Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Expert.bg
√ Велев: Липсата на човешки ресурс е по-сериозен проблем от корупцията
Нищо подобно – така председателят на АИКБ Васил Велев отговори на въпрос дали наистина големите работодатели искат
да внасят работници от чужбина, защото ще може да им плащат по-малко, отколкото на българи.
Най-острият проблем е липсата на човешки ресурс – той изпревари и корупцията. Това е оценката на инвеститорите, на
международните институции, каза Велев, според когото предлаганото облекчение за внос на работници от чужбина е
мярка в средносрочен аспект. На 100 напуснали пазара на труда заради пенсиониране, влизат 63-ма, а от тях 5 напускат
България, обобщи председателят на АИКБ пред Нова телевизия.
На един украинец му трябват 35 евро и няколко дни разходи, за да отиде да работи в Полша. В България да дойде същият
човек му трябват 300 евро и няколко месеца. Само Валери Симеонов работи активно за спогодбите с Украйна и Молдова,
има вътрешна съпротива, заяви Велев.
Stelabg.com
√ Бизнесът иска по-голям внос на работници от чужбина, парламентът даде зелена светлина
Работодателите получиха зелена светлина за внос на евтина работна ръка от трети държави извън Евросъюза, предаде
Канал 3. Това стана с аргумента, че трябва да транспонираме законодателството си с директива на ЕС със срок до май
месец. В нея обаче се посочва, че става въпрос за обмен на студенти, участие в програми за научни изследвания,
образователни проекти, стажове, училищен обмен, доброволческа дейност и помощ за отглеждане на деца.
113 депутати от мнозинството подкрепиха промените в закона за трудовата миграция, гласуван на първо четене. От БСП
се обявиха против, но масово отсъстваха от пленарната зала, тъй като само 20 народни представители гласуваха против, а
17 се въздържаха. Иначе спорът в пленарната зала за рисковете, които ще ни докара въпросният законопроект, прокаран
от работодателски организации и с лобирането на вицепремиера Валери Симеонов, продължи два часа. По време на
дебатите депутати от БСП, но и от Обединените патриоти изтъкнаха, че отваряме вратата за незаконни мигранти,
нарушаваме интереса на българските работници и изправяме националната сигурност пред риск. Според противниците на
поправките ефектът ще бъде натискане на доходите на българските трудещи се надолу, което ще ги прогони със страшна
сила зад граница.
По-рано миналата седмица в студиото на „Здравей, България” по Нова ТВ по въпроса говориха председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Васил Велев
отрече твърденията, че бизнесът иска да внесе в страната нископлатени кадри от чужбина, с което да принуди и местните
да работят за по-малко пари.
„Оценката в средносрочен план на Института за устойчиво икономическо развитие е от порядъка на потребност от 500 000
работници и служители”, каза той. „Тази потребност няма да се реализира за месец или седмица, а в средносрочен план в
близките няколко години”, заяви той. „Те са нужни, защото тяхната липса задържа икономическия растеж. В момента найострият проблем е недостигът на човешки ресурси. Той изпревари корупцията, административните прегради и по острота
излиза във всички анкети. Това е в оценката на чуждите инвеститори и на международните институции”, добави
председателят на АИКБ.
Васил Велев каза, че има недостиг не само на високо квалифицирани служители, но и на работници във всички сектори.
„Няма как да продължим и особено да ускорим икономическия растеж, ако всяка година пазарът на труда напускат
приблизително два пъти повече души, отколкото се вливат”, каза той.
Econ.bg
√ Липсата на половин милион работници спирала икономическия растеж
Велев посочи, че при 100 излизащи в пенсия на пазара на труда влизат 63-ма души, като петима от тях заминават в
чужбина
Недостига на половин милион работници задържа икономическия растеж и това е най-големият проблем за бизнеса в
момента, каза днес по Нова телевизия председателят на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев. Той допълни,
че липсват не само висококвалифицирани специалисти, но и служители на всички нива и във всички сектори.
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Велев посочи, че при 100 излизащи в пенсия на пазара на труда влизат 63-ма души, като петима от тях заминават в чужбина.
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал допълни, че въпреки промените в законодателството, все още
достъпът на чужденци до пазара на труда е затруднен.
"Един украинец, ако реши да отиде да работи в Полша само нужни няколко дни и 35 евро. За България става дума за
месеци и 300 евро", поясни Васил Велев. Той допълни, че целта на вноса на работници, не е да се плаща по-малко на вече
ангажираните.
Fakti.bg
√ 40 украинци се борят за 1 работно място в България
Бизнесът пожела облекчение при наемането на работна ръка от чужбина. От работодателските организации поискаха да
имат право да наемат повече работници от други държави. Ще доведе ли това до дъмпинг на пазара на труда и заливането
му с по-нископлатени кадри? В студиото на „Здравей, България” по въпроса говориха председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Васил Велев отрече твърденията, че бизнесът иска да внесе в страната нископлатени кадри от чужбина, с което да принуди
и местните да работят за по-малко пари. „Оценката в средносрочен план на Института за устойчиво икономическо развитие
е от порядъка на потребност от 500,000 работници и служители”, каза той. „Тази потребност няма да се реализира за месец
или седмица, а в средносрочен план в близките няколко години”, заяви той.
„Те са нужни, защото тяхната липса задържа икономическия растеж. В момента най-острият проблем е недостигът на
човешки ресурси. Той изпревари корупцията, административните прегради и по острота излиза във всички анкети. Това е
в оценката на чуждите инвеститори и на международните институции”, добави председателят на АИКБ. Васил Велев каза,
че има недостиг не само на високо квалифицирани служители, но и на работници във всички сектори. „Няма как да
продължим и особено да ускорим икономическия растеж, ако всяка година пазарът на труда напускат приблизително два
пъти повече души, отколкото се вливат”, каза той. Велев добави, че идеята на АИКБ е да се „внесат” преди всичко
представители на българските общности в Украйна, Молдова и Македония.
„Единствено Валери Симеонов прави енергични усилия да облекчи вноса, но има пасивна и активна съпротива от всички
останали”, добави председателят на АИКБ. Той припомни фактът, че безработицата е под санитарния минимум и добави,
че „няма хора, които да искат да работят и да не могат да си намерят работа”.
Според него, ако в България имаше достатъчно квалифицирани кадри, бизнесът нямаше да иска да внася украинци и
молдовци. Той очерта виждането си, че вносът няма да повлияе негативно на заплатите, а дори може да се окаже
положителен, тъй като ще спомогне за разширяването на бизнес дейностите. Той добави, че има по 40 кандидати за едно
работно място от Украйна и Молдова.
ТВ Европа
√ Липсата на половин милион работници спирала икономическия растеж
На заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество работодателските организации поискаха прагът за
наемане на чуждестранни работници да се повиши от 10 на 30% от броя на служителите, които са българи. Според АИКБ
по този начин в държавната хазна ще влязат допълнителни средства от данъци и осигуровки, които работниците ще плащат
у нас. И в момента България има договори за внос на работници с Украйна, Молдова и Казахстан, водят се преговори и с
Индия и Бангладеш, но ограничението за наемането им е голяма пречка за развитието на българската индустрия.
проф. Богдан Угърчински – АИКБ:
„В течение на една година ние сме приели 290 чуждестранни работници при необходимостта от стотици хиляди. Говори
се за необходим пазар на труда, за да поддържа индустрията, за да може да се попълват фондовете, защото пазарът на
чуждестранни работници не идват само да работят. Те тук плащат данъци, тук плащат и социални и здравни осигуровки“.
Освен че ще изчезнат загубите от непроизведена продукция, които са в размер на милиарди левове, развитието на
индустрията ще спомогне за връщането на висококвалифицираните българи у нас, категоричен бе проф. Угърчински.
проф. Богдан Угърчински – АИКБ:
„Ние губим годишно от 4 до 7 милиарда непроизведена продукция, която би могла да се продаде и да се реализира на
чуждия или на българския пазар. Тези чужденци като работят определено време – една, две или три години, те ще си
отидат, но ще има професии, където българинът може да се върне. Това е истината за отварянето на пазара – трябва да се
отвори България, колкото се може повече специалисти да влизат, да поддържат и да издигат индустрията ни“.
Безспорно квалифицираната работна ръка, която България може да си набави от трети страни ще привлече повече
инвестиции у нас.
В момента недостигът на кадри е най-силен в промишлеността и строителството, като се търсят над 500 000 специалисти.
За повече информация вижте видеото.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Bloomberg: България изпълнява условията за еврозоната, но я спъват
Германия e спирачка за еврозоната, а Холандия и Франция са сред страните, които действат като спирачка на всяко
разширяване на Шенген
В момент, когато ЕС се съвзема след множество кризи и чертае пътя си напред, някои страни членки откриват, че не са
толкова добре дошли по общия път. Това съобщава Blooomberg в статия под заглавие "Стратегическият ъгъл на Европа
здраво се бори да се присъедини към ядрото".
България се стреми да се присъедини към еврозоната, както и към Шенгенското пространство за свободно движение и
покрива критериите за напредък и в двете области. И в двата случая обаче резервираното отношение по този въпрос в
някои по-богати страни от ЕС забавят процеса, отбелязва Blooomberg, цитирана от БТА.
Бившата комунистическа страна, която подсилва стратегическият югоизточен фланг на ЕС, представлява тест за усилията
на блока за по-тясна интеграция с цел да се справи с предизвикателства като засилващия се глобален протекционизъм и
заплахата от нова бежанска вълна от Близкия изток и Африка. В комбинация с укрепването на еврозоната, ЕС цели да
гарантира запазване на икономическото си влияние след изтеглянето на Великобритания след малко повече от година.
"Изборът на България е да бъде част от ядрото", заяви външният министър Екатерина Захариева в интервю за агенцията в
Брюксел на 30 януари. "Имаме ясна програма и ясни приоритети", добави тя.
Германия, която още страда след 10-годишна борба с предизвиканата от Гърция дългова криза, помага да се сложи
спирачка на българските аспирации към еврото. Холандия, в която действа силна антиимиграционна партия и Франция,
която през последните години пострада от големи терористични нападения, са сред страните, които действат като
спирачка на всяко разширяване на Шенген, според цитирани от Bloomberg анонимни служители в Брюксел, Берлин и
София.
Миналия юни германският канцлер Ангела Меркел заяви, че иска България да се присъедини към еврозоната "възможно
най-скоро", но сегашните спънки в процеса разкриват често срещаното в ЕС разминаване между политическите
декларации и превръщането им в политическа реалност - особено когато става дума за финанси. Гърция често се
сблъскваше с подобни ситуации по време на преговорите за спасителна финансова помощ.
"Всички възражения бяха чисто политически", каза в интервю Жолт Дарваш, изследовател в брюкселския мозъчен тръст
"Брюгел". "Има двойни стандарти. Приемането на България като нов член на еврозоната не би трябвало да е проблем.
България няма да стане нова Гърция".
България, която планира да кандидатства за влизане във валутно-курсовия механизъм, известен като ERM-2 и който е част
от пътя за присъединяване към еврозоната, изпълнява всички икономически изисквания. Националната валута, левът, вече
е обвързан с еврото. Държавният дълг е доста под средния за еврозоната и под максималното равнище, определено от
ЕС. Страната има бюджетен излишък и е достатъчно далеч от европейския лимит от 3% от БВП за бюджетните дефицити.
Балканската страна изпълнява отлично и всички изисквания за присъединяване към Шенген. През септември
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че България и Румъния трябва да станат част от Шенген
"незабавно", защото изпълняват всички изисквания. Министър Захариева заяви, че страната е готова да се присъедини към
Шенген "от много години" и че "този двоен стандарт не трябва да съществува".
Тактиките на Берлин за отлагане по валутния въпрос са комбинирани с продължаващ процес на оценка на годността на
България за присъединяване към 19-членната еврозона, извършван от Европейската централна банка (ЕЦБ).
Германското финансово министерство приветства "проявения от страни членки интерес към присъединяването към
еврозоната", но подчерта, че ЕЦБ трябва да приключи оценката си. Тази подробна оценка трябва да включва аспекти на
устойчивостта, подчерта говорител на министерството на финансите в Берлин. Според говорител на ЕЦБ банката работи по
оценката и се очаква тя да бъде публикувана през май.
Някои официални представители казват, че опасенията за готовността на България за присъединяване към единната валута
произтичат от опасността от инфлация, свързана със силния икономически растеж в страната и изискванията на банковия
съюз на ЕС да се предотвратява финансова нестабилност.
Други представители сочат равнището на корупция в България - най-лошото в ЕС, според "Трансперънси интернешънъл".
Те казват, че еврозоната трябва да гледа отвъд твърдите икономическите критерии и да отчита силата на националните
институции, когато обмисля дали да отвори вратите си за нови членове.
Blooomberg припомня изявлението на финансовия министър Владислав Горанов от 11 януари, че правителството планира
до средата на годината официално да кандидатства за влизане в ERM-2 и че ако се гледат чисто официалните критерии,
София е "отличен ученик".
√ Кои бяха най-активните български банки през 2017 г.
През 2018 г. можем да очакваме повече новини около продължаващата консолидация в сектора
Едно е ясно - българският банков сектор изпрати най-добрата си година за последното десетилетие. Добрата
макроикономическа среда, в която се намира страната, усилва динамиката на пазара. За последните три месеца на 2017 г.
активите на банковата система нарастват с 2,7 млрд. лв. (2,8%), а спрямо края на 2016 г. растежът им е с 6,2% до 97,8 млрд.
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лв. Същевременно с това системата запазва висок коефициент на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ,
който се повишава до 38,97%.
Ако през предходните години се отчитаха колебливи резултати при ръста на кредитиране, през 2017 г. той вече е
достатъчно отчетлив, за да бъде сравняван с нивата, които се регистрираха преди повече от 10 години. Най-осезаем е
ръстът в ритейл сегмента. Обемът на потребителските кредити нараства на годишна база с 5,5%. Най-активни през годината
са били Първа инвестиционна банка, която увеличава портфейла си с 127,4 млн. лв. отпуснати потребителски кредити,
Райфайзенбанк, която прибавя 122 млн. лв. и доста по-малката по размер на активи Ти Би Ай Банк, но традиционно силна
в сегмента, със 103 млн. лв.
Ипотечните кредити се движиха с високи ръстове през цялата година, като през последното тримесечие прирастът им се
ускорява и достига до 7,9% на годишна база. Тук СЖ Експресбанк регистрира много силно присъствие, като общият ѝ
портфейл от ипотечни кредити нараства с 35% и банката повежда ръста в системата със 161 млн. лв. След нея също много
активна през година бе и Пощенска банка, която е реализира ръст до 113,8 млн. лв. На трето място отново със сума над
100 млн. лв се нарежда ЦКБ. Офертите и на трите банки са едни от най-атрактивните на пазара и с лихвени нива под
средните за системата.
Pазмерът на брутния кредитен портфейл на банковата система през четвъртото тримесечие на 2017 г. остава почти без
промяна, но на годишна база отбелязва растеж с 1,6 млрд. лв. (3,0%). През последното тримесечие на 2017 г. редуциращ
ефект върху размера на портфейла оказват действията по намаляване на кредитния риск, включващи и съществени
отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии. Това се забелязва основно при корпоративните кредити,
които дори отбелязват лек спад от 0,9% на годишна база, който се дължи основно на намаление на портфейлите на
Уникредит Булбанк с 663 млн. лв., ОББ с 389 млн. лв. и Банка Пиреос с 245 млн. лв. Ако тези по-значителни отписвания се
извадят от изчислението се вижда, че ръстът във фирменото кредитиране също е съизмерим с този в ритейл сегмента.
Добрата макроикономическа среда, в която оперират банките, свива дела на необслужваните кредити и респективно
средствата, заделяни за тяхната обезценка. Извършените разходи за обезценка по кредити и вземания за 12-те месеца на
2017 г., възлизат на 730 млн. лв., като намаляват с 9,5%. Това пък подкрепя печалбата на системата.
Към 31 декември 2017 г. тя възлиза на 1,2 млрд. лв., или с 88 млн. лв. по-малко спрямо отчетената година по-рано. Тук
обаче данните имат важна особеност. През 2016 г. приключи сделката за Visa Europe, която добави над 150 млн. лв. към
резултатите на българските банки и повиши базата.
През третото тримесечие пък имаше обезценки от около 200 млн. лв., направени от ОББ в следствие на процеса по
сливането ѝ със Сибанк. Ако и тези елементи с еднократен ефект бъдат взети под внимание, то реалната печалба на
банковата система дори отчита слаб ръст спрямо 2016 г.
През четвъртото тримесечие се запазва тенденцията към намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и
аванси в банковата система и в края на декември 2017 г. те възлизат на 8292 млн. лв. (при 9305 млн. лв. към 30 септември
2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 10,2% (при 11,4% в края на септември). Въпреки
че той все още е почти двойно по-висок спрямо средния за Европейския съюз, запазването на тенденцията дава
индикации, че в следващите 2 - 3 години може да се очаква изравняване на тези нива.
Нетните лихвени приходи на банките намаляват през 2017 г. с 8,2% в следствие на понижаващите се през годината лихви.
Тенденцията обаче се очаква да се обърне и през 2018 г. да наблюдаваме плавно покачване на лихвените нива. Мнения
за това бяха изразени още в началото на 2017 г., но банките съумяха да запазят максимално изгодните лихвени условия.
Лихвената статистика за месец декември публикувана от БНБ показва, че спрямо ноември 2017 г. средният лихвен процент
по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.71 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.04 пр.п. При жилищните
кредити в левове той спада с 0.13 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.01 пр.п.
Гуверньорът на централната банка Димитър Радев загатна преди седмица, че през 2018 г. можем да очакваме повече
новини около продължаващата консолидация в сектора. През миналата година от Първа инвестиционна банка обявиха
своите намерения за привличане на стратегически инвеститор, който да подкрепи по-силна експанзия на банката на
пазара.
Финансовите ѝ резултати показват запазване на висока норма на печалба в размер на 85 млн. лв. В същото време
портфейлът от кредити и вземания се повишава до 5,06 млрд. лв. през годината. Акцията на банката отбеляза ръст от близо
70% през 2017 г. Тези добри финансови резултати едва ще останат извън полезрението на потенциалните инвеститори.
Най-голямата унгарска банка OTB Bank, собственик на Банка ДСК в България, планира да придобие поне пет банки в
следващите две години, опитвайки се да се възползва от вълната на консолидация в сектора. България също е включена в
плановете на OTP за покупка на нови банки. Това бе заявено през миналата година от главния изпълнителен директор на
унгарската кредитна институция Шандор Чани в интервю за Bloomberg.
Подобни намерения се изразяват за сега не официално и от други банки присъстващи в страната. Последната останала
банка с гръцка собственост – Пиреос, обяви плановете си да се освободи от някои от своите поделения в региона, като в
това число се включва и България
Наскоро пък приключи приватизацията на Общинска банка. До този момент присъствието ѝ на пазара бе малко или много
обвързано със собствеността и банката се бе ориентирала в обслужването на общините и предлагането им на специфични
продукти и услуги. Смяната на собствеността най-вероятно ще доведе и до налагане на нова управленска стратегия, като
банката най-вероятно ще се насочи към развитие на позициите си в ритейл сегмента. Повод за подобни очаквания дава и
смяната на ръководството, която бе обявена преди дни.
Също така от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) обявиха, че процедурата по продажба на 100% от
капитала на ТБ „Виктория“ и всички вземания на Корпоративна търговска банка (в несъстоятелност) е във финална фаза.
Интерес предизвиква и оттеглянето на активите на малката Ишбанк. Тя е най-голямата частна турска банка, която стъпи в
България през своята банка в Германия, възползвайки се от единния банков лиценз. За времето, прекарано в страната,
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банката остана с бутиков профил, обслужваща малко на брой клиенти и по-скоро улесняваща дейността на турски фирми
в страната, като не потърси развитие на местния пазар.
В края на септември активите ѝ възлизаха на 8,250 млн. лв., като в края на годината те са вече скромните 113 хил. лв.
Интересно съвпадение като период е, че турската строителна фирма Гаранти коза реши да прекрати дейността си като
генерален спонсор на тенис турнира от категория ATP 250 в София. Дали това е начало на зараждащ се процес на изтегляне
на турски активи от страната е все още в полето на спекулациите, но определено представлява интерес как ще се развие
той във времето.
През миналата седмица Димитър Радев отправи съвет към банките в страната да бъдат внимателни и да не залитат в
необмислено кредитиране с цел бърз растеж, но на цената на занижени изисквания към клиентите и увеличаване на риска.
Имайки предвид, че банките преминаха през подобен еуфоричен ръст, последван от натиска на икономическата криза,
финансовите институции е нормално да са си извадили изводите от подобно нездравословно поведение и да остават
предпазливи. Скритото послание в изявлението на Радев бе по-скоро отправено към широката публика, и то е, че дори и
благоприятна макроикономическа среда и стабилна банкова система няма да бъдат повод БНБ да занижи своя контрол и
да не извършва стриктно своите надзорни функции.
News.bg
√ България е сред водещите в политиката по отворени данни в ЕС
България се нарежда сред водещите държави от Европейския съюз в изпълнението на политиката по отворени данни, сочи
изследване на Европейския портал за данни за 2017 година.
Данните за България са предоставени на Европейската комисия чрез "Общоевропейски въпросник за оценка на
състоянието на отворените данни за 2017 г. в България". Въпросникът е попълнен на основата на годишната обществена
консултация, която Държавната агенция "Електронно управление" проведе с всички администрации през май и юни 2017
година.

Измерването на степента на зрялост на политиката по отворените данни в продължение на три последователни години
показва, че държавите членки на ЕС полагат значителни усилия, за да подобрят публикуването на отворени данни, като
страната ни е сред водещите в областта (т.нар. Trendsetters).
Докладът сочи още, че като цяло европейските страни са на челни позиции по отношение на отворените данни и в световен
мащаб.
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√ Караниколов: В топ 5 сме по ръст на икономиката за 2017 г.
По ръст на икономиката за 2017 г. сме в топ 5, с ръст около 4%. За тази година предвиждаме по- добри параметри.
Безработица е 6%. Има голям засилен инвеститорски интерес към България. Инвестициите се връщат като основен стълб в
икономиката, като реалното изражение е около 4,3%.
Това стана ясно от думите на икономическия министър Емил Караниколов в ефира на БНТ.
Като проблеми на конкурентоспособността той очерта липса на работна ръка, финансиране и административната тежест.
Предимствата са професионалната подготовка на българите, особено в ИТ сектора.
Това, което направихме, е много активно действие за премахване на административната тежест. Има много работа.
Крайният ефект ще бъде настина електронното управление, уточни Караниколов.
Той даде за пример как се работи в министерство на икономиката в тази насока, а именно - намаляват таксите за услуги,
намаляват се документите.
Относно малките и средни предприятия, Караниколов заяви, че те представляват 98% от икономиката на Европа.
"Това, което правим, е да финансираме по европейски мерки. Ще пуснем програми за около 400 млн. лв.", заяви
икономическият министър.
По линия на Българска банка за развитие има сключени договори с шест банки, които ще ги дават на малки и средни
предприятия, а ББР ще бъде гарант, допълни още икономическият министър.
Индустриалната стратегия на Европа, която се обсъжда по време на нашето Председателство, обхваща всички сектори и
всички региони. Тя е важна, тъй като конкурентните ни страни отдавна развиват такава. Тя трябва да се развива на базата
на опита на работната сила и пазарите, които има в Европа, на регулаторната и правна рамка в ЕС.
Има седем инвестиционни намерения за изграждане на индустриални зони, като някои от тях ще бъдат във Видин,
Кърджали, стана още ясно от думите на Караниколов.
Работи се по преквалификация на кадри като мярка за преодоляване на недостига на работна сила, дуалното обучение
също работи в тази посока.
Споразуменията за свободна търговия са приоритет за Европа и не случайно са изведени като приоритет в нашето
Председателство, заключи Караниколов.
Informo.bg
√ Президентът на Малта е на посещение в България
На 5 и 6 февруари президентът на Република Малта Мари-Луиз Колейро Прека ще бъде на държавно посещение в България
по покана на президента Румен Радев. От 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски“ ще се състои церемония по
официалното посрещане на държавния глава на Малта. Мари-Луиз Колейро Прека ще положи венец пред Паметника на
Незнайния воин. От 10.20 часа ще се проведе среща между президентите на България и Малта. В 10.50 часа ще започнат
пленарните разговори между двете официални делегации.
В 14.30 часа в Националната художествена галерия държавните глави на България и Малта ще закрият провелия се в
рамките на деня Българо-малтийски бизнес форум. По време на форума ще бъдат подписани меморандуми за
сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Trade Malta, между
Българската търговско-промишлена палата и Малтийската търговска палата и между Бургаската търговско-промишлена
палата и Търговската палата на Гозо.
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В рамките на посещението си у нас президентът на Република Малта ще проведе срещи и с министър-председателя на
България Бойко Борисов, с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, със зам.-министър председателя по
правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и с министъра на здравеопазването Кирил
Ананиев. Държавният глава на Република Малта ще посети Столичната библиотека и ще разговаря със заместник-кмета на
София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ Тодор Чобанов. По време на
посещението си в страната, президентът на Малта ще бъде придружавана от съпруга си Едгар Прека.
В. Дума
√ Агнета Ризинг: Време е България да разшири ядрената си програма
Делът на тока, произведен от ядрени централи в света е 10%, а у нас - над една трета
"Крайно време е България да разшири ядрената програма, която вече има". Това заяви генералният директор на
Световната ядрена асоциация Агнета Ризинг пред БНР. Тя допълни, че според нея страната ни е в много изгодна позиция
заради опита, изградените вече блокове и експлоатацията им. "Вие ще имате нарастваща нужда от електроенергия. Освен
че ще ви осигури необходимите количества ток, ядрената енергетика създава условия за развитие на регионите, създава
сигурни работни места за висококвалифицирани работници", заяви още Агнета Ризинг. Според нея може би ще се наложи
да се затворят въглищните централи, като в Европа вече има няколко държави с много добър опит в експлоатацията на
ядрени централи и са постигнали почти нулеви емисии на въглеродния двуокис при производството на ток. Агнета Ризинг
даде за пример Канада и Великобритания.
По повод плановете за удължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" тя обясни, че по цял свят има тенденция
да се удължава животът на съществуващите инсталирани мощности. В Съединените щати е масова практика атомните
централи да работят 60 години, а вече се насочват към разработки, които да увеличат експлоатационния им живот до 80
години. В момента не се забелязва да има тенденция към нови, по-високи изисквания за безопасност, по-скоро се споделя
опитът от удължаване на срока на експлоатация на съществуващите електроцентрали. В повечето места по света са
предвидени такива средства за затварянето на старите реактори. Има и опит, защото вече са затворени 160 реактора.
Ризинг обясни, че според анализи унгарският проект "Пакш 2" за изцяло държавна централа е най-подходящ и за АЕЦ
"Белене". "Заемът обаче идва от Русия, което кара анализатори да подозират, че така руснаците ще могат да оказват
политически натиск", допълни още тя. Агнета Ризинг е категорична, че доставките на гориво могат да бъдат
разнообразявани. "В различни страни по света руснаците осъществяват в момента много успешни проекти с много добри
резултати. Това, което България би могла да използва, е този опит. Важно е да се знае какво ще бъде горивото, откъде ще
се доставя, за да работи тази централа. Сега има много добри перспективи при използването на уран. Работата на
централата и целият й живот зависят от тези доставки. Това, което ние от Световната ядрена асоциация следим, е
ефективността и качеството на различните ядрени централи. И ако през 80-те години този процент на ефективност беше
около 60, сега е над 80 на сто, като очакваме да постигнем 90% ефективност", допълни още тя.
Тази година се очаква над 15 гигавата нови ядрени мощности да влязат в експлоатация , което е три пъти над средното
ниво за последните 25 години. Ризинг посочи, че асоциацията се стреми да убеди правителствата да определят ясна и
последователна енергийна политика, която да е нисковъглеродна, гарантира сигурността на доставките и насърчава
инвестициите в проекти от ново поколение. В момента в света работят 450 реактора, което води до намаляване на
вредните емисии с 6,5 млн. т годишно. Делът на тока, произведен от ядрени централи, в световен мащаб е около 10%, в
Европа - 27-28 на сто, а в България - малко над една трета.
GabrovoNews.bg
√ „Няма ситуация без изход, има пауза между две решение“
Заместник – министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова и нейният екип проведоха в Габрово работна
среща – дискусия, в сферата на демографските и социални проблеми, в която участваха представители на общините от
областта, държавни структури, имащи отношение към темата, работодателски организации, студенти от специалност
„Социални дейности“.
Срещата беше открита от областния управител Невена Петкова, която накратко описа демографската ситуация за региона,
но едновременно с това посочи, че като шанс за нашата област вижда трудовата миграция, „тъй като доброто ниво на
икономическо развитие ни дава основания да смятаме, че сме регион, в който биха дошли много млади хора, за да се
реализират на пазара на труда“.
По думите на зам. министър Султанка Петрова основната цел е да се разработят регионални демографски политики за
всеки регион, които да бъдат съобразени с местната специфика, защото „регионите са изключително различни, тяхната
структура е различна, дори населението им е различно“.
„За нас е важно да чуем по места проблемите и мнението на всички, които са съпричастни към един от най-големите
проблеми – демографската криза“ – каза още д-р Петрова и допълни, че се надява да бъде поставено едно ново начало –
на демографското възраждане на България.
Представени бяха презентации, свързани с темите за демографските проблеми, жизнено равнище и доходи – състояние и
тенденции; за ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи.
Освен като предизвикателство, демографската криза беше разгледана и като перспективи, защото „Няма ситуация без
изход, има пауза между две решение“. На първо място сред основните неща, необходими за България в демографски план,
за да има една наистина реална промяна и демографско възраждане беше посочен огромният ресурс на българите зад
граница.
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На второ място беше посочена необходимостта от реални действия, за да се направи така, че младото население да остане
да се реализира в страната ни, а не да емигрира. Обърнато беше внимание на нуждата от промени в образователната
система у нас, както и на изграждане на връзка между образованието и нуждите на пазара на труда.
Друг момент от срещата бяха мерките, които правителството предприема за насърчаване на предприемачеството и
развитието на социалната икономика в страната. Посочени бяха добри примери за социално предприемачество.
БНТ
√ Новите технологии могат да решат проблема с недостига на кадри в туризма
Недостигът на човешки ресурси в туризма тласка все повече хотелиери и ресторантьори да търсят частични решения за
автоматизация на услугите. Вече има фирми, които са въвели софтуерни програми за настаняване на гости, за обработка
на документи и дори за поръчка на храни.
Това е един от хотелите във Варна, в които са въведени не малко иновации.
Павлин Косев, мениджър в градски хотел: Ние имаме на рецепция изградена система с отдалечен достъп, където самата
администраторка управлява служебният вход – с видеонаблюдение и отдалечен достъп за управление.
По този начин в хотела са успели да намалят непроизводителните кадри, тоест използването на човешка охрана. С това
нововъведение за миналата година са спестени 12 процента от разходите за персонал. Закупуването на автоматизирани
перални машини пък допринася за оптимизация на разходите на електроенергия и консумативи.
Павлин Косев, мениджър в градски хотел: Има връзка с интернет, което във всеки един момент може да ти каже колко
точно перални са минали, какъв разход излиза на килограм пране”.
Дори поливането на зелените площи навън не се извършва от човешка ръка, а се управлява чрез компютър. Фасадното и
парковото осветление се контролира чрез спътник и специален софтуер.
Павлин Косев, мениджър в градски хотел: По този начин спътникът следи кога е изгревът, кога е залеза и кога точно да
включи и изключи осветлението. 8:12
И затова не се налага да се грижи човек. С всички тези въведени технологии, за персонала не остава да се фокусира
единствено в обслужван.
Sinor.bg
√ Предпазете се от възможни грешки при кандидатстване по директни плащания
Автоматични проверки при Кампания 2017
Месец преди началото на Кампанията за директни плащания 2018 г. Синор.БГ ще ви информира за основните пропуски и
грешки, допускани през 2017 г. Всеки знае, че още при подаване на заявлението, въз основа на наличните данни към
момента на въвеждането на данните в Идентификационната система за администрация и контрол (ИСАК), автоматично се
прави проверки за подадените от фермера данни, като документът излиза преди разпечатването на заявлението.
Това са предварителни проверки, които се правят при подаване на заявлението за подпомагане, но те нямат характер на
административни проверки. Извършват се единствено с цел информираност на кандидата.
Резултатите от тези проверки се разпечатват отделно и се дава възможност всеки кандидат да се запознае с тях и да
отстрани тези от тях, които смята, че действително са грешки, а не негово изрично решение.
От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което
подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за
подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите, след това по нея няма да му бъде отпусната
субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението,
в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.
Сред най-често допусканите грешки от кандидатите по директните плащания.
- Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;
- Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;
- Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема;
- Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за
директни плащания;
- Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания,
но не е заявена съответната схема/мярка;
- Заявена е схема за животни, но няма заявени животни;
- Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на
условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;
- Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната
схема/мярка.
Особено важно е да се подчертае и следната особеност за кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за млади
земеделски стопани (МЗС), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), Схема за обвързано подпомагане
за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или козимайки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „мляко“), Биволи, схемите за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци, както и схемата за специално плащане за Памук. Всички те следва задължително да
се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение на сроковете и изискванията
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за предоставяне на допълнителни документи, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда
за прилагане на схемите за директни плащания;
За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление „мляко“:
Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2017 г. до 30
септември 2018 г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или
едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено
пълномощно.
Грешки и автоматични проверки Кампания 2017
Мярка 10 - „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020
1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.
Площите, които обработвате или поддържате по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени
площи с висока природна стойност (ВПС)”;
„Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение” и
„Контрол на почвената ерозия” трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от
земите, се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението
Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за
плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали
промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат
получените субсидии.
2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.
Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите
документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете
получените до момента субсидии.
За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:
Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013
г.;
Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна
паша на животните (пасторализъм)” по мярка 10, без да са заявени животни към него.
При кандидатстване по някое от горе-посочените направления по мярка 10 е необходимо да имате налични животни,
които да заявите със съответният код.
Направление: ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”.
Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат
затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни.
Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за
паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха.
Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.
Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако
намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие
на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни след края на кампанията.
Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заедно със заявлението за
следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте
предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен
случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по
направлението;
Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната
служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане, за да актуализирате информацията за броя животни, които
отглеждате, в регистрите на агенцията. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката
на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните
плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните;
Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”
по мярка 10, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо
същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно,
което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката
за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.
Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.
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Максималният размер на стопанството за одобрение по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство” е 50 ха. Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията,
в случаите когато бенефициента заяви повече от 50 ха по това направление.
Заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” с по-малко от
изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ).
При заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” задължително
условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.
Money.bg
√ Петролът поевтинява под натиска на растящия добив в САЩ
Цeнитe нa пeтpoлa ce пoнижaвaт в пoнeдeлниĸ нa фoнa нa ycилeни paзпpoдaжби, a тaĸa cъщo и зapaди yĸpeпвaнeтo нa
дoлapa. Πaзapът e пoд нaтиcĸa нa pacтящия дoбив в CAЩ.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt пoeвтинявaт c 0,92 пpoцeнтa дo $67,95 зa бapeл. B пeтъĸ цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти
пaднa c $1,07 (1,54%) - дo $68,58 зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo $64,89 зa бapeл, c 0,86 пpoцeнтa пoд нивoтo oт пocлeднaтa cecия.
B ĸpaя нa тъpгoвиятa в пeтъĸ ĸoнтpaĸтитe бяxa пoeвтиняxa c $0,35 (0,53%) - дo $65,45 зa бapeл.
Πpeз минaлaтa ceдмицa copтът Вrеnt зaгyби 2,2% oт цeнaтa cи, a WТІ - oĸoлo 1%.
Дoлapът днec ce cтaбилизиpa cлeд paлитo, пpeдизвиĸaнo oт дoбpитe дaнни зa тpyдoвaтa зaeтocт в CAЩ, ĸoятo yвeличи
пepcпeĸтивитe зa ycĸopявaнe нa инфлaциятa и oттaм зa пo-бъpзoтo вдигaнe нa лиxвeнитe пpoцeнти.
Cpeд дpyгитe фaĸтopи, нaтиcĸaщи нaдoлy пaзapa, aнaлизaтopитe пocoчвaт pacтящият дoбив нa cypoвинaтa в CAЩ. Πo
paзчeти нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция oбeмът нa пpoизвoдcтвoтo нa пeтpoл в cтpaнaтa вeчe e пpexвъpлилo
нивoтo oт 10 млн.- бapeлa нa дeнoнoщиe - зa пъpви път oт 197 гoдинa нacaм. Бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжи cъщo pacтe.
Profit.bg
√ Азиатските акции с най-голям спад от повече от година
Азиатските акции записаха най-големите си понижения от повече от година, след като опасенията около високата
инфлация повлияха на облигациите, свалиха индексите на Уолстрийт от рекордните им върхове и породиха спекулации,
че централните банки в световен план може да бъдат принудени да затягат паричната си политика по-агресивно.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 1.7%, отчитайки най-големия си еднодневен спад от края на 2016 г.
Фючърсите на щатския S&P 500 губят 0.3%, което е необичайно голям спад за азиатската сесия и предполага по-нататъшни
загуби за щатските пазари по-късно днес. Фючърсите на Dow Jones се понижават с 0.6%, докато фючърсите на FTSE губят
1%.
Aзиатските пазари се оцветиха в червено, като всички борси отчитат понижения. Японският Nikkei потъна с 2.6%, докато
австралийският основен индекс губи 1.6%, а китайският CSI300 се понижи с 0.7%. Инвеститорите бяха изплашени от
изнесените в петък данни за неселкостопанската заетост в САЩ, които показаха, че заплащането нараства с най-бързи
темпове от повече от 8.5-години, което пък подсили опасенията за евентуален ръст на инфлацията.
Данните нанесоха сериозен удар и на държавните облигации. Лихвата по 10-годишните щатски книжа нараснаха до четири
годишен връх от 2.86%, след като в петък скочиха с близо 7 базисни пункта.
Лихвата по двегодишните книжа бе близо до 9-годишен връх от 2.162%, което представлява затягане на финансовите
условия и по-конкурентна доходност в сравнение с акциите. Дивидентната доходност на Dow Jones, например, е 2.13%.
Акциите на Уолстрийт вече бяха прекалено скъпи, според много исторически индикатори и като реакция бяха
разпродадени. Близо половината от компаниите от S&P 500 вече публикуваха финансовите си отчети, а 78% от тях отчетоха
по-добри от очакваните резултати.
Ръстът при лихвите по държавните облигации първоначално оказа подкрепа на долара след колебливото начало на
годината, въпреки че щатската валута отново започна да губи инерция в азиатската сесия.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отчита леко
понижение до 89.154 пункта, след като в петък нарасна с 0.6%, отчитайки най-големия си еднодневен ръст от три месеца.
Доларът отстъпи до 109.95 спрямо йената, след като по-рано през сесията се търгуваше срещу 110.29 йени. Еврото остана
почти без промяна на ниво от 1.2457 долара. Всяко поскъпване на долара се счита за негативно за суровините, които се
търгуват в щатската валута. Златото поевтинява леко до 1 330.47 долара за тройунция, след като в петък цената на метала
се понижи с 1%.
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