Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ СРЕЩА НА ГРУПА 1 „РАБОТОДАТЕЛИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 22 и 23 март, в Резиденция „Бояна“, ще се проведе среща
на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
Темата на форума е „Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес
перспектива“.
Форумът се организира от ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели, която през 2018 г. се
председателства на ротационен принцип от БСК.
Форумът ще бъде официално открит от вицепрезидента Илияна Йотова, председателя на парламентарната Комисия по
труда и социалната политика Хасан Адемов и министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова.
Участие са потвърдили зам.-министри и други официални лица.
Модератори на срещата ще бъдат Румен Радев (зам.-председател на УС на АИКБ) и Жана Величкова (Асоциация на
производителите на безалкохолни напитки).
Продължаващото интензивно развитие на глобализацията, цифровизацията и демографските промени имат значително
въздействие върху пазарите на труда и предприятията в цяла Европа. 40% от европейските работодатели срещат трудности
при наемането на хора с необходимите им умения за растеж и иновации. В същото време, 70 милиона европейци нямат
адекватни умения за четене и писане, а още по-малко имат математически и цифрови умения.
▪ Как да преодолеем разликата в уменията?
▪ Как да адаптираме образователните системи към днешните предизвикателства?
▪ Какво трябва да се направи на европейско и национално равнище?
Заедно ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в рамките на настоящата конференция.
Ръководителите на представителните организации на работодателите, създателите на политики и академичните среди ще
обсъдят и споделят най-добрите практики, за да представят идеи и решения.
вж. ПРОГРАМА
Вижте събитието в календара на Българското европредседателство.

Министерство на труда и социалната политика
√ Министър Петков обсъди със социалните партньори прилагането на Европейския социален стълб
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обсъди с представители на национално представителните
организации на работодателите и работниците действията за подготовка на национален план за прилагане на принципите
на Европейския стълб за социални права. Срещата се състоя на 8 март в МТСП. В нея участваха заместник-министър
Султанка Петрова и представители на КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, КРИБ, АИКБ, БТПП и ССИ.
Европейският социален стълб се основава на 20 ключови принципа за осигуряване на равни възможности и достъп до
пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване. Прилагането на Европейския стълб за
социални права е тема на трипартитната среща на високо ниво, която ще се проведе на 21 март в Брюксел, както и на
конференцията в София на 27 юни т.г.
По време на срещата беше обсъдена и темата за определяне на механизма за договаряне и определяне на минималната
работна заплата, както и подготовката на промени в трудовото законодателство, които да са съобразени с настъпващите
промени на пазара на труда и необходимостта от адекватна социална защита.
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Economy.bg
√ Бизнесът: „Вносът“ на квалифицирана работна ръка е без алтернатива
Дефицитът на човешки ресурси у нас расте с такова темпо, че скоро няма да има в кого да инвестираме, оплакват се
работодателските организации
„Вносът“ на квалифицирана работна ръка е без алтернатива. Дефицитът на човешки ресурси в България расте с такова
темпо, че скоро ще размишляваме не как да инвестираме в хората, а има ли изобщо в кого да инвестираме. Това се посочва
в позиция до президента Румен Радев на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), включваща
четирите представителни на национално равнище организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, по повод промените в Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Според АОБР приетите изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са само една
умерено голяма стъпка към решаването на огромните проблеми, свързани с нормативната уредба на легалната трудова
миграция в България. Асоциацията счита, че дори и след промените в Закона България остава страната с най-рестриктивен
режим за внос на работници и високо квалифицирани специалисти.
Българският пазар на труда губи хора в много по-голяма степен отколкото придобива, се посочва в позицията на АОБР.
Всяка година у нас се пенсионират по около 100 хиляди души. Според данните, изнесени от Комисията по труда,
социалната и демографската политика на Народното събрание, на мястото на всеки 100 души, напуснали пазара на труда,
идват едва 63 души. Тук допълнително негативно влияние упражнява и нетната емиграция, която въпреки тенденцията на
отслабване, остава на ниво от около 4000 души годишно.
В момента у нас безработните не представляват някакъв резерв на пазара на труда. Самата безработица е вече под 6%,
като повечето безработни са без квалификация. Част от безработните демонстративно отказват да си търсят работа.
Несъстоятелни според Асоциацията са твърденията, че вносът на работна сила ще доведе до социален дъмпинг на пазара
на труда. Особено ясно се вижда несъстоятелността на подобно твърдение при синята карта. На първо място, там има
изрично изискване за заплащане с 50% по-високо за „вносните“специалисти с висше образование в сравнение с
българските. Освен това работодателят има неизбежни разходи и ангажименти за заплащане на наем за квартира, за пътни
разходи и за различни такси за специалиста със „синя карта“. Вносните специалисти са много по-скъпи от местните и при
това положение работодателите еднозначно биха предпочели българските специалисти, стига да ги имаше на пазара на
труда. Но тях ги няма, отбелязва бизнесът.
Що се отнася до вноса на работници, така нареченият пазарен тест за тях е запазен. Тоест, за да внесем работници от трети
страни, трябва да докажем, че в рамките на ЕС няма достъпни кадри за нашия пазар. За никакъв дъмпинг и за никакво
„широко“ отваряне на пазара на труда не може да става дума, подчертават работодателите.
Недостигът на човешки ресурси е главният задържащ фактор за нашето развитие. Той е и без съмнение главната причина
за спада на инвестициите. Това се потвърждава от всичките анкети, които правим през последните 2 години. Това го
показват данните, които се подават от всички смесени търговски камари в страната. Не достигат хора с всякаква
квалификация и за всички икономически дейности: от пастири, камериерки и берачи на плодове и зеленчуци, през
заварчици, стругари, медицински сестри и шофьори - до машинни и електроинженери и IT специалисти.
Спогодбите за уреждане на трудовата миграция с Украйна и Молдова се бавят. И след приемането на промените в ЗТМТМ
остават много утежнения на законово и подзаконово равнище от компетентността на МВнР, МВР и МТСП, които отново ни
правят допълнително неконкурентно способни, коментират от АОБР.
В държави от Централна и Югоизточна Европа като Румъния и Чехия има цели заводи с чужди работници. В Германия 17%
от заетите в икономиката са от трети страни, а ние сме внесли за 2017 177 специалисти със синя карта и 3 500 сезонни
работници в туризма за по три месеца работа. И това е при болезнен недостиг на стотици хиляди работници, се посочва
още в позицията.
От АОБР отбелязват, че приемането и влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност е значителна стъпка към подобряване на пазара на труда в България, но следва да се има
предвид, че не е единствената законодателна промяна, която следва да бъде предприета. На дневен ред е назрялата
необходимост от изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното образование и обучение, Закона за
признаване на професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове включително чрез
ангажиране на компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По такъв начин ще бъдат преодолени
пречки пред наемането на търсени специалисти от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което
би било от огромна полза за цялото общество.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ По-важното от миналата седмица
CEZ Group ще разгледа възможността България да влезе в сделката за българския ѝ бизнес, страната ни с напредък за
преодоляването на икономическите дисбаланси
България
В края на седмицата стана ясно, че CEZ Group ще разгледа искането, представено от "Инерком България", българската
държава да влезе в сделката за "ЧЕЗ България". Това става ясно от официални съобщения на двете компании. От CEZ Group
не пропуснаха да припомнят, че досега българското правителство не е проявявало интерес за участие в процедурата по
продажба, провела се през миналата година.
Междувременно депутати и симпатизанти на БСП, членове на партия "Възраждане" и представители на неправителствени,
предимно леви организации, поискаха през седмицата на митинг пред сградата на Министерския съвет оставката на
правителството. Протестиращите поискаха спиране на продажбата на активите на ЧЕЗ в България, като обявиха, че зад
купувача Гинка Върбакова стои премиерът Бойко Борисов. Те се обявиха и против Истанбулската конвенция, корупцията и
ограбването на страната от управляващите.
Малко по-късно стана ясно, че оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова няма да бъде приета.
Вицепремиерът Красимир Каракачанов заяви, че енергийният министър няма вина за случващото се около "ЧЕЗ България",
защото законът не дава никакви правомощия на Министерството на енергетиката, нито на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) да контролират сделката. "Няма никакво основание да се търси изкупителна жертва, и то човек, който
няма нищо общо", заяви още вицепремиерът. За него въпросът с оставката на енергийния министър е решен.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. икономиката на България се разширява с 3,5% на годишна база, което е с 0,1
процентни пункта под експресната оценка за растеж от 3,6% от февруари и под ръста от 3,9% за предходния период,
показват данните на НСИ. Това е най-бавният ръст от второто тримесечие на 2015 г. насам. Основният двигател са
покупките на домакинствата, които се увеличават с 3,6% на годишна база (4,6% през третото тримесечие). От друга страна
обаче инвестициите отчитат по-силен ръст – с 4,5% (спрямо 4,3%). Растящите заплати и заетостта движат търсенето на
български стоки и услуги, но успоредно с това нагоре върви и вносът. Увеличението тук е с 8,3% спрямо същия период на
2016 г. В същото време обаче темпът на годишно нарастване на експорта се забавя от 4,1% през третото тримесечие до
едва 2% през последните месеци на 2017 г.

Към края на 2016 г. България е сред лидерите по лоши кредити в региона на Централна и Източна Европа. Това показват
данни от доклад на Deloitte, публикуван през седмицата. Делът на необслужваните корпоративни заеми у нас е бил 15,1%
и 10% в търговията на дребно. Според доклада България е на четвърта позиция сред 14 държави, които са включени в
проучването. Повече необслужвани кредити имат само Украйна (30,5%), Сърбия (17%) и Хърватия (13,6%). В Естония е
отчетено най-ниското ниво на лошите заеми от 0,9%. Консултантската компания е изчислила, че за периода 2015-2016 г.
както потребителските, така и корпоративните обеми от необслужвани кредити в България значително са намалели
съответно с 21,4% и 13,6%. Според анализаторите това е резултат от изчистването на счетоводните баланси от
необслужваните кредити и отписването на напълно обезценени експозиции.
България е готова да увеличи вноската си в бюджета на Европейския съюз. Все още не е изчислено с колко точно, но се
обсъжда повишение от около 10%. Това коментира финансовият министър Владислав Горанов преди срещата за
следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС в НДК, в която участва и еврокомисарят по бюджета и човешките
ресурси Гюнтер Йотингер.
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Българската народна банка издаде предварителни одобрения по искането на Българо-американска кредитна банка (БАКБ)
и на Инвестбанк за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“. Мажоритарни собственици на
кандидатите са Петя Славова и Цветелина Бориславова. Заявленията са били подадени във връзка с участието на двете
банки в провежданата от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ процедура по продажбата на акциите на ТБ
„Виктория“ и на вземанията на КТБ от дъщерната ѝ финансова институция. Централните банкери са одобрили заявените и
от двете банки намерения да влеят ТБ „Виктория“ в своите структури в шестмесечен срок.
България бележи напредък по отношение на преодоляването на икономическите дисбаланси, обяви Европейската
комисия през седмицата в анализа си на икономическата и социална ситуация в държавите членки от ЕС в рамките на
Зимния пакет на европейския семестър. Макар че страната остава обект на мониторинг, тази година тя преминава в
групата на страните с икономически дисбаланси, след като миналата година бе сред тези с прекомерни дисбаланси.
Комисията обаче отбелязва, че в България и Португалия са нужни допълнителни усилия за постигането на устойчива
корекция на дисбалансите. Словения вече е позиционирана сред страните без дисбаланси.
Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България, през ноември 2016 г., с цел да
анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Специалният мониторинг е
насочен към ответните мерки на страните чрез по-активен диалог с националните органи, експертни мисии и доклади за
напредъка. Финландия бе извадена от мониторинга миналата година. Макар че финансовият сектор в България укрепва
като цяло, уязвимостите остават, пише ЕК в доклада си. Комисията отбелязва значителните усилия за подобряване на
банковия и небанковия надзор у нас, както и законодателните поправки, въведени за управление на риска за банковия
сектор. При пенсионните фондове обаче концентрацията на активи на сравнително неликвидния местен пазар и сложната
структура от собствености и свързани компании се нуждаят от допълнителен мониторинг.
Ерозоната и Европа
След парламентарните избори в Италия все още не е ясно кои партии ще образуват правителство. Нито дясноцентристкият,
нито левоцентристкият алианс имат мнозинство. Движението „Пет звезди“ (M5S), което стана най-силната партия с 33% от
гласовете, обяви предложенията си за икономическа политика на други партии, за да подготви пътя за формиране на
правителство. Те могат да бъдат включени в многогодишния бюджет, който сегашното правителство трябва да представи
до началото на април. Малко преди изборите движението се отказа от поддържаното от години принципно отхвърляне на
участие в коалиция.
Според материал на германското списание Spiegel германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел
Макрон все пак няма да представят съвместни предложения за реформиране на еврозоната на срещата на върха на ЕС в
края на март. Като причина за отмяната на досегашния план германските представители са посочили, че служителите на
федералното правителство са нямали време по време на коалиционните преговори да мислятт и за бъдещето на
еврозоната.
Броят на свободните работни места в Германия е достигнал нов връх според Института за изследване на заетостта (IAB).
Съответно през последното тримесечие на 2017 г. e ималo малко под 1,2 милиона незаети работни места, което е с 128
000 повече в сравнение със същия период на предходната година.

Европейската централна банка остави своята парична политика непроменена. ЕЦБ просто изтри едно изречение от
изявлението си, което до сега присъстваше при обявяването на решения, свързани с паричната политика - а именно, че
при по-неблагоприятни перспективи (включително за инфлацията) УС ще има готовност да увеличи размера и/или
продължителността на програмата за закупуване на активи.
Управителният съвет на ЕЦБ следва препоръката на Европейския съвет и няма „никакви възражения срещу избора на
испанеца Луис де Гуиндос за наследник на позицията на вицепрезидент на ЕЦБ Витор Констансио. Държавните и
правителствени ръководители на ЕС ще вземат решение за позицията си на срещата на високо равнище в края на март.
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В рамките на корупционната афера с участието на управителя на латвийската централна банка Илмарс Римшевич ЕЦБ
предаде случая на Съда на европейската общност. Мерките, предприети от властите в балтийската страна, ще бъдат
преразгледани за това дали отговарят на законодателството на ЕС, каза президентът на ЕЦБ Марио Драги. Римшевич е
заподозрян, че е изисквал подкупи в размер на до 100 000 евро. По време на разследването той трябваше да подаде
оставка от поста си като шеф на централната банка в Латвия.
ЕС отхвърли плана, предложен от правителството на Обединеното кралство, за отношенията след Brexit. За разлика от това,
което Великобритания иска, ЕС настоява да се сключи само конвенционално търговско споразумение. Дълбочината на
бъдещите отношения също ще е ограничена, защото британците искат да се сбогуват след излизането си от ЕС и с
вътрешния пазар и митническия съюз. Не е възможен какъвто и да е ограничен достъп до единния пазар за отделни
браншове. Британското правителство има за цел доставчиците на финансови услуги в Обединеното кралство да могат да
работят свободно със страните от ЕС след Brexit, както беше досега.
Европейската комисия представи план за действие за финансиране на устойчив растеж. В него тя заключава, че ЕС трябва
да инвестира допълнителни 180 млрд. евро, за да постигне климатичните си цели до 2030 г. Предложенията включват
класификационна система за определяне на зелени инвестиции и вид екомаркировка за инвестиционни обекти („зелени
облигации" и т.н.). Освен това се обсъждат задълженията на инвестиционните консултанти и коригирането на
капиталовите изисквания за банките. Комисията възнамерява да внесе конкретни законодателни предложения през
следващите месеци.
По повод представянето на рутинните доклади за страните еврокомисарят Пиер Московиси, който също така отговаря и за
данъчните въпроси, критикува данъчната политика на седем страни от ЕС. В Белгия, Ирландия, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Унгария и Кипър действащото законодателство давало на компаниите място за "агресивно данъчно
планиране". Данъчните мерки били предназначени да привличат международни корпорации и също така подкопават
конкуренти и в рамките на ЕС. От тази негова присъда засега няма да произтекат конкретни последствия за страните.
През следващата седмица финансовите министри на ЕС възнамеряват да коригират своя черен списък на данъчните
убежища (за страни извън ЕС). С Бахамите, американските Вирджински острови и Сейнт Китс и Невис се очаква да бъдат
включени три държави, които бяха пострадали от опустошителни бури през есента на 2017 г. и следователно тяхната
оценка първоначално бе прекратена. За разлика от тях, Бахрейн, Маршаловите острови и Сейнт Лусия трябва да бъдат
извадени от списъка, защото тези държави са поели съответните ангажименти да направят повече, за да предотвратят
укриването на данъци.
Съдът на Европейските общности счита, че една клауза за арбитраж в споразумение за защита на инвестициите е
незаконна. Съгласно решението правото на ЕС се прилага в единния пазар на ЕС, поради което само обикновените
съдилища могат да решават такива спорове. Следователно арбитражните съдилища не биха могли да бъдат
квалифицирани като съдилища на държава членка въз основа на договорите на ЕС. Конкретният казус касае споразумение
за защита на инвестициите между Словакия и Нидерландия. Понастоящем има около 200 такива споразумения между
различни държави от ЕС. Споразуменията за свободна търговия между ЕС и трети държави (напр. Ceta) не са пряко
засегнати от решението. Решението може да има сериозни последици и за България на фона на пет арбитражни дела,
които в момента се водят срещу страната ни (анализ вижте тук).
Европейската комисия стартира дело за установяване на нарушение срещу Обединеното кралство, като поиска
възстановяването на приходи в размер на 2,7 млрд. евро зарадо митнически измами. Агенцията на ЕС за измами OLAF
разкри през миналата година, че Островът е внасял китайски текстил и обувки под стойността им. Съгласно
законодателството на ЕС обаче държавите членки на ЕС са задължени да налагат мита върху вноса от трети държави и да
прехвърлят тези ставки до голяма степен на ЕС, което Обединеното кралство не е направило.
САЩ
Американският президент Доналд Тръмп подписа укази за въвеждане на наказателни мита от 25% и 10% за вноса на
алуминий и стомана. Митата следва да влязат в сила на 23 март. Една клауза обаче позволява на страни да решават
случаите поотделно. Досега има изключения само за Мексико, Канада и Австралия.
ЕС призова Тръмп да изключи съюза от наказателните мита. Освен това съюзът също така се оплака пред СТО и заплаши
да противодейства на решението. Между другото са възможни мита за износните стоки на САЩ, като уиски, джинси и
фъстъчено масло. Въпреки това според данните на ЕС може да са необходими няколко месеца, за да бъдат приложени
контрамерките. Китай също критикува американските действия като „сериозна атака" на международния търговски ред и
също обяви противодействия.
Републиканската партия на Тръмп също се сблъсква с протести. Около 100 републикански членове на Конгреса,
включително и председателят на Камарата Мат Райън, отхвърлиха плановете. Главният икономически съветник на Тръмп
Гари Кон пък подаде оставка.
Междувременно САЩ, Канада и Мексико приключиха още един кръг от преговори за редизайн на Северноамериканското
споразумение за свободна търговия (Nafta). Резултатите бяха оценени като противоречиви - докато търговският
представител на САЩ Робърт Лейтхитцър изрази съжаление за „слабия напредък", представители на Мексико бяха
доволни. Следващият кръг от преговорите е насрочен за април.
Според Белия дом президентът Тръмп възнамерява да се срещне с владетеля на Северна Корея Ким Чен ун най-късно до
май, за да обсъди възможно решение на ядрения спор. Последната среща на високо равнище между двете страни се
състоя през октомври 2000 г., когато американският държавен секретар Мадлин Олбрайт се срещна с Ким Чен Ир.
Американската икономика създаде 313 000 нови работни места през февруари. Коефициентът на безработица остава
непроменен на ниво от 4,1%. Почасовите ставки са се увеличили средно с 0,1% в сравнение с предходния месец.
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Китай
Във вторник започна Националният народен конгрес на Комунистическата партия, който продължава до 20 март. Очаква
се Асамблеята да приеме конституционно изменение, което ще позволи на държавния и партиен лидер Си Дзинпин да
управлява поне още един мандат. Според сегашния закон Си би трябвало да се откаже от поста на президент в края на
втория си мандат през 2023 г.
По отношение на икономическата политика правителствени служители съобщиха, че Китай възнамерява да постигне
"лоялна конкуренция" на своите пазари с "поредица от нови мерки" и би улеснил достъпа на чуждестранни компании. По
данни на министър-председателя Ли Къцян правителството очаква ръст на икономиката от около 6,5% през 2018 г. Според
Ли намаляването на китайските финансови рискове, бедността и замърсяването понастоящем са едни от най-големите
предизвикателства пред страната.
Япония
Японската централна банка остави своята ултра хлабава парична политика без промяна. Банката все още прилага
отрицателния ключов лихвен процент от -0,1%.
Глобална икономика
Единадесет държави от Тихоокеанския регион и Азия подписаха Пакта за свободна търговия (TPP, Транстихоокеанско
партньорство (ТТП). Сред участващите страни са Япония, Австралия, Канада, Мексико и Сингапур. Търговският съюз е
третият по големина в света след НАФТА и ЕС. Държавите представляват 13% от световната икономическа продукция.
Първоначално беше планирано участие и на САЩ, но страната бе оттеглена от американския президент Тръмп. Договорът
ще влезе в сила, когато парламентите на шест от единадесетте държави го одобрят. Това може да се случи през 2019 г.
В. Капитал
√ Близо 300 млн. евро заеми е предоставила ЕИБ на България през 2017 г.
Така вложенията на банката достигат близо 0.59% от БВП на страната
Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е предоставила в България през 2017 г. близо 300 млн. евро под
формата на нови заеми, гаранции и капиталови инвестиции. Това съобщи Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, по време
на годишното представяне на дейността на банката в страната. Част от групата на ЕИБ е Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ).
Заемите от банката в България са за 250 млн. евро, а ЕИФ е предоставил 49 млн. евро за инвестиции и повишаване на
конкурентоспособността на малки и средни предприятия. Така вложенията на ЕИБ в страната достигат близо 0.59% от БВП
на България, което е над средното ниво за ЕС от 0.46%. През изминалата година банката въведе и заеми за частни
компании, като четири корпоративни проекта са получили финансиране общо за 160 млн. евро. Два от тях са с гаранция от
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е част от Инвестиционния план за Европа (т.нар. план
"Юнкер"). Така ЕИБ успява да финансира операции, които не биха могли лесно да привлекат инвестиции заради по-високия
си рисков профил, посочиха от банката по време на представянето на дейността й.
Вече и в корпоративния сектор
Това е заемът за "Олива" (водещо предприятие в производството на слънчогледово масло и търговията със зърно) в размер
на 31 млн. евро. Средствата се използват за изграждане на нова фабрика за производство на слънчогледово олио и
складова база и логистични съоръжения в Белослав край Варна.
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Другият заем по ЕФСИ беше за "Биовет", дъщерно дружество на фармацевтичната компания Huvepharma International.
Размерът му е 100 млн. евро и е за планирано увеличаване на производствения капацитет и научноизследователска и
развойна дейност в областта на ветеринарното дело. Другите два заема за корпоративния сектор са за Software AG за нови
софтуерни продукти, използвани за цифровизация на работните процеси, в размер на 23 млн. евро и за френския
производител на авиационни системи Latecoere, като 6 млн. евро от тях са за изграждане на нов монтажен цех в Пловдив.
Друг по-съществен заем е този в размер на 56 млн. евро за изграждане на първия етап от третия лъч на софийското метро.
2013-2017 г.
Общо за изминалите пет години ЕИБ е вложила в различни сектори в България кредити за 1.668 млрд. евро. От тях 27% са
в транспорт и телекомуникации, 13% са за ВиК, градско развитие, твърди отпадъци, 10% за промишленост, услуги,
земеделие и най-голям дял от 50% за малки и средни предприятия. Само са миналата година сумата на отпуснатите от ЕИБ
заеми е 299 млн. евро, като 126 млн. от тях са в сферата на околната среда, 116 млн. евро са за малки и средни фирми и 56
млн. евро за иновации и умения.
√ Над 84.5 млн. лв. ще бъдат разпределени като субсидии за тютюн
Средствата трябва да бъдат платени на фермерите през април
Над 84.5 млн. лв. от националния бюджет ще бъде сумата на субсидиите за тютюнопроизводство, които предстои да бъдат
разпределени между производителите за миналата година. Общите средства са с 5% по-малко спрямо предходната,
каквото е изискването за тази държавна помощ.
Според графика за изплащане на субсидиите на земеделското министерство средствата трябва да бъдат преведени на
стопаните през април.
Намаление на финансирането
Решението е станало ясно на провелия се консултативен съвет по тютюна през миналата седмица. Средствата ще дойдат
от националния бюджет, като сумата е по-ниска спрямо предходната година, когато бяха разпределени 90 млн. лв.
Намалението идва по линия на ангажимент на България за тази държавна помощ. Страната е получила разрешение от
Европейската комисия да изплаща подпомагане на производителите до 2020 г., но то трябва да се намалява всяка година
с 5%.
Стар начин на разпределение
От съобщение на агроминистерството става ясно, че на провелия се съвет по тютюна са били гласувани и конкретните
ставки за килограм тютюн за различните сортови групи, но размерът им не е съобщен. По неофициална информация на
"Капитал" се е взело решение да се запази миналогодишният принцип на разпределението на средствата по сортови групи,
като отново за тютюн от сорта "Басми" ще се въведе диференцирана ставка за подпомагане за малки, средни и големи
производители. Същевременно миналогодишните суми ще бъдат намалени с 5% за всяка отделна група.
През миналата година производителите получаваха по 1.30 лв. за килограм тютюн от сорта "Каба кулак", 0.95 лв. за
"Бърлей" и 0.75 лв. за "Вирджиния". За най-масово отглеждания сорт в България - "Басми", подпомагането беше между
1.65 и 2.55 лв. за килограм в зависимост от произвежданите обеми.
Според графика на земеделското министерство субсидиите за тютюн трябва да бъдат изплатени на фермерите през април.
Годишно за това подпомагане кандидатстват над 40 хил. производители, като изплащането на средствата им се отпуска с
цел пренасочване към друг тип производство.
Днес+
√ Износът на храни от България нараснал с над 120% за 10 години
Общото нарастване на износа на храни от България през последните десет години е над 120%, като за миналата година
той съставлява 7% от общия износ на страната.
Това заяви главният секретар на Mинистерството на икономиката Владимир Туджаров на откриването на изложението
FOOD EXPO, което се провежда в гръцката столица Атина и в което участват компании от близо 20 държави. През тази
година България е почетна страна-партньор в най-голямото изложение за сектора в южната ни съседка.
Главният секретар на ведомството е посочил в изказването си, че хранителната промишленост е един от секторите, в които
България има най-големи конкурентни предимства.
Туджаров е подчертал, че през последните години се отчита ръст на производството на храни и напитки в страната ни. По
думите му, производството на храни се осъществява от над 6000 фирми.
През 2017 г. стокообменът между България и Гърция отбелязва увеличение от 5.6% и надхвърля 3 млрд. евро, като се
отбелязва ръст както в износа, така и във вноса.
Klassa.bg
√ Ръст на износа ни за Китай
Усилията ни са насочени към интензифициране на двустранното търговско-икономическо сътрудничество между България
и Китай, заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов пред участниците в Представянето на Китайския
международен панаир за вносни стоки в Шанхай.
Събитието беше организирано от Н.П. г-н Джан Хайджоу, посланик на Китай в България и се проведе в новата сграда на
Китайското посолство, съобщават от пресцентъра на кабинета, съобщиха от министерството на икономиката.
Заместник-министър Борисов, заяви, че е налице голям потенциал, за което свидетелстват и данните за двустранната
търговия. „През 2017 г. българският износ за Китай достига 715 щ.д., като отбелязва ръст от близо 39% на годишна база.
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Вносът от Китай в България се равнява на 1 милиард и 242 милиона щатски долара, като нараства с близо 8%", изтъкна
зам.-министър Борисов.
По думите му друго убедително доказателство за потенциала на сътрудничество между двете страни е големият брой
български фирми, които участват в днешното събитие.
„В глобален аспект предстой развитието на някой тенденции като дигитализацията на икономиката и индустриалната
революция. Тези тенденции ни поставят в една среда, в която разстоянието между държавите не е от значение, а ние
можем да търсим синергия и сътрудничество въпреки това разстояние" заяви зам.-министър Борисов.
В последните няколко години вносът на селскостопанска продукция и храни в Китай се увеличава с огромни темпове.
Тенденцията в следващите години показва, че Китай ще се оформи като най-големият пазар на хранителни продукти в
световен мащаб. България има необходимият потенциал да изнася качествени храни и селскостопански продукти за Китай,
минерална вода и напитки.
„За нас е много важно процедурите за внос в Китай на селскостопански и хранителни продукти да бъдат улеснени", изтъкна
зам.-министър Борисов.
„Един от най-добрите начини китайският бизнес да бъде информиран за потенциала и възможностите на българските
износители е редовното участие в специализираните търговски панаири и изложби", подчерта икономическият зам.министър.
Той допълни, че предстоящият през ноември тази година в Шанхай Панаир за вносни стоки предоставя изключително
добра възможност за българските износители.
Събитието ще бъде изцяло ориентирано към вносители от цял свят, а министерството на икономиката е възложило на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия да организира българско национално участие
в панаира.
Дневник
√ Шефът на новия орган срещу корупцията се захваща с магистратите
Избраният тази седмица за председател на новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев обяви, че вече има много сигнали за "хора с пари" като
ги описа като "хора, които се занимават с политика и магистрати". Добави, че желанието му е "да оправим съдебната
система".
"Имаме редица сигнали. Всеки, срещу който имаме сигнал, ще бъде разработен (...) Ще бъдат задържани хора, които ще
покажем, че са взели пари да вършат нещо, което не им се следва. Това са хора, които се занимават с политика и
магистрати. Искам да оправим съдебната система. Ако съдебната система се елиминира корупцията, тя ще изправи
обществените отношения," каза Георгиев в интервю за Би Ти Ви и увери, че скоро ще има задържани за корупция.
Той каза, че е омерзен от дискусията в Народното събрание при избора му заради приписваното му участие в
разследването на изтеклия в медиите разговор между премиера Бойко Борисов и вече покойния шеф на митниците Ваньо
Танов, в който се чува как премиерът иска да се прекрати проверка срещу бизнесмена Михаил Михов - Мишо Бирата.
Георгиев поясни, че като прокурор не е разследвал този разговор, нито такъв му е докладван. Разследването, водено от
него, било срещу 10 души, между които и Ваньо Танов, които били подслушвани. Проверката приключила със
заключението, че няма връзки с корупционни схеми по високите етажи на властта. Сред десетките хиляди записи на
разговори имало един, описан в документацията като "разговор между Ваньо Танов и непознато лице - мъж, по служебна
тема във връзка с лице, наречено Мишо Бирата", разказа Георгиев и увери, че нито е слушал разговора, нито го е
докладвал, което е щял да направи, ако "непознатото лице" било описано като премиера Борисов.
"Не се знае дали разговорът от медиите е същият. Никога не сме били свидетели на този разговор, друго дело има по този
разговор, аз не съм скрил нищо", увери шефът на новото антикорупционно звено.
Георгиев заяви, че сам ще прецени кого да покани за член на комисията и няма да търси мнението на депутатите.
Едновременно с това допусна, че изборът му може и да не получи одобрението им и че не дава гаранции, че предложените
ще бъдат избрани. Увери че ще предложи четирима утвърдени професионалисти - един с експертиза по отнемане на
незаконно имущество, един специалист по конфликта на интереси, един - по публичния регистър и един по проверки на
агентите.
От думите му се разбра, че той по-скоро няма да предложи за звеното конкурента си за поста Николай Николов, издигнат
от БСП, който досега беше председател на комисията за предотвратяване на конфликта на интереси. На изслушването
преди избора Георгиев беше питан дали би включил в екипа си Николов, ако бъде избран, и отговори, че ще си помисли.
Във вчерашното интервю допълни, че Николов може и да е професионалист, но не е единственият професионалист.
√ Борисов и Заев отбелязват в Скопие 75 г. от депортацията на македонските евреи
Премиерът Бойко Борисов пристига в Скопие в деня, когато страната отбелязва 75 години от депортацията на
македонските евреи през 1943 г.
По програма заедно с македонския си колега Зоран Заев Борисов ще поднесе венец на паметника на загиналите евреи. В
рамките на посещението са предвидени двустранни разговори между двамата министър-председатели, на които освен
актуални двустранни теми според македонски медии се очаква те да обсъдят и спора с Гърция за името на Македония.
Македонските историци от години определят България като "окупатор" по време на Втората световна война и я обвиняват,
че не е спряла депортацията на 11 343 евреи от Беломорието и Вардарска Македония в нацистките лагери на смъртта,
макар че това се е случило с близо 48 000 души на българска територия. Отговорът от София е, че евреите в управляваните
от България територии не са имали български паспорти.
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Според източници на "Клуб Z" се очаква Борисов да поднесе извинения за това, че България е предала евреите от
Беломорието и Вардарска Македония. Ако това се потвърди, жестът на Борисов идва на фона на отстъпки, загатнати от
Заев, в отношението към България в македонската наука и учебници - например според него за Третото българско царство
може да не пише " български фашистки окупатор", а само "фашистки окупатор".
Бойко Борисов е първият български министър-председател, който участва в отбелязването на годишнина от депортирането
на евреите от територията на днешна Република Македония. В официалната българска делегация за церемонията са
включени и представители на еврейската общност, се посочва в съобщението от "Дондуков" 1.
Близкото до бившите управляващи от ВМРО-ДПМНЕ издание "Вечер" отбеляза, че преди срещата си със Заев Борисов се е
видял с лидера на партията Християн Мицковски в София по време на среща на лидерите от семейството на Европейската
народна партия.
В. Сега
√ Лобистки закон удря малките петролни фирми
В същото време ЕК откри наказателна процедура срещу България заради репресия на дребния бизнес в същия бранш
Високи изисквания за собствен капитал и обезпечения в полза на държавата ще извадят от пазара на горива малките
търговци и ще ограничат достъпа на нови. До това ще доведе проектът на нов закон за регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, внесен в Народното събрание с основния мотив - борба със сивия сектор и
гарантиране на лоялната конкуренция. На фона на поредните предлагани промени в държавния контрол вчера
Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради непосилни финансови изисквания към
малките фирми от петролния бранш.
Формално вносители на закона са над 20 народни представители от всички политически сили начело с Емил Димитров,
бивш шеф на Агенция "Митници", познат като Ревизоро. Реално обаче това е проектът на Българската петролна и газова
асоциация, който е готов от повече от година и си търсеше законодателно лоби.
Преди няколко месеца председателят на асоциацията Валентин Златев обяви, че законопроектът вече е консултиран с
министрите на икономиката и на финансите и предстои да бъде качен на сайта на икономическото министерство за
публично обсъждане. Но ето че сега е задвижена "експресната" процедура - проектът е внесен от депутати и влиза
директно за обсъждане в парламента.
В мотивите си сега депутатите вносители отправят упрек към НАП и Агенция "Митници", че не можели да се справят със
сивия сектор в пазара на горива. Цитира се доклад на Министерството на финансите от 2015 г., според който сивият сектор
е 30%, а пропуснатите приходи в бюджета са за 1 млрд. лв. годишно. Посочва се, че двата ключови данъчни закона - за
акцизните складове и за ДДС, не можели да обхванат спецификата на пазара на горива, а всяка нова мярка скоро се
заобикаляла от тези, които искат да нарушават правилата.
Под претекст че ще ограничи нелегалната търговия и криенето на данъци в петролния бранш, новият проект въвежда
сериозни прегради пред играчите на този пазар. Фирмите, които искат да се занимават с търговия, транспорт и съхранение
на горива, занапред ще трябва да се регистрират и да доказват, че разполагат с голям капитал. Търговците на едро и
фирмите, които държат складове за нефт и горива, трябва да разполагат с поне 3 млн. лева. От собствениците на
бензиностанции пък ще се изискват по 20 000 лв. на обект. Изисквания за капитал се въвеждат и за фирмите, които се
занимават с пълнене и с дистрибуция на бутилки с втечнен газ (LPG) - съответно не по-малко от 200 000 лв. и 500 000 лв.
Документите за регистрация ще се подават в Министерството на икономиката. То пък ще поддържа публичен електронен
регистър с данни за фирмите. Всички участници на петролния пазар ще имат 6-месечен срок да се съобразят с новите
изисквания, става ясно от законопроекта.
За да получи регистрация, всеки търговец ще бъде задължен да представи и обезпечение - паричен депозит или банкова
гаранция, в полза на министъра на икономиката. Обезпечението ще трябва да се подновява всяка година, а размерът
варира от 500 000 лв. за петролните бази и складове до 20 000 лв. за всяка бензиностанция. Фирмите, които превозват
бензин, дизел, керосин и т.н., трябва да осигурят депозит или банкова гаранция от 3000 лв. за всяка цистерна. Обезпечения
от 200 000 и 500 000 лв. се изискват и от фирмите за пълнене и дистрибуция на бутилки с втечнен газ.
По този начин ще се гарантира, че държавата ще може да си събира дължимите акцизи и ДДС, обясняват вносителите в
мотивите си. Сега имало сериозни измами, оставащи ненаказани поради "използването на правни способи, които правят
практически невъзможно събирането на наложените санкции".
И в момента НАП изисква от определена категория лица обезпечения за доставки на течни горива с цел да предотврати
данъчни измами и злоупотреби с ДДС. Те бяха въведени през 2017 г. за сделки над 25 000 лева, като пределният размер
на обезпечението е 50 000 лева.
Именно заради тези изисквания Еврокомисията започва наказателна процедура срещу България. Вчера Брюксел изпрати
официално уведомление до страната с настояване да спазва правото на ЕС. "Понастоящем малките дружества, търгуващи
с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимия от
тях ДДС. В същото време за големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимия по
сделките им ДДС", посочва ЕК. Комисията смята, че това е ограничаване на свободата на стопанска инициатива.
На този фон доста по-маловажни изглеждат въведените в законопроекта изисквания за образователен лиценз и стаж на
управителите на дружествата, които оперират на пазара на течни горива. За търговия на едро с нефт и нефтопродукти
законните представители на дружеството или едноличният търговец трябва задължително да са с висше образование и 5
години осигурителен стаж. От търговците на дребно се изискват средно образование и 3 години стаж.
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С новия закон се забранява и продажбата на течни горива от мобилни бензиностанции, които бяха посочвани през
годините като сериозен източник на контрабанда. Всеки търговски обект трябва да е трайно прикрепен към недвижим
имот и да отговаря на изискванията за устройство на територията.
Изрична забрана се въвежда т.нар. ведомствени бензиностанции да зареждат пътни превозни средства на трети лица.
За нарушителите на новите разпоредби глобите са от 25 000 до 250 000 лв. плюс отнемане на транспортните средства и
превозвания нефт от нарушителите.
ПРЕСЯВАНЕ
Липсва оценка по какъв начин новият закон ще повлияе на пазара. Отсега е ясно, че ако бъдат приети, новите изисквания
неминуемо ще доведат до отпадането на немалка част от фирмите в сектора. Неотдавна от Българската петролна
асоциация обясниха, че "България е твърде наситена с бензиностанции в сравнение със сходни по територия и население
държави в Европа. В Австрия например бензиностанциите били около 2100, в Чехия - 1700, в Дания - 1800, а у нас били над
3100, без да се броят ведомствените, твърдят от асоциацията.
√ Нови 8100 учители излизат в пенсия тази година
МОН за пръв път плаща 100 000 лв. за провеждане на часове в музеите
Просветното министерство очаква 8100 учители и 2900 непедагогически специалисти да се пенсионират през 2018 г. Това
става ясно от проектите на новите национални програми в средното образование, с които на училищата се отпуска
финансиране извън делегираните бюджети. За техните обезщетения са планирани 28 млн. лв., колкото бяха предвидени
и за м.г
Програмата "Оптимизация на училищната мрежа" традиционно гълта половината от общия ресурс за проектно
финансиране, но тази година за пръв път не са предвидени средства за закриване и преобразуване на училища, т.е. може
да се приеме, че тази част от оптимизацията е завършила. Очакването в пенсия да излязат 8100 учители не е необичайно за миналата година прогнозите бяха за 9000 напускащи системата, а реално се пенсионираха 8442 преподаватели.
Педагозите у нас са около 90 000, а в началото на учебната година незаети бяха около 1000 позиции. С непедагогическите
специалисти обаче прогнозите бяха надхвърлени - при планирани 2700 души в заслужен отдих през 2017 г. са излезли 3389
такива служители. Изразходваните средства за изплащане на обезщетенията при пенсиониране също надхвърлиха
значително планирания бюджет - вместо предвидените 28 млн. лв. реално бяха похарчени 46.9 млн. лв. Предстои да видим
дали тази година процесът ще се вмести в планираното.
За екипите по издирване на отпаднали ученици ще има 450 хил. лв. 50 хил. лв. са за популяризиране на работата им, а 250
хил. лв. - за покриване на разходите за пътни пари, за дневни и др. За подобряване на взаимодействието на
образователните институции с родителите са предвидени 150 хил. лв., като максимумът, който една институция може да
получи по този модул, е 4950 лв.
За внедряване на модерни технологии в училищата са планирани 10 млн. лв., с 200 хил. лв. по-малко от м.г. Доста поразширен е обхватът, а оттам и бюджетът на програмата за осигуряване на съвременна образователна среда. За
материалната база на професионалните училища отново има 1.5 млн. лв., за подобряване на експерименталната работа
по природни науки в седми и девети клас - 2 млн. лв. (с 400 хил. лв. по-малко от м.г.), а за целодневното обучение - 800
хил. лв. За пръв път ще има 100 хил. лв. за провеждане на учебни часове и видеоуроци в музеите. За модернизиране на
учебното съдържание в професионалните училища са предвидени 230 хил. лв.
ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
За допълнително обучение на учениците, срещащи затруднения, са планирани 2 млн. лв., за олимпиади и състезания - 3
млн. лв., за подготовката за училище на деца в риск от детските градини - 400 хил. лв., за достъпна архитектурна среда и
сигурност в училище - близо 1.5 млн. лв., а за квалификация на педагозите - 800 хил. лв. Програмата "Без свободен час", по
която се дават средства за заместващи учители, ще получи 2 млн. лв. (с половин милион по-малко от м.г.), а за "Роден език
и култура зад граница", по която се финансират школата ни в чужбина, ще има 1.5 млн. лв., т.е. с 300 хил. повече. 400 хил.
ще получат училищата за подготовката на 200 ученици за професията "приложен програмист".
Economic.bg
√ Безконтролното харчене продължава
От общо 292 отчета Сметната палата отказва да завери годишните финансови отчети на 5 бюджетни
организации
ИПИ следи отблизо работата на Сметната палата, чиито одити на държавните институции дават ценна информация за
ефективността на държавните харчове. Последното издание на изследването „Успехите и провалите на българските
правителства 1998-2015 г.” показа, че разходи за над 65 млрд. лв. на централната администрация могат да се определят
като „провал” [1] заради редицата си пороци. За пет години пък общините имат сериозни нарушения при изразходването
на 3,5 млрд. лв., а Сметната палата е изпратила ¼ от общинските одитни доклади до прокуратурата заради наличие на
данни за престъпления.
В началото на годината Сметната палата публикува и доклад за работата си през 2017 г. по заверките на годишните
финансови отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 2016 година. От общо 292 отчета
Сметната палата отказва да завери годишните финансови отчети на 5 бюджетни организации, а 19 са заверени с резерви
(4 министерства и 15 общини). Отказаната заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. е на Софийския университет,
на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови.
Откритите от Сметната палата слабости при финансовото отчитане на ведомствата са основно в това, че:
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Не се капитализират инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа
стойност;
Неправилно се осчетоводяват получените и разходвани средства по програми на ЕС;
Не се спазва задължението за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост
от степента на събираемост;
Не се отчитат задбалансово поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни
вземания и задължения;
Не се провежда пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите във връзка с изготвянето на годишният финансов
отчет.
Одитните доклади на общините, за които е отказана заверка, показват, че заради редица съществени нарушения (основно
при счетоводното отчитане) финансовите отчети не дават вярна представа за финансовото състояние и имуществото.
Финансовият отчет на държавната агенция също е с отказ за заверка с подобни мотиви.
По-интересен е случаят с финансовия отчет на Софийския университет (СУ). От последните пет проверявани отчета два са
с отказ за заверка (през 2014 и 2016 г.), а три – със заверка с резерви (за 2012, 2013 и 2015 г.). Проблемите, неточностите и
нарушенията на счетоводството на СУ са от всякакво същество и в голямата си част са повтарящи се. Така например, има
съществени несъответствия в сумите по сметката, ведомостите и инвентаризацията на различни активи, което не
позволява да се разбере кои са достоверните данни дори от одиторите. Сметната палата открива, че практиката за плащане
в брой от касата (а не по банков път) продължава в разрез с българското законодателство. Установени са редица случаи на
плащане в брой на гаранции за изпълнение и участие в обществени поръчки, на служебни аванси (на стойност над 10 хил.
лв.) и на доставчици (също на стойности над 10 хил. лв.). В брой е платена и еднофамилна вила в гр. Черноморец на
стойност близо 60 хил. лева. Друг е въпросът на кого и за какво е нужна тази вила, че да се изплаща през университета с
пари на данъкоплатците. Съществено нарушение е и че в университета са изплащани заплати с пари, предназначени за
европейски научни проекти. Липсващите средства са над 3 млн. лв. и това вероятно ще наложи финансови корекции и
наказателни лихви на СУ.
Всичко това се случва на фона на редица неизпълнени препоръки на Сметната палата от предходните три години. СУ
продължава да дава за безвъзмездно ползване имоти – държавна собственост на трети лица, включително в някои случаи
без да е проведен задължителен търг. Харченето на даренията продължава да не се проследява, а паричните трансфери,
дейността и постигнатите резултати на различните факултети и звена се отчитат спорадично.
Сметната палата дава на университета нови 6 месеца за изпълнение на препоръките и отново ще направи проверка.
Проблемът е, че това е поредният срок, който вероятно няма да се спази и дългогодишните нарушения ще продължат.
Сметната палата, подобно на предишните години, отново изпраща доклада си и на Народното събрание, Министерството
на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите, но нищо не подсказва,
че нещо може да се промени този път.
Софийският университет не е единственият или най-сериозният пример за безконтролно и порочно харчене на публични
средства. Въпреки множеството нарушения на повечето държавни структури, осветляването на харчовете им, постоянните
проверки и доказателствата за злоупотреби, сякаш нищо не се променя. Изследването на ИПИ „Успехите и провалите на
българските правителства” също ясно показва, че порокът е здраво вкоренен в системата, а политическа воля за прилагане
на закона липсва, независимо от правителството на власт.
Kmeta.bg
√ Бургас събира бизнеса на туристически форум
Представители на туристическия бранш ще се съберат в Бургас за четвъртото издание на изложението и бизнес форум „За
туризма 2018”.
Събитието ще се състои в Експозиционен център „Флора” на 16 и 17 март. На него ще присъстват представители на
туристическия бранш от региона и страната.
Целта на изложението е да съдейства на хотелиерите, ресторантьорите и собствениците на различни заведения в
курортите да предлагат качествени продукти и услуги на своите клиенти. По този начин те ще могат да отговорят на
потребности на различните целеви групи, включително и българските туристи, за да оставят трайни положителни
впечатления и удовлетворение от реализираната почивка.
На изложението ще бъдат представени продукти и услуги, подходящи за туристическия бизнес като хранителни продукти
и напитки, почистваща техника, препарати и консумативи, кухненски уреди, ресторантьорско оборудване и др.
Организатор на проявата е Експо Тим ООД в партньорство с Община Бургас и Експозиционен център Флора и подкрепата
на браншови организации от сферата на туризма.
Econ.bg
√ Имотите у нас са поскъпнали с до 8 на сто миналата година
Цените на имотите във Варна се увеличават за последните три години, като средно за година скокът е с около 5%
Цените на имотите в цялата страна бележат плавен ръст от 6% до 8%. Това обясни пред БНТ Калоян Богданов, маркетинг
мениджър в агенция за недвижими имоти.
"Генерално, през 2017 г. цените на имотите в страната вървяха нагоре с различен ръст между 6 и 8%. Ръстът се отчита в
големите градове, докато в малките градове той е доста по-нисък. Заради спада на лихвите по кредитите търсенето на
имоти се е увеличило", поясни той.

11

По думите му като цяло лихвите по кредитите "са на едно ниско историческо ниво". Така или иначе заплатите плавно
вървят нагоре. На последно място, от години има интерес към големите градове, който води до много хора, които желаят
да се установят там, заяви Богданов. Цените на наемите също вървят нагоре, подчерта той, особено на местата с аутсорсинг
и IT компании. Повишаването на цените се дължи отчасти и на директните полети на нискотарифни компании до големите
градове в България.
Цените на имотите във Варна се увеличават за последните три години, като средно за година скокът е с около 5%. Това пък
показват данните на Националния статистически институт. Градът е сред петте в страната, в които се наблюдава ръст на
реализираните сделки. Купувачите на имоти са предимно българи или сънародници, които живеят в чужбина и са решили
да се приберат в родината си. Чужденците, предимно руснаци и англичани, също проявяват интерес към покупката на
апартамент във Варна.
Семействата предпочитат да закупуват жилища тип ново строителство пред панелното. Специално за Варна търсенето на
нов дом е във всички райони на града. "Най-голям е интересът на инвеститорите към апартаментите с една и две спални двустайните и тристайните", коментира Добромир Ганев от Национално сдружение Недвижими имоти пред БНТ 2. По
думите му водещо при закупуването на имот е и неговата цена. За Варна разликата между центъра и крайните квартали
може да бъде двойна. Цените варират от 400 евро в по-отдалечените квартали до 1500 евро в централната градска част.
Ганев съобщи и за лоша практика, която някои от брокерите използват, за да осъществят сделка. "Намаляват се цени на
имоти без съгласието на собственика, за да може да излизат по-нагоре. Разбирате ли за какво говорим. Това даже може
да бъде нарушение по Наказателния кодекс", заяви той.
√ КЕВР: Сделката за ЧЕЗ няма да повиши цената на тока
Прехвърляне на акции от ЧЕЗ към „Инерком“ не може да бъде проверявано от Комисията за енергийно и водно
регулиране, преди финализирането на сделката, подчерта още Иванов
Сделката за ЧЕЗ по никакъв начин няма да е причина за повишаване на цената на тока. Това заяви категорично пред БНР
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.
„Сключването на такава сделка, независимо кой е купувачът, по никакъв начин не влияе върху цената на електроенергията.
Тя се определя по ясна методика. В случая няма никакъв ценообразуващ елемент, свързан с прехвърляне на акции. /…/ В
ценообразуващите елементи ние по никакъв начин няма да включим нито обслужването на кредита на привлечения
капитал, нито плащането на лихвите по него. Това е работа на съответния собственик. Няма никакви основания и
притеснения за повишаване на цените. Крайно време е тази истерия да бъде прекратена“, заяви Иванов.
Прехвърляне на акции от ЧЕЗ към „Инерком“ не може да бъде проверявано от Комисията за енергийно и водно
регулиране, преди финализирането на сделката, подчерта още Иванов. Контролът преди сключване на сделката трябва да
се осъществи по параметри, които не са в правомощията на КЕРВ, категоричен бе той и обясни какви са възможностите на
ръководената от него комисия:
„Ние се произнасяме в два изрично разписани случая. Когато се извършва разпореждане с имущество, с което се
осъществява лицензионна дейност на едно енергийно дружество. Няма подобна хипотеза, защото имуществото на
лицензираните дружества ЧЕЗ „Електро“ – България и ЧЕЗ „Разпределение“ - България остава в цялост. Вторият случай, в
който може да се произнесем, е когато се извършват други сделки – те са изрично изброени, 4 на брой, в чл. 92 от
Наредбата, но само в случаи, когато сделката се осъществява от лицензиант, а лицензиантите са ЧЕЗ „Електро“ и ЧЕЗ
„Разпределение“. При това, за да се произнесе Комисията, трябва да постъпи, съгласно процедурата, заявление от тези
дружества и ние в едномесечен срок се произнасяме. Няма съмнение, че ако след финализиране на сделката в един бъдещ
момент подобно заявление постъпи в КЕВР, ние ще се произнесем, за да защитим обществения интерес".
Според Иванов КЕВР се включва в този скандал по две причини – или непознаване на закона, или търсене на необходимия
грешник. Той е категоричен, че регулаторът си изпълнява стриктно задълженията. В подкрепа на твърдението си той
посочи: "В последните 3 години около 13 млн. лв. са санкциите, които КЕРВ е наложила на трите разпределителни
дружества".
Относно промените във връзка с разширяване на правомощията на КЕВР, готвени от Обединените патриоти, Иванов
коментира, че приемането само на този текст не го прави работещ. "Към него трябва задължително да има текстове, които
да разпишат критериите, по които ние се произнасяме, рамката на нашето произнасяне, за да не бъде то субективно.
Трябва да се разпише много ясно какви са задълженията на другите служби. За да може ние да бъдем финално
произнасящата се институция преди подписване на сделката, трябва да разполагаме с информация от всички служби,
които могат да бъдат полезни за изясняване на ситуацията. Само в този текст – това е преяждане с власт на регулатора. Аз
искам да пазя авторитета му във функциите, които са му зададени по закон“, каза той.
Sinor.bg
√ България е готова да подкрепи увеличаване на вноските в бюджета на ЕС
За да не пострада субсидирането на селскостопанската и кохезионната политика
Само месец, след като бе заявено официално, че правителството не е обсъждало евентуално увеличаване на вноската на
страната в бюджета на Европейския съюз, министърът на финансите Владислав Горанов съобщи, че България е готова да
подкрепи подобно решение, за да не бъдат съкращавани субсидиите за селскостопанската, кохезионната и други
интеграционни политики. Горанов обяви това на конференция за финансовата рамка на ЕС за следващия програмен
период 2021-2027 г., проведена в София.
Излизането на Великобритания от общността отваря дупка от близо 15 млрд. евро в бюджета на ЕС, като вариантите за
запълването й са 2 основни – съкращаване на разходите или увеличаване на вноските – и множество комбинации от тях.
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Според европейския комисар за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер е необходимо увеличаване на вноските с
малко над 1,1% от брутния вътрешен продукт на държавите членки (до момента те внасят по 1% от БВП). Освен това
приоритетите на съюза се променят в посока на увеличаване на разходите за политиката на сигурност, за отбрана и за
развитие на дигиталната инфраструктура, което увеличава натиска за съкращаване на субсидиите за селско стопанство и
кохезия. Европейската комисия вече предложи 3 варианта за промяна в бюджета, в 2 от които се предвижда орязване на
средствата за кохезионната политика за развитите държави-членки, което ще осигури ресурс за по-слабо развитите страни
в Централна и Източна Европа, а третият запазва досегашните нива на субсидиране. За неговото осъществяване обаче
възниква въпросът откъде да бъдат осигурени средствата.
„Споделяме позицията, изразена от някои държави, че с оглед на запазването на кохезионната политика и общата
селскостопанска политика може да се наложи увеличение на вноските. В този смисъл ние сме готови да подкрепим едно
подобно решение. Не сме правили някакви прецизни калкулации, но това, което се коментира като увеличение с около
10%, е постижимо за нашия бюджет на фона на ползите, които получаваме”, убеден е Горанов.
На свой ред вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че за България е важно да бъдат запазени политиките на ЕС,
които до момента дават резултат. „Кохезионната политика безспорно е такава не само защото България е бенефициент,
нетен бенефициент, а защото това е политика, която се е доказала в годините назад и в други държави освен България”,
посочи Дончев.
Ще дам всичко от себе си, за да убедя държавите-членки, че трябва да дадат повече средства за общия бюджет,
категоричен бе Йотингер. „Да, някои разходи може да бъдат орязани, но след напускането на Великобритания
възможността за финансиране чрез съкращения на разходите би увредила кохезионната политика, би навредила на
селскостопанската политика, би имала неблагоприятен ефект особено върху държавите-членки. България се справя много
добре, България е впечатляваща страна, но ще се нуждае от финансова подкрепа и кохезионни програми поне до края на
следващото десетилетие”, заяви еврокомисарят.
В. Дума
√ Картофи, моркови, домати и олио поскъпнаха на едро
Цените на едро на картофите, морковите, доматите, зелето, олиото, каймата и пилешкото са се повишили на едро през
миналата седмица. Цените на картофите на едро по борсите са се повишили с със 7,6 на сто и те са се търгували по 0,58 лв.
за килограм на едро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Цената на морковите
се е повишила с 3,9 на сто до 0,80 лв., а зелето поскъпнало с 1,6 на сто и се е търгувало по 0,56 лв. на кг на едро. Доматите
са поскъпнали 1,1 на сто и са се продавали по 1,80 лв. за кг. Краставиците от внос са поевтинели с 3,6 на сто до 2,70 лв.
средно за кг. Зелената салата е поевтиняла с 3,5 на сто до 0,55 лв. за брой.
Ябълките са поевтинели с 5,2 на сто и са се продавали по 1,45 лв. за кг. Цената на лимоните се е повишила с 2,3%, до 2,35
лв. Портокалите са поевтинели с 2,3 на сто, до 1,26 лв. за кг. Мандарините са поскъпнали с 1,3 на сто и са се продавали по
1,83 лв. за кг.
Кравето сирене е поевтиняло с 1,3 на сто, до 5,90 лв. за кг, а кашкавалът тип "Витоша" е поевтинял с 0,3% до 10,92 лв. за кг.
Олиото е поскъпнало с 2,1 на сто до 1,97 лв. за литър. Каймата е поскъпнала с 0,8 на сто и се е търгувала по 4,84 лв. за кг.
Цената на пакетче краве масло от 125 гр се е понижила с 0,4% до 2,30 лв. Пилешкото замразено месо е поскъпнало с 0,5
на сто и се е продавало по 3,88 лв. за кг. Захарта се е търгувала по 1,19 лв. за кг, а брашното тип "500" - по 0,83 лв. Яйцата
са се продавали по 20 ст. за брой на едро в края на седмицата.
Economy.bg
√ ЕК създава работна група по въпросите на изкуствения интелект
Тя ще анализира етичните предизвикателствата, които новата технология отправя
Европейската комисия създава работна група по въпросите на изкуствения интелект, която ще събира експертен опит и
познания и ще привлече широк кръг заинтересовани страни.
Експертната група ще разработи и проект на насоки относно етиката и изкуствения интелект.
Изкуственият интелект (ИИ) може да донесе огромни ползи за нашето общество и икономика, като се започне от по-добро
здравеопазване и се стигне до повишаване на сигурността на транспорта и до по-устойчиво земеделие. Възникват обаче и
въпроси относно отражението му върху бъдещето на труда и вписването му в съществуващото законодателство. Затова е
необходим дебат относно начините за успешно и етично използване и развитие на изкуствения интелект.
Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: За да получим
максимални ползи от изкуствения интелект, тази технология трябва винаги да се използва в интерес на гражданите и при
спазване на най-високи етични стандарти и да утвърждава европейските ценности и основните права. Затова поддържаме
постоянен диалог с ключовите партньори — изследователи, доставчици, изпълнители и потребители на технологията.
Комисията даде старт на процедурата за подаване на кандидатури за участие в експертната група по въпросите на
изкуствения интелект, която ще има за задача да:
- даде препоръки на Комисията относно създаването на широка и разнообразна общност от заинтересовани страни,
обединена в Европейски алианс за изкуствения интелект;
- окаже подкрепа за изпълнението на бъдещата Европейска стратегия относно изкуствения интелект (април 2018 г.);
- предложи до края на годината проект на насоки относно етичната разработка и използване на изкуствения интелект,
които да стъпват върху основните права на ЕС. Насоките ще засегнат теми като справедливост, безопасност, прозрачност,
бъдеще на труда, демокрация, а по-общо — въздействие върху прилагането на Хартата на основните права.
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Крайният срок за представяне на кандидатури за експертната група в областта на изкуствения интелект е 9 април, като
стремежът на Комисията е групата да бъде сформирана до началото на май.
Тази експертна група ще подпомага Комисията в анализа на предизвикателствата във връзка със съществуващата уредба
за търсене на отговорност.
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