Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ЕК И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ТРЯБВА ДА РАЗРАБОТЯТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СПРЯМО ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА СВЕТА
Европейската комисия и държавите-членки трябва да разработят целенасочени политики и да предприемат конкретни
мерки за подобряване и адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да
отговаря на критериите, които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на конференцията на високо
равнище „Бъдещето на труда“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България
и бъдещ заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
Двудневната международна конференция се провежда в рамките на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Форумът се организира от Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската
комисия. Конференцията има за цел да насърчи обмяната на мнения за условията на труд, които се променят динамично
под влияние на дигитализацията.
„От изключително значение ще е насърчаването на
взаимодействие
между
образователните
институции и бизнеса, както и начините за
подпомагане на обмена на работни места сред
придприятията и създаване на платформи за
информация и обмен на добри практики, без това да
води до „изтичане на мозъци“, каза още д-р
Ангелова. По думите ѝ Европа трябва да използва
максимално възможностите на структурните
фондове и по-специално на Европейския социален
фонд за инвестиране в човешки капитал и
адаптиране на уменията и компетенциите спрямо
прогресивното и бързо внедряване на новите
технологии, цифровизацията и роботизацията.
В конференцията участват близо 100 представители
на международни институции, работодатели, синдикати, организации на гражданското общество и политици от ЕС,
Европейското икономическо пространство и Западните балкани. Акцент в обсъжданията на форума бяха знанията и
уменията за работните места в следващите десетилетия, основните предизвикателства, свързани със застаряването на
работната сила, възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и
преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда.
Свободен народ
√ ЕК и държавите-членки трябва да разработят целенасочени политики за приспособяване на образованието към
дигитализирането на света
„ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЩЕ Е НАСЪРЧАВАНЕТО НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И
БИЗНЕСА“, КАЗА Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ „БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА“
Европейската комисия и държавите-членки трябва да разработят целенасочени политики и да предприемат конкретни
мерки за подобряване и адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да
отговаря на критериите, които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на конференцията на високо
равнище „Бъдещето на труда“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България
и бъдещ заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
Двудневната международна конференция се провежда в рамките на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Форумът се организира от Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската
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комисия. Конференцията има за цел да насърчи обмяната на мнения за условията на труд, които се променят динамично
под влияние на дигитализацията.
„От изключително значение ще е насърчаването на взаимодействие между образователните институции и бизнеса, както
и начините за подпомагане на обмена на работни места сред прeдприятията и създаване на платформи за информация и
обмен на добри практики, без това да води до „изтичане на мозъци“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ Европа трябва
да използва максимално възможностите на структурните фондове и по-специално на Европейския социален фонд за
инвестиране в човешки капитал и адаптиране на уменията и компетенциите спрямо прогресивното и бързо внедряване на
новите технологии, цифровизацията и роботизацията.
В конференцията участват близо 100 представители на международни институции, работодатели, синдикати, организации
на гражданското общество и политици от ЕС, Европейското икономическо пространство и Западните Балкани. Акцент в
обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, основните
предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила, възможностите за подобряване на политиките в
областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на
пазара на труда.
B2bmedia.bg
√ Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите
дейности и над 10 000 компании.
По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели
за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на
бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и
д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на
Асоциацията. Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели”
на ЕИСК, чиято тема бе “Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес
перспектива”. И двете събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.
Икономист
√ АИКБ: ЕК и държавите-членки трябва да адаптират образованието към дигитализирането на света
Европа трябва да използва максимално възможностите на Европейския социален фонд за инвестиране в адаптиране
на уменията и компетенциите към новите технологии
Европейската комисия и държавите-членки трябва да разработят целенасочени политики и да предприемат конкретни
мерки за подобряване и адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да
отговаря на критериите, които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на конференцията на високо
равнище „Бъдещето на труда“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България
и бъдещ заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), съобщиха от организацията.
Двудневната международна конференция се провежда в рамките на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Форумът се организира от Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската
комисия.
„От изключително значение ще е насърчаването на взаимодействие между образователните институции и бизнеса, както
и начините за подпомагане на обмена на работни места сред придприятията и създаване на платформи за информация и
обмен на добри практики, без това да води до „изтичане на мозъци“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ Европа трябва
да използва максимално възможностите на структурните фондове и по-специално на Европейския социален фонд за
инвестиране в човешки капитал и адаптиране на уменията и компетенциите спрямо прогресивното и бързо внедряване на
новите технологии, цифровизацията и роботизацията.
В конференцията участват близо 100 представители на международни институции, работодатели, синдикати, организации
на гражданското общество и политици от ЕС, Европейското икономическо пространство и Западните балкани. Акцент в
обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, основните
предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила, възможностите за подобряване на политиките в
областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на
пазара на труда.
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Economic.bg
√ ЕСО все пак поиска увеличаване на "студения резерв"
Подготвят се законодателни промени, които да позволят на заводските централи да се включат в резерва
Държавният „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) предлага на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да
се увеличи средногодишната разполагаема електрическа мощност, предвидена за "студен резерв" за периода 2018/2019
г. до 650 MW. Това става ясно от официално съобщение на ЕСО и от официална информация, изпратена от пресцентъра на
Министерството на енергетиката.
Крайното решение за увеличаването на т.нар. "студен резерв", чиято сегашна средногодишна стойност е 500 MW, е на
министъра на енергетиката.
От информацията става ясно, че "студеният резерв" ще бъде одобрен, въпреки че Теменужка Петкова само преди седмица
обяви, че няма да се увеличава количеството. Тя обеща това на среща с представителите на четирите работодателски
организации. А до самото обещание се стигна, след като малко преди това бизнесът алармира за готвена от държавата
"далавера", свързана с увеличаването на количествата "студен резерв".
АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП предупредиха с писмо до медиите, че се подготвя включването на още мощности към мрежата,
на някои от които да им се плаща на по-високи преференциални цени, а други да бъдат свързани към "студения резерв"
и да получават пари целогодишно и евентуално да бъдат активирани при екстремни ситуации. Очакваната тогава от
бизнеса стойност на новия студен резерв бе 1000 MW.
Според ЕСО с исканото сега увеличение от "само" 150 MW се цели да се постиганат на задължителните показатели за
надеждност на електроснабдяването и сигурност на електроенергийната система и покриването на европейски правила,
които налагат размерът на студения резерв да покрива отпадането на най-голямата генерираща мощност в съответната
страна, а в България тя е - 1040 MW.
От ЕСО припомнят в съобщението си за студената зима на 2017 г., когато беше наложително активирането на целия студен
резерв, за да се задоволят нуждите на страната. Тогава обаче имаше проблеми при няколко ТЕЦ-а, които не успяха да го
активират. В крайна сметка системата издържа, без да се активира голяма част от необходимия резерв.
След среща между бизнеса и ресорното министерство днес стана ясно, че с промените индустриалните потребители също
ще могат да участват в осигуряването на „студен резерв“. Предвижда се новите условия да влязат в сила от месец юли тази
година. Към момента в осигуряването на студения резерв се включват енергийните предприятия. Това предстои да бъде
анализирано от ЕСО.
ProjectMedia
√ Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави
Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на голяма част от европейските държави. Това стана ясно след
проведена среща между председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и
председателя на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик. АИКБ
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите
дейности и над 10 000 компании.
По време на срещата Васил Велев представи пред Яцек Кравчик трите основни приоритета на българските работодатели
за 2018 г. Това са решаване на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика, подобряване на
бизнес средата чрез ограничаване на административните тежести и по-доброто регулиране и реформата на енергийния
сектор.
„Европейските работодатели имат много причини да застанат рамо до рамо при решаването на проблема с недостига на
човешки ресурси. Защото въпросът с уменията на работниците в много европейски страни е сред основните задачи за
решаване. Добрата новина, е че ЕК е наясно с това. Надявам се, че през следващата финансова рамка Комисията ще отдели
повече ресурс, с който да насърчи повишаването и подобряването на уменията на хората”, заяви председателят на групата
на работодателите на ЕИСК.
Яцек Кравчик е в България за участие в конференцията на високо равнище „Бъдещето на труда“, организирана от
Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия. Участие в събитието ще вземат и др Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и бъдещ заместник-председател на ЕИСК и Бойко Недялков, член на УС на
Асоциацията. Освен в международната конференция Яцек Кравчик ще участва и в заседанието на група 1 „Работодатели”
на ЕИСК, чиято тема ще е “Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес
перспектива”. И двете събития се провеждат в рамките на Българското председателство на ЕС.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Cross.bg
√ Вицепрезидентът: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
„Инвестицията в образование и преформатирането на цялостния му модел, така че да стимулира хората да учат през целия
си живот, са ключови задачи пред нас, за да можем да отговорим на динамично променящия се пазар на труда в контекста
на Четвъртата индустриална революция." Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на извънредното
заседание на Група „Работодатели" към Европейския икономически и социален комитет.
Форумът „Преодоляване на недостига на умения за растеж и създаване на работни места - гледната точка на бизнеса" се
проведе в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. В официалното откриване участва и
министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова.
Вицепрезидентът е убедена, че е задължително задълбочаването на връзката между образованието и бизнеса, за да се
избегнат съществуващите днес несъответствия между търсените и предлаганите умения. „Трябва да се предоставят повече
възможности за учене през целия живот и продължаващо професионално обучение в съответствие с потребностите на
бизнеса, както и да се насърчи участието в обучение на лицата от всички възрасти", отбеляза Илияна Йотова.
По думите й, обхватът на програми като „Еразъм+" трябва да бъде разширен, трябва да се развиват повече гъвкави и
достъпни форми на учене, в това число и на работното място. От своя страна, работодателите трябва да са ангажирани в
развитието на знанията и уменията на своите служители, на които трябва да осигурят среда за непрекъснато обучение,
което да съпътства процеса на работа.
Вицепрезидентът бе категорична, че за да задържим младите хора в България, трябва да им създадем условия за работа
и развитие - както за високо образованите, така и за тези, чиито професии са заплашени от изчезване. Тези хора трябва да
бъдат допълнително обучени или преквалифицирани.
В изказването си Илияна Йотова посочи основните предизвикателства, които поставя пред пазара на труда т.нар.
Индустрия 4.0. От една страна, технологичната революция не само улеснява ежедневния ни живот, но открива много нови
пазари и икономически ръст. От друга страна обаче, Индустрия 4.0 ще постави под тежко изпитание на традиционния пазар
на труда.
Според изследването „Бъдещето на професиите" на Световния икономически форум над 7 млн. работни места ще бъдат
загубени до 2020 г. в резултат на развитието на технологичните промени. „Безпрецедентното при тази революция е, че тя
ще се случи за 20 години - в рамките на едно поколение, вместо на три или четири. 65% от децата, които сега започват
началното си образование, след като завършат, ще работят напълно нови професии. Трябва да сме подготвени да
отговорим на тези динамични промени", отбеляза Илияна Йотова.
Във връзка с готовността на България да влезе в тази индустриална революция, вицепрезидентът заяви, че проблемите не
са малко. Илияна Йотова цитира изследване на Европейската инвестиционна банка, според което огромна част от
компаниите не инвестират в най-ново оборудване. България все още изостава с дигитализацията на стопанската дейност.
Едва 28% от българските граждани имат основни умения да работа с компютър. Броят на дипломираните специалисти в
областта на науката, техниката, инженерството и математиката не се е увеличил въпреки растящото търсене на трудовия
пазар на такива експерти.
В заключение вицепрезидентът направи лична прогноза за бъдещето на пазара на труда: „Няма да преминем толкова
бързо към заместването на човешката дейност с роботика.
В производствената част ще стане много по-бързо и по-лесно. Но талантът на отделния човек, неговата креативност,
възможността за вземане на решения и тяхното реализиране - това няма как да бъде заместено".
News.bg
√ Асоциация разкритикува законопроекта за горивата
Промените в закона, регулиращ пазара на горивата, ще засегнат пряко над 100 000 домакинства и над 80% от
ресторантьорския бизнес у нас. За това алармира председателят на Асоциацията на производителите, разпространителите
и потребителите на бутилиран пропан-бутан Георги Палпурин, който говори на брифинг в БТА, посветен на внесения
законопроект за горивата в Народното събрание.
По официални данни на асоциацията в момента на територията на България има 67 обекта, които са собственост на 54
компании, от които може да се пълни и доставя бутилиран газ.
"Това ще доведе до преустановяване на дейността на 95% на операторите на бутилирания пропан-бутан в България",
посочи Палпурин и допълни, че когато газта за битовите нужди поскъпне, ще поскъпнат всички други стоки и услуги.
Според Палпурин новите изисквания и регулации заплашват да унищожат един цял сектор от българската икономика. С
промените на законопроекта, на новите изисквания ще отговарят само седем обекта, които са собственост на пет
компании, уточни той.
Палпурин отчете, че ако законопроектът бъде приет, то държавата ще бъде възпрепятствана да упражнява както реалния
контрол на сектора, така и на минималния обем на складовете от 500 кубични метра.
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Асоциацията на производителите предложиха и изисквания към търговците на бутилиран втечнен газ. Според тях
финансовите изисквания трябва да са с установен капитал до 3 милиона лева, минималният обем на склада трябва да се
равнява на шест влакови цистерни и минимум трябва да има 10 000 бутилки на стойност 450 000 лв.
Investor.bg
√ Захариева: Трябва да запазим споразумението с Турция за бежанците
Външният министър не очаква отмяна на срещата на върха ЕС-Турция в последния момент
Турция изпълнява ангажиментите си по споразумението за бежанците, нямаме натиск на външната си граница, ЕС също
изпълнява ангажиментите си и няма информация за отлагане на срещата между лидерите на ЕС и турския президент
Ердоган. Това заяви по „Нова телевизия“ вицепремиерът Екатерина Захариева дни преди срещата на върха ЕС-Турция,
която ще се проведе във Варна.
Нямаме информация срещата да бъде отложена, подготовката тече с пълна сила, коментира тя по повод опасенията, че
срещата може да не се състои. Захариева не очаква отмяна на срещата в последния момент.
Външният министър подчерта, че споразумението между Брюксел и Анкара за бежанците на всяка цена трябва да бъде
запазено. "Всички си спомняме какво се случи 2015-а година. Всички си спомняме натиска по т. нар. „западнобалкански
маршрут", каза Захариева.
Преди дни президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че до този момент Брюксел е изплатил на Анкара едва 850 млн. евро
при обещани 6 млрд. евро за справяне с бежанската криза.
Захариева поясни, че парите се изплащат на южната ни съседка поетапно: "По моя информация са разплатени 1,5 млрд.
евро, а останалите са договорени, защото те се отпускат за конкретни проекти. Когато са готови проектите, тогава се
изплащат парите".
Въпросите, които ще се обсъждат във Варна, са важни, защото засягат сигурността на Европа и нашата страна заради
мигрантите, които са в Турция, отбеляза първият дипломат.
Мигрантската криза е не само наша основна тема. Споразумението е договорено и не съм чула Турция да има претенция
за още пари, посочи тя. По думите ѝ сега е моментът за разговори с Турция и по тезата на Ердоган за "духовните граници".
Тази страна е важен съюзник на Европа не само в ЕС, но и в НАТО, каза Захариева.
Тонът е остър и от двете страни. Целта на тази среща е да се поставят очи в очи въпросите, заяви министърът и поясни, че
Ердоган не за първи път казва, че ЕС не изпълнява ангажиментите си по споразумението.
ЕС и институциите твърдят, че го изпълняват и че всъщност така е направено споразумението, допълни тя.
√ Караниколов: Проблемите с язовирите идват от липса на финансиране
Ще бъде създадено държавно предприятие, в което всички общински язовири, които не могат да се стопанисват от
ведомство, ще бъдат прехвърлени
На територията на България има около 6000 язовира, от които 131 са проблемните, каза министърът на икономиката Емил
Караниколов по bTV. По думите му проблемите идват от липса на финансиране.
Той посочи, че ще бъде създадено държавно предприятие, в което всички общински язовири, които не могат да се
стопанисват от някое ведомство, ще бъдат прехвърлени.
Караниколов коментира още, че докато приключи прехвърлянето на собствеността на язовирите, грижата за тях ще бъде
в ръцете на вече съществуващо дружество в министерство на икономиката.
Министърът каза, че новото дружество, при спазване на всички процедури, аварийно ще извършва всички ремонти. Той
коментира още, че в държавата има и печеливши язовири, които се поддържат добре и няма причина те да бъдат
стопанисвани от държавата.
Гражданите с право не ги интересува дали язовирът е общински, държавен или какъвто и да е. Те искат спокойствие и
сигурност, не искат да се притесняват за живота и имуществото си, коментира министърът.
В края на миналата година данните на Държавната агенция по метрология и технически надзор сочиха до 205 язовира с
неизправности, а към момента говорим за 131 язовира. Техният брой намалява, тъй като някои от операторите вече са
предприели действия и се преминава към решаване на проблемите, каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар
Борисов по БНР.
4523 или около 80% от общия брой на язовирите са собственост на общините, някои от които нямат ресурси и възможности
за поддръжката им, обясни Борисов и подчерта, че правителството трябва да реши кое ведомство ще бъде принципал на
новото дружество.
Предвижда се докато новото дружество заработи, едно от търговските дружества под шапката на Министерството на
икономиката да поеме по спешност необходимите ремонти, където се налага.
В. Монитор
√ Започва строежа на още 2 км от „Струма“
Регионалният министър Николай Нанков издаде разрешение за строеж за още близо 2 км от лот 3.1. на АМ „Струма“ за
участъка от изхода на бъдещия тунел „Железница“ в посока Симитли. В разрешението на строеж са предвидени и
строително-монтажни работи за реконструкция на далекопровод, пресичащ аутобана.
Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път от 17 км. Разделен е условно на два
участъка – преди и след тунел „Железница“.
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Изпълнител на проектирането и строителство е ДЗЗД „АМ Струма 3.1, а стойността на проекта е почти 186 млн.лв. с ДДС.
Изграждането на участъка между Благоевград и Крупник от автомагистрала "Струма" се финансира от Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Национална компания "Железопътна инфраструктура“ получи разрешение за строеж за реконструкция и модернизация на
сградата на приемното здание на жп гара „Казичене“ в район Панчарево, която е част от проект „Развитие на железопътен
възел София“.
Със заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за близо 17-километров участък от автомагистрала „Хемус“ от пътен възел
Буховци при пресичането с път ІІІ-5102 до началото на пътен възел „Белокопитово“. Парцеларният план засяга землищата
на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище, както и землищата на с.Черенча и с. Градище, намиращи се на
територията на Община Шумен.
√ От 2000 до 2017 година: НАП вкарал 5 млрд. лева повече в хазната
5 млрд. лева повече в хазната е вкарал НАП за последните 3 години от събираемост на ДДС в сравнение с 2014 г. В същото
време през миналата година несъбраният ДДС бил 4 пъти по-малко спрямо 2011 г. Това отчете изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите Галя Димитрова.
По думите й за периода от 2000 до 2017 г. данъчните са събрали близо 200 млрд. лв. приходи в бюджета. „При ръст на БВП
за последните 3 години от 18%, ръстът на приходите за бюджета, които НАП е събрала, е 33% - почти двойно. Това мисля,
че доказва добрите резултати от нашата работа в посока на изсветляване на икономиката и постигане на по-добро спазване
на законите“, категорична бе Димитрова.
Думите й бяха по повод твърденията на сдружение „Боец“, че държавата не успявала да събере 16,32 млрд. лева ДДС. От
сдружението се позоваха на данни, получени по закона за достъп до обществена информация, но се оказва, че данните са
съвсем различни.
5,4 млрд. лева е сумата на несъбираемите вземания от ДДС за периода от 2000 до 2017 година, подчерта Димитрова в
отговор на нападките на гражданското сдружение "Боец".
Според нея общият размер несъбран ДДС възлиза на 5,8 млрд. лв., от които 5,4 млрд. лв. са категорично несъбираеми.
„Това са задължения на
лица, които не притежават никакво имущество
Срещу които обективно не е възможно да насочим принудително изпълнение“, уточни Димитрова.
Директорът на НАП заяви, че ДДС измамите не са български феномен, а ги има в целия свят. Тя цитира данни, според които
само
за една година ЕС е загубил 150 млрд. евро от подобни схеми
„Данните от изследването на Европейската комисия за липсите от ДДС показват, че за 2015 г. по този показател след
България има 7 европейски страни, сред които са Португалия, Италия и Румъния“, добави тя.
Димитрова каза още, че НАП упорито се бори с всякакъв тип измами. Поради тази причина е била въведена специална
система за превенция, която не позволява на установени лица, които участват в данъчните измами, да влязат отново в
системата на ДДС. Имало и специален софтуер, който търсел несъответствия и данъчни злоупотреби.
Прилага се солидарната отговорност от собствените и управителите на фирмите и ревизии са установили
216 млн. лева от солидарни длъжници
през последните две години. Голям резултат дава и сътрудничеството с ГДБОП, МВР, прокуратурата, където има
командировани служители на НАП. Вече четвърта година има засилен фискален контрол, чрез който в реално време се
наблюдава превоза на стоките, допълни Димитрова.
На последна съдебна инстанция НАП печели над 85 процента от делата за данъчно-ревизионни актове. Проверките на
фирми от групата на „Инерком“, която купува „ЧЕЗ - България" досега не се открили нарушения, каза още Галя Димитрова
в отговор на журналистически въпрос.
√ Производители на плодове и зеленчуци ще получат 40 млн. лв. субсидии
Производители на плодове и зеленчуци получиха близо 40 млн. лева субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ по схемите
за обвързано с производството подпомагане.
Ще бъдат финансирани 9 450 стопани, които са представили документи за реализация на произведената продукция до 31
януари 2018 г., съобщиха от фонд „Земеделие“.
За плодове (основна група) са разпределени 29,2 млн. лева, за сливи и десертно грозде - 6,2 млн. лева, за зеленчуци (зеле,
дини и пъпеши) - 4,3 млн. лева.
Градинарите получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара и плащане с по-нисък размер за площи над
30 хектара, добавиха от фонд „Земеделие“.
БНТ
√ Бизнесът прогнозира тотална промяна на пазара на труда към 2030 година
Тотална промяна на пазара на труда към 2030-та година, прогнозира бизнесът. 85 на сто от професиите ще са изцяло нови,
а работодателите ще разчитат все повече на машините и роботите, вместо на човешката ръка. Това прогнозира основателят
на Софтуерния университет Светлин Наков по време на конференция за бъдещето на труда, организирана от социалното
министерство. Тя е част от програмата на Европредседателството.
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Роботите и машините срещу човешкия труд. Борбата на пазара на труда все повече ще уязвява нискоквалифицираните
работници, смятат експертите. Нещо повече - старите професии са застрашени от изчезване.
В тази пловдивска фирма изработват части за бяла техника и за автомобилната индустрия. Новите четири автомата, в които
са инвестирали, са спестили средства от заплати на служители и са решили проблема с недостига на персонал.
Красен Кръстев - управител на фирмата: Ние предпочитаме да имаме по-малък брой хора, но по-квалифицирани, на
които даваме по-добро материално стимулиране, за да продължават да изграждат квалификацията си, да бъдат лоялни
към компанията.
С времето роботите все повече ще автоматизират труда на хората във всеки сектор, където е възможно.
Светлин Наков - основател на Софтуерен университет: Какво означава това, че хората ще трябва да имат по-високи
умения, не просто да се научат да сервират кафе, но да се научат как да проектират изкуствен интелект, как най-общо да
са повече от машините. Ще имаме ресторанти без готвачи например, ще поръчваме с мобилните си телефони, защото
кредитните карти тогава няма да съществуват и всичко ще е виртуално.
Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност: И ако нищо не
правим, тези хора ще останат без работа и това ще създаде нова социална неравнопоставеност.
Така към 2030 година 85 на сто от професиите ще са нови, а редица ще изчезнат изобщо. И това на фона на все позастаряващо население, заради което обаче все пак ще има работни места, които няма да могат да бъдат заменяни от
машини.
Клер Харасти - ст. специалист "Заетост", Международна организация на труда: Важно влияние на тази тенденция ще
бъде нуждата от хора, които да се грижат за възрастните хора, да изграждат нови специални съоръжения, както и
фармацията, ориентирана все към възрастните.
Данните показват, че в световен мащаб колкото повече застарява населението на планетата, толкова повече ще се стопява
разликата в заплащането между мъжете и жените.
√ До 10 април продължават великденските проверки на храните
Във връзка с наближаващия християнски празник Великден Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
организира засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни съобщиха от контролното ведомство.
Инспекциите започнаха на 21 март и ще продължат до 10 април. Освен пакетиращи центрове за яйца и хранителни
складове за търговия на едро на проверки подлежат също заведения за обществено хранене, обекти за търговия на
дребно, пазари и борси за традиционно предлагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца,
пресни зеленчуци и др.), както и на боя за яйца.
През почивните дни ще бъдат осигурени и дежурни екипи, които ще осъществяват официалния контрол в цялата страна,
уточняват от БАБХ.
√ Инвестират нови 109 млн. евро в пограничния регион между България и Румъния
Нови над 109 млн. евро ще бъдат инвестирани по Програма „Интеррег V -A Румъния – България 2014-2020 г.“ в пограничния
регион между двете страни. Това стана ясно по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на европейската
трансгранична програма, което се проведе в град Велико Търново. То бе съпредседателсвано от заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. На заседанието бяха одобрени общо 74 нови проекти
между партньори от двете страни в рамките на третата покана за проектни предложения.
„Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е една от ключовите за териториално развитие
на пограничния регион от двете страни на река Дунав и има позитивен ефект за регионите. С програмата подкрепяме
икономическия растеж и заетостта в пограничните области“, посочи заместник регионалният министър.
Деница Николова отбеляза, че сред одобрените проекти има два на Агенция “Пътна инфраструктура” и касаят
рехабилитация на важни пътни отсечки в Северна и Северозападна България, което е от изключително значение за
свързаността. Близо 4 млн. евро ще бъдат вложени в рехабилитация на около 10 км от третокласния път Гулянци - Долна
Митрополия на територията на област Плевен. Вторият проект е за близо 3 млн. евро и предвижда модернизация на 7,7километров участък от път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана, с което ще се осигури и достъп на град Берковица до
транспортен коридор IV.
Сред одобрените проекти е и „Усъвършенстване на съвместните действия за реагиране при аварийни ситуации“ на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който ще се финансира с над 1 млн. евро. С над 3 млн. евро
ИА „Морска администрация“ ще създаде Аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле с цел превенция и
преодоляване на бедствия във връзка с навигацията по р. Дунав.
„Отчитаме сериозен интерес и голям брой кандидати по обявената покана. Това е реален показател за това, че програмата
дава отлични възможности за институциите и организациите от трансграничния регион да реализират идеите си за
справяне с общите предизвикателства. Освен това проектите се отличават с високо качество“, коментира още зам.министър Николова. Тя отбеляза, че чрез общата си програма и сътрудничество Румъния и България са доказали, че заедно
могат да постигат повече.
„Ние вече отчитаме положителен ефект по отношение развитие на регионите и териториалното сближаване. Програмата
доказа важността и значението си за развитието на трансграничния регион“, отбеляза още зам.-министър Николова. Тя
добави, че в рамките на председателството на Съвета на ЕС България работи за насърчаване и запазване на политиката на
сближаване. “Българското председателство е съсредоточило своите усилия към провеждането на честен и отворен
политически дебат за бъдещето на Кохезионната политиката и поддържане на нейната важна роля и след 2020 година. По
отношение на териториалното сближаване, считаме, че Кохезионната политика трябва да запази дългосрочния си
инвестиционен характер, същевременно увеличаване на средствата за по-слабо развитите региони, засилване на
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споделеното управление, укрепване и повишаване на местния капацитет за изпълнение на териториални инструменти,
както и използване на финансовите инструменти”, коментира още тя.
В. Дума
√ Откраднатият живот на болниците
Как лечебните заведения станаха почти постоянни клиенти на прокуратурата
Миналата седмица започнаха разследвания за безстопанственост в болници из страната. Те са част от съвместната
проверка на прокуратурата, МВР и МЗ, започнала през декември 2017 г. Засега на мушката са УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов",
МБАЛ в Попово, в Благоевград, "Д-р Черкезов" във Велико Търново, "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали и УМБАЛ в Бургас
и в Русе. Всички тези болници, за които сме образували досъдебни производства, според нас са на ръба на фалита,
коментира говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.
Отделен е въпросът, че в "Пирогов" изобщо не са знаели за проверка на прокуратурата, на всичкото отгоре схема "болница
в болница" в лечебното заведение не е имало, твърдят от там. Финансово-икономическият отчет за 2017 г. на
Университетската болница "Канев" в Русе сочи положителен резултат и ръст на приходите спрямо 2016 г. Директорът на
кърджалийската болница доц. д-р Тодор Черкезов твърди, че "няма такова нещо", лечебното заведение е стабилно...
Преди дни бе задържан директорът на РЗОК в Ловеч д-р Антонио Маринов за сключване на неизгоден договор между
държавната болница и "Кардиолайф" и по този договор само за 3 месеца държавната болница е ощетена с 1 млн. лв.
Между другото, за Ловешката болница също е образувано досъдебно производство за безстопанственост. По данни на
Агенцията за държавна финансова инспекция нанесените щети в тази болница са над 20,5 млн. лв. Освен това срещу МБАЛ
"Христо Ботев" във Враца се водят 3 досъдебни производства. Към наказателна отговорност са привлечени началникът на
отделението по съдова хирургия, бившият и настоящият изпълнителен директор за това, че са присвоили пари на
болницата в полза на трети човек - лекар, на който са платени в периода март 2013 г. - декември 2015 г. 32 476 лв., без да
е стъпвал във Врачанската болница...
Периодът, за който се разследват болниците, е от 2010 г. досега. Припомняме, че точно от 2010 г. е забраната за дублиране
на дейности в частна и държавна или общинска болница, както и отдаването под наем на апаратура или помещения на
държавна болница на частно. Е, точно от този период вероятно ще "излязат" и най-големите злоупотреби. Да припомним
също, че през 2010 г. (годината, в която ГЕРБ смени трима здравни министри!) бе поставено началото на истинското
унищожение на болниците с купищата неизпълними медицински стандарти. Същата година примката около шията им се
затегна още веднъж с въвеждането на нивата на компетентност. После дойдоха делегираните бюджети, последвани от
"твърдите" лимити при кабинета "Борисов-2", а после Московата Национална здравна карта, по-късно паднала в съда.
Засега върхът на айсберга, наречен проблеми в болниците, са прокурорските проверки. За проблемите се знае отдавна, а
политическото говорене по никакъв начин не е решило нито един от тях.
Още в началото на есента бившият здравен министър Николай Петров посочи като най-проблемни държавните болници в
Бургас, Стара Загора, Видин, Враца. През лятото представи анализ на държавните болници, които са най-зле, както и на
тези, които не са толкова зле. Числа, които са известни и се търкалят в публичното пространство отдавна.
"Този процес е много дълъг, около 10 години, в който болниците са ставали във все по-лошо и по-лошо финансово
състояние. Питам защо през всичките тези години не са се предприели необходимите мерки?", заяви министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев по време на дебат за общинските болници в парламента в началото на февруари.
Странно е наистина, че човекът, който години наред правеше бюджета на НЗОК, бившият финансов зам.-министър, не знае
защо "не са предприети" мерки за овладяване на процеса на разруха на българските болници.
И цинично е да се констатират проблеми, сътворени от... себе си и собственото обкръжение.
На 2 февруари депутатите (по предложение на ГЕРБ) възложиха на здравния министър до 1 месец да представи в
парламентарната здравна комисия методика за финансиране на общинските болници и до 3 месеца - концепция за
стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения. Март вече е в третата си десетдневка, но
методика за финансиране на общинските болници още няма. За сметка на това има поредица от обнадеждаващи
обещания за изготвяне на стратегии, анализи, концепции и пр.
По време на блицконтрола в здравната комисия на 2 март т. г. министърът съобщи, че подготвя анализ за кадровото
обезпечаване на системата на здравеопазването за 10 години назад. "По-късно този анализ ще залегне и в модела за
финансиране на медицинския труд, който също е в процес на подготовка", увери Ананиев.
От месеци се изготвят оздравителни планове на различните държавни болници. "Оздравителният план на МЗ за болницата
във Враца вече дава своите резултати и декемврийските заплати на медиците са изцяло изплатени, а дълговете й възлизат
на 20 млн. лв.", увери депутатите министърът на 2 март. Обеща МЗ да осигури ангиограф на болницата. Обеща същото и
на 16 март от парламентарната трибуна. А на 18 март врачани протестираха пред областната администрация в защита на
болницата си и неяснотата около нейното бъдеще. През последните 2 години са закрити от общо 17 отделения тези по
кардиология, инвазивна кардиология, урология, съдова хирургия и неонатология, инфекциозни болести, детска хирургия.
На кого да вярват хората - на случващото се в болницата в града им, или на министъра? Дано оздравителният план на
"Пирогов" не "заработи" като този на Врачанската болница, защото убиването на "Пирогов" може да струва скъпо на
управляващите. Той предвижда обединяване на лабораторните звена в общ блок. Една обща клиника по хирургия с три
отделения, вместо 4 клиники, 1 клиника по урология с три отделения, вместо 4 урологични отделения. Предвижда се
обособяване на клиника по неврохирургия с 5 отделения, вместо 7, две, вместо 4 клиники по ортопедия.
Да не говорим за "временно" затворените детски отделения в Сандански (за 6 месеца) и в Смолян. Въпросът е как ще бъдат
отворени отново такива отделения, след като законът не им дава това право през 2018 г.
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"Принос" в откраднатия живот на българските болници имат не един и двама управляващи, които в последните 10 години
биват ту гонени от системата заради някакви злоупотреби, ту връщани на бял кон, за да деребействат и довършат
некадърните си действия. Поредният сезон на откраднатия живот на болниците е неизплатената надлимитна дейност.
Касата си спести доста пари от извършена, но неплатена на болниците дейност за 2015, 2016 и 2017 г. - поне 123 млн. лв.
През януари м. г. например Надзорният съвет на НЗОК реши да плати надлимитната дейност на болниците, за която се
твърдеше, че е 19,2 млн. лв., с пари от резерва след 1 април, за да се съобрази с влизането в сила на Националния рамков
договор за 2017 г. Е, това не се случи, а в резерва, очаквано, нямаше пари. И очаквано, очевидно управляващите разчитаха
на забрава. Само че в средата на януари т. г. ВАС обяви за нищожни болничните лимити, въведени през 2015 г. по служебен
път с цел да бъдат ограничени плащанията на болниците на 90% от медицинските дейности, извършени през 2014 г. Както
се казва, съдбата забавя, но не забравя, а болниците отвърнаха на удара. Само преди дни МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"
ЕООД - Казанлък, осъди касата да й плати 47 439 лв. за извършена, но неплатена дейност за март 2015 г. плюс лихва от
3897,56 лв. НЗОК е осъдена от Силистренската болница да й бъде изплатена надлимитната дейност, изработена през март
2016 г. В началото на януари НЗОК бе осъдена от Комплексния онкологичен център в Шумен да му плати 198 227 лв.
надлимитна дейност... Каквото и да е "спестила" касата, като не плащаше на болниците, ще им го върне рано или късно
плюс лихви, разходи за държавни такси, адвокатски хонорари, съдебно-изпълнителни дела и кой знае какво още, а
върнатото ще й струва доста повече от спестеното. Проблемът е, че касата ще си плати гяволъка на гърба на осигурените.
Същите, които всеки месец надлежно внасят осигуровките си, но касата не им плаща при нужда медицинските изделия
или лечението в чужбина.
Иначе, на фона на целия хаос в системата, на някого му хрумна да мести НЗОК и МЗ в Центъра по хигиена. Нехайно се
подхвърля сумата от 15-ина млн. лв. за преместването. Нищо работа, нали? А допреди два месеца управляващите се
стискаха за 25-30 млн. лв. за иновативните лекарства на тежко болните.
√ Европарите за наука пак под въпрос
Има риск заради неуредиците в МОН по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България
да загуби 84 млн. лв., като само в частта за наука в риск са 33,6 млн. лв. Това призна вчера пред ресорната комисия в НС
Кирил Гератлиев, шеф на агенцията към министър Красимир Вълчев, която управлява програмата. Според проф. Лъчезар
Аврамов от БАН конкурсът за научните центрове за върхови постижения е пълен провал, защото няма нито един одобрен
проект в областта на медицината и здравословния начин на живот, а са подписани договори по теми, за които дори няма
център, а няколко вуза просто ще получат някакви пари. Аврамов е завел дело по конкурса, а Гератлиев призна, че
заведените дела от неодобрени кандидати в тази част на програмата са общо 5.
Министър Вълчев пък обясни, че конкурсът е бил така разписан, че оценителите, подбрани от частната фирма "Прогетти
плант" не са имали контакт с управляващата агенция, а са си общували само писмено. Това създава притеснение, призна
той, че проектите са класирани не толкова по качество, колкото по това кой е написал по-красиво проект до определения
краен ден и час за подаването им. Конкурсът се проведе по правила, разписани по времето на ексминистър Меглена
Кунева, когато самият Вълчев бе главен секретар на МОН.
Правен свят
√ Държавната агенция Електронно управление публикува за обществено обсъждане проект на Закон за киберсигурност
Киберсигурността се приема като функция на Министерството на вътрешните работи, което на практика не е
така
Държавната агенция "Електронно управление" публикува в Портала за обществени консултации към Министерския съвет
Проект на Закон за киберсигурност.
Бъдещият закон ще въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2016/1148 ЕС относно мерки за
високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационни системи в Съюза. В ЕС се установяват еднакви регулации
за постигане на минимално общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.
Към настоящия момент основен закон, който да урежда обществените отношения в областта на киберсигурността, не
съществува. Материята е частично определена в Закона за електронното управление, Закона за Държавна агенция
"Национална сигурност", Закона за министерството на вътрешните работи и Наредбата за общите изисквания за мрежова
и информационна сигурност.
С новия закон ще бъдат създадени нови компетентни органи, които ще следят за киберсигурността на национално ниво.
"Няма ясно идентифицирани органи/организации/ведомства, които да отговарят за засегнатите сектори. Киберсигурността
се приема като функция на Министерството на вътрешните работи, което на практика не е така", се казва в мотивите към
законпроекта. Особеност при разследването и реакцията при кибер инциденти е това, че те се характеризират с особена
сложност, изискват сериозен ресурс и много кратко време за реакция.
Ако бъде приет, законопроектът ще уреди:
- създаването на нови национални компетентни органи в областта - Национално единно звено за контакт, регламентира
се управлението и организацията на националната система за киберсигурност, Националния координатор по
киберсигурност, секторни Екипи за реакция при инциденти в киберсигурността – ЕРИКС, както и Национален ЕРИКС
(създаден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление");
- институционалната рамка в областта на киберсигурността, превенцията и противодействието на кибер атаките
- статута и функционирането на операторите на съществени услуги (ОСУ);
- статута и функционирането на доставчиците на цифрови услуги (ДЦУ);
Необходими ли ще са допълнителни средства от бюджета?
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Законопроектът предвижда осъществяването на дейностите по него да бъдат в рамките на бюджетите за съответната
календарна година на засегнатите държавни институции, поради което проектът на акт няма да доведе до необходимост
от допълнителни финансови и други средства, нужни за прилагането на новата уредба.
Създаването на нов орган – Съвет по киберсигурност като нещатен консултационен орган към Министерския съвет и
определянето от министър-председателя на Национален координатор по киберсигурност няма до доведе до
допълнителни разходи. Функциите на Съвета по киберсигурност няма да се дублират с функциите на вече съществуващи
съвети или органи.
Предвижда се финансирането на административните структури, отговорни по законопроекта – Национални компетентни
органи по сигурност на мрежите и информационните системи, които ще бъдат определени от МС сред съществуващите
администрации, Националното единно звено за контакт, създадените към определените Национални компетентни органи
секторни Екипи за реакция при инциденти в компютърната сигурност (ЕРИКС), както и Национален екип за реакция при
инциденти в компютърната сигурност (НЕРИКС) към председателя на Държавна агенция "Електронно управление", да се
осъществи за сметка и в рамките на утвърдените разходни тавани на съответните разпоредители с бюджет съгласно РМС
№ 654 от 30 октомври 2017 г. за одобряване на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020
г.
√ Парламентът отложи дебатите за промените в Наказателния кодекс
На 28 март в зала "Изток" на Народното събрание ще се проведе обществено обсъждане на законопроекта за
инкриминиране на корупцията в частния сектор
Парламентът отложи дебатите по първо четене в пленарна зала на седемте законопроекта за промени в Наказателния
кодекс, които бяха заложени в седмичната програма за работа на депутатите. Това заяви пред "Правен свят" заместникпредседателят на Правната комисия в парламента Христиан Митев.
"Предстои другата седмица в сряда в зала "Изток" в сградата на Народното събрания от 14:30 ч. да се проведе обществено
обсъждане на законопроекта, предложен от Министерския съвет" (предложението от Министерството на правосъдието за
инкриминиране на корупцията в частния сектор – бел.ред.)", коментира Митев.
Днешното предложението за отлагане на дебатите направи председателят на Комисията Данаил Кирилов, а мотивите бяха
разразилият се обществен дебат за един от законопроектите, внесен от Министерския съвет, който предвижда да се
уеднакви режимът на корупционните престъпления, както за длъжностни лица от публичния сектор, така и за длъжностни
лица от частния сектор, предаде агенция "Фокус".
"Особено активни в този обществен дебат са работодателските организации и организациите на бизнеса. Очевидно е, че
се налага продължаване на общественото обсъждане преди да пристъпим към гласуване в пленарна зала. По тази причина,
като председател на водещата комисия по седемте законопроекта, предлагам отлагане с 10 дни", аргументира се Кирилов
от парламентарната трибуна и подчерта, че това ще бъде в полза на законодателния процес.
Против това предложение се обявиха от "БСП за България". Народният представител Драгомир Стойнев посочи: "Уважаеми
господин Кирилов, ако искате обществено обсъждане, това трябваше да се случи преди гледането на първо четене на този
изключително спорен законопроект в Министерски съвет. Знаете какво напрежение има в обществото. Заради този
законопроект, вие искате в момента закони, които са внесени на 25 май 2017 г., в момента отново да не ги гледаме. Нашето
предложение е, тези законопроекти, особено на левицата, нека да ги гледаме тази седмица".
Сред отложените предложения за поправки в закона е и това на БСП за въвеждане на по-строги мерки срещу домашното
насилие, с които те целят привеждане на изискванията на Истанбулската конвенция в българското законодателство.
Промените предвиждат нанасянето на средна телесна повреда вследствие на домашно насилие да се третира като
престъпление от общ, а не от частен характер.
БТВ
√ КЗЛД няма как да спре сайтовете за генериране на ЕГН
И.д. председателят на комисията е съгласен, че това не е сигурен идентификатор
Онлайн генераторите на валидни единни граждански номера няма начин да бъдат блокирани, защото самият алгоритъм
зад изготвянето на ЕГН е публичен. Това обясни и.д. председателят на Комисията за защита на личните данни и професор
в УНИБИТ Веселин Целков в студиото на „Тази сутрин”.
Разследване на bTV показа как човек с минимални компютърни познания може бързо и лесно да установи егенето
например на премиера Бойко Борисов или на главния прокурор Сотир Цацаров. Последният заяви, че ще подаде сигнал в
Комисията за защита на личните данни – но не като шеф на държавното обвинение, а като гражданин.
Оказва се, че не е направил даже това. „Вчера напуснах комисията в 18:30 часа, главният прокурор не беше подал жалба.
Личното ми мнение е, че, запознавайки се с фактическите неща по изнесения от вас случай, няма да подаде жалба”,
коментира Целков.
Според него темата е важна в светлината на новия глобален регламент за защита на личните данни, който влиза в сила в
края на май и в който са заложени многомилионни глоби за администраторите на лични данни при нарушения.
По думите му „много отдавна е известно, че ЕГН не е сигурен идентификатор” и комисията на няколко пъти е реагирала
при решения на институции да дадат достъп до лични данни само на база на единния граждански номер. Той даде пример
с указания към Столична община и ЦИК.
„Почти никой не използва ЕГН като единствен идентификатор, единствената услуга е сайтът на НОИ и то в онази малка част,
в която се дава проверка за здравен статус. Ако човек е в критично състояние, малко трудно е да се търсят допълнителни
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идентификатори”, коментира професорът. Именно тази система обаче ни позволява да научим фамилията и инициалите
на първите две имена зад всяко ЕГН.
И.д. председателят на КЗЛД посочи, че е участвал в подготовката на Закона за електронния идентификатор, който по
технически причини все още не е реализиран.
Какви са „златните правила” за личните данни? „Личните данни са лични на човека, който ги притежава и негово
задължение е да ги опазва. Когато си давате лични данни, трябва да знаете на кой администратор ги давате, с какви цели
и на какво правно основание ги давате. Ако се случи пробив в сигурността, трябва да се обърнете към комисията”.
OffNews
√ Окончателно: Ще има среща ЕС-Ердоган във Варна
Европейският съвет не възрази на заседанието си тази нощ срещу свикването на насрочената за понеделник във Варна
среща ЕС-Турция, съобщи БТА като се позова на дипломатически източници.
Преди месец държавните и правителствените ръководители от ЕС решиха, че преценката дали да има среща, ще бъде
направена непосредствено преди насрочената дата, в зависимост от развитието на отношенията с Анкара. В срещата във
Варна ще участват председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер,
премиерът Бойко Борисов като домакин и президентът на Турция Реджеп Ердоган.
Премиерът Борисов съобщи вчера, че в навечерието на разговорите има напрежение и големи очаквания. Той поясни, че
целта на срещата ще бъде успокояване на отношенията с Анкара.
Това е може би една от последните възможности да останем в диалог, добави той.
Премиерът уточни, че неговата цел е да се постигне продължаване на действието на споразумението ЕС-Турция за
миграцията. Борисов допълни, че ще разговаря с Ердоган за задържаните в Турция гръцки войници.
В заключенията си за Турция от тази нощ Европейският съвет решително осъжда действията на Турция край Кипър и
изразява пълна съпричастност с Никозия и Атина. Отправен е призив Анкара да прекрати незабавно действията си по
възпрепятстване на проучванията за добив на газ край острова.
Европейският съвет изразява дълбока загриженост от задържането в Турция на граждани на ЕС, като призовава за бързо
разрешаване на въпроса в диалог.
Econ.bg
√ Пътната агенция пусна поръчки за близо половин милиард лева
Открити са обществените поръчки за изграждането на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград и за над 6 км от
Софийския околовръстен път - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост"
Агенция "Пътна инфраструктура" започна вчера тръжни процедури за строителство за 425 млн. лв. без ДДС, съобщи
агенцията.
Открити са обществените поръчки за изграждането на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград и за над 6 км от Софийския
околовръстен път - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост". Проектите ще се изпълняват със средства
от републиканския бюджет.
Строителството на пътя Видин - Ботевград ще започне от една от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград, която е с
дължина 33 км. Индикативната стойност на поръчките е близо 302 млн. лв. без ДДС. Участъкът е разделен в два лота съответно на стойност 123 млн. лв. и 178.8 млн. лв. Срокът на изпълнение на всеки от двата участъка е 1096 дни, от които
180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.
Отсечката ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока с габарит 20 м. Трасето ще следва съществуващия
път, но ще заобиколи селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Пресичанията на републиканските и общинските
пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки
за отдих, тунели и т. н.
Открита е и обществената поръчка за проектиране и строителство на Софийския околовръстен път от пътен възел
"Цариградско шосе" до пътен възел "Младост". Общата й дължина е 6.08 км. Проектът ще се изпълнява изцяло със
средства от републиканския бюджет. Индикативната й стойност е 123 млн. лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават
офертите си до 17.30 ч. на 11 юни 2018 г.
Отсечката ще бъде с две платна с по 3 ленти за движение в посока, средна разделителна ивица, разделителни ивици между
локалите и директното трасе, 2 локални платна и тротоари. Пресичането на Софийския околовръстен път с по-големите
пътни артерии в района ще се осъществява чрез 4 пътни възела. Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза и мостове над
реките Искър и Кална. Предвидена е реконструкция на водопроводи, канализация и газоразпределителна мрежа, както и
изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др.
Срокът за изпълнение е 910 календарни дни, от които 180 дни за проектиране и 730 дни за строителство.С реализацията
на проекта ще се улесни движението на транзитния трафик и връзката между автомагистралите "Струма" и "Тракия".
√ Бизнес активността в частния сектор на еврозоната се понижава през март
Промишленият PMI индекс се понижи през март до 56,6 пункта спрямо 58,6 пункта през февруари, докато индексът
PMI, оценяващ активността в сферата на услугите, достигна петмесечно дъно от 55,0 пункта спрямо 56,2 пункта
през февруари
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Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност на еврозоната, се влоши през март до 55,3 пункта от 57,1 пункта през
февруари, достигайки най-ниско ниво от януари 2017 година насам, показва проучване на агенция IHS Markit, цитирано от
"Ройтерс".
Забавянето на общата бизнес експанзия се дължи на влошаване както на промишлената, така и на активността в сферата
на услугите, в резултат на по-слаб растеж на постъпващите нови поръчки.
Индексът на общите бизнес поръчки се понижи до 14-месечно дъно, като промишлените експортни поръчки нараснаха с
най-слабо темпо от ноември 2016 година насам.
Промишленият PMI индекс се понижи през март до 56,6 пункта спрямо 58,6 пункта през февруари, докато индексът PMI,
оценяващ активността в сферата на услугите, достигна петмесечно дъно от 55,0 пункта спрямо 56,2 пункта през февруари.
"Фактът, че растежът на експортните поръчки намаля наполовина от края на миналата година насам показва, че по-скъпото
евро започва да оказва негативно влияние върху представянето на износа", посочи Крис Уилямсън, главен икономист в
агенция IHS Markit.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се понижи през март до 55,4 пункта от 57,6 пункта месец
по-рано. Спад от 60,6 до 58,4 пункта регистрира и индексът, оценяващ активността в германския промишлен сектор, докато
индексът PMI в сферата на услугите се понижи през март до 54,2 пункта от 55,3 пункта през февруари.
Общият PMI индекс на Франция се влоши през март до 7-месечно дъно от 56,2 пункта спрямо 57,3 пункта през февруари,
като индексът, измерващ промишлената активност, падна до 56,6 пункта от 55,9 пункта, а индексът в сферата на услугите
се понижи до 56,8 пункта от 57,4 пункта.
В. Сега
√ Премиерът пак подхвана темата за отнемането на коли
Да се променят разпоредбите на НК и да отпадне текстът за незаконно присвояване на автомобил, настоява за пореден
път премиерът Бойко Борисов на правителствено заседание.
Оправданието е ниската разкриваемост на кражбите на коли, която повтаря още от времето, когато бе главен секретар на
МВР. "Имайте предвид, че аз за това нещо се боря от сигурно 15 години и не мога да преодолея противозаконното
отнемане на автомобили да стане кражба. Ще е много приятна изненада за мен, ако това успеем да го направим", заявява
той.
Става въпрос за разпоредбата в НК, в която пише, че се наказва всеки, който "противозаконно отнеме чуждо моторно
превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с намерение да го ползува". Тя е приета през 1997 г. От
МВР твърдят, че този текст им пречи заради заложената в него специална цел - "с намерение да го ползува". Крадците на
коли се оправдавали, че са влезли в автомобила, за да се скрият от дъжда, да се стоплят и т.н., т.е. не са имали намерение
да го ползват. И така се измъквали от наказание.
"Хващаме го в колата, след това излиза, пробация, домашен арест, отива пак да краде и такива случаи, ако извикам
директора на Софийско, може би до утре сутринта ще ви разказва с имена, с факти, с хора. Само че законът казва, че това
е възможно. Да променим законите, да ги обясним на обществото, защото отнемането означава, че като те хванат вътре в
автомобила, но ако не работи, или там те хванат на място - не го крадеш, не е кражба и там има други членове и състави.
И миналия път ви разказвах, знаковите крадци вече са като директори - влиза с лаптопа, пали колата и слиза. Влиза
шофьорът, който вече и да го хванат, той е никому неизвестен, почват да го съдят, поема цялата вина", заявява Борисов
пред министрите.
ГОТОВНОСТ
Правосъдният министър Цецка Цачева веднага докладва, че в МВР вече има подготвени промени и те ще се обсъждат
идния петък. Спорно е дали новите текстове биха променили особено нивата на разкриваемост. От години МВР разкрива
едва 30% от битовите кражби. При тези на автомобили резултатите са още по-плачевни - малко над 10% през 2016 г.
Мanager.bg
√ Собствеността на акции вече ще може да се проверява и с електронен подпис
Централен депозитар въведе електронната услуга за справка за собственост на акции, която става достъпна и с
квалифициран електронен подпис (КЕП).
От 21-ви март всеки, който разполага с КЕП, може да се информира за притежаваните финансови инструменти на интернет
страницатa на Централен депозитар.
„Приоритет за нас като институция е гражданите да имат бърз и надежден достъп до информацията за своята собственост
върху финансови инструменти. Това е ключова предпоставка оттук-насетне всеки да може ефективно да управлява тази
собственост. Като общ резултат ще имаме и по-развит капиталов пазар в страната.“, коментира Васил Големански,
изпълнителен директор на Централен депозитар.
Справката, която всеки гражданин може да направи чрез КЕП, съдържа информация за собствеността върху финансови
инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до
информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация. Над 15 000 души са проверили
собствеността си върху акции за два месеца и половина.
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EconomyNews
√ "Планински продукт" от малката ферма
На 16 април в София ще се проведе конференция за въвеждане на термина „планински продукти” в България. Ще бъде
представено национално социологическо проучване сред производители за нагласите им спрямо идеята.
В МЗХГ е внесена проекто-наредба, която цели да се регулира въвеждането на това понятие у нас, както и да се определи
контролен орган, който ще следи за качеството и произхода на продуктите. Припомняме, че преди няколко месеца
евродепутатът Момчил Неков даде начало на експертна работна група „Планински продукт“, чиято цел е именно
въвеждане на условия и правила по използването на термина за качество „Планински продукт” в България.
Малко история
Въвеждането на термина „планински продукт“ има за цел да осигури видимост на планинските производители на пазара,
но административната тежест върху тях да е по-малко отколкото при схемите за географските означения. В европейското
законодателство терминът се въвежда за пръв път през 2012 г. През 2014 година се предлагат по-точни насоки за
прилагане. Законодателство към момента имат Италия и Румъния. Австрия и Франция също са съумели да предложат
механизми.
България е една от държавите с най-много планини в ЕС. Терминът за качество „планински продукт“ е инструмент в
правилната посока, смятат експерти. Близо 40% от територията на България може да се определи като планински региони,
а 20% от населението живее там
Какво би означавало на практика терминът „планински продукт”?
Ето само две указания от Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 година:
Терминът „планински продукт” може да се използва за продукти, произведени от животни, които най-малко през
последните две трети от живота си са отглеждани в посочените планински райони, ако продуктите са преработени в такива
райони.
Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти от пчеларство, ако пчелите са събирали нектар и полен
само в планински райони.
Защо производителите на планински продукти трябва да бъдат поощрявани и защитавани?
Аргументите на евродепутат Момчил Неков, автор на идеята: „Например разстоянието между Асеновград и Смолян е 78
км, то се изминава за час и половина. Това не е същото разстояние, което в равнината можем да преодолеем два пъти побързо. Инфраструктурата, магистралите се строят много по-трудно в планинските райони. Самата почва е по-бедна и затова
чрез планински продукт ние изкарваме тези производители пред скоба, даваме им повече видимост. Самите продукти са
по-качествени заради климата. От една страна, има развита инфраструктура, но от друга - чист климат. Все повече
потребители обръщат внимание на този факт. Инвестициите в тези райони са много по-скъпи. Работната ръка е помалко.Чрез изпъкването на планинските производители и обозначаването им с отделно лого – термин за качество, ние
валоризираме техните инвестиции. Това означава те да имат достойно заплащане на техния труд, гарантирани доходи. В
същото време чрез този термин ще се запази качеството на планинските продукти. Сега има продукти на пазара, на които
има обозначение на планина или на други планински пейзажи, но те са подвеждащи, защото не винаги тези продукти са
произведени в планински райони. Въвеждането на общоевропейското лого цели да открои именно този тип продукти,
както и да облекчи достъпа им до европейските пазари".
Планински продукт - планинско земеделие
Всъщност терминът "планински продукт" би подпомагал политиката на ЕС за стимулиране на земеделието в планинските
райони. Във връзка с местното производство темата за реализацията на „планинските продукти“ (mountain farming) има
своето място, отбелязва в свой анализ Институт за агростратегии и иновации. 65% от европейците имат положителна
нагласа към храните „от планината“, т.е. идващи от малките ферми, разположени в планинските райони. Тези продукти са
свързани с автентичните традиции на региона, екологично чисти съставки и домашното производство, смятат
потребителите. Това показват данните от проучване на ЕК. Популярността на тези продукти от малките ферми водят до
комерсиализацията на самите храни, а също така и до заблуди. В някои държави от ЕС например има специален режим на
контрол върху етикетирането на храните от малките ферми. Въпреки това обаче проучването показва, че и в този случай
може да има нарушения и потребителите да са заблуждавани от етикета „от планината“.
По данни на ЕК голям дял от „планинското производство“ се пада на млечното животновъдство (28% от всички ферми се
занимават с производството на мляко и млечни продукти), следвано от отглеждането на животни за месо (16%). По
отношение на производството на мляко основно то е краве, а отглеждането на крави е най-разпространено в планинските
райони на Германия, Франция, Чехия, Словакия, Словения и Австрия. Отглеждането на кози и овце за мляко пък е
застъпено най-вече в Гърция. От планините идват още плодове (най-вече круши и ябълки) и мед. Продуктите от малките
планински ферми се радват на популярност и в България
Какви са възможностите за преодоляване на пречките пред планинското земеделие?
Новата ОСП 2014-2020 дава изключително добри възможности за подпомагане на планинското земеделие, стига
държавата ни да съумее да подбере правилните от набора на инструменти по двата стълба на ОСП – Директни плащания
и Програма за развитие на селските райони.
По линия на първия стълб на ОСП 2014-2020 (Регламент 1307/2013 за директните плащания) могат да бъдат приложени
следните схеми за подпомагане на земеделските производители в планинските райони и тези с други природни
ограничения :
1. Схема за дребните (малките) земеделски стопанства;
2. Доброволно обвързано с производството подпомагане;
3. Плащане за млади земеделски стопани;

13

4. Плащане за райони с природни ограничени
По линия на втори стълб на „Програмата за развитие на селските райони” се предлага специфично подпомагане на
планинските райони и такива с природни ограничения, различни от планинските, или по-точно казано Плащания за
райони, изправени пред природни или други специфични ограничения.
Максималната сума на подпомагането при стартиране в определени случаи може да стигне и 70 000 евро
Достъп до земя
Тъй като се предполага, че основно млади хора биха се изкушили да се впуснат в тази нова идея, в България от особена
важност е достъпът до земя за млади производители. Земята стана обект на търговски спекулации, а не средство за
създаване и поддържане на поминък, констатират български евродепутати и се присъединяват към препоръките на ЕП за
увеличаване на максималното равнище на финансиране над 2% на младите земеделци.
В този смисъл е необходим по-специален подход към младите земеделски производители в регионите с ограничение най-вече планинските региони. Демографското положение в много от тях е трудно. Селското стопанство е една от малкото
форми на възможен поминък там. Но в планините има почвено-климатични и инфраструктурни ограничения при
производство и на това трябва са се обърне внимание. Може да се приложи по-специална формула за подкрепа за млади
земеделски производители точно в планинските региони. Това може да стане чрез въвеждане на коефициент отразяваш
сумарния ефект от селскостопанската дейност на младите производители в планинските региони. Този коефициент ще
включва брой животински единици, обработваеми площи, брой култури и реколта след това умножавана по 2. Въз основа
на получения коефициент се предоставя по-голяма подкрепа за и без това трудното производство в планините.
Въвеждането на подобна формула ще се отрази по-добре реално положителният социален ефект от създаването и
поддържането на селскостопанска дейност в съответния планински регион.
Усилията сега са към оформянето на идеята в реалност до края на тази година.
В. Банкерь
√ Възстановяването на ЕС се бави
През десетте години след икономическата криза от 2008 г., възстановяването на ЕС продължава с особено бавни темпове,
в сравнение с тези на другите големи икономики. През 2017 г. производството на ЕС е само 9% по-високо спрямо годините
преди кризата, докато САЩ реализира 15% ръст, а Канада – 18%. Това е един от изводите в редовния доклад "Барометър
за реформи" изготвен от Европейската бизнес конфедерация BusinessEurope. Тазгодишното пролетно издание на
барометъра е със заглавие "Европейската икономика 10 години след кризата".
Авторите на доклада отбелязват, че възстановяването на ЕС се подкрепя от редица временни фактори, особено
разширената програма на Европейската централна банка за закупуване на активи.
"Ако не се предприемат съответните реформи, основният капацитет на ЕС за дългосрочен растеж е само 1,3%, т.е. доста
под "цикличния" ръст от около 2%", предупреждават анализаторите.
По-долу Ви представяме увода и основните препоръки в петте тематични области:
УВОД
През 2018 г. отбелязваме 10 години от началото на финансовата криза. Тазгодишният барометър за реформи се фокусира
върху това как ЕС се представя спрямо глобалните си конкуренти в годините, които последваха кризата и доколко добре е
поставен ЕС в глобален план сега, в сравнение с навечерието на кризата.
Световната финансова криза принуди икономиките по целия свят да изгубят капацитет за растеж, инвестиционните
темпове спаднаха, много компании престанаха да съществуват, настъпиха индустриални промени. Наред с това, в
дългосрочен план стоят редица предизвикателства, като застаряващото население в Европа и необходимостта от справяне
с глобалния проблем с въглеродните емисии – предизвикателства, които стават все по-належащи.
2017 г. беше силна година за европейската икономика. Тя беше една от трите последователни години, в които растежът на
ЕС е по-висок от този на САЩ. Но, докато икономиката на САЩ сега е с ръст от 15% спрямо 2007 г., то ЕС е с 9% ръст. Европа
трябва да гарантира, че ще използва настоящия период на силен растеж, който продължава да бъде задвижван отчасти от
временни фактори (по-специално от Програмата на ЕЦБ за закупуване на активи), за да приложи редица реформи в
подкрепа на дългосрочната си конкурентоспособност и да осигури устойчивост на публичните финанси.
Нашето проучване сред федерациите-членки показва, че все още липсва необходимата бързина сред повечето държавичленки да проведат реформите, насърчаващи растежа, препоръчани от ЕС и, като цяло, подкрепяни от нашите членове. За
съжаление, само 22% от реформите бяха осъществени задоволително в периода 2006-2017 г.
Докато ЕС има много предприятия от световна класа, иноватори и квалифицирани работници, може да се направи много
повече, за да се помогне за повишаване на растежа и стандарта на живот. Неотдавнашното провеждане в САЩ на
корпоративна данъчна реформа значително ще подобри привлекателността на САЩ за инвеститорите, затова ЕС трябва да
използва всички възможни лостове, за да подобри своята конкурентоспособност. Освен административните изисквания,
които са по-малко обременяващи, ЕС може също да предприеме по-нататъшни стъпки за завършване на единния пазар,
като подпомогне държавите-членки за увеличаване на разходите за НИРД, намаляване на данъците върху труда и
увеличаване на инвестициите в ключови за растежа проекти, вкл. инфраструктурни проекти.
Най-неотложна е необходимостта от справяне с бързото разрастване на недостига на умения, които, въпреки сравнително
бързото възстановяване от кризата, вече са на най-ниското си ниво от 20 години насам, а това представлява реален риск
за пазара на труда. Основният стремеж трябва да е към подобряване на обучението за всички възрастови групи.
ПАЗАР НА ТРУДА И УМЕНИЯ
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Докато безработицата все още остава висока в няколко държави-членки, предприятията все повече отчитат трудности при
наемането на квалифицирани работници. Съществуват индикации за възникването на структурно несъответствие на
пазарите на труда в ЕС.
Средната данъчна тежест в Европа е 42% - почти една трета по-висока в сравнение с Япония и САЩ (и в двете е около 32%),
с почти никакви структурни промени в сравнение с преди 10 години.
Според проучването PISA, ЕС постигна малък напредък в намаляването на разликите в образователните резултати спрямо
Япония, Канада и Южна Корея.
ПРЕПОРЪКИ
- Необходими са спешни политически действия, за да се избегнат несъответствията на пазара на труда, което все повече
действа като спирачка за икономическия растеж. Системите за образованието и обучение трябва да бъдат по-добре
приспособени към нуждите на пазара на труда, като се постави акцент върху подготовката на кадри с дигитални и STEMумения.
- Намаляване на несъществените разходи за труд чрез целенасочено намаляване на данъчното бреме, което включва
вноските за социално осигуряване, за да се стимулират работодателите да наемат повече персонал. Да се осигурят
отворени, динамични и мобилни пазари на труда, като се приложат реформи за намаляване на несъответствията и
стимулиране на заетостта, по-специално – на младите хора.
- По-нататъшното развитие на законодателството в контекста на бързото развитие на цифровата икономика.
- За да се запази и увеличи конкурентоспособността на ЕС, регулаторната рамка на пазара на труда трябва да бъде ясна,
проста и гъвкава.
- Създаване на истинско партньорство за реформи на пазара на труда: Основната роля на ЕС е да предоставя на държавитечленки информация, стимули и ноу-хау, а социалните партньори да разработват, прилагат и оценяват политики, насочени
към структурните предизвикателства на пазара на труда.
- Необходими са реформи, които да насърчат хората да останат по-дълго на пазара на труда, да осигурят дългосрочна
устойчивост на пенсионните системи и да гарантират правилното интегриране на мигрантите в работната сила.
БИЗНЕС СРЕДА
Все още в ЕС е по-трудно да се прави бизнес, отколкото в САЩ. 10 години след кризата относителните позиции на ЕС и САЩ
в класацията на Световната банка за правене на бизнес по същество остават непроменени.
ПРЕПОРЪКИ
- Постигане на истински интегриран единен пазар, по-специално в областите на цифровата икономика,
телекомуникациите, енергетиката и услугите.
- Гарантиране, че регулирането на равнище ЕС и на национално равнище е добре разработено и правилно наложено, с
минимално административно натоварване.
- Цените на енергията трябва да позволяват на предприятията в ЕС да бъдат конкурентоспособни в международен план.
Целеви мерки (например, реформиране на данъци и налози, либерализиране на енергийните пазари и т.н.), за да се
отговори на разликата в цените на енергията с големите конкурентите и да се гарантира енергийната сигурност.
- Трансевропейската (и националната) инфраструктура трябва да бъде разширена. Оставащите регулаторни,
административни и технически бариери във всички видовете транспорт и енергийната инфраструктура трябва да бъдат
премахнати и да осигуряват достъп до подходящи инфраструктурни съоръжения.
ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Интензитетът на НИРД остава много по-нисък в ЕС (2,0% през 2015 г.), отколкото в Япония (3,3%) и САЩ (2,8%), което се
отразява и в ниския брой заявления за патенти на ЕС. Китай силно увеличи своя дял от разходите през последното
десетилетие (от 1,4% до 2,1%) и неотдавна изпревари ЕС. Една допълнителни 150 млрд. евро годишно ще трябва да бъдат
инвестирани, за да се постигне собствената цел на ЕС от 3% в рамките на стратегията "Европа 2020".
Както и през 2007 г., ЕС продължава да изостава от конкурентите си в някои ключови показатели за цифровите технологии
комуникация, по-специално широколентов достъп. Докато през 2007 г. наличието на фиксиран широколентов достъп беше
от основно значение, през 2016 г. (бързите) влакна връзки са много по-слабо разпространени в ЕС, в сравнение с Япония и
Южна Корея.
ПРЕПОРЪКИ
- Държавите-членки на ЕС трябва да увеличат разходите за научноизследователска и развойна дейност и да насърчават повисоки частни разходи за научноизследователска и развойна дейност, за да се постигне ангажиментът от 3% дял в БВП,
заложен в Стратегията на ЕС за растеж („Европа 2020“). В многогодишната финансова рамка след 2020 г. цялостният
бюджет на ЕС за НИРД трябва да бъде последователен увеличен.
- Иновационните политики трябва да бъдат по-ориентирани към бизнеса, за да се улавя по-добре икономическата стойност
от инвестициите в научни изследвания и иновации. Необходими са данъчни субсидии за целенасочени инициативи, които
стимулират частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и стимули за сътрудничество между
фирмите и научно-изследователските институциите чрез създаването на мрежи и клъстери.
- Въвеждането на най-новите технологии дава възможност на бизнеса да се конкурира в световен мащаб. За постигането
на това се разчита на цифровата инфраструктура. Ето защо, необходимо е развитието на 5G мрежата в много по-голям
мащаб.
- Гарантиране на равнопоставеност чрез премахване на бариерите, които възпрепятстват трансграничната електронна
търговия, предотвратяване на принудителните мерки за локализиране на данни и др.
ДОСТЪП ДО ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
Независимо от последния напредък, необслужваните заеми през 2016 г. са били с 4.4%, което е доста по-високо от
наблюдаваните нива в САЩ и Япония (1,3-1,4%).
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Предприятията в еврозоната се финансират в по-голяма степен чрез банкови заеми, в сравнение със САЩ, където
компаниите разчитат повече на капиталовите пазари. Пазарна капитализация (като % от БВП) в Еврозоната е по-малко от
половината от тази в САЩ и почти две пети под тази в Япония.
Докато инвестициите в рисков капитал се удвоиха в ЕС в абсолютни стойности от 2010 г. насам, инвестициите в САЩ се е
увеличил с почти 2,7 пъти, което означава, че разликата между ЕС и САЩ се е увеличила още повече.
ПРЕПОРЪКИ
- Укрепване и прилагане на предложенията на Съюза за капиталовите пазари, за да се гарантира че ЕС създава истински
единен пазар на финансови услуги и развива допълнителни източници на финансиране за банковото кредитиране, за да
се подобри достъпът до кредитиране, по-специално на МСП.
- След публикуването на подробна оценка на въздействието върху финансовото регулиране, да се предприемат действия,
гарантиращи, че правилата за пруденциален надзор постигат правилния баланс между нарастващата финансова
стабилност и подкрепата на финансовите нужди на компаниите за инвестиции и бизнес дейности.
- Постигане на цялостен банков съюз, включително чрез вземане на решения за развитие на механизъм за решаване на
проблеми с банковата ликвидност и за гарантиране на влоговете.
- Въвеждането на по-високи капиталови изисквания за необслужваните заеми може да се отрази отрицателно върху
пазарната цена на тези заеми. Различията между банковите системи на държавите-членки на ЕС трябва да се имат
предвид, така че да се гарантират балансирани действия при решаване на проблемите с високите нива на необслужваните
заеми в много европейски банки по начин, който увеличава новото кредитиране и поддържа финансова стабилност.
ДАНЪЦИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФИНАНСИ
Докато държавите-членки на ЕС постигнаха по-нататъшен напредък в намаляването на държавния дефицит, там остава
още много да се направи, за да се намалят равнищата на държавния дълг на ЕС, които все още са 84% от БВП - значително
над нивата от 58% през 2007 г. и 60% от маастрихтския лимит.
Въпреки неотдавнашния фокус върху консолидирането чрез намаляване на разходите, публичните разходи като % от БВП
(46%) остават доста над тези в Япония (37%) и САЩ (36%).
Изразяваме загриженост, че от кризата насам намалява делът на публичните разходи, които са благоприятни за растежа,
в общите разходи на ЕС (30,9% през 2007 г. и 30,4% през 2015 г.), докато в САЩ публичните разходи, благоприятстващи
растежа, се увеличиха за същия период (от 43,0% на 45,3%).
ПРЕПОРЪКИ
- Във всички държави-членки има възможности за увеличаване на приноса на публичните финанси за растежа, както и за
по-ефективното им разходване, по-специално чрез целенасочено намаляване на непродуктивните публичните разходи и
намаляването на изкривяващите данъци, възпрепятстващи растежа. Ефективността на фискалните правила трябва да се
подобри, като се обърне повече внимание на качеството на публичните финанси.
- Правилното прилагане на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) остава от съществено значение за подпомагане на
държавите-членки да държат своите публични финанси на устойчива основа. Това е от ключово значение за засилване на
доверието на инвеститорите в еврозоната. Но също така, от съществено значение е ПСР да даде възможно най-пълна
подкрепа на държавите-членки, които желаят да ориентират бюджетите си към инвестиции и подкрепа на растежа чрез
публични разходи.
- Данъчните реформи трябва да намалят облагането на труда и капитала.
- Държавите-членки следва да продължат усилията си за техните данъчни системи да стават по-прости, по-прозрачни и
удобни за потребителите.
Класа
√ ЕС създава съд за инвестиционни спорове
На свое заседание Съветът на Европа прие указания за водене на преговорите, с които упълномощи Комисията да договори
от името на ЕС конвенцията за установяване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове, съобщиха оттам.
Основната цел на създаването на многостранен инвестиционен съд е да бъде установен постоянен орган за уреждане на
инвестиционни спорове, се казва в прессъобщението. Този многостранен инвестиционен съд ще бъде компетентен по
спорове в рамките на бъдещи и действащи инвестиционни договори. За ЕС той в крайна сметка ще замени системата на
двустранните инвестиционни съдилища, която е част от търговските и инвестиционните споразумения на ЕС. Инициативата
е част от новия подход на ЕС към разрешаването на инвестиционни спорове, при който постепенно се премахва
традиционната арбитражна рамка и се преминава към система от съдилища. Целта е да се отговори на някои от
легитимните обществени опасения, изразени в рамките на традиционното уреждане на спорове между инвеститор и
държава, като в инвестиционния арбитраж се включат някои основни характеристики на националните и международните
съдилища.Въз основа на предоставения от Съвета мандат Комисията ще започне преговори със своите търговски и
инвестиционни партньори в рамките на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL).
Kонкретните характеристики на международния инвестиционен съд – например състав на съда, неговия бюджет,
възможността да се подпомага от секретариат и т.н. – ще зависят от резултата на предстоящите преговори между
държавите, които ще се присъединят към новата система.
Въпреки това ЕС подкрепя система, която се основава на няколко принципи. На първо място съдът трябва да бъде
постоянна международна институция, а съдиите да бъдат квалифицирани, да заемат щатна длъжност и да получават
постоянно възнаграждение. Според ЕС тяхната безпристрастност и независимост следва да бъдат гарантирани, а
производствата пред съда – да се провеждат по прозрачен начин.
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Друго изискване е съдът да допуска възможността за обжалване на неговите решения. Според приетите принципи
изключително важно ще бъде решенията на съда да се изпълняват ефективно. Също толкова важно е съдът да се произнася
по спорове, възникващи в рамките на бъдещи и действащи инвестиционни договори, за които страните решат да
предоставят компетентност на съда.

17

