Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Nova TV
√ РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК: 4 месеца допълнително, докато детето навърши 12 години
4 месеца допълнителен отпуск за отглеждане на дете. Идеята ще бъде обсъдена по време на Българското
европредседателство. Очаква се да бъде взето решение по директивата за по-добро балансиране на професионалния и
личния живот.
Предложението е както майките, така и бащите да имат право на общо 4-месечен платен отпуск, който да ползват на части
докато детето навърши 12 години.
Отпускът ще е отделно от този по майчинство, който у нас е най-дългият в цяла Европа. За разлика от Португалия, Швеция
или Германия, където след раждане се дават по-малко от 10 седмици, то в страната ни те са цели 52.
И нещо любопитно. Близо 400 бащи у нас през миналата година са решили да се грижат за децата си, за да могат жените
им да тръгнат на работа. Това са мъже, които са поели грижите за детето между 6 и 24-месечната му възраст.
Да си на пълен работен ден и майка на три деца не е лесно дори когато разчиташ на помощ от бащата, признава Венета.
„Малкото ни дете беше болно 2 или 3 пъти тази зима, докато се оправи минават три седмици и някой от нас е постоянно
вкъщи”, оплаква се Венета Арабска, родител.
Допълнителните дни в грижа за детето ще доведат до по-гъвкаво работно време и по-малко болнични, смятат от
социалното ведомство.
„За страни като България, където имаме дълга лятна ваканция или както тази зима например имаше грипни ваканции,
такъв тип отпуск би бил много полезен за работещите родители”, обяснява зам.-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова.
Но 4 месеца, разделени на 12 години, са недостатъчни, изчислява Венета.
„Трябва всяка година до навършване на децата на 6-7 години да има по един допълнителен месец отпуска за родителя, за
да може, когато е болно детето, той да реагира”, казва Венета.
Оказва се обаче, че за много от страните-членки дори и 4 месеца не са приемливи.
„В много от случаите финансовите министри са "против", социалните са "за". Притесненията дори и на големи страни като
Франция и Германия са, че тази законодателна инициатива поражда доста финансови ангажименти за бюджета”, казва
още зам.-министърът на труда социалната политика Зорница Русинова.
Прогнозата е, че на срещата у нас компромис все пак ще бъде постигнат, но отпускът може да се съкрати до два или три
месеца. Дългото отсъствие от работа води до деквалификацията на майките, а от там и до по-ниски възнаграждения и пониски пенсии, смятат работодателите.
„В България имаме най-дългото майчинство в ЕС. Ние бихме предложили, ако такава директива се приеме, тези нови 2
или 3, или 4 месеца отпуска да са в това число, а не допълнително над двете години”, коментира Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Така бонусът към майчинството ще е само за държавите, в които то е по-кратко. Но дори и у нас родителите да не получат
правото на отпуск за отглеждане на детето, трябва да се чувстват защитени, твърди Венета.
„Да знаят, че те могат да гледат бъдещето на България спокойно и след това, когато се върнат на работа няма да им кажат:
"ама ти беше толкова време болнични или толкова дни отпуска, заради детето, айде сега моля те да си подадеш молбата
за напускане", казва още Венета.
Обсъждането на новата директива ще е на 15-и март.
Вижте повече във видеото.
News.bg
√ Допълнителен отпуск за родителите обсъждат на форум у нас
Четири месеца допълнителен отпуск за родителите до навършването на 12 години на детето. Той ще може да се ползва
на части от двамата родители и ще е отделно от този по майчинвство. Това предложение ще се обсъди на еврофорум в
София на 15 март, съобщиха Нова телевизия и "Сега".
Очаква се компромис да бъде постигнат, но отпускът може да се съкрати до два или три месеца.
"В много от случаите финансовите министри са "против", социалните са "за". Притесненията дори и на големи страни като
Франция и Германия са, че тази законодателна инициатива поражда доста финансови ангажименти за бюджета",
коментира зам.-министърът на труда социалната политика Зорница Русинова.
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Дългото отсъствие от работа води до деквалификацията на майките, както и до по-ниски възнаграждения и по-ниски
пенсии, смятат работодателите.
"В България имаме най-дългото майчинство в ЕС. Ние бихме предложили, ако такава директива се приеме, тези нови 2
или 3, или 4 месеца отпуск да са в това число, а не допълнително над двете години", коментира Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
За разлика от Португалия, Швеция или Германия, където след раждане се дават по-малко от 10 седмици, то у нас
високоплатеното майчинство е една година.
В. Сега
√ ЕС може да въведе още 4 месеца отпуск за гледане на дете
Идеята за въвеждане на допълнителен 4-месечен отпуск за отглеждане на дете ще бъде обсъдена на 15 март в рамките на
българското председателство на Съвета на Европа, съобщи Нова тв. Промяната може да стане част от директивата за подобро балансиране на професионалния и личния живот.
Предложението е както майките, така и бащите да имат право на още общо 4-месечен платен отпуск, който да ползват на
части, докато детето навърши 12 години. Идеята е новият отпуск да може да се ползва по време на летни ваканции или
ако детето боледува. Допълнителните дни ще доведат до по-гъвкаво работно време и по-малко болнични, смятат от
социалното ведомство.
"В много от случаите финансовите министри са "против", социалните са "за". Притесненията дори и на големи страни като
Франция и Германия са, че тази законодателна инициатива поражда доста финансови ангажименти за бюджета",
коментира обаче зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Освен това България има найдългото майчинство - 52 седмици високо платено и още толкова с по-ниско обезщетение, за разлика от редица страни в
ЕС, където за раждане и отглеждане на дете се дават под 10 седмици платен отпуск.
Очаква се, че на срещата у нас компромис все пак ще бъде постигнат, но отпускът може да се съкрати до два или три
месеца. Дългото отсъствие от работа води до деквалификацията на майките, а оттам и до по-ниски възнаграждения и пониски пенсии, смятат работодателите. "Ние бихме предложили, ако такава директива се приеме, тези нови 2 или 3, или 4
месеца отпуск да са в това число, а не допълнително над двете години", коментира Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Petel.bg
√ Обсъжда се 4 месеца допълнителен отпуск докато детето навърши 12 г.
Предложението е в нова евродиректива, която ще се обсъжда на 15 март
Родителите да имат право на 4 месеца допълнителен отпуск до навършването на 12 години на детето - такова
предложение ще се обсъжда на еврофорум в София на 15 март, съобщи Нова телевизия. Идеята е залегнала в директива
за по-добър баланс на професионалния и личния живот. Отпускът ще може да се ползва на части и от двамата родители и
ще бъде отделно от отпуска по майчинство.
"В много от случаите финансовите министри са "против", социалните са "за". Притесненията дори и на големи страни като
Франция и Германия са, че тази законодателна инициатива поражда доста финансови ангажименти за бюджета”,
коментира зам.-министърът на труда социалната политика Зорница Русинова.
Прогнозата е, че на срещата у нас компромис все пак ще бъде постигнат, но отпускът може да се съкрати до два или три
месеца. Дългото отсъствие от работа води до деквалификацията на майките, а от там и до по-ниски възнаграждения и пониски пенсии, смятат работодателите.
„В България имаме най-дългото майчинство в ЕС. Ние бихме предложили, ако такава директива се приеме, тези нови 2
или 3, или 4 месеца отпуск да са в това число, а не допълнително над двете години”, коментира Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. За разлика от Португалия, Швеция или Германия, където след
раждане се дават по-малко от 10 седмици, то у нас високоплатеното майчинство е една година.
Dnes.bg
√ Работодателите: Не се плашете от вноса на работници!
Най-острият проблем в родната икономика е липсата на работна ръка
Компании, които са правили проучване и не са инвестирали тук, заради липсата на човешки ресурси, са десетки и стотици.
Това е най-острият проблем, който стои пред икономиката на страната, той задържа нашето развитие. Така коментира
липсата на работна ръка Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в
ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
„Липсват хора за работа с всякаква квалификация. Скоро стана ясно, че Асоциацията на овцевъдите търси 1000 пастири.
Като тръгнем от хора, за чиято работа не се предполага никаква квалификация, и стигнем до ИТ сектора, където вчера при
връчването на наградите на БАИТ председателят каза, че това е болезнено остър проблем“.
Според него това не е проблем за големите компании, защото те ще си намерят кадри от държавни администрации и от
банки, като дават добри заплати.
„Той е проблем за икономиката, за малкия и средния бизнес, които няма да могат да въвеждат информационните
технологии и да цифровизират индустрията“.
Велев смята, че у нас този проблем не се решава адекватно.
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„Има всякакви популистични възгласи, че ако внесем работници от чужбина, ще замръзнат заплатите. Нищо такова няма
да се случи. Ние трябва да облекчим още повече вноса. Много малко от предложенията, които направихме, бяха приети
именно от такива неоснователни страхове. А всъщност това, което предложихме, е да се следва европейското
законодателство. Ние тук имаме много ограничения, които въобще не са предвидени в него“
Investor.bg
√ Велев: Стотици са фирмите, отказали се да инвестират у нас заради липсата на кадри
Това е проблем за малкия и средния бизнес, който няма да може да въвежда технологии и да цифровизира индустрията
Компаниите, които не са инвестирали в България заради липсата на човешки ресурси, са десетки и стотици. Това е найострият проблем, който стои пред икономиката на страната, той задържа развитието. Така коментира липсата на работна
ръка Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаването „Светът е
бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.
Вече редица компании започнаха да се изтеглят от България заради този проблем. В средносрочен план страната има
нужда от поне 500 хиляди души работна ръка, подчерта той.
По думите му липсват хора за работа с всякаква квалификация. “Скоро стана ясно, че Асоциацията на овцевъдите търси
1000 пастири. Като тръгнем от хора, за чиято работа не се предполага никаква квалификация, и стигнем до IT сектора,
където е болезнено остър проблем”, каза Велев.
Според него това не е проблем за големите компании, защото те ще си намерят кадри от държавни администрации и от
банки, като дават добри заплати. Но е проблем за малкия и средния бизнес, който няма да може да въвежда
информационни технологии и да цифровизира индустрията, обясни той.
Велев смята, че у нас този казус не се решава адекватно.
„Има всякакви популистични възгласи, че ако внесем работници от чужбина, ще замръзнат заплатите. Нищо такова няма
да се случи. Ние трябва да облекчим още повече вноса на работна ръка“, заяви той.
Велев обясни, че много малко от законовите предложения, които бизнесът е направил, са били приети именно заради
такива неоснователни страхове.
"Всъщност това, което предложихме, е да се следва европейското законодателство. Ние тук имаме много ограничения,
които въобще не са предвидени в него", отчете председателят на АИКБ.
Budilnik.com
√ Работодателите: Не се плашете от вноса на работници!
Най-острият проблем в родната икономика е липсата на работна ръка
Компании, които са правили проучване и не са инвестирали тук, заради липсата на човешки ресурси, са десетки и стотици.
Това е най-острият проблем, който стои пред икономиката на страната, той задържа нашето развитие. Така коментира
липсата на работна ръка Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в
ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
„Липсват хора за работа с всякаква квалификация. Скоро стана ясно, че Асоциацията на овцевъдите търси 1000 пастири.
Като тръгнем от хора, за чиято работа не се предполага никаква квалификация, и стигнем до ИТ сектора, където вчера при
връчването на наградите на БАИТ председателят каза, че това е болезнено остър проблем“.
Според него това не е проблем за големите компании, защото те ще си намерят кадри от държавни администрации и от
банки, като дават добри заплати.
„Той е проблем за икономиката, за малкия и средния бизнес, които няма да могат да въвеждат информационните
технологии и да цифровизират индустрията“.
Велев смята, че у нас този проблем не се решава адекватно.
„Има всякакви популистични възгласи, че ако внесем работници от чужбина, ще замръзнат заплатите. Нищо такова няма
да се случи. Ние трябва да облекчим още повече вноса. Много малко от предложенията, които направихме, бяха приети
именно от такива неоснователни страхове. А всъщност това, което предложихме, е да се следва европейското
законодателство. Ние тук имаме много ограничения, които въобще не са предвидени в него“.
Actualno.com
√ Предлагат ЕС да въведе още 4 месеца отпуск за отглеждане на дете
Идеята за въвеждане на допълнителен 4-месечен отпуск за отглеждане на дете ще бъде обсъдена на 15 март в рамките на
Българското председателство на Съвета на ЕС. Промяната може да стане част от директивата за по-добро балансиране на
професионалния и личния живот.
Предложението е както майките, така и бащите да имат право на още общо 4-месечен платен отпуск, който да ползват на
части, докато детето навърши 12 години. Идеята е новият отпуск да може да се ползва по време на летни ваканции или
ако детето боледува. Допълнителните дни ще доведат до по-гъвкаво работно време и по-малко болнични, смятат от
Социалното ведомство, пише вестник "Сега".
"В много от случаите финансовите министри са "против", социалните са "за". Притесненията дори и на големи страни като
Франция и Германия са, че тази законодателна инициатива поражда доста финансови ангажименти за бюджета",
коментира обаче зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Освен това България има най-
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дългото майчинство - 52 седмици високо платено и още толкова с по-ниско обезщетение, за разлика от редица страни в
ЕС, където за раждане и отглеждане на дете се дават под 10 седмици платен отпуск.
Очаква се, че на срещата у нас компромис все пак ще бъде постигнат, но отпускът може да се съкрати до два или три
месеца. Дългото отсъствие от работа води до деквалификацията на майките, а оттам и до по-ниски възнаграждения и пониски пенсии, смятат работодателите. "Ние бихме предложили, ако такава директива се приеме, тези нови 2 или 3, или 4
месеца отпуск да са в това число, а не допълнително над двете години", коментира по-рано Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ S&P потвърди рейтинга на София
Рейтингът на Столичната община бе повишен през декември от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в
групата на "инвестиционните рейтинги"
Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standard & Poor's, беше потвърден на “BBB”, съобщиха от пресцентъра на общината.
В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на
дела на общината в "Общинска банка" АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор
"Условни задължения", които от "Високи" стават "Умерени", пише в документа на агенцията.
Рейтингът на София бе повишен през декември м.г. от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в групата на т. нар.
„инвестиционни рейтинги“. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата
програма на столицата.
От агенцията отчитат добрата работа на общинската администрация за поддържане на финансова стабилност и високо
ниво на собствени приходи на Столична община, обясни зам.-кметът на София Дончо Барбалов.
Според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София за 2018 г. приходите в общинската хазна през първите
два месеца на годината са с над 5, 3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Общо 87, 2 млн.
лв. са постъпленията (данъчни и неданъчни) през януари и февруари.
От имуществени данъци приходите са в размер на 46, 6 млн. лв. В това число от данък сгради са постъпили 14,16 млн. лв.,
а от данъка върху моторните превозни средства - 16,6 млн. лв.
При данъка върху възмездното придобиване на имоти има увеличение с близо 4 млн. лв. През януари и февруари по това
перо в общинската хазна са влезли над 14,3 млн. лв. Според изявления на брокерски компании търсенето на имотния
пазар в София през тази година е стабилно, което се отразява положително на приходите от данъци при сключване на
сделки.
Постъпленията от такса битови отпадъци до момента са над 21 млн. лв., а общо неданъчните приходи за първите два
месеца на годината са над 40,6 млн. лв.
√ М. Стоянова: Приоритет за България е изграждането на единна визия за бъдещето на Европа
Единството, справедливостта и кохезията са ключ към засилване на социалното измерение на ЕС и просперитет в
дългосрочен план, коментира депутатът в Брюксел
През следващите месеци основен приоритет на България като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз
(ЕС) е работата в посока изграждане на единна визия за бъдещето на Европа. Ето защо смятам, че е необходимо да
продължим да настояваме за по-ефективно прилагане на солидарността, отговорността и кохезията като водещи,
хоризонтални принципи на интеграцията - важни за безпроблемното реализиране на ключови политики на Съюза.
Това заяви в Брюксел народният представител от ГЕРБ и председател на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.
В белгийската столица тя е участвала в заседание на политическата група на ЕНП с представители на националните
парламенти от партиите членки на ЕНП, уточнява се в съобщението.
Основните теми на конференцията са приоритети и новите предизвикателства пред Бюджета на ЕС и реформата в Общата
селскостопанска политика.
В събитието участват още заместник-председателят на Групата на ЕНП в ЕП Естер де Ланг, заместник-председателят на ЕК,
отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността - Юрки Катайнен, генералният секретар
на ЕНП Антонио Лопес, председателят на Конституционната комисия на ЕП Данута Хюбнер, европейският комисар за
земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, както и депутатът от ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по
бюджет и финанси Евгения Ангелова.
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"Единството, справедливостта и кохезията са ключ към засилване на социалното измерение на ЕС и просперитет в
дългосрочен план. По време на първото ни Председателство насочваме усилията си за надграждане на резултатите, които
вече са постигнати в рамките на дебата за бъдещето на труда", посочи Стоянова пред присъстващите.
"Темата на първа сесия "Бюджет на Европейския съюз: съществуващи приоритети и нови предизвикателства" следва да
бъде разгледана в контекста на бъдещата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. Тя, от своя страна, очертава
представата за просперираща и сигурна Европа, основана на силно конкурентна, социална пазарна икономика", подчерта
председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси.
Тя допълни, че в рамките на следващия програмен период традиционните политики на ЕС трябва да имат първостепенно
значение, тъй като, от една страна, те представляват средство за насърчаване на икономическия растеж и
конкурентоспособност на Съюза в глобален мащаб, а от друга - допринасят за постигането на целите, отнасящи се до
опазването на околната среда.
По думите й въпросът за запазването на кохезионната политика като основна инвестиционна политика на ЕС, която
стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места, е ключов за бюджета на Съюза след 2020 г. Според
Менда Стоянова кохезионната политика трябва да бъде насочена повече към осъществяването на реални и количествено
измерими резултати, достигайки до максимален брой европейски граждани. "Ето защо е важно усилията на страните
членки да бъдат съсредоточени върху интегрирания подход и синергията", отбеляза тя.
Менда Стоянова коментира и Общата селскостопанска политика след 2020 г. Тя посочи, че българското председателство
ще насочи своите усилия към реформата в този сектор. "От значение за нейното модернизиране са научният подход и
прилагането и въвеждането на иновации. Изцяло финансираните от ЕС директни плащания по Общата селскостопанска
политика трябва да се запазят като гарантиращи стабилността и доходите в отрасъла", каза още депутатът от ГЕРБ.
В рамките на форума Евгения Ангелова участва и в панела за дейността на мрежата от млади членове на ЕНП. На него
координаторът на младите членове на ЕНП - Том Ванденкенделаре, ги запозна с бъдещите инициативи на организацията.
Econ.bg
√ В парламента обсъждат либерализацията на енергийният пазар
Свободният енергиен пазар ще бъде тема на кръгла маса, която ще се състои във вторник в парламента, съобщава Нова
ТВ.
Депутатите и председателят на енергийния регулатор ще обсъждат промените в основния енергиен закон, с които
системата да достигне пълна либерализация.
Според вносителите на промените от ГЕРБ новите текстове ще дадат възможност продавачите на енергия на българската
независима борса да станат близо 100. Предвижда се на свободния пазар да излязат производители, които до сега имаха
преференциални условия. Това, според управляващите, щяло да покаже, че цената на борсата е пазарна.
В. Дума
√ До 20 март започвало изграждането на новия участък от "Хемус"
До 20 март ще започне реалното строителство на новия участък от магистрала "Хемус" от Ябланица до пътен възел "Боаза",
заяви вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Ловеч. "Проектирането на
трасето от 9,3 км все още тече, а изграждането му трябва да бъде завършено за година и половина. В момента се извършва
проектирането и геологията в участъка между пътен възел "Боаза" и разклона за Ловеч и Плевен от път II - 35.
Строителството на трасето с дължина 52 км ще бъде разделено на три етапа. В средата на годината ще бъде обявена
обществената поръчка за избор на изпълнител", обясни Нанков.
Министърът каза, че с това проектиране са променили параметрите на автомагистралното трасе. Проектната скорост е 120
км в ч., но позволената скорост ще е 130 км в ч. "По този начин от държавния бюджет, от който се финансира
строителството на магистралата, ще бъдат спестени 300 милиона лева. С новото проектиране се спестява строежът на
седем моста и три тунела", добави Николай Нанков.
В. Сега
√ Общини отново вдигнаха местни данъци и такси
2018 г. не бе подмината от увеличение на местни данъци и такси, макар явлението да не е така масово, както през 2017 г.
Дългогодишната традиция сочи, че в първите две години от мандата на местната власт налозите се повишават, а в
последните две това се случва рядко. Догодина предстоят общински избори и поради тази причина скокът не е
повсеместен.
Увеличението обаче предизвика доста скандали там, където се случи. Общинският съвет на Перущица "зарадва" жителите
си със скок от 86% на битовата такса "смет". Мотивът на местната власт бе, че таксата не е била променяна от доста години,
а в същото време тройно поскъпнали плащанията за извозването към депото в Цалапица. През февруари стотици жители
на Перущица се вдигнаха на протест. Те бяха недоволни не само от поскъпването и досегашното лошо качество на услугата,
но и поради факта, че в градчето има доста незаконни постройки, чиито обитатели нищо не плащат и товарят със
задължения останалите жители. Казусът предстои да бъде решен съдебно.
Драма има и в Кърджали. Градът е от малкото областни центрове, където налозите бяха увеличени. Данъкът върху
недвижимите имоти скочи от 1.2 на 1.8 промила за физическите лица, а за фирмите - от 1.3 на 2.0 промила. Драстично между 10% до 50 %, поскъпна и автомобилният налог. Областният управител Никола Чанев (ГЕРБ ) атакува съдебно
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решението, взето от мнозинството на ДПС в общинския съвет. Според него поскъпването не е мотивирано. Дело все още
не е насрочено. Казусът всъщност е по-заплетен - общинарите вдигнаха налозите и през 2017 г., предишният областен
управител Илия Илиев обжалва, а общината взе да ги събира предварително. За имотния и автомобилния данък ВАС
задължи общината да връща надвзетите суми, а за такса "смет" решение на последна инстанция все още не е взето, но
най-вероятно отново ще бъде срещу поскъпването. "Сега общинският съвет просто реши да повиши всичко до нивата,
които смяташе миналата година", обясни пред "Сега" Чанев.
УРБАНИЗАЦИЯ
Данъкът за недвижими имоти и таксата за битови отпадъци се повиши и в някои бургаски квартали - "Меден рудник",
"Сарафово", "Ветрен", "Банево", "Рудник" и "Черно море". Мотивът на местната власт е, че от крайградски зони са се
превърнали в квартали.
БНТ
√ Цветан Цветанов: Държавата няма никакво отношение към сделката с ЧЕЗ
Държавата няма никакво отношение към сделката с ЧЕЗ. Това каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" зам.председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. По думите му, електроразпределителните дружества нямат нищо общо с
електропреносната мрежа. В периода 2002 - 2004 г. се взима решение електроразпределителните дружества да бъдат
приватизирани и тогава държавата получава 1 милиард и 600 милиона лева. Тогава БСП не са взели никаква реакция, с
която да осуетят евентуалното приватизиране, обясни Цветанов.
Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ: 67% се приватизират, 33% странно остават за
държавата. Това, което трябва да се уточни - с 33% губиш абсолютно всякакъв оперативен контрол върху управлението на
едно такова дружество. С 34% вече имаш блокираща квота. Това, което беше казано като неистина е, че годишно
дивидента, който е получавала държавата е някъде около 50 милиона. Това е пълна лъжа. За всичките години след
приватизационния договор парите, които са преведени еднократно 2010 или 2011 година са 41 милиона лева. Това са
всичките тези пари, които са преведени като дивидент на държавата в рамките на тези 8 години, когато е експлоатирано
това дружество и вече е приватизирано. През 2005 г. с решение на МС се взима решение, с което да не се събира дивидента
от 2004-2005 г. и да не се прехвърля на държавата.
Цветан Цветанов каза още, че това, което трябва да се знае за останалите приватизирани дружества - дивидентът, който е
платен досега към държавата за тези 8-10 години, е в размер на около 4 милиона лева. Електроразпределителните
дружества нямат никакво отношение към калкулиране на цената на тока и това отново е заблуда и внушение и
манипулиране на обществото. В 43-тото Народно събрание беше взето политическо решение КЕВР да бъде
равноотдалечено от всичките политици и от управлението, каза Цветанов.
КЕВР се избира от българския парламент с представителите, които могат да бъдат номинирани, обсъждани, дискутирани
и да се вземе политическото решение. Това, което направи ГЕРБ за тези 10 години е, че има две стратегически държавни
дружества - ЕСО за електропреносната мрежа и Булгартрансгаз. Тези дружества в управлението на ГЕРБ са защитавали
националния интерес и тези дружества няма да бъдат приватизирани, въпреки че има много апетити в тази посока,
категоричен беше Цветанов.
Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ: Правителството няма никакво отношение,
това е изцяло частна сделка по международното право и оттам нататък страната ни просто единственото, което може да
направи е чрез регулаторните органи да гарантираме, че няма да има никакъв проблем с доставката на електроенергия и
с образуването на цените. - Гинка от ГЕРБ ли е? - Не е от ГЕРБ!
News.bg
√ България е на 5-то мястото по дял на възрастово население в света
След 30 години на двама работещи ще се пада един пенсионер. Такова е предвиждането на Евростат за 2060 г. у нас.
Към настоящия момент съотношението е 4 към 1, посочи бившия социален министър и председател на Балканския
институт на труда и социалната политика Иван Нейков по време на кръгла маса в Министерството на труда и социалната
политика, на която се обсъждаха възможностите пред възрастното население в страната.
Нейков посочи, че 21 век е век на кризи - на климата, на финансите, на демографията.
Според друго демографско изследване - това на ООН, България е с най-висок дял на възрастово население в света. Нейков
поясни, че страната ни се нарежда на пето място, като пред нея са Япония, Германия, Швеция и Италия.
Той изтъкна и проблемите, на които трябва да обърне внимание България по отношение на интеграцията на възрастните
хора, които са свързани с намаляването на физическия и трудовия капацитет, отсъствие от работа по болест. Като трети
проблем той посочи трудовите злополуки и допълни, че възрастните хора стават по-рядко жертва на инциденти, отколкото
по- младите им колеги.
Не маловажни са обаче и личностните промени, свързани с възрастта.
Иван Нейков призова да се развива капацитета на възрастните хора, включително и с разширяване на възможностите за
обучения.
"Всеобщото твърдение, че възрастните хора трябва да си стоят вкъщи, защото изяждат хляба на младите, не помага на
никого, нито на работодателите, нито на работниците", заяви още Нейков.
Той посочи още, че предизвикателства има пред всеки един от нас, защото трябва да се преодолеят предразсъдъците по
отношение на мненията за възрастните хора.
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"Възрастният човек не е аутсайдер, а според експертите, възрастните хора са петролът на работната сила в България",
допълни Нейков.
Отношение по темата за активния и пълноценен живот на възрастните хора в България взе и председателя на Съюза на
българските учители (СБУ) Янка Такева. Тя призова за кампания за формиране на положителни нагласи към възрастните
хора. Такева предложи да се разработи и брошура в тази посока, включително и тя да се разпространява сред учениците.
Според Такева трябва да се промени "обърнатата ценностна система вътре в семейството" по отношение на възрастните
хора.
Такева изяви желание занапред да се създаде и политика за промяна на социалната политика на държавата, с помощта на
която да се въведат механизми за ангажираност на възрастните хора.
Янка Такева поиска и да се разработи нова пенсионна система от страна на държавата.
Economy News
√ БВП на човек в 276 региона на ЕС
През 2016 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 29%
от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния район в България до 611% във Вътрешен Лондон-запад в
Обединеното кралство.
На фиг. 1 е показано, че съществува значителна вариация както в рамките на ЕС, така и между отделните държави - членки
на Общността. Тази информация е взета от данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския
съюз.
Регионален БВП на човек от населението в държавите - членки на ЕС, за 2016 г. в СПС ЕС-28 = 100

Фиг. 1.
Водещите региони според БВП на човек от населението през 2016 г. след Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство
(611% от средното) са: Великото херцогство Люксембург (257%), Южен и Източен в Ирландия (217%), Брюксел в Белгия и
Хамбург в Германия (200%).
Деветнадесет региона са с БВП на човек от населението с 50% или повече спрямо средното равнище в ЕС-28: пет в
Германия, три в Обединеното кралство, два в Австрия, по един в Белгия, Чешката република, Дания, Ирландия, Франция,
Нидерландия, Словакия и Швеция, както и във Великото херцогство Люксембург.
След Северозападния район в България (29% от средното равнище) регионите с най-ниско икономическо равнище са
Майот, Франция (33%), Северният централен и Южният централен район в България (по 34%) и Североизточният в Румъния
(36%).
Сред 21 региона с БВП на човек от населението под 50% спрямо средното равнище в ЕС-28 са по пет в България и Полша,
четири в Унгария, по три в Румъния и Гърция и един във Франция.
Следва да се отбележи, че в някои региони стойностите на БВП на човек от населението биха могли значително да се влияят
от потоците ежедневно мигрираща работна сила. Нетните миграционни потоци от ежедневно приходяща работна сила в
тези региони увеличава продукцията до равнище, което не може да бъде достигнато от местното активно население в
дадения регион. Съответният ефект се наблюдава и в регионите с ежедневно мигрираща извън тях работна сила.
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Географска информация
Данните са базирани на Номенклатурата на териториалните единици за статистически данни (NUTS) 2013, утвърдена с
Регламент (ЕС) № 1319/2013 от 9 декември 2013 г., която дава единна, консистентна разбивка на териториалните единици
за производството на регионална статистика за ЕС.
Ниво NUTS2 на номенклатурата има 276 региона: Белгия (11), България (6), Чешка република (8), Дания (5), Германия (38),
Ирландия (2), Гърция (13), Испания (19), Франция (27), Хърватия (2), Италия (21), Унгария (7), Нидерландия (12), Австрия
(9), Полша (16), Португалия (7), Румъния (8), Словения (2), Словакия (4), Финландия (5), Швеция (8) и Обединено кралство
(40). Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург и Малта се третират като самостоятелни региони на ниво NUTS2.
Методи и дефиниции
БВП, респективно БВП на човек от населението, представлява измерител на общата икономическа дейност в даден регион.
Може да се използва за сравняване на икономическото развитие на регионите. Всъщност БВП не измерва разполагаемия
доход на частните домакинства в региона.
Стандартът на покупателната способност (СПС) представлява условна валута, вземаща под внимание различията в
националните равнища на цени. СПС позволява да се правят смислени сравнения на физическия обем на икономическите
показатели между държавите. Агрегатите, изразени в СПС, са получени, като агрегатите по текущи цени в национална
валута се разделят на съответния паритет на покупателната способност (ППС).
В. Земя
√ Земеделската земя поскъпва
Промяната на субсидирането на земеделците след 2020 година може да доведе до понижаване на цените, ако
доходите на фермерите намалеят, смятат експерти
Първият полъх на парите, които могат да се изкарат от земеделие, дойде през 2005–2006 година, когато
предприсъединителната програма за земеделските райони САПАРД накара хората да погледнат на земите си с друго око.
Дотогава повечето от дребните собственици на ниви — а те бяха над 2.5 милиона души или продадоха евтино получените
от дедите им парцели или ги изоставиха, без да се интересуват от тях. Но първите договори за аренда, както и първите
признаци на събуждащият се пазар, промениха нещата. Днес, повече от 10 години след приемането ни в ЕС, ситуацията е
коренно различна. Земята поскъпва всяка година, но темповете на ръст на цените намаляват от 2010 година досега. Това
е обяснимо, защото платежоспособното търсене вече е задоволено до голяма степен, а нови играчи на този пазар засега
са рядкост. Арендаторите инвестираха в собственост на земя, но само в най-добрите парцели. А и цените в отделните
региони останаха доста различни.
Цената на декар земеделска земя в Добрич, където се работи най-ефективното земеделие у нас, достигна 5000 лева и това
е абсолютен рекорд за България. Това показват справки в специализирани агенции за търговия със земя. Това са единични
случаи, разбира се, но справка в агенции, специализирани на този сегмент на пазара показват и цени над 2000 лева за
декар и то масово. В районите на Генерал Тошево, Балчик, Каварна средната цена на декар “продава“ е 2300 лева.
Купувачите не обявяват цената, на която биха купили, но наличието на толкова оферти “продава“ на това ниво показва, че
в района на Добрич цените са близки до обявените от продавачите. Това обаче е най-скъпият район на страната при
земеделските земи.
Например разликата с района на Велико Търново е близо 3 пъти. Средната цена на продавачите тук е около 1000–1100
лева за декар. Същото е и ценовото равнище в района на Стара Загора. Средната цена тук е около 1000 лева на декар, но
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търсенето е по-слабо, отколкото във Велико Търново. В Камарата на частните съдебни изпълнители има около 600 оферти
за продажба на търг на земеделски земи. Средната цена, от която стартират търговете е малко под 1000 лева. Предлагат
се парцели със средна големина 18 декара, показват още данните. Според хора, участвали в търговете, интересът не е
голям. Само за отделни парцели, които имат възможност да бъдат използвани и след промяна на предназначението,
цените се вдигат над средните равнища.
Какво предстои на пазара за земеделски земи? Промяната на субсидирането на земеделците след 2020 година може да
доведе до понижаване на цените, ако доходите на фермерите намалеят, смятат експерти. Но това може и да не се случи,
ако на пазара се появят по-големи инвеститори. В България вече има опит от арендуване и изкупуване на земеделски земи
от компании за производство на храни и износ. Досега най-голям интерес са проявили израелски и китайски компании, но
не е изключена и появата на европейски инвеститори. Все пак, цената на земята в България остава под средната за
Централна и Източна Европа, да не говорим за Западна Европа.
В. Монитор
√ От началото на 2018: Потреблението на ток надолу с една десета
Затоплянето свали товара на системата за 3 дни с над 30%
Потреблението на електроенергия от началото на януари до сега бележи спад от над една десета, спрямо първите 2 месеца
на 2017 г., сочат оперативните данни от сайта на Електро-енергийния системен оператор (ЕСО).
През същия период на миналата година у нас са произведени 8 281 835 мегаватчаса, срещу - 7 580 826 МВтч през 2018 г.
Консумацията на ток е била съответно 7 960 127 МВтч и 7 129 088 МВтч. Причина за спада на потреблението е по-меката
зима през януари и февруари.
В замяна на това износът на ток скача с 40,42 на сто до 451 738 МВтч, като за същия период на миналата година е бил около
321 708 мегаватчаса.
Затоплянето през последните 3 дни доведе до силно намаляване на това на електро-енергийната ни система, като в
различните часови пояси на денонощието то варира от 29% до 54 на сто, сочат още данните от сайта на ЕСО.
При рязкото падане на температурите на 27 и 28 февруари максималният товар на системата на 2 пъти в 20.00 часа надвиши
7000 мегавата, като пикът от 7031 МВт бе достигнат в сряда.
Спрямо този седмичен максимум на 3 март товарът по същото време на денонощието бе с 29% по-нисък, като слезе до
5382 Мвт. Вечерната консумация в празничния ден, въпреки, че сигурно на много места са се готвели празнични софри е
до 38% по-ниска, спрямо най-мразовитите дни от края на февруари. Най-голямото понижение е отчетено около 18.00 часа,
когато товарът е паднал до 4673 мегавата.
Още на предния ден - 2 март покачването на градусите навън свалиха товарът на системата във вечерните часове от 9 до
15%. Спрямо 28 февруари най-големият спад от 6871 на 5982 мегавата бе отчетен около 21.00 часа.
Още по-голямо понижение на показателя е регистрирано в сутрешните часове. Само за 24 часа между 1 и 2 март то слиза
от 6 до 10 на сто, като най-чувствително от 5865 на 5467 мегавата е то към 8.00 часа, а на 3 март в същия час то достига 54
на сто, а спрямо 10.00 и 11.00 часа преди обяд то е около една трета.
Данните на ЕСО сочат още, че от началото на януари ВЕИ-тата са подали 12% по-малко ток в разпределителната мрежа на
страната спрямо първите 2 месеца на миналата година. Най-голям спад от 18,49% има при вятърните генератори. При
източниците от биомаса (основно дърва) пък има ръст от 9,39 на сто, а при вецовете - от над 16,5%.
Затоплянето от последните дни увеличи притока на вода към водните централи и те увеличиха производството на
електроенергия в пиковите часове на консумация. На 3 март вечерта делът в общия товар им достигна почти 17%. В неделя
около 11.00 часа бе над една десета. Пред тях както винаги са АЕЦ-ът с около 31% и големите въглищни тецове - с над 40%.
Делът на ядрения ток не може да варира, защото блоковете в Козлодуй по технологични причини работят с постоянно
натоварване.
Profit.bg
√ Уолстрийт изтри загубите от изявлението на Тръмп за митата
Азиатските акции възстановиха част от позициите си днес, след като президентът на САЩ, Доналд Тръмп бе поставен под
напрежение от политическите си съюзници да се откаже от предложени мита за внос на стомана и алуминий, което намали
част от опасенията на инвеститорите относно евентуална търговска война.
Пазарните нагласи бяха подкрепени и от намаляващото избягване на риска в Европа. Еврото получи подкрепа от
формирането на правителство в Германия, а ефектът от изборите в Италия бе ограничен до леки разпродажби на акции и
облигации в страната.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 1.3%, докато японският Nikkei скочи с 2.3%, ден след като падна до
петмесечен минимум.
Южнoкорейските акции изтриха всички загуби, отчетени след изявлението на Тръмп за митата, въпреки че страната е найсериозно засегнатата в региона, заради износа си на стомана за САЩ.
Глобалният индекс на MSCI отчита повишение от 0.3% за деня, след като вчера прекъсна четиридневна губеща серия с
повишение от 0.7%.
Индексите на Уолстрийт възстановиха всички загуби, регистрирани след изявлението на Тръмп за въвеждане на мита.
Вчера някои от лидерите на републиканците, сред които Пол Райън и Кевин Брейди, засилиха натиска върху Тръмп да
преосмисли плана си.
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Някои инвеститори пък смятат, че заплахите с митата са тактика за преговари на САЩ с цел да получи по-добри условия по
търговското споразумение НАФТА.
Несигурността обаче остава по отношение на това кога точно и в какви мащаби ще бъдат наложени митата. Без да влиза в
подробности Тръмп заяви вчера, че няма да отстъпи.
Вероятността от търговска война не е единственото опасение на пазара.
Инвеститорите се притесняват все повече за това, че инфлацията в САЩ, която се задържа на ниски нива след кризата от
2008 г., може да тръгне нагоре.
Лихвите по щатският дълг скочиха, на фона на ръста на Уолстрийт. Лихвата по 10-годишните книжа се върна до нивото от
2.882%, след като миналата седмица падна до 2.793%. Пробив на върха от 2.957% от миналия месец, би могъл да доведе
до нови разпродажби при държавните облигации.
На валутните пазари, еврото се търгува на ниво от 1.2352 долара, продължавайки възстановяването си от достигнатото в
четвъртък седемседмично дъно от 1.21545 долара.
Доларът се разменяше срещу 106.41%, отбелязвайки понижение от 0.2% за деня.
Канадският долар падна до осеммесечно дъно от 1.3002 спрямо щатския долар, след като президентът на САЩ, Доналд
Тръмп, използва евентуалните мита върху вноса на стомана и алуминий като лост за влияние в преговорите около НАФТА.
Цените на петрола запазиха позициите си подкрепени от прогнозите за стабилно търсене и вероятността за неформални
контакти между представители на ОПЕК и шистови производители от САЩ на среща в Хюстън тази седмица.
Цената на фючърсите на щатския лек суров петрол остава почти без промяна на ниво от 62.62 долара за барел, след като в
понеделник нарасна с 2.2%.
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