Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПЪЛНА ПОДКРЕПА ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ МОН МИНИМАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
В писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация, Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР) изразява пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на
образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и
заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ). Документът е подписан по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ от председателя на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, ротационен председател на АОБР за 2017 година.
„Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в
системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и
умения“, се подчертава в писмото. „Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии
към преподавателския и научно-изследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална
наука. За съжаление, налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус
не толкова върху качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания.“
В заключение работодателите споделят своята убеденост, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за
придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на
висшето образование и научните изследвания в България. Според АОБР предложените промени ще се отразят
положително на системата на висшето образование и научните изследвания, без да ограничават демократичността в
академичното управление.
За повече информация вижте пълния текст.
News.bg
√ Работодателите приветстват отнемането на научни титли за плагиатство
Работодателите подкрепят предложението на Министерството на образованието и науката (МОН) да отнема научните
титли, ако се докаже, че са след плагиатство.
Това съобщиха от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Те подкрепят предлаганите от
Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на
научна степен. Те са и за заемане на академична длъжност.
Работодателите настояват за реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена
работна сила, която има необходимите знания и умения.
Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и научноизследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална наука.
За съжаление, налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус не
толкова върху качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания, констатират работодателите.
Навременно и справедливо е и предлаганото решение за нормативното уреждане на процедура за установяване на
плагиатство, както и предложението за повишаване дела на външните членове на журитата, категорични са
работодателите.
Според тях, въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на
академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в
България.
Предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните изследвания, без да
ограничават демократичността в академичното управление.
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Economic.bg
√ Работодателите подкрепят реформите в образованието
Промените трябва да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и умения
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята пълна подкрепа за предлаганите от
Министерство на образованието и науката (МОН) минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване
на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).
Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в
системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и
умения. Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и
научно-изследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална наука. За съжаление,
налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус не толкова върху
качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания.
Това се казва в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели, изпратено до МОН и медиите.
Навременно и справедливо е и предлаганото решение за нормативното уреждане на процедура за установяване на
плагиатство, както и предложението за повишаване дела на външните членове на журитата, се казва в позицията.
Убедени сме, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на
академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в
България. Предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните
изследвания, без да ограничават демократичността в академичното управление, завършват работодателите.
Actualno.com
√ Работодателите подкрепят промените на МОН в закона за академичния състав
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята пълна подкрепа за предлаганите от
Министерство на образованието и науката (МОН) минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване
на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Последователно отстоявана през годините позиция на българските
работодатели е необходимостта от такива реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда
качествена работна сила, с необходимите знания и умения, заявяват от асоциацията. Това се отнася в пълна степен и за
необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и научно-изследователски състав, зает във
висшето образование, в приложната и фундаментална наука. За съжаление, налаганата през последните години политика
в областта на образованието и науката постави фокус не толкова върху качествените, колкото върху количествените
критерии и изисквания. Навременно и справедливо е и предлаганото решение за нормативното уреждане на процедура
за установяване на плагиатство, както и предложението за повишаване дела на външните членове на журитата. Убедени
сме, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на
академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в
България. Предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните
изследвания, без да ограничават демократичността в академичното управление.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Според правителството намалената бюрокрация за бизнеса спестява 121 млн. лева
Изпълнени са 70 мерки срещу бюрокрацията, отчетоха министрите
Административната тежест за бизнеса е намаляла със 121,27 млн. лева годишно. Това сочи отчетът, който Министерският
съвет прие вчера, съобщават от пресслужбата на кабинета. Според съобщението са изпълнени 70 мерки срещу
бюрокрацията от май 2015 г. до края на декември 2016 г., като част от третия план за намаляване на административната
тежест за бизнеса.
Третият план съдържа 130 мерки, реализирането на които ще спестява на фирмите 144,5 млн. лева годишно.
В периода 1 юли - 31 декември 2016 г. са изпълнени мерки от министерствата на финансите, на социалната политика, на
транспорта и от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Сред най-важните изпълнени мерки през периода е отпадането от 1 януари 2017 г. на задължения по Закона за акцизите
и данъчните складове за предоставяне на удостоверения за липса на данъчни задължения и за задължителни
осигурителни вноски.
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Изменен е и Правилникът за прилагане на закона, като промените са в сила от 7 февруари т. г. Социалното министерство
е отменило Наредбата за издаване на разрешения за работа на чужденци в България и е променило Наредбата за
посредническа дейност по наемане на работа.
През периода са изпълнени пет от забавените мерки от първия план за действие с отговорна институция Министерството
на земеделието и храните, свързани с промени в Закона за сдруженията за напояване и Наредбата за придобиване и
отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура.
По отношение на останалите неизпълнени мерки от първия и втория план за действие за намаляване на
административната тежест за бизнеса е приет нов срок за изпълнение – до края на 2017 г.
√ Кабинетът удължи с 10 г. срока на договор за заем за подкрепа на малки фирми
Средствата се ползват за финансиране на инвестиционни проекти
Правителството удължи с 10 години срока на договор за заем за подкрепа на малки фирми, съобщават от пресслужбата на
кабинета.
Министерският съвет одобри анекс към Договора за заем между правителството на България (заемодател) и
"Насърчителна банка" АД (носител на проекта), чийто правоприемник в момента е Българска банка за развитие (ББР), за
4,9 млн. евро за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия.
С анекса срокът на договора ще бъде удължен с 10 години.
Чрез удължаването на срока на договора за заем ще бъде продължена кредитната програма за малки и средни
предприятия и ще се осигури време на ББР да разпределя финанси към търговски банки, които кредитират такива
предприятия при преференциални условия.
Договорът за този заем е сключен на 18 април 2007 г. на основание междуправителствената спогодба от 2002 г. на България
и Германия за финансово сътрудничество за изпълнение на Кредитна програма за малки и средни предприятия.
Средствата се ползват за финансиране на инвестиционни проекти в български микро-, малки и средни предприятия чрез
посредничеството на търговски банки-партньори.
Money.bg
√ Пролетна прогноза на МФ: 3% ръст на икономиката през 2017-а
Pacтeжът нa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa пpeз 2017 гoдинa ce oчaĸвa дa дocтигнe 3 нa cтo, ĸaтo тoй щe бъдe движeн в гoлямa
cтeпeн oт вътpeшнoтo тъpceнe, oт чacтнoтo пoтpeблeниe и инвecтициитe, пoĸaзвa пpoлeтнaтa мaĸpoиĸoнoмичecĸa пpoгнoзa
нa Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe.
Ceгaшнoтo пpeдвиждaнe e пo-дoбpo oт aĸтyaлизиpaнaтa eceннa пpoгнoзa oт минaлaтa гoдинa, cпopeд ĸoятo БBΠ ce
oчaĸвaшe дa нapacнe c 2,9 нa cтo. Bъпpeĸи cлaбaтa възxoдящa peвизия иĸoнoмичecĸият pacтeж пpeз тeĸyщaтa гoдинa щe
ce зaбaви cпpямo 2016-a, ĸoгaтo БBΠ ce yвeличи c 3,4 пpoцeнтa.
Зa paзлиĸa oт минaлaтa гoдинa, външният ceĸтop щe имa пo-cлaб пpинoc зa иĸoнoмичecĸия pacтeж c oглeд нa oчaĸвaнoтo
ycĸopявaнe нa внoca, ĸoйтo щe бъдe пoдĸpeпeн oт пo-виcoĸoтo пoтpeблeниe и инвecтиции. B cъщoтo вpeмe нapacтвaнeтo
нa изнoca щe пpoдължи c пo-yмepeн тeмп пopaди пocлeднитe пpoгнoзи зa външнoтo тъpceнe.
B cъщoтo вpeмe pacтeжът нa иĸoнoмиĸaтa пpeз 2017 гoдинa щe бъдe пoдĸpeпeн в нaй-гoлямa cтeпeн oт вътpeшнoтo
тъpceнe, ĸaтo ce oчaĸвa чacтнoтo пoтpeблeниe дa нapacнe c 2,3% нa фoнa нa пo-нaтaтъшнo блaгoпpиятнo paзвитиe нa
тpyдoвия пaзap и пpoдължaвaщo пoвишaвaнe нa дoвepиeтo нa пoтpeбитeлитe.
Инвecтициитe в ocнoвeн ĸaпитaл щe нapacнaт пpeз тaзи гoдинa c 2,8%, ĸaтo ocнoвeн пpинoc зa pacтeжa щe имa плaниpaнoтo
пoвишeниe нa пyбличнитe ĸaпитaлoви paзxoди, ĸoeтo e cвъpзaнo c ycĸopeнoтo ycвoявaнe нa cpeдcтвa oт фoндoвeтe нa EC.
Cлeд ĸaтo чacтнитe инвecтиции oтбeлязaxa pacтeж пpeз минaлaтa гoдинa зa пpъв път oт 2012 гoдинa нacaм, Mиниcтepcтвoтo
нa финaнcитe нe oчaĸвa тяxнo cъщecтвeнo пo-нaтaтъшнo yвeличeниe пpeз 2017 гoдинa.
Mиниcтepcтвoтo e пoвишилo лeĸo и пpoгнoзитe зa иĸoнoмичecĸия pacтeж пpeз 2018 гoдинa дo 3,1% и пpeз 2019-a - дo 3,2%
oт пpeдxoднa oцeнĸa пpeз минaлaтa eceн зa пoвишaвaнe нa БBΠ пpeз cлeдвaщитe двe гoдини c пo 3 нa cтo. И тyĸ пpичинa
зa пo-дoбpитe пpoгнoзи ca oчaĸвaниятa зa пo-нaтaтъшнo ycĸopeнo нapacтвaнe нa чacтнoтo пoтpeблeниe и нa инвecтициитe
(cъoтвeтнo дo 3% и дo 3,8% пpeз 2018 гoдинa). B ĸpaя нa cpeднocpoчния пpoгнoзeн пepиoд (пpeз 2020 гoдинa) pacтeжът нa
БBΠ щe ce cтaбилизиpa нa нивo oт 3,2 нa cтo.
Teндeнциятa нa нaмaлявaнe нa бeзpaбoтицaтa щe ocтaнe в cилa и дopи щe ce зaдълбoчи пpeз cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини.
Зa 2017 гoдинa ce oчaĸвa нивoтo нa бeзpaбoтицa дa cпaднe дo 6,9% oт 7,6% пpeз минaлaтa гoдинa. И дa нaмaлee дo 6,5%
пpeз cлeдвaщaтa гoдинa и дo 6,3% пpeз 2019 гoдинa, ĸaтo в ĸpaя нa пpoгнoзния пepиoд (пpeз 2020 г.) щe дocтигнe 6,2 нa
cтo.
Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe пpoгнoзиpa ycĸopявaнe нa xapмoнизиpaнaтa пoтpeбитeлcĸa инфлaция пpeз нacтoящaтa
гoдинa дo 1,2% нa фoнa нa тeĸyщaтa динaмиĸa и oчaĸвaниятa зa мeждyнapoднитe цeни нa cypoвинитe
Медиапул
√ Уеднаквява се режимът за продажба на активи от държавните фирми
Всички планирани от държавните фирми продажби на техни активи ще бъдат обявявани на електронната страница на
Министерството на икономиката като своеобразен регистър на сделките, предвижат промени в Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани за обществено
обсъждани.
3

С корекциите тези процедури ще станат по-прозрачни и ще бъдат еднакви за всички дъщерни дружества на изцяло
държавните компании, а не както е в момента – само за едноличните държавни дружества.
Ще се разшири и достъпността на потенциалните купувачи до информация. В момента при намерения за продажба на
активи държавните фирми са длъжни да ги обявяват само в един централен ежедневник, а начините за получаване на
информация в днешно време са много по-различни.
Според икономическото министерство с промените ще се ограничат възможностите за допускане на нарушения при
продажбата на активи от дружествата и ще се избегне противоречивата практика при учредяването на вещни права върху
недвижими имоти, собственост на дружествата, свързана с това дали е необходимо или не разрешение от едноличния
собственик на капитала.
Ако не се извършат предлаганите сега промени, ще продължи прилагането на различни подходи при сключване на
договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи, както и за застраховане на имущество от
едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, посочват от
ведомството.
В мотивите се посочва още, че е необходим единен източник, от който потенциалните купувачи да черпят информация за
предстоящи разпоредителни сделки с активи на държавни фирми.
√ Енергийният министър защити регулатора за цената на газа
Политици не бива да се месят, а "Булгаргаз" няма резерви, заяви Николай Павлов
Правителства и министри не трябва да се месят в определянето на цената на природния газ, заяви служебният министър
на енергетиката Николай Павлов след заседанието на Министерския съвет в сряда пред журналисти. Реакцията му дойде
след атаките предишния ден на ГЕРБ и БСП срещу Комисията за енергийно и водно регулиране заради одобреното
поскъпване на газа с близо 30 процента от 1 април.
Предшественикът на поста Теменужка Петкова от ГЕРБ обяви, че е неприемливо да се променят цените на газа по времето
на служебен кабинет, макар много добре да знае какъв е графикът за промяна на тарифите на внасяния от Русия природен
газ и какви са компонентите за ценообразуването. Бившият вицепремиер Томислав Дончев, който наблюдаваше
енергетиката в предишния кабинет на ГЕРБ, пък заяви, че "Булгаргаз" трябва да изстиска всичките си резерви. И двамата
обясниха, че цените трябва да бъдат задържани с увеличената през 2016 г. печалба на обществения доставчик,
пропускайки факта, че цените му вече на два пъти бяха задържани и през последното тримесечие компанията продаваше
на вътрешния пазар на по-ниски цени от тези, на които получаваше горивото от "Газпром".
Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да отмени решението
си за повишението и настоя за обществено обсъждане, каквот всъщност бе проведено още в средата на март..
"Министри и правителство не могат и не бива да се месят в ценообразуването. Това го прави регулаторът, който е избран
от парламента и дейността на регулатора се контролира пряко от Народното събрание. Нямаме абсолютно никакви
правомощия", заяви Николай Павлов.
"Не познавам човек, който би внесъл предложение за цена, която да бъде по-ниска от доставната", обясни той в отговор
на въпрос ще накара ли "Булгаргаз" да преразгледа цената си.
Павлов, който допреди да стане министър на енергетиката беше директор точно на "Булгаргаз", обясни, че в момента
доставчикът няма резерви, за да може да поиска по-малко поскъпване на синьото гориво.
"Ако имаше такива резерви, КЕВР щеше да ги намери", заяви той.
Относно печалбата на дружеството от 36,6 млн. лв. за 2016 г., Павлов посочи, че това е най-добрият финансов резултат,
постиган от "Булгаргаз“ от създаването на дружеството. Та се формира главно от признаване на обезценката на природния
газ в хранилището в Чирен – близо 18 млн. лв., и от продажбата на вземания на "Булгаргаз“ от топлофикационни
дружества. Това са лихви от близо 13.3 млн. лв. Това отива директно на резултат. В това отношение няма къде да се търсят
резерви, посочи Павлов.
"Булгаргаз“ ще изплати дивидент на БЕХ, като размерът ще бъде около 17 млн. лв., съобщи още служебният енергиен
министър. Миналата година за първи път "Булгаргаз“ плати на БЕХ дивидент от 9 млн. лв.“, припомни той.
В. Стандарт
√ Зам.-министър Палигоров: Да окуражим младите да работят в България
„Младите хора са тези, които ще управляват горското стопанство през следващите две–три десетилетия", каза зам.министърът на земеделието проф. д-р Иван Палигоров по време на среща със студенти от Лесотехническия университет.
Мероприятието е част от Седмица на гората – 2017 г.
Целта на Министерство на земеделието да инициира това събитие е да окуражи младите хора, които завършват
университета да намират своята реализация в България при достатъчно добри условия. „От миналата година започна
процес на увеличаване на доходите в горския сектор, което дава добра основа за бъдеща реализация и стабилност в тази
сфера. Политиката в областта на горското стопанство се прави днес, но дава отражение върху стопанисването и
управлението на горите в бъдеще. Днес вземаме решения въз основа на това, което сме наследили от нашите
предшественици и се надяваме действията ни да са правилни, за да имат нашите деца и внуци такива гори, каквито
получихме ние от нашите предци", каза в обръщението си към присъстващите проф. д-р Иван Палигоров.
В срещата участие взе изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов, директорите на шесте държавни горски
предприятия, ръководството на Лесотехническия университет, преподаватели и студенти.
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В.Сега
√ Българското председателство на ЕС ще е едно от най-скъпите
Администрацията иска 130 млн. лв. само за тази година. Кабинетът одобри нови 37 млн. лв.
Опасенията, че българското председателство на Европейския съюз ще бъде едно от най-скъпите досега, очевидно ще се
сбъднат. Вчера кабинетът одобри още 37.24 млн. лв., а администрацията поиска 130 млн. лв. за подготовката. В бюджета
за 2017 г. са предвидени едва 50 млн. лв. Това е причината за подготовката на председателството да не се прави нищо, а
в плановете за ремонтите драстично да се орязват разходи. Т.е. дори с увеличението сумата ще е недостатъчна за
мащабните ремонти на булеварди и резиденции в София, които предстоят.
Правителството реши вчера да даде 10 млн. лв. за парламента - за продължаване на ремонта на зала "Св. София". Други 8
млн. лв. отиват за МВР, 14.3 млн. лв. са за МС, от които 8 млн. лв. са за ремонт на Дом 2 в Бояна, а 6.3 млн. лв. са за
Националния център за подготовката на председателството. С тях ще бъде купена техника за делегати, ще бъде осигурено
хотелско настаняване и преводи. 1.2 млн. лв. са за НСО за закупуване на специализирана техника за осигуряване на
сигурността и превоз на делегатите, 2.8 млн. лв. - за МВнР, 500 000 лв. са за Министерство на културата за подготовката на
културната програма и 388 000 лв. са за транспортното министерство, които са за ремонт на правителствения ВИП.
Служебното правителство няма право да увеличи парите, обясни вицепремиерът по организацията на председателството
Деница Златева. "Средствата, които бяха поискани от ресорните институции за покриване на необходимостта от разходи
за тази година, надвишаваха гласуваните в държавния бюджет 50 млн. лв. Аз мога да внеса постановление в МС за
разпределение на средства до размера на планираните в Закона за държавния бюджет", обясни Златева. Затова
правителството ще започне серия от консултации с бъдещите парламентарни групи в 44-тото Народно събрание за
законодателни промени и отпускане на допълнителните средства. От думите на Златева не стана ясно как само допреди
месец същите тези министерства прогнозираха, че 150 млн. лв. ще бъдат достатъчни за цялото председателство в рамките
на 3 години, а сега само за подготовката са нужни 130 млн. лв.
Още в самото начало прогнозата на правителството на Бойко Борисов за разходи от 150 млн. лв. за 2016, 2017 и първите 6
месеца на 2018 г. изглеждаше нереалистична. С поисканите нови средства сметката набъбва на 230 млн. лв., като засега
не е ясно какво ще е оскъпяването през 2018 г., когато ще бъдат основните събития в София, Пловдив, Брюксел и Страсбург.
Вероятно тогава ще се наложи ново отпускане на средства.
На повечето държави председателството е струвало до 70 млн. евро. Оскъпяването сега обаче ни извежда в челната
петица, която се води от Франция (171 млн. евро), Холандия (150 млн. евро), Полша (115 млн. евро) и Испания (100 млн.
евро).
Миналата година по данни на Министерството на финансите са изхарчени към 23 млн. лв. за подготовката. Вчера кабинетът
прие сметката и за тази година. За 2018 г. са планирани 32.12 млн. лв. Към тази сума трябва да се добавят и по 9 млн. лв.
за постоянното представителство на България в ЕС. Там има допълнително командировани служители на ресорните
министерства за нуждите на председателството.
Въпреки че скоро подготовката на председателството ще бъде поето от ново правителството, вчера Златева обеща
обществените поръчки за подготовката да "бъдат в режим на открита процедура и да няма да има режим на пряко
възлагане". България обаче много закъснява и без пряко договаряне трудно ще навакса изоставането.
OffNews.bg
√ Над 650 млн. лева за бизнеса по нова схема на Гаранционния фонд
Над 650 млн. лева ще бъдат отпуснати като заеми при облекчени условия на малки и средни предприятия по нова схема
на Националния гаранционен фонд.
Схемата ще заработи в началото на април, а кредитите ще отпускат банките партньори по програмата - "Алианц Банк
България", ДСК, "Пиреос България", Българо-американска кредитна банка, Обединена българска банка, Първа
инвестиционна банка, "Райфайзенбанк", СИБАНК, "Ти Би Ай Банк" и "УниКредит Булбанк". Те ще могат да включват кредити
в програмата до края на септември 2018 г.
По програмата ще могат да кандидатстват повече от 2000 предприятия от всички сектори.
Облекчените условия ще бъдат осигурени благодарение на гаранцията от Националния гаранционен фонд, която покрива
до 50% от всеки кредит (с максимален размер 1 млн. лева).
Очакванията на ръководството на Фонда са по новата схема да кандидатстват микро и малки предприятия от секторите
търговия, преработваща промишленост, селско и горско стопанство.
Допустими по програмата са само нови заеми към малки и средни предприятия, отпускани както за оборотни, така и за
инвестиционни нужди, включително и кредити за реализация на проекти по оперативни програми и ПРСР.
Новата схема е трета поред за собствен риск за дъщерното дружество на ББР и надгражда усилията на институцията да
улеснява достъпа до финансиране на МСП при по-добри лихвени нива и облекчени изисквания за обезпечение. По
предходните две гаранционни програми на НГФ, действащи в периода април 2014 - април 2017 г., над 2 600 малки и средни
компании се възползваха от подкрепата на фонда, като над 50% от тях са микро предприятия с под 10 души персонал. Към
31.12.2016 г. гарантираният кредитен портфейл е в размер на 655 млн. лв., като до крайната дата за включване на кредити
– 31.03.2017 г. очакванията са финансирането да достигне 700 млн. лв.
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Manager.bg
√ Бизнесът иска внос на работна ръка за туризма от Украйна и Молдова
Обща работна група между Министерството на туризма и Министерството на труда и социалната политика ще обсъжда и
решава в спешен порядък въпросите с кадрите в туристическия бизнес. Това стана ясно на среща между министрите Стела
Балтова и Гълъб Донев. Работната група ще разглежда казусите, които постъпват от бизнеса.
Двамата министри са обсъдили искането на работодателите в сектора да наема чужденци, предимно от Украйна и
Молдова, за предстоящия летен сезон по Българското Черноморие. Бизнесът настоява да бъде удължен срокът на
работните визи от 90 на 120 дни, за да покрие целия сезон още от 1 май.
Министър Донев обясни, че се работи по подписването на съвместна спогодба с Украйна за трудовата заетост. Той
подчерта пред министър Балтова, че работните визи за чужденци не могат да бъдат групови, защото се издават
персонално. В момента чуждите студенти не могат да имат платени стажове и производствени практики в България. За
целта работодателите трябва да сключват трудови договори с тях. Бизнесът трябва да има предвид, че при издадена
туристическа виза за посещение в България чужденците нямат право да работят.
Двамата министри ще настояват пред бизнеса да обърне внимание на безработните българи, особено с висше и средно
образование, които могат да бъдат наети в сектора.
Econ.bg
√ Бизнес активността в частния сектор в еврозоната гони докризисните нива
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност, нарасна през март до 56,4 пункта от 56,0 пункта през февруари
и малко под предварителен индекс на ниво от 56,7 пункта
През март бизнес активността в частния сектор на еврозоната се ускори до близо 6-годишен връх благодарение на солиден
икономически подем в Германия и Франция при известно забавяне на активността в Италия и Испания, показват
окончателни резултати от проучване на агенция Markit.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност, нарасна през март до 56,4 пункта от 56,0 пункта през февруари и малко
под предварителен индекс на ниво от 56,7 пункта. Въпреки слабата низходяща ревизия бизнес активността остава на
територията на експанзия за 45-и пореден месец (индекс над важното ниво от 50 пункта) и достигна през март 71-месечен
връх (най-високо ниво от април 2011 година).
Индексът PMI, измерващ само активността в сферата на услугите, също нарасна малко по-слабо от очакваното от 55,5
пункта през февруари до 56,0 пункта през март при предварителен индекс на ниво от 56,5 пункта.
Новите поръчки обаче нарастват с най-солидно темпо от април 2011 година, а индексът, измерващ трудовата заетост – с
най-бърз темп от близо 10 години насам, докато общият бизнес оптимизъм се повиши до рекорден връх, запазвайки по
този начин позитивната настройка в частния сектор в близкосрочен план.
В началото на седмицата агенция Markit отчете добро нарастване и на промишления PMI индекс през март до 71-месечен
връх от 56,2 пункта спрямо 55,4 пункта месец по-рано.
Според агенция Markit, осреднените PMI индекси от началото на годината отговарят на растеж на БВП на еврозоната от
около 0,6% през първото тримесечие спрямо по-слабата икономическа експанзия от 0,4% в края на 2016 година.
Агенция Markit оповести и окончателни резултати от аналогични проучвания за четирите най-големи икономики в
еврозоната.
Експанзията на общата бизнес активност в Германия се ускори до 70-месечен връх от 57,1 пункта спрямо 56,1 пункта през
февруари и малко над предварителен индекс на ниво от 57,0 пункта. В същото време PMI индексът в сферата на услугите
нарасна през март до 55,6 пункта от 54,4 пункта месец по-рано, потвърждавайки предварителните данни на Markit.
Френският общ PMI индекс на бизнес активността също нарасна до 70-месечен връх от 56,8 пункта спрямо 55,9 пункта през
февруари, но под предварителен индекс за март на ниво от 57,6 пункта, докато индексът в сферата на услугите се повиши
до 57,5 пункта от 56,4 пункта през предходния месец, но с един пункт по-слабо спрямо предварителен индекс за март на
ниво от 58,5 пункта.
През март PMI индексът, измерващ бизнес активността в сектора на услугите на Италия, се понижи изненадващо до 52,9
пункта от 54,1 пункта през февруари, а аналогичният испански индекс спадна от неговия 18-месечен връх през февруари
на ниво от 57,7 пункта до 57,4 пункта.
БНР
√ Позитивен старт на търговията на "Уолстрийт" след силния доклад за заетостта през март
Пазарът на акции на "Уолстрийт" отваря на зелена територия, тъй като инвеститорите приветстват доста по-силния от
очакваното доклад на ADP за новите работни места, разкрити в частния сектор на САЩ през март.
Индексът на сините чипове DJIA нараства в началото на днешната американска търговия с 0,68%, широкият индекс S&P500
- с 0,54% и технологичният индекс Nasdaq - с 0,45%.
Щатският долар също реагира позитивно на солидното нарастване с 263 хиляди на работни места, генерирани от частния
сектор на водещата световна икономика, тъй като докладът на ADP изглежда в подкрепа на очакванията за предстоящо
ново повишаване на федерална фондова лихва на заседанието на Фед през юни.
Доларът поскъпва с 0,6% към 111,43 японски йени, оттласквайки се от вчерашно седмично дъно около 110,27 нивото и
нараства с 0,3% към триседмичен връх от 1,0007 швейцарски франка. В същото време еврото се търгува без съществени
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изменения за четвърта поредна сесия на търговия между триседмично дъно от 1,0635 долара и 1,0700 нивото, докато
британската лира поскъпва с 0,32% към 1,2495 щатски долара, подкрепена от по-силно от очакваното проучване за бизнес
активността в сферата на услугите във Великобритания през март.
Търговията като цяло остава доста вяла и предпазлива, тъй като вниманието на финансовите пазари остава насочено към
първата официална среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с неговия китайски колега Си Цзинпин, която ще се
проведе на 6-и и 7-и април във Флорида, както и към петъчния официален доклад за състоянието на трудовия пазар и за
нивото на безработица в САЩ през предходния месец. По-късно тази вечер се очаква и стенограма от последното
заседание на Фед, което се проведе през март, когато американските централни банкери повишиха основната лихвена
ставка с четвърт процент.
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