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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Около цената на газа има много популизъм 
Големият скок в цената на газа се дължи на факта, че това не беше направено стъпаловидно - трябваше от 1 януари да 
поскъпне с около 13%, но това беше отложено - може би защото е зима или е предизборен периодът. Това каза в 
предаването "Нещо повече" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Този потенциал за ръст 
на цената се акумулира и последните три месеца допълнително, уточни Велев: 
Населението не плати това повишение през зимата чрез парното, ще трябва индустрията да го плати, тъй като тя потребява 
основно газ през лятото, когато не работят топлофикациите. Така ще бъде, докато нямаме пазар на природния газ и 
зависим от дългосрочни договори. В интерес на истината тук има и много популизъм. В момента цената на природния газ 
не е по-висока от средната за Европа. Имало е случаи, когато е била два пъти по-висока от средната за Европа. Миналата 
година беше малко по-ниска. 
Относно призива на работодателските организации страната ни да кандидатства за членство в Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Васил Велев посочи, че се отваря прозорец за членство, който не бива да 
пропускаме. В началото на юни ще заседава върховният орган на ОИСР и тогава се очаква да бъдат приети и поканени нови 
членове. По този повод четирите работодателски организации изпратиха писмо до държавния глава и лидерите на 
парламентарно представените партии, защото заявката трябва да бъде подадена на равнище президент или премиер до 
средата на май. 
Това е А отборът. Това е най-престижният клуб. Ползите са огромни. Организацията разработва стандарти в редица области 
и политики, коментира Васил Велев: 
Това е организацията, която разработва списъка с данъчни убежища, тя прави и тестовете PISA, с които станахме известни, 
че 40% от учениците ни са функционално неграмотни. Основните й прироитети са свързани с устойчивото икономическото 
развитие, борбата с бедността, повишаването на жизнения стандарт и многостранната търговия. 
ОИСР периодично изготвя доклади с препоръки за всяка страна, стана ясно още от думите на Велев. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл 
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√ Васил Велев: Около цената на газа има много популизъм 
ОИСР периодично изготвя доклади с препоръки за всяка страна, стана ясно още от думите на Велев 
Големият скок в цената на газа се дължи на факта, че това не беше направено стъпаловидно - трябваше от 1 януари да 
поскъпне с около 13%, но това беше отложено - може би защото е зима или е предизборен периодът. Това каза в 
предаването "Нещо повече" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Този потенциал за ръст 
на цената се акумулира и последните три месеца допълнително, уточни Велев. 
"Населението не плати това повишение през зимата чрез парното, ще трябва индустрията да го плати, тъй като тя потребява 
основно газ през лятото, когато не работят топлофикациите. Така ще бъде, докато нямаме пазар на природния газ и 
зависим от дългосрочни договори. В интерес на истината тук има и много популизъм. В момента цената на природния газ 
не е по-висока от средната за Европа. Имало е случаи, когато е била два пъти по-висока от средната за Европа. Миналата 
година беше малко по-ниска", посочи работодателят. 
Относно призива на работодателските организации страната ни да кандидатства за членство в Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Васил Велев посочи, че се отваря прозорец за членство, който не бива да 
пропускаме. В началото на юни ще заседава върховният орган на ОИСР и тогава се очаква да бъдат приети и поканени нови 
членове. По този повод четирите работодателски организации изпратиха писмо до държавния глава и лидерите на 
парламентарно представените партии, защото заявката трябва да бъде подадена на равнище президент или премиер до 
средата на май. 
Това е А отборът. Това е най-престижният клуб. Ползите са огромни. Организацията разработва стандарти в редица области 
и политики, коментира Васил Велев. 
"Това е организацията, която разработва списъка с данъчни убежища, тя прави и тестовете PISA, с които станахме известни, 
че 40% от учениците ни са функционално неграмотни. Основните й прироитети са свързани с устойчивото икономическото 
развитие, борбата с бедността, повишаването на жизнения стандарт и многостранната търговия", каза Велев. 
ОИСР периодично изготвя доклади с препоръки за всяка страна, стана ясно още от думите на Велев. 

http://bnr.bg/post/100815816/vasil-velev
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√ Омбудсманът предлага законови промени срещу некоректни работодатели 
Повечето предложения са със спорен ефект 
Омбудсманът Мая Манолова предлага пакет от законови промени с цел "дисциплиниране" на работодателите, които не 
плащат заплати. Някои от идеите обаче ще попречат на "светлия" бизнес. 
В края на миналата седмица Манолова обяви, че при старта на новия парламент ще внесе проект за промени в 4 закона, с 
които да се даде защита на работниците и служителите срещу експлоатация от некоректни работодатели. Тя ще предложи 
промени в Кодекса на труда, Търговския закон, Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя и Закона за обществените поръчки, които основно се състоят в налагане на ограничения 
за работодателите. "Необходими са промени, които да забранят на работодателите да продават фирмите си на клошари, 
промени, които да накарат Фонда за гарантиране на вземанията на работници от дружества в несъстоятелност да работи 
ефективно, защото е факт, че за миналата година са изплатени едва 2 млн. лв. от налични 250 млн. лв.", заявява Манолова. 
Конкретните идеи 
В Търговския закон предложението е да има забрана за прехвърляне на търговски предприятия и фирмени дялове при 
неизплатени заплати и осигуровки, възможност работниците сами да поискат откриване на производство по 
несъстоятелност, както и преместване на вземанията на работниците от четвърти на първи ред. Първото предложение е 
неясно как и кой ще го следи, а и е възможно точно новият собственик да има финансов ресурс, за да плати. Пререждането 
при фалит пък може да оскъпи банковото кредитиране. 
Предлаганите от нея промени в Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност 
на работодателя предвиждат увеличаване на възможностите те да получават обезщетения от този фонд. Сега законът 
предвижда, че право на плащания от този фонд имат работници, които са в трудови правоотношения с работодателя към 
момента на откриване на производството по несъстоятелност или трудовият им договор с него е прекратен преди не 
повече от три месеца. Манолова предлага увеличаване на този срок.  
В Закона за обществените поръчки омбудсманът предлага да се отстранява от участие в обществена поръчка всеки 
работодател, който дължи възнаграждения и обезщетения на служителите си. Тук отново не е ясно как ще се проверява. 
В Кодекса на труда - да се въведе тримесечен срок за изплащане на обезщетения от работодателя, завишаване на 
контролните функции на инспекцията по труда във връзка с плащането на обезщетения и заплати след прекратяване на 
трудовия договор, включително и да налага принудителни административни мерки. 
Манолова заяви, че инициативата й е в резултат на множество жалби на работници по съвсем различни казуси - забавени 
или изобщо неплатени заплати, невнесени осигуровки, неиздължени обезщетения, неполучени ваучери за храна, 
неплатен извънреден труд. При това в някои от случаите става въпрос за действащи фирми, в други – за дружества в 
несъстоятелност. По думите й, макар случаите да са различни, всички те са белег на експлоатация на труд, или т.нар. 
модерно робство. 
Възможността работодателят да изпадне във временни финансови затруднения и да забави изплащането на заплати и 
осигуровки вече е предвидено в закона заедно с конкретни мерки. Проблемите идват не толкова от закона, колкото от 
неработещи контролни институции и неефективна съдебна система. А юристи коментират, че идеята да се забрани 
продажбата на едно предприятие с финансови затруднения в много случаи означава то да бъде обречено да фалира. 
Коректните ще плащат за некоректните 
От работодателските организации засега се въздържат от коментар по идеите с уточнението, че това ще стане, когато има 
някакъв писмен нормативен текст. Но по повод идеята за промяна в закона за гарантираните плащания при 
несъстоятелност Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ, коментира, че това само ще насърчи 
некоректните работодатели: "За пореден път излиза наяве опасната идея, че след като са налице забавени плащания 
към работници, има фонд, от който да се изплатят тези задължения. Този фонд обаче е целеви, създаден на основание 
Европейска директива 2008/94/ЕО, която изисква гаранции, че предприятие в несъстоятелност ще плати задълженията 
си към служителите. Предназначението на фонда е да покрива риска от несъстоятелност. Ако се приеме той да покрива 
всякакви забавени плащания от работодатели, включително такива, които не са в несъстоятелност, фондът ще бъде 
изпразнен за няколко месеца, и то не за целта, за която се събират парите. Отделно това би мотивирало един некоректен 
работодател да бъде още по-некоректен. Средствата в този фонд се събират единствено и само от работодателите, така 
че коректните работодатели ще плащат за некоректните." Желязков и уточнява, че повечето от цитираните от Манолова 
проблемни случаи са за предприятия, които не са в процедура по несъстоятелност. 

 
ТВ Европа 
 
√ Ще поскъпнат ли стоките и услугите, заради цената на газта? 
Обосновано ли е повишаването на цените на природния газ, парното и водата и как ще се отрази на бизнеса покачването 
на природния газ? Гости в студиото на "Европа сутрин" - Еленко Божков, бивш член на КЕВР и Теодор Дечев, Асоциация за 
индустриален капитал. 
За повече информация вижте видеото 
 
 

http://www.tvevropa.com/public/files/videos/data/tvevropa/www/ext/public/files/news/2017_04_04/201005/video.flv
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Темата за реформа на ЕС ще бъде водеща по време на българското председателство 
Нашето председателство е шанс за постигане на национален консенсус по ключови приоритети, коментира 
вицепремиерът Деница Златева 
Темата за реформата на Европейския съюз (ЕС) ще бъде водеща в подготовката на българското председателство на Съвета 
на ЕС и по време на самото председателство. Това каза вицепремиерът Деница Златева по време на кръгла маса 
"Черноморски дневен ред на ЕС (политически приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС)".  
Вицепремиерът допълни, че от служебното правителство са заложили в комуникационната програма серия от дискусии за 
това каква е българската позиция за развитието на ЕС. 
“Ние защитаваме позицията, че ЕС трябва да запази своето единство, че не може да остават на заден план регионалното 
сътрудничество и кохезионната политика”, каза Златева, цитирана от БТА. 
От април започва разработването на националната програма на българското председателство. Тя ще бъде окончателно 
одобрена малко преди старта му. 
По думите на Златева от ключово значение е постигането на максимално широк консенсус по темите от националния 
контекст, които да бъдат изведени като приоритети. 
"Българското председателство е шанс за постигане на национален консенсус, съгласие и приемственост по стратегически 
важните за България европейски и външнополитически теми. Председателството представя възможност България да се 
утвърди като активен, предвидим, достоен и равноправен европейски партньор”, коментира Златева. 
Според нея успехът на българското председателство не се крие само в добрата организационна подготовка, а и в 
ангажимента “да погледнем на българското председателство като на обединителна национална амбиция и възможност 
да демонстрираме пред Европа единство, достойнство и лидерство”.  
Сред основните приоритети в рамките на председателството вицепремиерът посочи теми като външна и вътрешна съюзна 
сигурност, всеобхватната политика за миграция и постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки 
по външната граница на ЕС, устойчива заетост, преодоляване на младежката безработица, подкрепа за малките и средните 
предприятия. 
Като акценти ще бъдат изведени също подобряването на връзката между образователните системи и трудовия пазар, 
равния достъп до качествено образование и здравеопазване, гарантиране на енергийната сигурност, запазване на 
философията относно бъдещата кохезионна политика след 2020 г. 
 
 
√ България е в топ 3 на страните в ЕС с най-малко задължения на домакинствата 
Най-много кредити имат домакинствата в Кипър, Дания и Холандия, показват данни на Евростат 
България е сред страните от Европейския съюз (ЕС) с най-малко задължения на домакинствата, съпоставени към брутния 
вътрешен продукт на страната за 2015 г. 
Общият размер на задълженията на домакинствата в България е равен на 29,2% от БВП, или 13,2 млрд. евро, показват 
данни на Евростат, публикувани днес. На първо място по този показател е Румъния с 21,4% (33 млрд. евро). На трето място 
е Унгария с 24,2% (26 млрд. евро). 
По данни на БНБ обаче за 2015 г. домакинствата у нас дължат 18,1 млрд. лв. (или 20% от БВП) на банковия сектор под 
формата на кредити. 
Най-много задължения на домакинствата, съпоставено към БВП, имат в Кипър – 147,4% (26 млрд. евро), Дания (133%, или 
363 млрд. евро) и Холандия (123,9% или 838 млрд. евро).  
Общият размер на задълженията на домакинствата в ЕС възлиза на 10,2 трилиона евро. Над 90% от тази сума идва от 
кредити, предимно ипотечни, уточняват от Евростат. 
От Европейската статистическа служба отчитат още, че финансовите активи на домакинствата през 2015 г. са повече, 
отколкото преди финансовата криза от 2008 г. 
Общият размер на финансовите активи на домакинствата в общността достига 33,5 трилиона евро през 2015 г., докато през 
2007 г. е била 26,42 трилиона евро. Под финансови активи се разбират застраховки, пенсии, стандартизирани гаранции 
(39,3% от всички финансови активи на домакинствата), валута и депозити (30,3%), собствен капитал и акции в 
инвестиционни фондове (24,2%) 
През последните 10 години общо задълженията на домакинствата са относително стабилни и представляват 70% от БВП 
на ЕС. Въпреки това въздействието на финансовата криза е по-очевидно при активите на домакинствата. Те намаляват от 
214% от БВП през 2006 г. до 181% през 2008 г. През 2009 г. започва възстановяване, като през 2015 г. те вече са 230% от БВП 
на ЕС. 
Съотношението на финансови активи на домакинствата към БВП е най-високо в Холандия – 2,19 трилиона евро (324,5%); 
Великобритания – над 8,2 трилиона евро (324,1%) и Дания – 827 млрд. евро (133%). 



4 

 

 

 
News.bg  
 
√ КЗП наблюдават търговците на битова електроника в интернет 
От Комисията за защита на потребителите обявиха, че наблюдават сериозно онлайн пазара, защото там в момента големи 
търговци на битова електроника провеждат кампания. 
"На сайтовете им се рекламира даден процент намаление, който важи за абсолютно целия асортимент от магазина", 
съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред телевизия BG On Air. 
Специфичното при тази кампания е, че не са активни менютата, посредством които клиентите обикновено могат да 
разгледа предлаганите за продажба стоки с техните конкретни цени и характеристики. 
"Това, което сме проверили и установили, включително и през почивните дни, е че до момента няма нарушения", каза 
Маргаритов. Той обясни, че ще продължат да наблюдават кампанията, защото нарушения могат да възникнат заради 
твърдението на търговците, че количествата на наличните в магазина стоки са достатъчни, за да могат да задоволят 
интереса на потребителите", обясни Маргаритов. Той припомни, че предишни нарушения са били точно липсата на 
наличности. 
"Потребителят е привлечен да посети търговския обект, но когато отиде да си купи това, което си е избрал от каталога, се 
оказва, че го няма. По този начин, след като вече сте в търговския обект, Вие сте принуден да си купите нещо друго", 
коментира председателят. 
Проверки на пазарите обещаха за предстоящите Великденски празници от КЗП заедно с други контролни органи. Обект на 
инспекциите ще бъдат традиционни за този период на годината стоки. 
"Когато сформираме съвместни екипи, ще можем максимално бързо да установим произхода и верността на 
предоставяната информация, включително по отношение на цената, която по време на празници не е най-ниската 
възможна. През изминали периоди по сигнали на граждани сме констатирали и опити за удряне в грамажа, каза 
Маргаритов и апелира към търговците да спазват правилата. 
Туристическите услуги са другият голям сегмент, върху който комисията ще концентрира своите контролни функции. 
"Покрай Великденските празници ще има много пътувания и записвания в последния момент. Ще проверим дали 
туроператорите са регистрирани и дали са коректни офертите, които предлагат на своите клиенти, каза Маргаритов. 
Той препоръча преди да се направи резервация, непременно да се провери дали туроператорът фигурира в публикувания 
на страницата на Министерството на туризма регистър, за да има сигурност, че е налице и т.нар. "застраховка 
професионална отговорност". 
"Когато изпитаме някаква неприятност или почивката не се осъществи, както сме планирали, единственият начин, по който 
бихме могли да бъдем компенсирани, е застраховката на туроператора", поясни Маргаритов. 
"За да бъдем още по-близо до гражданите, подготвяме едни т.нар. виртуални приемни през летния сезон. Този път няма 
да разчитаме на хора, позиционирани в офиси, а по-скоро на павилиончета с директен телефон, чрез който само с 
натискането на един бутон туристите да могат да се свързват с наши представители и до минути екипът да бъде на място", 
допълни Маргаритов. 
 
Медиапул  
 
√ Селското стопанство с най-голям ръст в икономиката ни през 2016 г. 
Българското селско стопанство е нараснало с 4.3 процента през 2016 г. и е било най-ефективно функциониращо спрямо 
останалите сектори на икономиката на страната и то при положение, че заема дял от едва 4.4 процента в структурата на 
брутната добавена стойност. Ръстът при услугите, заемащи 67.6 на сто от икономиката ни, е бил 3.3 на сто, а с 1.7% е 
увеличението при индустрията, заемаща 28%. 
Това се посочва в месечния икономически обзор на "Райфайзенбанк (България)" с коментар на данните, налични към март, 
който бе публикуван в понеделник. Финансовата институция отчита, че главно външното търсене е повлияло 
положителната динамика на икономиката. 
Водещ фактор от страна на вътрешното търсене е било крайното потребление, даващо 1.4 процентни пункта към ръста на 
БВП, следвано от брутното капиталообразуване - с 0.2 процентни пункта. 
"Нарастването на крайното потребление бе резултат от увеличено индивидуално потребление, от което най-значителен 
принос имаше потреблението на домакинствата, което бе движено не само от нарастването и при двата компонента на 
дохода в рамките на брутната добавена стойност, но и от снижаването на лихвеното равнище в страната“, коментира 
икономическият анализатор на "Райфайзенбанк" Емил Калчев. 
От страна на предлагането, положителен принос за ръста на БВП са имали услугите (1.9 процентни пункта), индустрията 
(0.4 процентни пункта) и селското стопанство (0.2 процентни пункта). 
В анализа се посочва още, че към януари 2017 г. брутният външен дълг на страната възлиза на 67.4 млрд. лв., което е с 1.7 
млрд. лв. повече от януари година по-рано. В рамките на общия ръст на брутния външен дълг, дългът на държавното 
управление е нараснал с 2.5 млрд. лв., докато външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора 
(банките, фирмите и другите сектори) се е понижил с общо 800 млн. лв. 
Кредитите към фирми и граждани отново са се увеличили през януари - с 1.6% на годишна база, или с 1.2 млрд. лв., 
достигайки 49.2 млрд. лв. При кредитите към домакинствата се отчита по-голямо увеличение от 4% (727.0 млн. лв.), до 18.6 
млрд. лв., докато при кредитите към нефинансови предприятия ръстът е малко по-слаб - 2.5% (468.4 млн. лв.) до 30.6 млрд. 
лв. 
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През януари нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбелязва спад с 3.1 процентни пункта спрямо 
същия месец миналата година до 20.1%, оставайки на относително високо ниво, сочат още данните на банката. Делът на 
лошите и преструктурирани кредити на фирмите се е понижил с 3.5%, достигайки 24.4% (5.2 млрд. лв.), докато при 
домакинствата той е спаднал с 2.4 на сто, до ниво от 14.9% (2.6 млрд. лв.). 
 
√ Износът на български ток забавя спада си 
Износът на електроенергия от България забавя спада си и през първото тримесечие експорта на ток е намалял с 22.57 на 
сто спрямо същия период на2015 г., сочат оперативни данни на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО). 
Обръщането на тренда се случва след срив на износа на ток през 2016 г. с близо 40 процента и почти цял месец забрана на 
продажби на външните пазари в периода 13 януари – 9 февруари 2017 г. заради гарантирането на вътрешното потребление 
в студеното време.  Заради ограничението, през януари износът стигна до антирекорд със спад над 80 процента. 
Според данните на ЕСО от 1 януари до 2 април 2017 потреблението на електроенергия се е повишило с 8.04 на сто, а 
производството – с 5.03 процента, спрямо същия период на 2016 г.. 
Водноелектрическите централи задържат темпа на спад на производството си и за тримесечието той е 31.11 на сто. 
 
БНР 
 
√ Понижение на февруарската безработица в ЕС и в България към 8-годишни дъна 
Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз се понижи през февруари до най-ниско ниво от януари 2009-а 
година, като в същото време и безработицата в България удари близо 8-годишно дъно, показват данни на Евростат. 
През февруари безработицата в ЕС се понижи до 8,0% от 8,1% през януари и спрямо 8,9% точно преди година (през 
февруари 2016-а), като това е нейното най-ниско ниво от януари 2009 година насам. 
В същото време и безработицата в еврозоната спадна до най-ниско ниво от май 2009-а година от 9,5% спрямо 9,6% в 
началото на годината и далеч под 10,3% през февруари 2016 година. 
Според европейската статистика общо 19,750 млн. европейци, от които 15,439 милиона от еврозоната, са били без работа 
през втория месец на настоящата година, като спрямо януари е отчетено понижение на безработните в ЕС със 153 хиляди, 
докато броят на безработните в еврозоната е намалял със 140 хиляди. Спрямо февруари 2016 година общият брой на 
безработните европейци е спаднал с цели 1,852 милиона, от които 1,246 милиона в региона на единната европейска 
валута. 
Най-ниска безработица през февруари е регистрирана в Чешката република (безработица от 3,4%), следвана от Германия 
(3,9%) и Малта (4,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,1%, но според данни за декември 
2016-а) и в Испания (18,0% през февруари 2016 година). 
В началото на текущата година общо 3,905 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на 
младежка безработица от 17,3%), като това представлява понижение на младежката безработица с цели 475 хиляди 
спрямо февруари година по-рано, когато безработица сред младите хора беше на ниво от 19,3%. 
 

Нива на безработицата 

                    
 
Според Евростат безработицата в България се понижи през февруари до 6,7%, след като през предходните два месеца тя 
стабилизира на ниво от 6,8 на сто и е далеч под ниво от 8,1%, достигнато година по-рано (през февруари 2016 година). Това 
е най-ниското ниво на безработица в нашата страна от юни 2009-а година насам, когато тя беше на ниво от 6,6 на сто. 
Общо 216 хиляди българи са били без работа през втория месец на настоящата година спрямо 218 хиляди месец по-рано 
и 266 хиляди безработни точно преди година (през февруари 2016-а), показват днешните данни на Евростат. Това 
представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за осемнадесети 
пореден месец и най-малко безработни от февруари 2009 година насам, когато техният брой беше 209 хиляди. 
Нивото на младежка безработица в България се повиши слабо през февруари до 16,7% от 16,2% през януари, но остава 
далеч под 18,2% година по-рано (през февруари 2016-а), като през вторият месец на настоящата година общо 28 хиляди 
български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 27 хиляди месец по-рано и 31 хиляди през 
февруари 2016 година. 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна през февруари остава за четвърти 
пореден месец на ниво от едва 6,5% и под 7,3% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижава слабо до 
6,9% от 7,0% през януари и задържа далеч под ниво от 8,7%, отчетено през февруари 2016 година. 
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В. Стандарт 
 
√ Отменят научни титли за плагиатство 
Ще бъдат въведени минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане 
на академична длъжност. Това предвижда нов проект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния 
състав, представен от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. 
Минималните изисквания ще бъдат различни за отделните видове научни степени и академични длъжности по научни 
области и професионални направления и ще са съобразени с тяхната специфика. Те ще отразяват измеримите научни и 
академични постижения на учените. Кандидат за научна степен или академична длъжност, който не покрива 
необходимите изисквания, няма да бъде допускан до оценяване. Изискванията ще представляват съвкупност от обобщени 
показатели в съответната научна област, които ще носят на кандидатите определен брой точки. 
Показателите са два вида - наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в 
художественотворческата или спортната дейност, и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. 
Сред наукометричните показатели могат да бъдат брой на авторски монографии, на статии и цитати в реферирани или 
индексирани списания, както и брой на подадени заявки за национални или международни патенти. В художественото 
творчество и в спорта ще се взима предвид броят на авторските изложби, на филми, и спортни постижения. 
Академични показатели може да са броят на въведените нови лекционни курсове, на защитени под ръководството на 
съответния учен дисертации, както и броят на издадени учебници. Конкретните изисквания ще бъдат определени след 
дискусия в научните и академичните среди. Ще бъдат взети предвид и предложенията, дадени от висшите училища и 
научните организации. Всяко училище и организация ще има правото да определи допълнителни изисквания за своите 
кандидати. 
Министърът на образованието и науката ще осъществява административен контрол върху прилагането на минималните 
национални изисквания. Това няма да нарушава принципа за автономия на висшите училища, тъй като окончателните 
решения за присъждане на научна степен или за назначаване на академична длъжност ще са на факултетните съвети, както 
досега. Ако обаче се установи, че висше училище или научна организация системно нарушава тези процедури, министърът 
на образованието ще има правото да предложи отнемане на институционалната акредитация на съответния университет 
или на акредитацията на докторските програми на научната организация. 
Новият документ определя също условията и реда за установяване на научно плагиатство. Такава възможност ще има както 
при процедурите, така и след получаването на научна степен и заемането на академична длъжност. При сигнал министърът 
на образованието определя научно-експертна комисия, която да изготви анализ за наличие или липса на плагиатство. Ако 
се установи, че даден учен е откраднал чужд труд, той може да бъде освободен от академична длъжност или докторската 
му степен да бъде отнета. 
 
В.Сега 
 
√ Бюджетният излишък надхвърли 1 милиард лева в края на март 
Бюджетният излишък в края на март надхвърли 1 млрд. лв., отчете финансовото министерство. Данъчните и неданъчните 
приходи нарастват с 698 млн. лв. (9%) спрямо същия период на 2016 г., докато помощите са по-ниски. Общо приходите и 
помощите за първите три месеца се очаква да бъдат в размер на близо 8.9 млрд. лв., което е 25% от годишния разчет. 
Разходите пък са на ниво от 21.2% от плана, или 7.8 млрд. лв. Това е с около 600 млн. лв. повече от миналата година. 
По-рано Министерството на финансите съобщи, че към февруари излишъкът е 831.8 млн. лв., от които 698.5 млн. лв. са по 
националния бюджет, а 133.3 млн. лв. - европейските средства. Общо постъпленията от данъци и осигуровки за първите 
два месеца на годината са 4.721 млрд. лв., което е с 11.5% (487.5 млн. лв.) повече отпреди година. Най-значителен е ръстът 
при постъпленията от ДДС и акцизи. 
Бюджетните разходи към февруари 2017 г. са били 4.9 млрд. лв. при 4.604 млрд. лв. преди година. Ръстът се дължи основно 
на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, на увеличението на пенсиите от юли 2016 г., на 
разходите за субсидии и по-високата осигурителна вноска за пенсия в силовите ведомства. Фискалният резерв в края на 
февруари е бил 13.6 млрд. лв., допълват от финансовото министерство. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Италия, Израел, Гърция и Кипър се ангажираха с газпровод в Средиземно море 
Проектът за 6,2 млрд долара ще се използва за транзит на природен газ от Кипър и Израел 
Италия, Израел, Гърция и Кипър се ангажираха да развият проекта за подводен газопровод /EastMed Gas Pipeline/, който 
трябва да бъде най-дългият в света, свързващ Източно Средиземно море с Южна Европа с подкрепата на ЕС, съобщи АФП. 
Проектът за 6,2 млрд долара ще се използва за транзит на природен газ, който наскоро бе открит пред бреговете на Кипър 
и Израел и да намали зависимостта на Европа от руски енергоизточници. 
Министрите на енергетиката на четирите страни, както и европейският комисар за климата и енергетиката Мигел Ариас 
Канете потвърдиха ангажимента си към проекта на пресконференция в Тел Авив. 
След като приключи етапът на проучване, газопроводът може да влезе в експлоатация през 2025г., казаха министрите. 
„Това ще бъде най-дългият и най-дълбоководен газопровод в света”, каза израелският министър на енергетиката Ювал 
Щайниц. 
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Цената на природния газ падна и рентабилността на проекта зависи на прогнози, според които се очаква да поскъпне, каза 
за АФП Елио Руджери, генерален директор на IGI Poseidon, една от компаниите, ангажирана с развитието на газопровода. 
Израел започна да добива газ от подземни находища в последните години. Газ бе открит и пред бреговете на Кипър и 
средиземноморската страна поръча допълнителни проучвания. 
Според комисаря по климата и енергетиката Канете приносът на новите находища ще допринесат за намаляване на 
зависимостта от тръбопровода Северен поток през Русия. 
„Кипър и Израел са надеждни доставчици”, каза Канете. 
Четиримата министри решиха да се срещат на всеки 6 месеца в близките години, за да съгласуват напредъка. 
Амит Мор, директор на израелската консултантска компания Eco Energy каза за АФП, че ангажимента на министрите не 
гарантира проекта. 
„Дълбочината на газопровода е 3 км”, каза той. 
„В следващите десетилетия газовите потоци от района на Източното Средиземноморие ще играят жизненоважна роля в 
енергийната сигурност на ЕС. Комисията силно подкрепя строителството на нужната енергийна инфраструктура и 
развитието на конкурентен пазар на втечнен газ в региона”, каза Канете, цитиран от ЕК. 
 
Manager.bg 
 
√ Цената за барел петрол на ОПЕК се повиши до 50,43 долара 
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък се повиши до 50,43 долара 
за барел, информира днес на сайта си петролният картел. 
В четвъртък един барел от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 50,20 долара. 
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 13 основни сорта петрол 
за износ на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер 
(Либия), Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Ориенте 
(Еквадор), Катар марин (Катар), Шахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон). 
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Новата банкнота от 50 евро с надпис на кирилица влиза в обращение 
Новата банкнота с номинал 50 евро и надпис и на кирилица влиза в обращение днес, съобщи Европейската централна 
банка. 
Тя е с допълнителна степен на защита, защото е най-фалшифицираната. 
Думата "евро" на кирилица е изписана под същия надпис на латиница и на гръцки. 
От нея има 8 милиарда в обръщение, което се равнява на половината от всички евробанкноти. Производството на една 
банкнота струва между 6 и 10 цента. 
Старите пари остават валидни, а до края на 2018 г. ще бъдат пуснати и обновени банкноти с номинал от 100 и 200 евро. 
ЕЦБ поддържа в обръщение две серии банкноти. Първата серия включва банкноти с номинал 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 
евро. От втората досега са пуснати банкнотите с номинал 5, 10 и 20 евро, а от днес - и 50 евро. Те са законно платежно 
средство в 19-те държави - членки на еврозоната. От днес банките, банкоматите и магазините са заредени с 5.4 млрд. от 
новите 50 евро. Предстои новата серия да бъде допълнена и със 100 и 200 евро. Междувременно през май 2016 г. ЕЦБ 
реши да не произвежда повече банкноти от 500 евро. 
 


