Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Инвестор.БГ
√ Бизнесът иска "Булгаргаз" да предлага свободни количества газ на борсата
По този начин ще се цели да бъде отчасти компенсирано "шоковото увеличение" на цената на природния газ
"Булгаргаз" да предлага излишни количества природен газ на борсата, предложиха представители на бизнеса по време на
открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
По този начин ще бъде отчасти компенсирано "шоковото увеличение" на цената на природния газ, обясни Константин
Стаменов, представляващ Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в заседанието. "Това е един механизъм, който ще ни приближи
към либерализацията", каза Стаменов.
Пред Investor.bg председателят на КЕВР Иван Ивинов уточни, че за продажбата на свободните количества газ е необходима
промяна на договора между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт". Регулаторът беше поканил представители на големите
индустриални потребители на газ. И от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), и от Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепиха становището на КРИБ и се оплакаха, че рязкото повишаване на цената
на газа ще постави под въпрос конкурентоспособността на бизнеса, а за някои компании това ще бъде и въпрос на
оцеляване. От организациите настояват и да не бъде променяна цената за задължения към обществото върху цената на
газа. Тя отразява задълженията на "Булгаргаз" да съхранява природен газ в хранилището в Чирен. Александър Димитров
от БТПП посочи, че повишението на цената на газа се дължи на некоректното управление на ресурсите.
Председателят на КЕВР Иван Иванов беше категоричен, че регулаторът не може да променя заявлението на обществения
доставчик - "Булгаргаз". Работната група на КЕВР проверява единствено дали то отговаря на изискванията в два документа
- Наредба 2 за определяне на цената на газа и договора за доставка на газ, сключен между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт".
Единствената възможност КЕВР да не се съобрази с искането е то да не бъде изработено в съзвучие с тези два документа
или дружеството да има надвзет приход. С този мотив КЕВР не призна искането на Булгаргаз за цената на газа за първото
тримесечие. Сега обаче няма надвзет приход, посочи Иванов. В договора има методология за изчисления на цената на
газа, който отчита и движението на цената на петрола на световните пазари, и промените в курса на долара.
Иванов призна, че цената на газа се увеличава с голяма стъпка - 29,6%, но за година и половина суровината е поевтиняла
с 61%. Той посочи още, че бизнесът не е отчел това с намаляване на цената на стоките и услугите.
Преди заседанието на КЕВР граждански организации протестираха пред сградата на регулатора. Те опънаха транспарант с
надпис "Вън колониалистите от България", а по време на заседанието изразиха своето недоволство от увеличаването на
цената на газа. Те припомниха решението на Европейската комисия и обещанието на "Газпром" за пазарни цени за пазара
в Централна и Източна Европа. Според тях до дни предстои промяна в договора между България и Русия за доставка на
газ.
В начилото на март от "Булгаргаз" поискаха повишаване на цената на газа с 29,7%. От КЕВР намериха единствено
неправилно превалутиране, което спести 0,16 лева от исканото увеличение на цената на природния газ от 1 април.
По време на общественото обсъждане от газовата компания приеха направените изчисления на работната група като
обективни, но защитиха и своите изчисления, включително за курса на щатската валута.
Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Стоян Янчев обясни, че искането на компанията е обективно и поясни, че
стойността на долара се повишава значително на валутните пазари. С над 50% са се увеличили цените на алтернативните
горива, на базата на която се изчислява цената на газа.
Само цената на "Газпром Експорт" ще се увеличи с 13% от 1 април, става ясно още от заявленията на газовата компания.
Янчев представи и статистиката на компанията, според която цената на газа е намаляла с над 450 лева за 1000 куб. м от
2013 г. насам, или 2,5 пъти. Новата цена на газа ще стане ясна на 31 март след закрито заседание на регулатора.
√ Провеждане на реформи и влизане в еврозоната очаква бизнесът от кабинета
Новото правителство трябва да подаде документи и за членство в Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие
Членството на България в еврозоната е важно, отдавна отговаряме на критериите, много ползи биха произтекли от него.
Това трябва да бъде основен приоритет на новото българско правителство. Това каза в предаването "Бизнес старт" на
Bloomberg TV Bulgaria изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин
Иванов в коментар на очакванията от страна на бизнеса към бъдещия кабинет.
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Въпрос на политическо решение е подаване на заявка за членство и трябва да се случи в кратки срокове, категоричен е
представителят на АИКБ, след като заместник-председателят на БСК вчера заяви същата позиция.
Според Добрин Иванов обаче не е реалистично да очакваме приемане в еврозоната скоро.
"Самият механизъм ERM II предполага поне две години изчакване. Практиката показва, че последните страни-членки,
приети в нея – Балтийските страни, са прекарали в механизма между 7 и 10 години. Приемам, че дори и да бъдем приети
в чакалнята на еврозоната, ще прекараме там по-дълъг период", каза още Иванов.
По думите му освен членството в еврозоната, важно е и друго членство на страната ни. "Новото правителство трябва да
поеме щафетата от служебното и да подаде документи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР). Това е важен български приоритет", подчерта гостът.
Работодателите ще настояват приоритетно за провеждането на ключови реформи - във висшето и професионалното
образование, трудовата миграция, пазара на труда, реформи за подобряване на бизнес средата – електронно управление
и други.
Изпълнението им ще доведе до икономически растеж, каза Иванов. И допълни, че най-важното за бизнеса е политическа
стабилност.
Дума
√ Бизнесът очаква от новото правителство реформи и влизане в еврозоната
Очакванията на бизнеса от новия кабинет са ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на
ключови реформи. Заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които можеше да подобри
законодателната рамка и бизнес средата. Това е позицията, около която се обединиха работодателите.
"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също. Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък
на реформите във всички сектори, ще осигури допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и
ефективен начин инвестиран в растеж на икономиката", заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара пред
БНР.
"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната
ни мощност - трите централи в Маришкия басейн", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Мениджър
√ Реформи и стъпки към еврозоната иска бизнесът от новото правителство
Ускоряване на влизането на България в Еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на бизнеса
от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които
можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата.
"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в Еврозоната – също", заяви пред БНР Димитър Бранков от Българската стопанска
камара.
"Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на
икономиката", допълни Бранков.
"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната
ни мощност - трите централи в Маришкия басейн", предупреди Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Money.bg
√ Ключови реформи и крачка към еврозоната иска бизнесът от новия кабинет
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи са очакванията на бизнеса от
новия кабинет.
Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които можеше да
подобри законодателната рамка и бизнес средата.
"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите.
Влизането в еврозоната - също", коментира в ефира на БНР Димитър Бранков от Българската стопанска камара.
По неговите думи, това е едно ключово решение, което ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на
икономиката.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди:
"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на една трета от
електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия басейн."
2

Икономика
√ Бизнесът очаква от новата власт влизане в еврозоната и ключови реформи
Трябва бързо да се състави работещо правителство и то да действа по задачите си
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи, това са очакванията на бизнеса
от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които
можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата.
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната – също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара.
"Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на
икономиката", подчерта Бранков.
"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем навременна и организирана реакция от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната
ни мощност – трите централи в Маришкия басейн", предупреди Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Банкеръ
√ Бизнесът очаква от новото правителство влизане в еврозоната и реформи
Очакванията на бизнеса от новия кабинет са ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на
ключови реформи. Заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които можеше да подобри
законодателната рамка и бизнес средата. Това е позицията около, която се обединиха работодателите.
"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също. Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък
на реформите във всички сектори, ще осигури допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и
ефективен начин инвестиран в растеж на икономиката", заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара пред
БНР.
Предизборните обещания скоро трябва да бъдат изпълнени. Следващата седмица започват преговорите за съставяне на
правителство. Бизнесът се надява новия кабинет да е готов скоро.
"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната
ни мощност - трите централи в Маришкия басейн", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Econ.bg
√ Бизнесът очаква от новото правителство стъпки към еврозоната и ключови реформи
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред
управляващите, категорични са от бизнеса
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на бизнеса
от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които
можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата.
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара.
Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на
икономиката.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди - Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има
голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от страна на държавата, срещу приемането на такива
норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия басейн.
Publics
√ Иванов: Ще предложим на ЕК да фиксира срок за промяна на формулата в договора между "Булгаргаз" и
"Газпромекспорт"
Регулаторът ще настоява цената за българския пазар да се обвърже с цените на големите газови центрове в Европа
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще предложи на Европейската комисия в рамките на ангажимнентите
на "Газпром" по антимонополното дело, да заложи срок, в който да се промени ценообразуващата формула в договора
между "Булгаргаз" и "Газпромекспорт". Това каза по време на откритото заседание в регулатора председателят на КЕВР
доц. Иван Иванов, на което беше разгледан докладът за промяна на цената на природния газ, продаван от "Булгаргаз",
считано от 1 април. КЕВР предвижда да одобри увеличение на газовата тарифа с 29,64 на сто. Иванов допълни, че КЕВР ще
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предложи цената занапред да се определя на базата на цените на големите газови центрове, а не както е сега – на база на
цените на мазута и газьола за период от девет месеца назад. Вероятно това предложение ще бъде направено чрез
Министерството на енергетиката, тъй като по думите на членът на КЕВР Александър Йорданов КЕВР не е страна по договора
между "Газпромекспорт" и "Булгаргаз" и не е търсена за становище. Единствената компонента, която КЕВР ефективно
регулира това е надценката за обществена доставка и тя е в рамките на до 2%, посочи още Йорданов. По отношение на
доклада за промяна на цената изпълнителният директор на "Булгаргаз" Стефан Янчев каза, че компанията няма забележки
е едно изключение и то е свързано с промяна в начина на изчисляване на валутния курс. В резултат на това в изчисленията
на КЕВР тарифата за първото тримесечие е намалена спрямо предложението на "Булгаргаз" с 0,16 лв. на 1000 куб. м. След
заседанието Иван Иванов, началник-отдел "Лицензионна дейност" в "Булгаргаз" обясни, че превалутирането се прави по
формула, съгласувана между КЕВР и "Булгаргаз", точно, за да се избегнат подобни разминавания. От 2013 г. досега
изчисленията ни съвпадаха на 100% и затова смятаме, че тази разлика се дължи на промяна на начина на изчислението на
валутния курс от КЕВР, обясни Иванов. От Българската федерация на големите индустриални компании и от КРИБ,
представени от Константин Стаменов определиха предлаганото от КЕВР увеличение на цената като шоково. Ние няма как
да го отразим в нашите цени, каза Стаменов и апелира час по-скоро да се случи либерализацията на газовия пазар. В тази
връзка той предложи КЕВР и "Булгаргаз" да помислят за механизъм, чрез който държавната компания да продава
излишните й количества на отделен сегмент на енергийната борса. Това по думите на Стаменов е в унисон с целта на ЕК
по делото срещу "Газпром". Той обяви още, че двете организации са твърдо против и планираното увеличение на цената
"Задължения към обществото", която се плаща от потребителите на електрическа енергия. КЕВР смята да я увеличи с 1,25
лв. на MWh, като това е в пряка връзка с поскъпването на синьото гориво, което рефлектира върху цената на електрическата
енергия, произведена по комбиниран способ. Теодор Дечев от АИКБ коментира, че такъв процент на увеличение на цената
на природния газ ще има характер на убиване на индустрията. А Александър Димитров от БТПП призова КЕВР да
преразгледа намеренията си за процента, който планира да одобри. Председателят на КЕВР контрира, че за една година и
половина синьото гориво е поевтиняло с 61%. За това намаление никой не възрази, имаше гробна тишина, каза Иван
Иванов. И посочи, че е направил проверка в данните на НСИ, от които е видно, че това голямо поевтиняване на природния
газ не е отразено в цените на нито една стока. "Ако природният газ е толкова важен ценообразуващ елемент, защо тогава
нищо не поевтиня", попита Иванов. Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Стефан Янчев допълни, че от 2013 г. до 2016
г. цената на природния газ е намалял с 452 лв. "Това е 2,5 пъти намаление. Паднаха ли с толкова цените на останалите
стоки?", попита и Янчев. След заседанието Янчев прогнозира, че от 1 юли няма да има съществена промяна в цената на
природния газ. От 1 октомври се очаква промяна, но тя няма да е драстична, смята Янчев. На заседанието присъстваха
представители на много граждански организации, които се изказаха, назависимо, че форматът на заседанието не беше
обществено обсъждане. Председателят на КЕВР Иван Иванов обаче е доста по-оптимистично настроен. След заседанието
той изрази сериозна надежда, че нещата ще се промяна до началото на следващия отоплителен сезон. "Първо, защото
сигурно ще имаме ясен срок, който ще ни бъде даден за предоговаряне на договорните условия с "Газпром" и правят
зависими цените на природния газ от петролните деривати мазут и газьол. И на второ място, защото от 7-8 март насам с
около 5$ намаля цената на петрола, както и курсът на долара", каза Иван Иванов. И допълни, че това е нямало как да бъде
отразено в сега, защото "Булгаргаз" подава своето предложение на база на отчети до 1 март. На 31 март на закрито
заседание КЕВР ще реши окончателно процентът на увеличение на цената на синьото гориво.
Дарик Нюз
√ Ще се отрази ли поскъпването на газа на цените на стоките?
Граждани и представители на бизнеса призоваха КЕВР за по-малко от предвиденото повишение на цената на природния
газ за второто тримесечие. Очаква се в петък регулаторът да вземе окончателно решение за цената на синьото гориво, като
според предварителните разчети то ще поскъпне с близо 30% от 1 април. Очаква се скокът в цената на газа доведе до
значително повишение на цените на топлинната енергия в страната. В доклад експерти от КЕВР предлагат парното и
топлата вода да поскъпнат с между 18% и 38% в различните градове.
Предлагат поскъпване на парното и топлата вода
Бизнесът поиска да не се променя добавката "задължение към обществото" върху цената на газа, която отразява
задълженията на "Булгаргаз" да съхранява синьо гориво в хранилището в Чирен. Теодор Дечев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България обясни, че бизнесът няма как да има положително отношение към случващото се, а
отражението върху някои отрасли може да е гибелно. "Изправени сме пред свършен факт, който ще има тежки последици.
Дълбоко се съмнявам, че ако призовем за друга схема, по която да се извърши увеличението на цената на газа, някой ще
се вслуша в него и ще го изпълни или просто някой ще обясни, че сме некомпетентни и нищо не разбираме. Трябва да се
положат всички усилия да не се увеличава размерът на ценовата надбавка "Отговорност към обществото". Това вече ще
има характер на доубиване на индустрията и реалната икономика", каза той.
Имаме най-добрата цена на газ в региона, смята енергийният министър
Според шефа на КЕВР Иван Иванов поскъпването на газа няма да се отрази върху цените на стоките. По думите му, ако
поскъпването на газа би било аргумент за поскъпване на стоките сега, в същата степен е трябвало да е основание, когато
стойността на синьото гориво е била намалена от КЕВР с общо 61 на сто, тоест два пъти повече от предлаганото поскъпване
от 1 април. "Тогава обаче имаше ледено мълчание от тяхна страна. И аз питам българските потребители дали те
почувстваха, че цената на природния газ намаля с 61 на сто", коментира Иванов.
Граждани и бизнес призоваха за по-ниско увеличение на цената на газа
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Шефът на КЕВР обоснова предложеното поскъпване на каза, като каза, че Комисията не регулира цена на газа. По думите
му тя получава заявление от страна на газовия доставчик "Булгаргаз" и търси съответствие на заявлението с наредбата за
регулиране на цените на природния газ и с договора между "Булгаргаз" и "Газпром експорт". И когато това съответствие е
налице, КЕВР няма механизъм да намалява тази цена, коментира той.
Окончателното решение за това дали синьото гориво ще поскъпне с близо 30 на сто от 1 април КЕВР ще вземе на закрито
заседание на 31 март.
√ Бизнесът очаква от новото правителство ключови реформи
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на бизнеса
от новия кабинет.
Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които можеше да
подобри законодателната рамка и бизнес средата.
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите,
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара пред
БНР.
Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на
икономиката, поясни Бранков.
Идната седмица започват преговорите за съставяне на правителство.
Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната
ни мощност - трите централи в Маришкия басейн, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Днес
√ Некачествена работна ръка – проблем пред бизнеса
Наложителна е образователна реформа и промени в пазара на труда
Членството на България в еврозоната е важно, като много ползи биха произтекли от едно такова евентуално членство. Това
трябва да бъде основен приоритет на следващото българско правителство.
Това заяви в ефира Bloomberg TV Bulgaria изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) Добрин Иванов. Темата – хоризонтите на очаквания от страна на бизнеса към евентуалния нов кабинет.
"Но освен членството в еврозоната, важно е и друго членство. Новото правителство трябва поеме щафетата от служебното
и да подаде документи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е важен
български приоритет", изтъкна гостът в студиото.
"Според мен не е реалистично да очакваме приемане в еврозоната скоро. Самият механизъм ERM II предполага поне 2
години изчакване. Практиката показва, че последните страни-членки, приети в нея – Балтийските страни, са прекарали в
механизма между 7 и 10 години. Приемам, че дори и да бъдем приети в чакалнята на еврозоната, ще прекараме там подълъг период", каза още Иванов.
Фокусът бе прехвърлен и към острата нужда от реформи в образователната система, в пазара на труда, в трудовата
миграция.
"В образователната система включваме искане за реформа във висшето образование, и в професионалното такова, тъй
като вече е ясно, че основният проблем на българския бизнес е липсата на качествена работна ръка. Искаме и реформи,
които да подобрят бизнес средата като цяло – въвеждане на електронно управление, на мълчаливото съгласие, промяна
в начина на определяне на таксата за битови отпадъци", изтъкна основните искания на бизнеса той.
Черно море
√ Проблемът на българския бизнес е липсата на качествена работна ръка
Мнение на Добрин Иванов, изпълнителен директор АИКБ
Членството на България в еврозоната е важно, като много ползи биха произтекли от едно такова евентуално членство. Това
трябва да бъде основен приоритет на следващото българско правителство. Това заяви в предаването "Бизнес старт" с
водещ Велко Каменов изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин
Иванов. Темата – хоризонтите на очаквания от страна на бизнеса към евентуалния нов кабинет. "Но освен членството в
еврозоната, важно е и друго членство. Новото правителство трябва поеме щафетата от служебното и да подаде документи
за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е важен български приоритет",
изтъкна гостът в студиото.
"Според мен не е реалистично да очакваме приемане в еврозоната скоро. Самият механизъм ERM II предполага поне 2
години изчакване. Практиката показва, че последните страни-членки, приети в нея – Балтийските страни, са прекарали в
механизма между 7 и 10 години. Приемам, че дори и да бъдем приети в чакалнята на еврозоната, ще прекараме там подълъг период", каза още Иванов. Фокусът бе прехвърлен и към острата нужда от реформи в образователната система, в
пазара на труда, в трудовата миграция. "В образователната система включваме искане за реформа във висшето
образование, и в професионалното такова, тъй като вече е ясно, че основният проблем на българския бизнес е липсата на
качествена работна ръка. Искаме и реформи, които да подобрят бизнес средата като цяло – въвеждане на електронно
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управление, на мълчаливото съгласие, промяна в начина на определяне на таксата за битови отпадъци", изтъкна
основните искания на бизнеса той.
Радио Добруджа
√ 301 безработни ще преминат курс по професионална квалификация
Реализацията на проектите на социалните партньори, включени в Националния план по заетостта за 2017 г. стартира през
месец март, заяви директорът на БТ в Добрич Васил Сивков. Пет са проектите, които се реализират в областта – "Стъпка
напред" на Асоциацията на индустриалния капитал в България, "Квалифицирани кадри за бизнеса" на БСК, проект "КРОС"
на БТПП, "Шанс за работа" на КНСБ и "Хоризонти-2" на КТ Подкрепа. Проектите са насочени към безработни младежи до
29 г., продължително безработни лица и безработни на възраст над 50 г., които са без професия и квалификация. Общо
301 души ще имат възможност да преминат курс по професионална квалификация , като 215 от тях ще бъдат включени и в
обучение по ключова компетентност. Най-голям е броят на курсистите по професия "Камериер" -114 лица, за готвач ще
бъда обучени 40 лица, за администратори – 36 души, за сервитьор-бармани – 16, а 40 ще получат документ за продавачконсултанти. Освен това в проектите е заложено обучение за оператори в дървообработването, работници в
озеленяването, оператори на компютър.
Топ новини
√ Започнаха обучения на безработни в област Добрич
През месец март стартира реализацията на проектите на социалните партньори, включени в Националния план за действие
по заетостта за 2017 г. Проектите са насочени към рисковите групи на пазара на труда - безработни младежи до 29 г.;
продължително безработни лица; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професия, без
квалификация, с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч.
обезкуражени лица. Заложените дейности целят подобряване качеството на работната сила и повишаване предлагането
на квалифицирани кадри в съответствие с търсенето на бизнеса.
В област Добрич се реализират пет проекта: Проект "Стъпка напред" на Асоциация на индустриалния капитал в България,
Проект "Квалифицирани кадри за бизнеса" на Българска стопанска камара, Проект "КРОС" на Българска търговскопромишлена палата, Проект "Шанс за работа – 2017" на КНСБ и Проект "Хоризонти – 2" на КТ "Подкрепа".
Общо 301 безработни лица от област Добрич ще имат възможност да преминат курс по професионална квалификация, от
които 215 ще бъдат включени и в обучение по ключова компетентност.
В курсовете по ключова компетентост "Инициативност и предприемачество" e предвидено да бъдат включени 20
безработни лица, а в ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности" – 195 лица.
В отговор на потребностите на работодателите от квалифицирана работна ръка за летния туристически сезон обучения за
придобиване на професионална квалификация по професии, свързани туризма е предвидено да преминат 246 лица от
област Добрич. Най-голям е броят на курсисти по професия "Камериер" – 114 лица. За "Готвач" ще бъдат обучени 40 лица,
а за "Администратор в хотелиерството" - 36 лица. Обучение за "Сервитьр-барман" имат възможност да преминат 16
безработни лица, а 40 лица - по професия "Продавач-консултант".
В проектите е заложено в обучение по професионална квалификация за професия "Оператор в дървообработването" да
бъдат включени 20 лица от област Добрич", 15 лица да преминат обучение по професия "Работник в озеленяването" и 20
лица в курс по професия "Оператор на компютър".
За част от успешно завършилите обученията е предвидено осигуряване на субсидирана и несубсидирана заетост.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Драстичното поскъпване на природния газ вдига цената на парното и топлата вода
Поскъпването на природния газ с близо 30% от първи април е неизбежно. Това заяви председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране Иван Иванов на открито заседание днес (б.р. – вчера). По-високите цени на газа ще доведат
до огромно поскъпване на парното и топлата вода с до 38%, а на тока с един процент. От бизнеса предупреждават, че
драстичното поскъпване на природния газ ще доведе до съкращения на персонал, а производители на оранжерийни
продукти заявиха, че са обречени на фалити.
Производителите на оранжерийни продукти ще пострадат сериозно от по-скъпия природен газ, защото го използват за
отопление.
Атанас Кунчев – директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция: "В България от
десетте най-големи оранжерии 9 са на газ. На нас оранжерийните производители основен разход ни е разходите за
отопление и трудовият разход. Ние ще трябва да се принизим до една реколта и или ще съкратим персонал, или съвсем
ще съкратим производството. Това са двата варианта."
Бизнесът също възрази срещу по-високите цени и предупреди, че те ще доведат до съкращения на работници и
повишаване на цените на продуктите.
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Константин Стаменов – председател на Федерацията на индустриалните и енергийни консуматори: "Със сигурност има
подписани договори на старите ценови нива и сега колегите от различни фирми и индустрии ще трябва да доставят при
старите ценови нива. Ще продължим да настояваме да има повече доставчици и повече тръби в България. Либерализация
на пазара."
Според председателя на енергийната комисия, работодателите нямат основание за вдигане на цените на продуктите.
Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: "В еднаква степен те трябваше да имат
основание да намалят цените, когато ние намалихме цената на природния газ с 61 процента. Два пъти повече, отколкото
е повишението сега. Тогава обаче имаше ледено мълчание от тяхна страна."
Основната причина за поскъпването на природния газ е увеличение на цената на синьото гориво от Русия с близо 13%,
обясни Иван Иванов. 30-процентното увеличение на газа ще оскъпи драстично топлата вода и парното. Най-чувствително
ще се усети увеличението на цената на отоплението в Плевен – с 38%. В София то ще е с близо 23%, а най-малко топлата
вода и парното ще поскъпнат във Велико Търново – с 18 на сто.
Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: "Решението ще бъде взето през месец април
и по такъв начин това е вече извън отоплителния сезон. Имам сериозни надежди, че нещата ще се променят до началото
на следващия отоплителен сезон."
Поскъпването на природния газ предизвика и гражданска съпротива. Пред сградата на КЕВР се събраха недоволни жители
на София, които настояха да се проведе обществено обсъждане преди вдигането на цената. Среща им беше обещана.
А с колко точно ще поскъпне суровината за топлофикациите, ще стане ясно в петък след закрито заседание на Комисията
за енергийно и водно регулиране.
Българско национално радио
√ Брутният външен дълг на България намалява с близо 200 млн. евро в началото на годината
В края на януари 2017 година брутният външен дълг на България е в размер на 34,4475 млрд. евро (70,7% от прогнозния
БВП), като намалява със 195 млн. евро (понижение с 0,6%) спрямо края на предходната година, когато дългът беше в
размер на 34,6425 млрд. евро (73,1% от БВП). На годишна база обаче външният дълг на нашата страна нарасна през януари
с 856,9 млн. евро (повишение с 2,6%) спрямо януари 2016-а година, когато дългът беше в размер на 33,5906 млрд. евро,
показват данни на Българската народна банка.
Дългосрочните задължения в края на януари са в размер на 26,633 млрд. евро (54,7% от БВП и 77,3% от брутния външен
дълг), като намаляват с 22,3 млн. евро (понижение с 0,1%) спрямо края на 2016 година, когато дългосрочните задължения
бяха в размер на 26,6552 млрд. евро.
Краткосрочните задължения на България възлизат през януари на 7,8145 млрд. евро (16,0% от БВП и 22,7% от брутния
външен дълг), свивайки се със 172,7 млн. евро (понижение с 2,2%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните
задължения бяха в размер на 7,9872 млрд. евро.
Спрямо януари 2016-а година дългосрочният дълг нараства с 899,8 млн. евро (повишение с 3,5%), докато краткосрочните
задължения намаляват с 42,9 млн. евро (понижение с 0,5%).
През първия месец на текущата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на
2992, млн. евро (0,6% от БВП на страната) при плащания за 367,1 млн. евро (0,8% от БВП) година по-рано (през януари 2016а година).
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на
януари е в размер на 2,4829 млрд. евро, като намалява с 38,9 млн. евро (понижение с 1,5%) спрямо края на 2016 година.
Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 5,3% в края на януари 2017-а при 5,4% в края на
предходната година.
√ Увеличават се пътуванията на българи зад граница и посещенията на чужденци у нас през февруари
През февруари пътуванията на български граждани зад граница и посещенията на чужденци в нашата страна бележат
поредно добро увеличение спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
Пътуванията на българи в чужбина през февруари 2017 година са нараснали с 30,4% на годишна база до 366,8 хиляди
(спрямо февруари 2016-а), макар че остават далеч под пика, достигнат в края на последния летен туристически сезон (през
миналия август), когато те нараснаха до 590,6 хиляди, регистрирайки най-високо ниво от 2008 година насам.
Най-солиден ръст на пътуванията на българи зад граница е отчетен в посока Австрия (ръст с 54,8%), следвана от Румъния
(повишение с 52,5%), Франция (с 45,1%), Италия (с 41,5%), бившата югославска република Македония (с 39,0%), Испания (с
35,0%), Сърбия (с 31,3%), Германия (с 24,9%) и други.
Същевременно са намалели пътуванията към Руската федерация (понижение с 6,0%), Обединеното кралство (с 4,6%) и
САЩ (с 2,6%).
Посещенията на чужденци в България през февруари пък са отбелязали повишение с 20,4% (спрямо февруари 2016-а) и са
достигнали 435,9 хиляди, след като в края на миналото лято (през август 2016-а) бяха отчетени рекордните 1,9175 милиона
посещения в нашата страната. Делът на гражданите от ЕС, посетили нашата страна, от общия брой чужденци, е достигнал
през февруари 46,9% или с цели 42,4% повече в сравнение със същия месец на миналата година.
Увеличени са посещенията на граждани от Полша (скок с цели 168,6%), Испания (с 99,0%), Гърция (със 77,7%), Белгия (с
63,6%), Италия (с 44,1%), Австрия (с 35,3%), Германия (с 32,1%), Румъния (с 27,9%), Обединеното кралство (с 24,4%) и други.
Увеличение с 4,4% бележат и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-голям ръст от 31,4%
отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Украйна.
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√ Банкери очакват ръст на лихвите по кредитите от втората половина на 2018-а
Лихвите по кредитите ще започнат да растат през втората половина на следващата година, прогнозираха от една от
водещите банки в България. При депозитите ниската доходност ще остане още дълго време, затова банкерите съветват
клиентите си да търсят алтернативни продукти, за да инвестират парите си.
Средната месечна вноска при ипотечните кредити е около 600 лева, а при потребителските - около 26. Профила на
кредитополучателя описа пред "Хоризонт" Ани Ангелова, която е член на управителния съвет на една от водещите
български банки:
Мъж на възраст около 37-40 години. По отношение на потребителските кредити средният размер на кредита, който се
търси, е в диапазона около 15 000 лева за срок от около 5, 6 до 7 години. При ипотечния средният размер е около 90 хил.
до 100 хил. лева - за срок от около 15 до 17 години.
На въпрос дали са изгодни кредитите с фиксирани лихви Ангелова отговори:
За клиентите, които желаят да контролират добре месечните си финанси и семейния си бюджет, е един много добър
вариант, защото дава една предвидимост, тъй като ипотечният кредит е дългосрочен продукт. Във времето обичайно това
се отплаща на клиентите.
√ ЕЦБ отчита ускорен растеж на заемите за домакинствата за сметка на по-слабо кредитиране на бизнеса
Темпото на растеж на кредитите за домакинствата в еврозоната се ускори през февруари спрямо месец по-рано при
известно забавяне при растежа на заемите за бизнеса, показват данни на Европейската централна банка, които са пореден
знак за продължаващо, макар и относително скромно подобряване на кредитирането в региона в резултат на агресивната
стимулираща парична политика, провеждана от ЕЦБ.
Банковите кредити за домакинствата в еврозоната нараснаха през февруари с 2,3% на годишна база след повишение с 2,2%
месец по-рано, отбелязвайки най-силен растеж от 2011-а година насам, докато бизнес кредитите за нефинансовите
компании се забавиха до 2,0%, след като през януари се повишиха с 2,3% (най-солидно темпо на растеж от 2009-а година).
Общият размер на банковите заеми, отпуснати за частния сектор в региона, нарасна през втория месец на годината с 2,3%
след повишение с 2,4% през януари.
В същото време растежът на паричната маса (индексът М3) в еврозоната се забави леко за втори пореден месец до 4,7%
на годишна база от 4,8% през януари, докато на тримесечна осреднена база индикаторът М3 се повиши през периода
декември 2016-а - февруари 2017-а година с 4,9%, запазвайки темпото на растеж от предходните три месеца. По този начин
растежът на паричната маса продължава да надвишава прицелното ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5%, което отговаря на
мандата на Централната банка за ценова стабилност.
Министерски съвет
√ 29 март – заседание на служебното правителство
Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 29 март, от 10 ч. при следния
предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО
ДЕЛАТА "ЧАКАЛОВА-ИЛИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА №53071/08), "БОЙКАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА
№18288/06), "УНСПЕД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА №3503/08), "Л.Д. И П.К. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА №7949/11),
"ПЕТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА №26759/12) И "РАШКОВА И СИМЕОНСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА №41090/12)
Внася: министърът на правосъдието
2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Внася: министърът на правосъдието
3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА
Внася: заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА В КЛАСА НА КОНСУЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОНСУЛ В ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ
ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ
Внася: министърът на външните работи
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕСУЕЛА
СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. КАРАКАС И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ЗЛАТАРОВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА
ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕСУЕЛА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. КАРАКАС И
КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕСУЕЛА
Внася: министърът на външните работи
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА БАРБАДОС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ
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ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА
БЪДЕ НАЗНАЧЕН ЗА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА БАРБАДОС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Внася: министърът на външните работи
8. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 3519-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 20
ФЕВРУАРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на икономиката
9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3521-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ "ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА", ФОРМАТ "ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 27
ФЕВРУАРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на енергетиката
10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА
МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на околната среда и водите
11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА СЪВЕТ "ВЪНШНИ РАБОТИ (ТЪРГОВИЯ)" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 2 И 3 МАРТ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА
Внася: министърът на икономиката
12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 6 МАРТ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на земеделието и храните
13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3526-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ
"ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 7 МАРТ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 И 4 АПРИЛ 2017 Г.
ВЪВ ВАЛЕТА, МАЛТА
Внася: министърът на труда и социалната политика
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА
Внася: министърът на икономиката
16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 5 И 6 АПРИЛ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА, МАЛТА
Внася: министърът на икономиката
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министърът на регионалното развитие и благоустройството
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА
РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №362 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №233 НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО
И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №263 НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
9

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №188
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ,
ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ
2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове
27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.
Внася: министърът на младежта и спорта
28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНО
КОЛИЧЕСТВО ЕМИСИИ (ANNUAL EMISSIONS ALLOCATIONS – AEAS) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАЛТА
Внася: министърът на околната среда и водите
Мениджър
√ Брекзит: Британската икономика се готви за първите трудности
Британската икономика опроверга апокалиптичните прогнози и показва дръзко здраве девет месеца след шока от
референдума, но отварянето на преговорите по Брекзита бележи навлизането по същество в темата и може би на първите
неприятности.
Повечето икономисти го твърдяха преди историческия избор от 23 юни 2016 година: ако британците изберат на напускат
европейския кораб, веднага ще се изправят пред силни насрещни ветрове и не може да се изключи финансова буря.
Само че експедитивната смяна на правителството с идването му начело на внасящата успокоение Тереза Мей, и Банк ъв
Ингланд (Bank of England), готова да инжектира налични сума, както и непоклатимото доверие на потребителите позволиха
на икономиката на страната да се справи добре през първите месеци след вота.
Увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) остана стабилно - на равнище от 1,8% през 2016 година - и би могло да
достигне 2,0% тази година, според най-новата предварителна официално оценка.
Въпросът е в това, че . . . нищо конкретно не стана на фронта на Брекзита през последните девет месеца. За икономиката
преговорите, които ще продължат две години, са само подготовка за авантюристичното британско пътуване отвъд
бреговете на континента.
"Имам усещането, че току що сме стигнали до върха на влакчето на Инди по трасето на член 50", предупреди Пол Дрекслър,
президент на основната конфедерация на работодателите във Великобритания - CBI, която вече очаква да усети "трусовете
и обрата на преговорите".
В сряда, 29 март, Лондон трябва официално да задейства член 50, а това ще позволи да започнат преговорите.
Шефът на работодателите отсече, че най-лошото би било Лондон и Брюксел да се разведат на практика без да се
споразумеят по нов търговски договор, който би смекчил малко удара от британското излизане от общия пазар.
Премиерът Тереза Мей заяви, че е готова на Брекзит без споразумение, ако условията, предлагани от Брюксел, са
прекалено неблагоприятни. Нина Скеро, икономист от Центъра за икономически и бизнес изследвания, обаче обясни пред
АФП, че това може да е подход, който цели да утвърди позицията й преди дискусиите.
"Най-вероятен продължава да бъде сценарият за намиране на споразумение през идните две години, но при липса на
разбирателство несигурността би могла да се удължи, а това пък би спряло икономическата активност", предупреждава
тя. Още повече, че Великобритания пласира половината от изнасяните стоки и услуги в останалата част от ЕС.
Два стратегически сектора са особено разтревожени от перспективата преговорите да се провалят. Това са могъщите
финансови услуги и автомобилната промишленост, която е във вихъра на възраждането си.
При евентуално връщане към основните правила на Световната търговска организация (СТО), които биха могли да се
прилагат, ако не бъде постигнато споразумение, изнасяните коли "made in Britain" би трябвало да се облагат с мита от 10%
на границите на континента.
Предпазливост преди сътресения
В тази обстановка всяко решение на автомобилостроителите за дейността им в Обединеното кралство изнервя властите,
независимо дали става дума за инвестиции на Nissan в Съндърланд, в Североизточна Англия, за "свиване на платната" на
Ford в Уелс или за изкупуването от PSA на заводите на Vauxhall (Opel в останалата част на Европа).
Във всички сектори британските работодатели повтарят до задъхване, че искат да бъде запазен достатъчен миграционен
приток от ЕС, за да гарантират обновяването на работна сила, от чиято активност страната се възползва до голяма степен
през последните години.
Търговски обекти, хотелиерство и строителство, благоустройство - все сектори, които биха могли да пострадат много скоро
от свиването на потока от работна сила от континента, което и без това вече се наблюдава след референдума, констатира
в изследване Институтът Чартърд, който се занимава с проучване и развитие на персонала.
Освен това някои компании биха могли да се откажат да инвестират, докато преговорите по Брекзита не бъдат
приключени, създавайки неясна атмосфера, подсилена от волята на шотландското регионално правителство да
организира нов референдум за независимост.
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"Заемите, сключени както от компаниите, така и от домакинствата, намаляха слабо от началото на годината и това е
първият сигнал за постепенното забавяне на активността, очаквано през 2017 година", отбелязва Борис Глас, икономист в
рейтинговата агенция S&P Global.
Потребителите започват и те да усещат въздействието на очевидното повишение на цените, породено от поскъпването на
вносните стоки, а то пък последица от обезценяването на британска лира, предизвикано от вота за Брекзита.
Като доказателство за известна предпазливост при харченето самият финансов министър Филип Хамънд представи в
началото на март много "стегнат" бюджет, за да спести някакви парички и да може да реагира при трусовете, които се
очертават на хоризонта.
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