годишен спад на наемите на офисите в края на миналата година – 26,5%.
Резкият спад на пазара е свързан с кризата в енергийния сектор в Канада заради цените на петрола.
В Джакарта е отчетено намаление на наемите на офисите от 19,2%, а в Истанбул спадът достига 11,1%.
Топ 10 на най-слабите пазари на офиси се допълва от Сао Пауло, Сингапур, преградията на Калгари, Хюстън, Цюрих, Лондон
и Мексико сити.
От регионална гледна точка Европа е водеща в глобален мащаб по темпове на ръст на наемните равнища. Средното
увеличение на наемите на първокласните площи достига 3,7% за региона спрямо 2,3% средно увеличение в световен план.
За Америка и Азия ръстът е по 1,8%.
Центърът на Хонконг запазва лидерската си позиция като най-скъп пазар на офиси в света с почти 2 900 долара годишен
наем на кв.м. Следва финансовият район на Пекин с годишен наем в размер на почти 2 хил. долара. На трето място е
Коулун в Хонконг с малко под 1 800 долара.
Следват централния район на Пекин, Уест Енд в Лондон, Ню Йорк, Токио, Шанхай, Ню Делхи и Москва.
Като общо правило за глобалния пазар се откроява, че растежът на наемите на офис площите се диктува основно от
компании от технологичния сектор. Примери в това отношение са вече установени технологични хъбове, като Сиатъл,
Берлин и Стокхолм, както и развиващи се, като Дъблин и Кейптаун.
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