Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Бизнес и премиер се договориха за прозрачност на пазара на ток и 90 нови продавачи
Активният и ползотворен диалог между работодателските организации и представителите на законодателната и
изпълнителната власт е аргумент за Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) да отмени
планирания за 28 февруари т.г. национален протест. Това се казва в писмо на организацията до медиите, изпратено след
проведената втора среща по проблемите на енергетиката при министър-председателя Бойко Борисов.
В срещата са участвали председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на
финансите – Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ,
ръководителите на национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ),
Камен Колев (зам.-председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на
КРИБ), както и енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.
В тази връзка, информираме, че протестът няма да се състои, но членовете на АОБР запазват степента си на готовност за
активни протестни действия, ако стартиралият диалог бъде преустановен и не се постигнат набелязаните промени, се казва
в позицията.
По време на срещата е бил обсъден напредъкът по договореностите от предходната среща, проведена на 6 февруари т.г.
На нея е станало ясно, че са подготвени поправки в Закона за енергетика, отнасящи се до дългосрочните договори с
преференциални цени, с които ВЕИ и когенерации над 5 МВт ще бъдат задължени да продават енергията си на борсата,
като ще им се доплащат премии, каквато е и европейската практика.
Също така предстои излизането на ВЕИ и когенерациите от регулирания пазар на борсата да се компенсира с намаление
на количествата енергия за покриване на технологичните разходи, които ще се купуват на борсата.
Относно т.нар. американски централи се водят разговори с посредничеството на Европейската комисия за модела за
калкулация на невъзстановяемите разходи.
С Министерството на енергетиката ще се работи по нотификация на държавна помощ за енергоинтензивните сектори (по
модела с ВЕИ) и за ефекта от комбинираното високоефективно производство, се казва в становището.
Също така предстои следващата седмица да се проведе нова среща с фокус върху американските централи и по-доброто
управление на студения резерв.
В. Дума
√ Бизнесът се отказа да протестира срещу скъпия ток
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отменя насрочения за 28 февруари национален
протест срещу далаверите в енергетиката. Това съобщиха от Българската стопанска камара (БСК), която е една от четирите
работодателски организации, част от АОБР. Другите са Българската търговско промишлена палата, Асоциация на
индустриалния капитал в България и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Това е станало след
среща на бизнеса с председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите Владислав Горанов, и на енергетиката - Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ.
Бизнесът очаква по-енергични усилия за приключване на договорите с американските централи, заяви вчера след срещата
заради цените на тока председателят на АИКБ Васил Велев. Поведението на участниците на свободния пазар на ток се
променя, отчетоха от работодателските организации. "Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия например
бяха за цени между 90-125 лева за мегаватчас, сега вече са за цени между 83-100 лв. Има и промени в поведението на
продавачите на електроенергия - държавните дружества", каза Велев.
Председателят на енергийната комисия в Народното събрание Делян Добрев съобщи, че промените, които се очаква да
влязат в сила от юли, са почти готови. Така ликвидността на пазара щяла да се увеличи и ще бъде дадена реална цена на
тока за фирмите. Васил Велев обаче заяви, че генералното решение ще дойде с приключване на договорите с
американските централи, за което бизнесът очаквал по-енергични усилия от ресорното министерство и правителството.
Предстои следващата седмица да се проведе нова среща с фокус върху американските централи и по-доброто управление
на студения резерв.
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√ АОБР отменя насрочения за 28 февруари национален протест срещу далаверите в енергетиката
Втора среща проведоха работодателите и правителството в Министерскя съвет. От брифинг след срещата стана ясно, че
АОБР отменя насрочения за 28 февруари т.г. национален протест срещу далаверите в енергетиката.
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
– Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Камен Колев (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев, съобщиха от работодателските организации.
Беше обсъден напредъкът по договореностите от предходната среща, проведена на 6 февруари т.г. По време на срещата
стана ясно, че са подготвени поправки в Закона за енергетика, отнасящи се до дългосрочните договори с преференциални
цени, с които ВЕИ и когенерации над 5 МВт ще бъдат задължени да продават енергията си на борсата, като ще им се
доплащат премии, каквато е и европейската практика.
Предстои следващата седмица да се проведе нова среща с фокус върху американските централи и по-доброто управление
на студения резерв.
Nakratko.bg
√ Работодателите се отказаха от протеста на 28 февруари срещу далаверите в енергетиката
АОБР отменя насрочения за 28 февруари т.г. национален протест срещу далаверите в енергетиката след втора среща при
министър-председателя по проблемите в сектора.
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
– Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Камен Колев (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев, съобщиха от работодателските организации.
Беше обсъден напредъкът по договореностите от предходната среща, проведена на 6 февруари т.г. По време на срещата
стана ясно, че са подготвени поправки в Закона за енергетика, отнасящи се до дългосрочните договори с преференциални
цени, с които ВЕИ и когенерации над 5 МВт ще бъдат задължени да продават енергията си на борсата, като ще им се
доплащат премии, каквато е и европейската практика.
Излизането на ВЕИ и когенерациите от регулирания пазар на борсата ще се компенсира с намаление на количествата
енергия за покриване на технологичните разходи, които ще се купуват по борсата.
Относно т.нар. американски централи се водят разговори с посредничеството на Европейската комисия за модела за
калкулация на невъзстановяемите разходи.
С Министерството на енергетиката ще се работи по нотификация на държавна помощ за енергоинтензивните сектори (по
модела с ВЕИ) и за ефекта от комбинираното високоефективно производство.
Предстои следващата седмица да се проведе нова среща с фокус върху американските централи и по-доброто управление
на студения резерв.
Активният и ползотворен диалог между работодателските организации и представителите на законодателната и
изпълнителната власт е аргумент за АОБР да отмени планирания за 28 февруари т.г. национален протест. В тази връзка,
информираме, че протестът няма да се състои, но членовете на АОБР запазват степента си на готовност за активни
протестни действия, ако стартиралият диалог бъде преустановен и не се постигнат набелязаните промени.
Inews.bg
√ Бизнесът се отказва от протеста в София
До 10 дни ще са готови промените в закона, които поискаха работодателите
Протестът на бизнеса за цените на тока, който бе насрочен за 28 февруари, почти със сигурност няма да се състои. Това
стана ясно след среща на председателя на една от големите бизнес организации с представители на властта. Все пак обаче
малка вероятност за демонстрация на недоволство остава.
Бизнесът преминава от оранжева в жълта степен на готовност за протест заради цената на промишления ток. Това обяви
в Министерския съвет председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев след среща на работодатели
с премиера, финансовия министър и шефа на енергийната комисия в парламента, предаде Нова телевизия.
Депутатът Делян Добрев, който е и шеф на комисията пои енергетика, обясни, че до края на другата седмица ще са готови
промените в около 100 текста в Закона за енергетиката, които да позволят повече производители на ток да излязат на
свободния енергиен пазар.
Големите работодателски организации - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията
на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара възнамеряваха да организират мащабен протест в
центъра на София в последния ден на февруари. Причината бе във високите цени на тока, който предприятията у нас
купуват. След серия от срещи напрежението бе до голяма степен туширано и така се стигна до тази преди 2 дни, след която
стана ясно, че протест по всяка вероятност няма да има.
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√ Държавата и бизнесът работят по 11 мерки за либерализирането на пазара на електроенергия
До края на следващата седмица ще бъдат готови промените в закона за енергетиката, с които производителите на ток с
мощност над 5 мегавата ще могат да продават на свободния пазар и това ще увеличи многократно броя на участниците на
пазара.
Това съобщи председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев след поредната среща с
представителите на работодателските организации във връзка с поскъпването на електроенергията за промишлени нужди,
цитиран от Дарик.
От бизнеса обявиха, че след предприетите мерки се наблюдава промяна в поведението на търговците на свободния пазар
– ако преди два месеца офертите към малките предприятия са били за цена от 90 до 125 лева за мегаватчас, сега вече
цената варира от 83 до 100 лева. Работодателските организации обаче запазват готовността си за протести.
Държавата и бизнесът работят по 11 мерки, свързани с либерализирането на пазара на електроенергия и избягване на
шоковото поскъпване на цената на промишления ток, стана ясно след днешната среща.
От бизнеса споделиха удовлетворението си от предстоящите промени в закона за енергетиката, с които участниците на
свободния пазар на ток ще се увеличат от трима на деветдесет. Това означава допълнително количество електроенергия
на свободния пазар, обясни Камен Колев от Българската стопанска камара:
„В същото време на свободния пазар ще се появят и нови потребители. Това са преносното дружество,
електроразпределителните дружества, които ще консумират приблизително същите количества. Така че се получава точно
едно съвпадение на тези количества и това е световната практика“, каза Колев.
Васил Велев от АИКБ обяви, че работодателите запазват готовността си за протести:
„Правих аналогия в прогнози за времето. Ако досега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не
сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо и правилната посока“,
поясни Велев.
Следващата сряда ще се проведе нова среща между бизнеса и управляващите, за да се отчете напредъкът по мерките.
Flagman.bg
√ Бизнесът отчете: Цената на тока не е вече код "оранжев", "жълт" е
Оферите към малките предприятия: Между 83 и 100 лева за мегаватчас
Поведението на участниците на свободния пазар на ток се променя. Това отчетоха работодателските организации и
обявиха, че готовността им за протести заради цените в енергетиката е намалена от "оранжева" на "жълта".
"Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия например бяха за цени между 90-125 лева за мегаватчас, сега
вече са за цени между 83-100 лв. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия – държавните дружества",
заяви Васил Велев, председател на АИКБ, след среща в Министерския съвет при премиера Бойко Борисов.
Тя се провежда две седмици след подобен разговор, в който правителство и бизнес се разбраха за законови промени, с
които свободният пазар на електроенергия почти напълно ще бъде либерализиран.
Шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев съобщи, че промените, които се очаква да влязат в сила от юли, са
почти готови. Те касаят изменения на около 100 текста и предвиждат на свободния пазар да излязат топлофикациите,
когенерациите, заводските централи и производителите на ток от възобновяеми енергийни източници над 5 мегавата. По
думите му така ликвидността на пазара ще се увеличи и ще бъде дадена реална цена на тока за фирмите.
Според Васил Велев генералното решение ще дойде с приключване на договорите с американските централи, за което
бизнесът очаквал "по-енергични усилия" от ресорното министерство и правителството.
Велев уточни, че готовността на фирмите за протести не е напълно снета, но промените са в правилната посока.
Работодателите обясниха и че преследват прозрачност на пазара чрез въвеждането на европейския регламент, който
задължава дружествата да дават информация за сключени сделки на свободния пазар с енергийни продукти на едро. В
резултат на ратифицирането му, което се очаква да стане тази седмица, ще се въведат правила, които ограничават
възможностите за злоупотреби.
Expert.bg
√ Бизнесът бил в "жълта" степен на готовност за протести за цената на тока
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока. Това каза на брифинг в Министерския
съвет председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Работодателските организации се бяха зарекли, че ще организират мащабен протест в края на февруари срещу
поскъпването на тока за индустрията, но след разговори с премиера се отказаха от намерението си.
„Това бе поредната среща след ненормалното увеличение на цените на ел. енергия на т.нар. свободен пазар, на която
бизнесът договори с правителството изпълнение на стъпките за либерализиране на пазара. Разчетите са за една посериозна крачка напред в сила от 1 юли, следващият регулаторен период, за което трябва да се вържи много работа през
оставащите месеци. В по-голямата част от поставените въпроси имаме съгласие и се движим в добро темпо. Всичко това
ни прави и по-големи оптимисти“, коментира Велев, цитиран от "Фокус".
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По думите му има индикации от пазара, че се променя и пазарното поведение. „Ако преди 2 месеца офертите към малките
предприятия бяха за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са за цени между 83 и 100 лв. Има още много
сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия. Тази практика се надяваме да се
задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква. Разбира се, генералното решение идва с приключване на
договорите с американските централи, за което очакваме по-енергични усилия от МС и Министерство на енергетиката и с
изкарването на борсата на много и независими продавачи, а не както е сега – двама продавачи продават над 90% от ел.
енергията“, допълни той.
Според него, когато има много независими продавачи, за това ще следи пазарът. „Планираме следваща среща през
следващата седмица по това време, на която да се отчете напредъкът“, каза още Васил Велев.
Dnevnik.bg
√ Работодателите отменят планирания протест заради "далавери" в енергетиката
Асоциацията на организациите на работодателите в България отменя насрочения за 28 февруари протест срещу
"далаверите" в енергетиката. Това съобщи асоциацията след поредна среща по проблемите в сектора при премиера Бойко
Борисов. В асоциацията членуват Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Протест бе планиран на няколко пъти след като членове на организациите сигнализираха за некоректни сделки на борсата
за ток, за картел и за необяснимо високи цени.
На срещата, в която е участвала и Теменужка Петкова, министър на енергетиката се разбрало, че са подготвени поправки
в Закона за енергетиката, свързани с цените на енергията, произвеждана от ВЕИ с над 5 мегавата мощност. От началото на
годината тези производители са длъжни да продават тока си на енергийната борса. Сега се разбира, че те ще продължат
за получават преференциални цени като разликата между постигнатите на борсата и преференциалните ще се поема от
Фонда за енергийна сигурност.
С готвените над 100 поправки в закона, по оценките на Делян Добрев, председател на енергийната комисия в Народното
събрание, на свободния пазар на ток ще излязат всички централи с изключение на така наречените американски централи
- ТЕЦ "Марица изток" 1 и 3. С тях пък ще продължат преговорите за цената, която им се плаща и договарянето при какви
условия и те да излязат на енергийната борса.
Така би трябвало от 1 юли енергийният пазар напълно да се либерализира.
На срещата е договорено още с Министерството на енергетиката да се работи по нотификация до Брюксел да се разреши
държавна помощ на производствата, които използват много енергия. Предстои следващата седмица да се проведе нова
среща.
Pariteni.bg
√ Работодателите доволни, цената на тока падна
Еленергията за бизнеса поевтиня до 83-90 лв. за мегаватчас за 2 месецa
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ вече са доволни от цената на тока и няма да вдигат протести, поне
засега.
Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев след поредната среща на бизнеса с правителството заради
ненормалното увеличение на цените на ел. енергията на т.нар. свободен пазар.
Според него ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия са били за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас,
сега вече са за цени между 83 и 100 лв. Въпреки това работодателите не са се отметнали напълно от думите си за готвените
от тях протести.
„Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни
но се движим в много добро темпо в правилна посока“, категоричен бе Велев.
Той добави, че вече се наблюдава промяна и в поведението на продавачите на електрическа енергия - държавните
дружества АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-Изток 2“, но все още има „много сериозни резерви“.
Велев уточни, че генералното решение ще дойде тогава, когато приключат договорите с американските централи, за което
той очаква по-енергични усилия от страна на Министерството на енергетиката и правителството.
Освен това на борсата трябва да започнат да продават много и независими продавачи, а не както досега двама продавачи
да продават над 90 на сто от електрическата енергия, каза той.
Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев пък заяви, че почти са готови законодателните
промени в около 100 текста на Закона за енергетиката
"Надявам се до края на следващата седмица да имаме окончателните текстове по промяна на Закона на енергетиката, с
които от една страна ще извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар. Те ще имат
договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност", уточни Добрев.
Той допълни, че по този начин продавачите на свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от 3 на около 90-100
участника.
Друга промяна в енергийния закон включва закупуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-тата от свободния
пазар. Според Делян Добрев по този начин свободният пазар ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а
от друга страна ще има и по-голямо търсене от страна на покупката на енергия от ЕРП-тата за технологични загуби, които в
момента са на регулирания пазар и се предоставят от НЕК.
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Investor.bg
√ Спорните моменти от реформата в ТЕЛК остават открити за дискусия
Депутатите обсъдиха новата концепция за оценка на работоспособността на хората с увреждания
Няколко са горещите точки от концепцията за оценка на работоспособността на хората с увреждания. Това стана ясно по
време на дискусия в рамките на съвместно заседание на парламентарните комисии по труд и социална политика и по
здравеопазване.
Спорните моменти са дали да има две комисии – за медицинска експертиза и за експертиза на работоспособността, какво
ще стане с хората с увреждания, които работят и имат право на инвалидна пенсия, дали ще продължава ТЕЛК решението
да е ключ към различни социални системи.
Концепцията, която бе изготвена от междуведомствена група и внесена в Народното събрание в края на миналата година,
бе обсъдена от депутатите, организациите на хората с увреждания и заинтересовани институции.
Водещият заседанието и председател на социалната комисия Хасан Адемов припомни, че сред основните причини за
изготвянето на нова концепция са злоупотребите с инвалидни пенсии. Също така той напомни, че това е поредна дискусия,
а такива предстоят още много до постигане на консенсус по чувствителната тема.
Социалният министър Бисер Петков представи концепцията за реформа на системата за експертиза на
работоспособността, добила популярност като реформа в ТЕЛК.
Концепцията предвижда системата за експертизата на работоспособността да се прехвърли в НОИ, където комисия от
лекари със специалност “трудова медицина”, ще оценяват способността на хората да работят и възможностите им за
включване на пазара на труда. Наред с това медицинската експертиза ще продължи да се прави от ТЕЛК. Наредбата за
медицинската експертиза вече е на финалната права, увериха от Министерството на здравеопазването.
Бисер Петков посочи, че има тенденция за намаляване броя на инвалидните пенсии след 2015 година, когато беше
прекратено отпускането на социални инвалидни пенсии като втора пенсия в непълен размер.
През 2016 година инвалидните пенсии са били около 957 хиляди, а в края на 2017 година – 920 хиляди. Разходите за
инвалидни пенсии от ДОО и от държавния бюджет за 2017 година са близо 1,7 млрд лева. Новоотпуснатите инвалидни
пенсии през 2017 г. са близо 29 хиляди, или с 2,7% по-малко от предходната година.
Петков отбеляза, че половината от получаващите инвалидни пенсии са в работоспособна възраст. В края на 2016 година
273 хиляди от получаващите са в работоспособна възраст, а в края на 2017 г. - 272 хиляди. Над 100 хиляди са работещите.
Като цяло депутатите не са на единно мнение по спорните моменти – главно по въпроса за разделянето на две комисии.
Що се отнася до правото на работещите да получават инвалидна пенсия, Хасан Адемов отбеляза, че според конвенция на
МОТ всяка държава осигурява обезщетения за инвалидност и те не могат да бъдат премахнати.
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски каза, че разделянето на двете комисии
се налага след ратификацията на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която отрича медицинската експертиза
да е водеща. По думите му вече на хората с увреждания трябва да се гледа като на хора с възможности и права, а не да се
издигат прегради пред тях.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев посочи, че в България, като процент на хора с
инвалидни пенсии, сме далеч над средното ниво за ЕС. Всеки четвърти пенсионер е с основна пенсия по инвалидност, а
всяка трета новоотпусната пенсия е за инвалидност.
Той посочи, че в Европа има отделни комисии за оценка, както и разделяне на хората при оценката на работоспособността
им - дали могат да полагат частично труд или целодневно. Оттук се налагат и други правила при заплащането – когато
могат само частично да полагат труд, получават частично и заплата, и пенсия.

Важни обществено-икономически и политически теми

Economic.bg
√ Горанов: Има още предизвикателства за пазара на труда в ЕС
Индустрията трябва да инвестира в новите технологии за прехода към цифрова и ниско-въглеродна икономика. Това заяви
министърът на икономиката Емил Караниколов на форум „Ден на ЕС индустрията" в Брюксел.
Според него, ЕС има нужда от силна и иновативна индустрия като източник на качествени работни места и двигател на
конкурентоспособна, иновативна и устойчива икономика.
Караниколов добави, че ЕС трябва да развива потенциала си за иновации и да го превърне в пазарни продукти, които да
създадат реални предимства за европейските предприятия и потребители.
Икономическият министър, изтъкна необходимостта да се ускори работата по подготовка на цялостна и дългосрочна визия
за индустрията и своевременно приемане на дългосрочен и стратегически подход. По думите му дългосрочният подход на
индустриалната политика трябва да е базиран на развитие и осъвременяване на конкурентните предимства на
европейската икономика, а именно ключовите активи като добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на
работната сила, иновативния потенциал на ЕС, добре функциониращите пазари, предвидимата и последователна
регулаторна среда, както и ефективно управление.
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По време на днешния ден на индустрията се обсъжда общата индустриална политика на Съюза, конкурентоспособността,
подкрепата за традиционните индустрии, иновациите. В дискусиите са поканени представители на бизнеса,
работодателски организации, представители на европейските институции, европейски комисари, министри от страните
членки.
В. Банкерь
√ Близо 1300 студенти се включиха в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“
Близо 1300 български студенти се включиха в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ и заявиха желанието си
да останат и да се развиват у нас. Проектът се организира от водещата консултантска компания PwC България в
партньорство с 27 престижни български и международни компании.
Участниците в инициативата са българи на възраст от 18 до 24 г. и се обучават в страната или чужбина. Кандидатите
изпращаха есета на тема „Моите 25 причини да избера България“, изразявайки личната си мотивация за успешно развитие
тук. Студентите са представители на 127 университета –79 чуждестранни и 48 български. Близо 13% от всички кандидати
се обучават в университети в чужбина. Проектът привлече интереса на български студенти от 15 държави – Австрия, Белгия,
България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Русия, САЩ, Турция, Франция, Холандия, Швеция.
Кариерните области, които се отличаха като най-предпочитани от младежите, са маркетинг и комуникации,
здравеопазване и фармация, човешки ресурси, право, одит и бизнес консултиране. Не липсват кандидати, които се
интересуват от по-творчески сфери като дизайн, изкуство, писане и литература.
√ Предприятията, които дават работа на ученици от дуалното обучение, влизат в регистър
Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подкрепи мярката за създаване на регистър на предприятията
(информационна база данни), които участват като работодатели за ученици в дуална форма на обучение по време на
заседание на Икономически и социален съвет (ИСС) на тема „Своевременно въвеждане на обучението чрез работа (дуална
система на обучение) в България“.
Борисов посочи, че в този регистър следва да се заложат критерии за участие на предприятията и актуализирането на
информацията през определен период от време (напр. 6 месеца). По отношение на темата, която е обсъждана в
парламентарните комисии, относно договора за дуално обучение, заместник-министърът на икономиката призова да се
вземе решение относно въпросите, касаещи заплащане на здравни и социални осигуровки, както и необходимостта от
застраховане на учениците. Той отбеляза добрата работа на институциите в разкриването на 230 000 работни места и
благодари на участниците в Съвета, като подчерта че занапред ще се работи в тясна връзка с тях.
Консултациите в рамките на Икономическия и социален съвет бяха поискани, от Министерство на образованието и науката,
тъй като изменението и допълнението на нормативната уредба по темата касае дейността и на Министерство на
икономиката и Министерство на труда и социалната политика.
В дискусията бяха обсъдени различни възможности за нормативно уреждане на възникналите проблеми, свързани с
регламентиране на заплащане на социални и здравни осигуровки за учениците, договор за уреждане на
взаимоотношенията между работодател и ученик, необходимост от създаване на информационна база данни/регистър на
предприятията, които участват като работодатели на ученици в дуална форма на обучение, квалификация на наставниците,
както и необходимост от актуализация на учебните програми през определен период от време.
Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, в заключителните си думи припомни, че преди
много години в България моделът за обучение чирак – калфа - майстор е бил пример и за други държави, а в по-близкото
минало професионалните училища подготвяха кадри за предприятията. Този опит си заслужава да бъде проучен и добрите
му страни да бъдат използвани, подчерта проф. Дулевски. От името на ИСС председателят на съвета благодари на
министър Вълчев за инициативата за консултация с организираното гражданско общество и пое ангажимент съветът да се
включи по-нататък в дискусия, която ще предшества самите законодателни промени за дуалното обучение.
В. Дума
√ 269 дни отнема на фирма да се присъедини към елмрежата
Общо 269 дни отнема на една фирма да се присъедини към електроразпределителната мрежа. Самата процедура се
състои от седем нива. Някои от тях са безплатни, но най-скъпата процедура струва на бизнеса около 50 хил.лв. Това призна
вчера Жечо Жечев от Министерство на икономиката по време на заседание в парламента на комисията по икономическа
политика и туризъм. Той каза, че процедурата по присъединяването към мрежата през последните години се утежнява и
посочи, че в момента България се намира на 125-то място в класацията по достъп до електричество.
Според председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, въпреки че бизнесът плаща за всяка една
от тези услуги, присъединяването към мрежата се бави. "Има чести оплаквания от външни инвеститори относно тромавите
процедури", заяви той.
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов каза, че въпреки съпротивата на
електроразпределителните дружества, през 2016 г. част от сроковете са били съкратени. Иванов уточни, че съществените
проблеми възникват там, където се изискват отделни съгласувания, давайки пример с разрешенията, които се изискват от
общините. Той изтъкна, че на вчерашното заседание на КЕВР са били разгледани 17 жалби, като 6 от тях са били свързани
с присъединяването.
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News.bg
√ Държавата няма да купува ЧЕЗ
Няма да купуваме ЧЕЗ. Това стана ясно от думите на енергийния министър Теменужка Петкова, която присъства на
заседанието на енергийната комисия.
Темата, българската страна да бъде купувач на ЧЕЗ, не стои на дневен ред за обсъждане, обясни тя. Ако темата се е
повдигала, бъдете сигурни, че щяхме да инициираме информирането на Комисията по енергетика, както и на народните
представители, изтъкна Теменужка Петкова.
Процедурата по продажба на ЧЕЗ се реализира по законодателството на Чехия. България на практика няма никакво
касателство по този въпрос, стана ясно от отговора й.
Оказва се, че в тръжната процедура са участвали много компании, включително и наши. Надявам се да се случи това, което
е най-добре за сигурността на българската енергетика, заяви Теменужка Петкова.
Освен това е важно да си гарантираме сигурността на доставките и качеството на услугите.
В. Сега
√ Държавният резерв получи втора извънредна финансова инжекция
Преди месец кабинетът му отпусна 108 млн. лв., сега - още 156 млн.
Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" тихомълком се оказа сред галениците на хазната и
очевидно не дразни премиера с ударното нарастване на разходите си още в началото на годината. За втори път в рамките
на месец тя получи допълнително финансиране, което кой знае защо не е предвидено в бюджета й за 2018 г.
Правителството даде картбланш на агенцията да увеличи разходите си със 156 млн. лв., въпреки че според Закона за
държавния бюджет за 2018 г. тя има право да поема ангажименти за разходи само до 32.720 млн. лв. Парите ще отидат за
неясно каква инвестиционна програма.
Това е поредното допълнително финансиране, което кабинетът осигурява на Държавния резерв от началото на годината.
Само преди месец - на 19 януари, бе одобрена финансова инжекция от 108 млн. лв., също непланирана в бюджета. Парите
са предназначени за текущи, основни и аварийни ремонти на петролни бази, зърнобази, медицински бази и смесени бази,
както и за саниране, обследване и паспортизация на сградния фонд и съоръженията на резерва. Допълнителните разходи
се осигуряват от преструктуриране на централния бюджет.
За какво точно ще се разходват новите 156 млн., не става ясно от лаконичното прессъобщение на МС. В него се посочва
единствено, че с допълнителните средства "трябва да се обезпечи изпълнението на инвестиционната програма на
агенцията, така че тя да бъде изпълнена в срок - до 2022 г."
Нито в сайта на Държавния резерв, нито в публичното пространство може да бъде открита подобна инвестиционна
програма. Единствено от публикуваните цели на агенцията за 2018 г. разбираме, че през тази година като част от
инвестиционната програма за 2018-2022 г. трябва да се предприемат мерки по въвеждането в експлоатация на петролните
бази и по технологичното обновление на оборудването и инфраструктурата в останалите бази. Освен това в
експлоатационна готовност трябва да бъдат приведени индустриалните клонове, обслужващи отклоненията за жп
коловозите и коловозите до базите.
В края на 2017 г. Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет на Държавния резерв за 2016 г. Становището
на одитната институция бе, че има съществени отклонения в отчета и че той не дава вярна и честна представа за
финансовото състояние и имуществото на агенцията.
Отбрана
Допълнителен разход от 900 000 лв. ще получи и Министерството на отбраната. Средствата са планирани в централния
бюджет за 2018 г. за финансово осигуряване на приноса на България за Доверителния фонд на НАТО за поддържане на
Афганистанската национална армия, съобщиха от пресслужбата на МС.
√ Дежурството от дома се счита за работно време
Съдът на ЕС се произнесе по жалба на белгийски пожарникар за часовете, в които е "на разположение"
Дежурството, което работникът дава в дома си, като е длъжен да се отзове на повикване от работодателя в кратък срок,
трябва да се счита за "работно време", реши Съдът на ЕС в Люксембург. Той се произнесе по жалба на пожарникар от
Белгия. Задължението за физическо присъствие на определеното от работодателя място, както и задължението за явяване
на работното място в кратък срок ограничават твърде съществено възможността работникът да се посвети на други
дейности, казват съдиите.
В противопожарната служба в белгийски гр. Нивел работят професионални огнеборци и доброволци, които участват
наравно в работата на службата и дават редовни дежурства и такива "на разположение". Местният гражданин Руди Мацак,
който работи в частна компания, постъпва като доброволец в службата през 1981 г. През 2009 г. той завежда дело срещу
градската управа, за да получи парична компенсация за дежурствата си "на разположение" от дома, които според него
трябва да се отчитат като работно време. Получава отказ и обжалва в трудовия съд в Брюксел, който се допитва до Съда
на ЕС дали определението за работно време по смисъла на европейското законодателство може да се приложи в случая
на Мацак.
В решението си магистратите заявяват, че всички страни от ЕС трябва да прилагат определението от директивата за
"работно време" и "за време за почивка" по отношение на огнеборците, наети в обществените противопожарни служби.
Европейската директива не позволява на страните да прилагат друго определение за "работно време", макар че
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директивата позволява на страните да прилагат още по-благоприятни мерки за защита на безопасността и здравето на
работещите.
ЗАПЛАТА
Съдиите отбелязват, че директивата не засяга въпроса за размера на възнагражденията и това позволява на страните да
определят различно заплащане за "работното време" и за "времето за почивка".
В. Монитор
√ Пуснаха за обсъждане нов закон за виното: Връзват всички изби и винпроми в общ сървър
Всички изби и казани ще бъдат свързани в обща информационна система, която ще работи в реално време. Това е записано
в предложения за обществено обсъждане нов Закон за виното и спиртните напитки, с който ще се отмени старият.
Нормативният документ предвижда Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) да поддържа лозарски регистър,
който съдържа актуализирана информацията според еврорегламент от 2009 г. В него се вписват гроздопроизводителите с
управляваните от тях лозарски стопанства, винопроизводителите, включително производителите на ароматизирани
лозаро-винарски продукти, плодово вино, продукти на основата на плодово вино и производителите на оцет.
При регистрацията производителите получават уникален идентификационен номер (УИН), който се състои от осем цифри
и съдържа код за вида производител, данни за годината на вписване и пореден номер на вписването. Регистърът се
поддържа по начин, позволяващ съвместно функциониране или обмен на данни с Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК). Производителите, неосигурили достъп на служители на ИАЛВ до регистрираните по
реда на този закон производствени обекти за срок повече от 24 месеца от изпращане на уведомление за извършване на
проверка от ИАЛВ, се отписват служебно от регистъра с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.
Според изпълнителния директор на агенцията Красимир Коев с новия закон напълно ще се хармонизира българската
нормативна уредба във винения сектор с европейската. По думите му се облекчават всички процедури, като те се
електронизират максимално и се намалява административната тежест. „Компютрите в избите трябва да са включени в
единна система“, поясни Коев.
Economy.bg
√ Как да не нарушаваме правилата за защита на личните данни?
За затрудненията, с които се сблъсква бизнесът, и риска от санкции вижте какво сподели адв. д-р Цветослав Митев
От 25 май 2018 ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Той касае защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и поставя редица изисквания към бизнеса. С какви затруднения се сблъскват компаниите
при спазването на GDPR и на какво трябва да обърнат внимание? С тези въпроси се обърнахме към адв. д-р Цветослав
Митев, специалист с дългогодишен опит в областта на ИТ право, защита на данните, конкурентно право, корпоративно и
търговско право и др., преподавател по Право на ЕС в УНСС и вписан към Холандската адвокатска колегия - Брюксел.
Адв. Митев, по Ваши впечатления с какви затруднения се сблъсква бизнесът при спазването на GDPR?
Основно затруднение, с което се сблъсква бизнесът, е разбирането на някои от термините, въведени с GDPR. Например
терминът „мащабно обработване“ на лични данни. Той е обяснен по някакъв начин от Работната група 29, наследена в
новия режим от специален комитет, който реално продължава нейните правомощия и функции, но все още няма ясна
легална дефиниция.
Защо разбирането на този термин е важно?
Защото именно основно от този термин зависи прилагането на изключенията, съществуващи по GDPR, което живо вълнува
бизнеса. Защото е свързано с време, разходи, назначаване на хора. Защото именно от този термин основно ще излезе
отговорът на три важни въпроса. Длъжно ли е предприятието, администраторът в случая на лични данни, да назначи лице
по защита на данните; длъжен ли е да направи детайлен анализ, оценка на въздействието при обработка на лични данни
и на риска, който те създават, ако има такъв, и длъжен ли е съответно администраторът да въведе специални правила съответно вътрешни правила по повод воденето на т.нар. „регистър“. В каква детайлност? Тези три ключови въпроса
зависят основно от разтълкуването и прилагането на този термин.
Какви са вашите лични очаквания за това какво ще се разбира под мащабно обработване на лични данни?
Според мен редица предприятия ще останат под радара. Ще се обърне внимание на т.нар. Big Data компании, които
обработват повече данни в по-големи мащаби, реално, където имаме в по-голяма степен трансгранично пренасяне на
данни. Това според мен ще бъде акцентът. Поне в началото. В първите години. Което, разбира се, ще внесе едно
спокойствие в задължените субекти.
Ще окаже ли значение броят на служителите на компанията?
Това са част от изключенията – под 250 лица съответно няма да има нужда да се води регистър. Впрочем много
предприятия и в момента водят. Моята препоръка винаги, когато консултирам предприятия в тази насока, е да водят
някакъв регистър. В случай на проверка много по-лесно може да се обясни поведението на администратора. В бизнеса, в
едно предприятие винаги има обработка на данни и е добре да се знае потокът на тези данни.
Бихте ли споделили конкретни интересни примери или казуси от своята практика, свързани с GDPR?
Изясняването на термините е една от основните трудности, с които се сблъсква бизнесът, но далеч не е единствената.
Особено в някои по-специфични сектори, например при преводаческите агенции. При тях постъпва огромно количество
данни, някои от които са чувствителни. Какво се случва, когато един документ съдържа данните на множество лица? Всяко
едно от тях ли трябва да даде съгласие? Този казус предстои да бъде решен. Затегнат е режимът, предвидено е изрично
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като особен случай на чувствителни данни – видеонаблюдението. Говорим за Регламент, който е акт с директен ефект,
така че от значение ще бъде и практиката на Съда на европейския съюз.
На какво бихте посъветвали компаниите да обърнат внимание?
Това, което според мен си струва също да бъде разяснено е, че в момента част от компаниите си дават сметка, че GDPR е
само едно начало. По-голямата част от компаниите не си дават сметка за това. Паралелно с GDPR, който е така добре
медийно отразен, съществува със същата ключова дата 25 май 2018 г., един друг проект на Регламент, който също ще
започне да се прилага. Той в момента очаква първо четене в Европейския парламент. Касае така наречените „бисквитки“
и електронната комуникация – размяна на имейли и други съобщения и най-вече крайните устройства, крайните
софтуерни продукти и приложения, т.нар. браузери и подобни приложения - какво те съхраняват, къде го съхраняват. Тук
имаме един много ясен режим, който се задава - на разграничение на отделните видове „бисквитки“ и оттам съответно
редица компании, в ИТ бранша основно, ще се окажат в неизпълнение. Поне по предложението, което в момента е за
обсъждане в Европейския парламент, ясно се вижда, че има едно препращане към GDPR за по-голяма част от
терминологията, но в крайна сметка е една отделна материя. Софтуерните компании, разработчиците на браузери, на
приложения, подобни на браузери, ще трябва със сигурност да променят начина на функциониране на софтуера. Какво
означава това в практическо измерение? Например повечето браузери са зададени да одобряват всякакви видове
„бисквитки“, а сега ще трябва евентуално да е обратното и да е ясно информиран потребителят дали дава съгласие и за
какви видове „бисквитки“ дава своето съгласие. Тежестта ще бъде основно за ИТ компаниите, за потребителите ще бъде
едно облекчение.
Освен в областта на защита на личните данни, имате богат опит и в областта на защита на конкуренцията.
Виждате ли прилики между двете?
На практика това е според мен целта, която е задала Европейската комисия в момента - да се стигне до изравняване на
двата режима като тежест. От много години се занимавам с конкуренция, имам и докторат в тази област и за мен този
паралел е много ясен и логичен. Отново говорим за административни санкции, отново говорим за режим, който се задава
по линия на учредителните договори и от много, много години вече има достатъчно практика за прилагане правилата на
конкуренцията. Точно в призмата на налагане на санкции има един паралел за налагане на санкции до определен процент
от оборота - при конкуренцията до 10% . И то отново могат да бъдат привличани дружествата майки, което се вижда ясно
и по режима, който се задава по линия на Общия регламент за защита на личните данни. Тук, разбира се, все още е до 4%.
Но така или иначе това е тенденцията. Дори има един елемент на много по-голяма строгост, защото при правилата на
защита на конкуренцията засега Европейската комисия е избрала подход, при който не може да се търси наказателна
отговорност. Което не е случаят в САЩ или в трети страни. Там още по-сериозно са въведени тези правила. Докато тук, в
режима на защита на личните данни имаме една възможност за реализиране на наказателна отговорност. Държавите
решават. Тази възможност може да бъде упражнена чрез приемане на допълнителни мерки съответно в националното
законодателство. Специално в случая на България това не е реализирано, но е зададено като възможност на органа. Т.е.
счита се, че защитата на личните данни по някакъв начин създава много по-голям риск, отколкото нарушаването на
правилата на конкуренцията. Защото тук се касят пряко гражданите.
Като че ли повечето хора разглеждат GDPR като набор от мерки, които са насочени срещу големите компании,
събиращи лични данни. По какъв начин засяга Регламентът държавната администрация?
GDPR е едно логично следствие на един много по-голям процес т.нар. Digital Agenda – въвеждането на информационни
технологии в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Аз се занимавам по-интензивно
с тази материя някъде от 2011-2012 година. Тогава още беше проект GDPR и той беше изключително необходим на тези
процеси на електронизация и на електронно управление. Тогава не съществуваше още Законът за електронна
идентификация в България, на който съм горд, че съм съавтор. Реално именно процесите на електронно управление
основно наложиха възникването на този документ. Макар че източниците на правото на ЕС не специфицират
законодателен инструмент - „кодекс“, реално този Регламент в случая се явява една кодификация на множество
декларации и обсъждания, например Уругвайската декларация от 2012 година. Тя беше издадена на много високо ниво
по време на Конференцията на комисарите в областта на защита на личните данни от всички държави членки. Още тогава
профилирането беше идентифицирано като проблем. Подробно беше засегнато в тази декларация как автоматизираната
обработка на лични данни предстои, ще се случи и трябва да се вземат изключително сериозни мерки, за да не се стигне
до нежелано профилиране. Основна защита се дава на лицата, защото те биха били потърпевши, ако профилирането не
беше сложено в тези рамки, в които в момента съществува. Неслучайно в Закона за електронната идентификация имаме
възможност за секторен идентификатор именно заради чувствителните данни – за данни, свързани с електронно
гласуване, за данни, свързани със здравния статус на гражданина. Секторните идентификатори ще навлязат и ефективно
ще бъдат въведени, както е в много други държави в Европейския съюз към днешна дата – Австрия, Естония и др.
Темата за санкциите е често дискутирана, предвиждат се големи глоби. Според Вас прекалено голямо внимание ли се
обръща на този въпрос?
Действително е предвидена възможност да бъде реализирана наказателна отговорност и според мен ще се стигне и до
този етап. Аз имам и публикации по темата, които са в различна посока от основния ъгъл на отразяване, водещ до едно
сплашване. Това, което съм се опитал да отбележа е, все пак да не забравяме, че има едни ясни критерии за налагане или
неналагане на санкциите. Съответно ще се вземат предвид естеството, продължителността на нарушенията, тяхната
сериозност, значимост – много, много фактори, които са посочени съответно, така че да няма едно произволно налагане
на санкции.

9

Agro.bg
√ Изплатени са над 91 млн. лева за необлагодетелствани райони
Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи,
допустими за подпомагане“
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с
природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 68 975 673
лева. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни
ограничения“) са разплатени 22 194 973 лева.
Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за
прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.
Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи,
допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните
двойно заявени площи за Кампания 2017 г.
Sinor.bg
√ На 28 февруари мониторинговият комитет на ПРСР ще одобри критериите за оценка по мерки 16,1 и 6,4
Все още няма яснота за критериите за оценка на проектите за иновации
В последния ден от месеца министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е насрочило заседание на комитета
по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), на което ще се гледат важни проекти,
свързани с отварянето на мерките 6,4 за неземеделски дейности, прилагани от млади фермери, и 16,1 - за иновации в
земеделието. Това съобщиха участници в комитета, които са членове и на работните групи по създаването на критериите,
необходими за оценка на проектите.
За 23 февруари е насрочено поредното заседание на работната група за определяне на критериите за подмярка 6,4, където
на този етап няма сериозни разминавания между браншовите организации и администрацията, посочиха за Синор.БГ
участници в тези групи. За първи път МЗХГ е приело аргументите, представени от земеделските производители и
останалите участници в работната група, така че тези критерии да бъдат работещи.
Очакванията са още в петък изискванията при оценяването на проектите за неземеделски дейности да бъдат одобрени,
така че на 28 февруари мониторинговият комитет да приеме окончателно.
На този етап няма яснота как точно ще бъдат оценявани кандидатстващите по подмярка 16,1 за иновации. Засега е решено
тази мярка да се ръководи директно от министерството. Колкото за насоките за прилагането й, подробностите вероятно
ще станат ясни на 28 февруари.
Agro Novinite
√ Момчил Неков: Започваме реални действия срещу двойния стандарт за храните в ЕС
Момчил Неков е роден на 13 май 1986 г. в Силистра. Магистър по „Политически мениджмънт” в СУ „Св. Климент
Охридски” и магистър по „Международни икономически отношения” в УНСС. От 2013 година е докторант във
Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на две книги с политологични изследвания.До
избирането му за член на Европейския парламент, Неков работи като инспектор и старши инспектор в Дирекция
„Правни производства и надзор” в Комисия за защита на личните данни на Република България.На 25 май 2014 г. е
избран за член на Европейския парламент от листата на БСП.В ЕП Момчил Неков работи в комисиите по „Земеделие
и развитие на селските региони” и „Култура и образование” . Той е член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с
държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за планинските региони, за
биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното
наследство и европейските културни маршрути, за спорта. Основен приоритет в работата му е отстояване на
интересите на българските земеделски производители в Европейския съюз.
– Г-н Неков, на 15 февруари представители на парламентарните земеделски комисии в страните от Вишеградската
четворка (Полша, Чехия, Словакия и Унгария) гласуваха за единни стандарти за качество на продуктите във всички
страни от ЕС. Какви мерки се предприемат в България?
През януари проведохме работна среща, която имаше за цел да оформим официален български мандат и позиция по
темата с двойния стандарт. Те бяха основата на парламентарно становище по темата което ми предстои да представя в ЕП.
Недопустимо е да има разлики в качеството на храните в единния европейски пазар.
Наличието на двоен стандарт е дискриминация
Наличието на двоен стандарт е дискриминация. Неприемливо е продукти с една и съща опаковка в Западна Европа да
съдържат например захар, а в Източна Европа – глюкозо-фруктозен сироп.
– Защо според Вас това е проблем? Потребителите купуват продукт без притеснение, виждайки че е от
разпознаваема и западна марка.
Потребителите правят асоциативна връзка между марка, продукт и качество, очаквайки еднакво качество за продукт от
една и съща марка, предлаган както на територията на тяхната държава, така и в другите държави членки. Продажбата на
идентични продукти с умишлено различен състав представлява нелоялна търговска и производствена практика спрямо
потребителите в различни части на Съюза.
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Смятаме, че е необходимо да се предприемат стъпки на равнище ЕС за прекратяване на нелоялните търговски практики
спрямо потребителите. Да се разработи подходящо законодателство на равнище ЕС и да се приеме общ стандарт за
вземане на проби.
– Бяха направени редица изследвания в лицензирани лаборатории в България, Чехия, Хърватия, Унгария и Словакия за
съдържанието и етикетирането на продукти. Какво показват резултатите?
Тези анализи показват по-ниско съдържание на месо и други съставки в някои продукти. В повечето случаи тези
разминавания са в страните, които се присъединиха към ЕС през 2004, 2007 и 2013 г. Резултатите показаха случаи, в които
еднакви продукти се предлагат на значително по-висока цена в тези страни в сравнение с т.нар. стари държави членки.
Предвиден е ресурс от 2 милиона евро за изготвяне на методология и провеждане на анализи за сравняване на
хранителните продукти в различните държави членки. Очакваме анализите да бъдат финализирани в най-кратки срокове,
препоръчително през 2018 г.
– Но докато се правят тези анализи и траят всички политически дебати относно двойния стандарт при храните хората
продължават да консумират продукти с по-ниско качество от тези в Западна Европа. Рисковете за децата са още поголеми…
България е в топ 5 в Европа по затлъстяване при децата. И това в основни линии се дължи на некачествената храна.
Производителите се оправдават с вкусовите предпочитания на потребителите. Но как са разбрали какви са вкусовете на
бебетата, за да предлагат една и съща марка бебешка храна с различно съдържание за Западна и за Централна и Източна
Европа?
– Кога ще мине периодът на констатациите и ще се премине към действия?
В началото на месец февруари внесох в Европейския парламент становище за двойното качество на продуктите на единния
пазар. Предлагам създаване на контролен орган в Европейския съюз който да следи за това дали се предлага еднакво
съдържание за един и същи продукт. Напълно логично за мен е да има такъв орган и той да е в страна като България,
където проблемът реално съществува.
– Какви са Вашите конкретни предложения за намиране на решение на този проблем?
Трябва промяна в директивата от 2005 г. за Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители, като
практиките от вида „двоен стандарт“ бъдат окончателно забранени.
Тъй като това ще бъде дълъг процес, предлагам докато това стане факт, да се въведе преходна, ограничена във времето
мярка, която да дава видимост на инициативите на бизнеса за работа с местни рецепти, чрез въвеждане обозначение на
това по чия местна рецепта е изготвен съответният продукт, с което се спазва правото на информиран избор и
предпочитания на потребителите. Например: „напитка по българска рецепта“.
Тъй като проблемът е свързан с функционирането на единния пазар, за мен е логично да има едно европейско звено,
което да след за това дали различни продукти се предлагат с различно качество. Европейците трябва да бъда третирани
по еднакъв начин, не зависимо дали са в Малко Търново, в Мюнхен или Милано.
Kапитал
√ Графика на деня: България е сред страните с най-бърз мобилен интернет
България е в топ 10 на държавите с най-бърз мобилен интернет в света, показват данни на британската анализаторска
компания OpenSignal, представени от статистическата платформа Statista. Според тях към четвъртото тримесечие на 2017
г. средната скорост на даунлоуд в страната е била 33.3 Mbps. Средно за света показателят вече достига 16.9 Mbps, като
през последните месеци анализаторите отчитат подобрение в някои региони и особено в Европа.
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БНР
√ МАЕ: Китай възнамерява да надмине САЩ като най-голямата ядрена енергийна нация
През следващите 20 години Китай е на път да увеличил повече от три пъти своя капацитет за производство на атомна
енергия, като по този начин изпревари САЩ, за да се превърне в най-големият производител на ядрена енергия в света,
прогнозира Международната агенция по енергетика (МАЕ), съобщава MarketWatch.
Говорейки в сряда по време на конференцията "Международната седмица на петрола" в Лондон, изпълнителният
директор на МАЕ Фатих Бирол изрази опасения, че за разлика от Китай, САЩ и Европа не инвестират достатъчно в ядрената
енергетика.
Китай се завръща по-силен. Днес в процес на изграждане са около 60 ядрени електроцентрали, като повече от една трета
от тях се намират в Китай. В резултат на това скоро ще видим, че Китай ще изпревари Съединените щати като ядрена сила
номер 1 в света, посочи той.
Фатих Бирол отбеляза, че от 60-те години на миналия век насам САЩ се явяваше световен лидер в областта на ядрената
енергетика, но наличието на две тенденции заплашват това първо място: много слабо добавяне на нови ядрените
мощности и липсата на разширяване на живота на съществуващите атомни централи. Той допълни, че същото се отнася и
за Европа, където основен ядрен играч в лицето на Франция отчита през последните години рязко намаляване на
производството на ядрена енергия.
Ако тези тенденции останат в сила и занапред, ядреният енергиен капаците на САЩ ще се сви от настоящите 20% (от
общото електропроизводство) до едва 7%, посочи изпълнителният директор на МАЕ. Това може да има редица последици
по отношение на глобалния енергиен бизнес. Мога да ви кажа, че това, което се случва с ядрената енергия, е същата
история, на която бяхме свидетели по отношение на слънчевата енергия. Китай се учеше, развивайки този бизнес чрез
намаляване на разходите, поради което сега е готов да изнася своята технология, която е много по-рентабилна от редица
други. По този начин китайците вече конкурират установени износители като САЩ, Япония, Корея и някои европейски
държави, каза Фатих Бирол.
Шефът на МАЕ очаква Китай да надмине САЩ и да се превърне в най-голямата ядрена нация в света след 2030-а година
(виж графиката, представена от Международната агенция по енергетика).

Навлизането на Китай в ядрената енергетика
идва в момент, когато страната промени
курса си от икономика, фокусирана в бърз
растеж, основан на производството, за да
измъкне населението от бедността, към
икономика, основана на услугите, със силен
акцент върху чистата енергия. Тази политика
спечели допълнителна подкрепа през
миналата година, когато китайският
премиер Ли Къцян обеща "да направи
отново синьо задименото небе" над
неговата страна.
МАЕ очаква капацитетът на ядрените
мощности в Китай да съставлява 4% от
общото количество електроенергия, произведено в страната през 2040-а година в сравнение с 2% през 2016-а година,
показват данни на уебсайта на агенцията. Цялостното предлагане на енергия от всичките енергийни източници на страната
се очаква да се удвои от 1625 гигавата през 2016-а до 3118 гигавата през 2040-а година. Това означава, че само ядреният
капацитет на Китай се очаква да надхвърли трикратно досегашните 32,5 гигавата, достигайки около 127,52 гигавата.
Фатих Бирол също така определи политиката на Китай "да направи небето отново синьо" като едно от четирите "големи
размествания на пластовете", които ще променят енергийните пазари през следващите десетилетия.
Ще ви дам един пример. Само преди пет месеца китайското правителство взе решение да ограничи използването на
въглища и да се насочи към втечнен природен газ (LNG). В резултат на това китайският внос на втечнен природен газ се е
увеличил с повече от 50%, а самите цени на LNG са се удвоили от 6 до 12 долара в Азиатско-тихоокеанския регион, отбеляза
той. Когато Китай се променя, всичко се променя... Новите енергийни политики на Китай означават и нова фаза за
глобалните енергийни пазари, добави той.
Другите три големи промени (размествания на пластовете на енергийните пазари), според изпълнителният директор на
МАЕ, са производството на шистов петрол и газ в САЩ, слънчевата енергия и "електрификацията на нашите икономики".

Profit.bg
√ Доларът поевтинява, след като възстановяването му изгуби инерция
Азиатските акции тръгнаха нагоре днес, след като коментари от страна на представители на Федералния резерв разсеяха
опасенията около по-бързото вдигане на лихвите в САЩ. В същото време, считаната за валута убежище йена запази ръста

12

си - на фона на нарасналата волатилност на пазарите. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 1%, след като в
предходната седмица отчете повишение от 3.9%.
Индексът обаче все още губи над 4% за февруари, след пониженията от началото на месеца. Японският индекс Nikkei се
повиши с 0.4%, докато южнокорейският KOSPI добави 1.1%. Китайският SSE Composite и индексът на сините чипове CSI300
се повишиха с по 0.7%.
Всички азиатски пазари, с изключение на Филипините, отчетоха повишения след разпродажбите от четвъртък, след като
протоколът от последната среща на Фед показа, че представителите на финансовата институции са уверени в състоянието
на икономиката.
Това накара някои инвеститори да очакват по-голяма вероятност от по-бързо вдигане на лихвите.
Президентът на подразделението на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард опита да разсее очакванията за четири вдигания на
лихвите през 2018 г., заявявайки, че централната банка трябва да внимава с прекалено бързите вдигания на лихвите, тъй
като това може да забави икономиката.
Това бе достатъчно да изстреля щатските акции нагоре, въпреки негативното представяне на азиатските и европейските
пазари преди това. На Уолстрийт Dow Jones добави 0.7%, S&P 500 се повиши леко, а Nasdaq изгуби 0.11%.
При валутите доларът поевтинява днес, след като възстановяването му през тази седмица изгуби инерция, в резултат на
това, че лихвите по щатския дълг отстъпиха от своите върхове.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации за последно бе 2.9317%, след като в сряда нарасна до 4-годишен
връх от 2.957%.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.2311 спрямо долара, след като поскъпна с 0.4% в предходния ден. Валутата
губи 0.75% от началото на седмицата, след като преди това на 16 февруари поскъпна до тригодишен връх от 1.2556 долара.
Йената, която се облагодетелства в периоди с висока волатилност или несигурност, нарасна с близо 1% вчера и за последно
се търгуваше на ниво от 106.8 йени спрямо долара.
Цените на петрола се движеха близо до двуседмични върхове, подкрепени от по-ниските петролни запаси в САЩ. Ръстът
обаче бе ограничен от повишение на износа на САЩ.
Щатският лек суров петрол поскъпна с 6 цента, до 62.83 долара за барел, докато брентът изгуби 1 цент, до 66.38 долара за
барел. Спот цената на златото се понижи до 1 329.01 долара за тройунция.
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