Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Дойче веле
√ България внася работна ръка от трети страни. Но трябва ли ѝ?
Дефицитът на работна ръка се усеща все по-силно в България, включително поради задълбочаващата се демографска
криза. Може ли обаче вносът на работници и специалисти от държави извън ЕС да реши проблема?
Натискът на работодателските организации в България за облекчаване на вноса на работна ръка в страната се оказа
успешен. Правителството вече сключи спогодба за привличане на специалисти от Армения, а до средата на годината се
очаква подобни спогодби да бъдат подписани с Украйна и Молдова.
А работа има в България
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев смята, че тази тенденция е изцяло положителна:
„Недостигът на човешки ресурси се превръща в основен фактор, възпиращ новите инвестиции в България. Липсата на
работна ръка ограничава стопанския растеж и пречи на българската икономика да се възползва от подобряващата се
стопанска конюнктура в света“, твърди Велев. Ръководената от него асоциация е установила дефицит от поне 80 хиляди
специалисти в машиностроенето, електротехниката, строителството, здравеопазването, транспорта и логистиката.
„В същото време безработните в страната са около 200 хиляди души, към които трябва да бъдат прибавени и 100 хиляди
т.нар. „обезкуражени“ – хора, които всъщност никога не са си търсили работа. Половината от безработните обаче са без
образование и без каквато и да е професионална квалификация. Сред тях има и хора, които просто не желаят да работят.
За българите като че ли е по-лесно да напуснат страната в търсене на работа, вместо да се преместят в друг град, където
работа има“, изтъква Велев.
Директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков е на друго мнение. „В дискусията, която
предхождаше облекченото издаване на трудови визи, не се появиха каквито и да било разчети и анализи за ситуацията на
пазара на труда. През последните години в страната са били приемани по 3-4 хиляди души от страни извън Евросъюза и в
огромната си част те са били сезонни работници. Това показва, че няма проблем в тази насока", контрира Нейков.
Не бедността, а демографският срив
Големите играчи в българския бизнес са съгласни, че ниските заплати в България са сериозна причина за трудовата
емиграция, смята Велев. Но според работодателите ключовият фактор за нарастващия дефицит на работна ръка е не
бедността, а тежката демографска ситуация в страната. Понастоящем за местата на всеки 100 работници и специалисти,
напускащи пазара на труда поради пенсиониране, на разположение са едва 63 навлизащи в трудоспособна възраст
младежи. В същото време броят на икономическите емигранти през последните години надвишава броя на завърналите
се в страната средно с 4 хиляди души. „И американски заплати да дадем, пак няма как да компенсираме тези тежки
демографски и кадрови дисбаланси", твърди Васил Велев. И допълва, че през следващите десет години се очаква
дефицитът да достигне крайно болезнения за България брой от половин милион души. „За сравнение, дефицитът от кадри
в несравнимо по-голямата германска икономика е 1,5 млн. души. А известно е, че колкото повече хора дойдат да работят
в страната, толкова повече ще нараства икономиката, събраните данъци и осигурителни вноски", убеден е индустриалецът.
Васил Велев разчита, че православието и по-топлият климат ще привлекат десетки хиляди работници и специалисти от
Украйна и Молдова, където живеят и български малцинства. Като пример той посочва резултатите от неотдавнашен
конкурс за инженери в бургаския машиностроителен завод „Спартак“. За едно работно място там са кандидатствали 40
украински специалисти. Спечелилите конкурса ще получават 1,5 пъти по-голяма заплата от българските си колеги и ще
ползват жилищни и транспортни облекчения.
В отговор Иван Нейков цитира скорошно изявление на министъра на труда и социалната политики, че Украйна и Молдова
не проявявали интерес към сътрудничество в износа на работна ръка за България. Експертите на Балканския институт по
труда и социалната политика са на мнение, че този износ няма да реши проблемите на българските работодатели. „Според
нас, икономически по-изгодно и социално по-целесъобразно е усилията да се съсредоточат към повишаване на
икономическата активност и качествата на наличните трудови ресурси. Става въпрос за няколкостотин хиляди
работоспособни кадри, част от които са и висококвалифицирани", казва Нейков. Сред тях са между 150 и 200 хиляди хора
с увреждания, които не са особено желани от работодателите.
Заети в сивия сектор.
Поне 100 хиляди от току-що пенсиониралите се имат запазен трудов потенциал да продължат да заемат досегашните си
работни места и да обучават младите. Най-голяма е групата на т.нар. "нищонеправещи" млади хора. Според различни
източници броят им варира от 100 до 300 хиляди души. „Анализите ни сочат, че значителна част от тези хора всъщност
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здраво работят в сивия сектор. Европейският съюз настоява „нищонеправещите“ да бъдат приобщени към светлата част
на икономиката, като чрез изпити им бъдат признати придобитите в практиката умения", обяснява Нейков.
Голямата надежда на българските работодатели за запълване на дефицита от работна ръка е Виетнам. „Виетнамците са
добри работници, а страната им се е специализирала в износа на човешки ресурси. В Румъния и Чехия вече има цели
автомобилостроителни заводи, в които работят само виетнамски работници. А ние сме ограничени с таван от 20% при
наемането на чужденци извън Евросъюза в големите български предприятия и до 35 % в малките и средните фирми “, не
крие недоволството си Васил Велев. Предприемачът е убеден, че гласуваните от Парламента облекчения при издаването
на сини карти няма да доведат до превръщането на България в транзитен пункт на нелегална трудова миграция към
Западна Европа. „Издаването на комплексно разрешително за работа важи за 1 година и е свързано с точно определено
работно място в страната. То не дава никакви права и възможности доведените отвън специалисти да бъдат приемани на
работа в друга страна-членка на Евросъюза“, посочва Васил Велев. Той обаче признава, че българските работодатели нямат
никакъв опит в подбора на кадри зад граница.
Dnevnik.bg
√ Свръхрегулация и произвол - докъде могат да доведат промените за корупцията в частния сектор
Организации и магистрати изразиха различни притеснения във връзка с предлаганите от управляващите промени в
Наказателния кодекс, които предвиждат преследване на корупцията и в частния сектор. В продължение на близо три часа
в зала "Запад" на Народното събрание те критикуваха текстовете, които щели да доведат до свръхрегулация, възможност
за произвол, недопустима държавна намеса и риск от замръзване на инвестициите. Някои дори допуснаха, че всеки може
да попадне в затвора заради промените.
Съсловните организации на работодателите, адвокатите, неправителственият сектор и Върховният касационен съд се
обявиха против така предлаганите от правосъдното министерство изменения. Прокуратурата изрази принципна подкрепа
към законопроекта, но също има забележки към текстовете.
Изводът от събитието е, че най-вероятно текстът няма да бъде оттеглен, а ще бъде поправян в движение. Въпреки че една
от основните критики, чути и в сряда, е че замисълът на проекта е сгрешен.
Какво означава и за кого се отнася борбата с корупцията в частния сектор четете тук. Промените, изготвени от
управляващите, бяха изтеглени от програмата на Народното събрание, преди да бъдат гласувани на първо четене, с мотив,
че е необходимо допълнително обсъждане. За това правната комисия организира дебат в парламента.
Управляващите: Така каза Европа
В началото думата в защита на предлаганите промени взе правосъдният министър Цецка Цачева, която отново повтори,
че те идват след препоръки от евродоклада на прокуратурата през миналата година. На това реагираха от Висшия
адвокатски съвет, които цитираха анализа, в който нямало изрична препоръка за такива текстове.
В своето изявление Цачева отново заяви, че министерството е далеч от мисълта, че е намерило най-точната редакция на
разпоредбите, но законодателят може да оправи това. Тя вече неведнъж каза, че поправките могат да бъдат нанесени
между първо и второ четене.
Министърът изрично подчерта, че предложенията не са чиновнически произвол, а са следствие на добронамереното
желание на ведомството за подобряване на Наказателния кодекс.
На въпрос дали е възможно да се оттегли законопроектът, докато приключи общественото обсъждане, след заседанието
Цачева не даде ясен отговор. Но от думите й пред журналисти стана известно, че ще се върви към разширяване на
работната група, която обсъжда текстовете.
По-категоричен за съдбата на проекта беше председателят на правната комисия Данаил Кирилов, който на същия въпрос
заяви: "Единственият вариант за оттегляне на текстовете е това да направи Министерският съвет. Оттук нататък предстои
обсъждане в пленарна зала." Кирилов пое и ангажимент за разширяване на работната група. Но побърза да подчертае, че
и за днешното обсъждане е имало покана към академичната общност, но те не са откликнали.
Критиката: Трябва прецизиране, заданието е сгрешено, заплашват всеки
Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) заяви, че организацията му принципно подкрепя
закона, но му трябва прецизиране. Призова и да не се регулират отношения, които вече са регулирани и все още няма
съдебна практика, за да се оцени регулацията.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) каза, че още заданието на проекта е сгрешено.
По думите му не може да се пренасят за частния сектор текстовете за корупция в публичния просто по аналогия. Даде
и примери - ако директор в дадено предприятие излъже или окраде инвеститора си, вината ще е на самия инвеститор.
Попита и къде е мястото на прокурора, когато става дума за договор между търговци - ако той не бъде изпълнен от
едната страна. Допълни, че за дружествата, които разполагат с публични средства ("Софийска вода" например), има
регулаторни органи.
"Не може прокуратурата да санира работата на всички регулаторни органи в държавата", коментира още той.
Това е свръхрегулация и намеса на държавата в частния сектор, обясни още Велев. "Може да се окаже, че всички са
потенциални престъпници и са виновни." Бизнесът се притеснява и че приемането на текстовете ще доведе до
замръзване на инвестициите в страната. "Самото говорене ги гони", каза Велев.
Според Евгени Иванов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с промените в затвора
може да попадне всеки. "Това е все едно да дадем шмайзери на хора, които не са ходили в казармата. Какво ще правят с
тях", онагледи тезата си с пример Иванов.
Вицепрезидентът с мандат (2012-2017 г.) Маргарита Попова, която сега е представител на Българската стопанска камара
(БСК), коментира, че първо трябва да се изработи методология за изследване на корупцията в частния сектор. По думите
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ѝ основният проблем на бизнеса е административната тежест и той поставя корупцията на трето или четвърто място. Тя
похвали добрите помисли на правосъдното ведомство за предложенията, борбата на държавата с административната
тежест и с корупцията като цяло. Според нея не трябва да се бърза с промените, за да се изпълнят европейски препоръки.
Призова управляващите да не угаждат на европейските си партньори, а да направят промените бавно - когато са готови.
Допълни, че ако европрепоръките са точно отразени в проекта на правосъдното министерство, европейските експерти са
некомпетентни.
Васил Тодоров от Българската търговска промишлена палата (БТПП) коментира, че с предложенията се размива границата
между гражданското правосъдие и наказателната репресия и това ще навреди на държавната икономика.
Представителите на Висшия адвокатски съвет заявиха, че предложените текстове могат да се тълкуват разширително и
това създава риск от произвол. Определиха ги като "законодателство на парче", с което се губи балансът в
законотворчеството. Валя Гигова допълни, че промените ще увеличат работата на адвокатите. Да се слага обаче защитник
до всеки инвеститор не е нормално, се разбра от думите ѝ. "Ценностите на демократичната общност са по-важни от нашите
интереси", завърши тя.
Двете заместнички на главния прокурор - Мария Шишкова и Пенка Богданова, коментираха, че е добре предложенията за
промяна да бъдат по-широко обсъдени с включване на представители на академичната общност.
На финал Валя Гигова предложи правната комисия да създаде работна група за обсъждане на предложенията.
Председателят ѝ Данаил Кирилов отново пое ангажимент между двете четения да бъде сформирана такава, като повтори
идеята си да е с две форми на представителност - народни представители и експерти.
Club Z
√ Спорните промени в НК продиктувани от некадърни евроексперти
Кабинетът не се отказва от критикуваната поправка, бизнесът: утре депутатите няма да имат имунитет
Правителството няма намерение да оттегля спорните промени в Наказателния кодекс, с които корупцията в частния сектор
се приравнява към тази в обществения. Но за да отговори на критиките, които идват не само от бизнеса, а и от
магистратските среди, ще остави законопроекта в ръцете на "работна група в широк състав".
С такава заявка на правосъдния министър Цецка Цачева и председателя на правната комисия в парламента Данаил
Кирилов приключи продължилото няколко часа обсъждане в Народното събрание на измененията в НК. От думите на
Кирилов стана ясно, че тази широка работна група щяла да започне работа по прецизиране на текстовете, но чак след като
те бъдат приети на първо четене в пленарна зала. Нито един от двамата обаче не пое ангажимент дали прословутият чл.
282 (за длъжностно престъпение, б.р.), с който на практика за корупционни престъпления прокуратурата ще може да
встъпва и срещу мениджъри в частни компании, ще отпадне.
За пореден път днес проектът на Министерство на правосъдието, продиктуван - по думите на Цачева - от искане на
Европейската комисия, бе подложен на безпощадна критика - от прокуратурата, от адвокатурата, от най-големите
работодателски организации у нас.
Председателят на правна комисия Данаил Кирилов даде първо думата на Цачева, за да направи експертна обосновка на
спорните предложения. Цачева обаче заяви, че предпочита да направи политически коментар.
Тя изтъкна, че борбата с корупцията е изведена като основен приоритет на правителството и припомни, че освен това на
нея бе посветен и КСНС при президента Румен Радев, беше проведен и дебат по искането от БСП на вот на недоверие на
тема "провал в борбата с корупцията". "Трябва да дадем отговор", посочи Цачева. Тя за пореден път посочи, че
измененията са продиктувани от препоръки на Еврокомисията по линия на механизма за сътрудничество.
"Имаме пътна карта за приемане на промени, отчетени като необходимост от независимите прокурори, изготвили анализа.
Има изрична препоръка за член 282 от НК да се държи сметка за престъпления в частния сектор.
Не приемам мнение, че законопроектът изненадващо е внесен в НС. Минал е всички задължителни съгласувателни
процедури и са отбелязани всички становища. Далеч съм от мисълта, че сме намерили най-точната редакция и затова
народните представители биха могли да предложат по-правилни редакции", посочи Цачева.
Руслан Стефанов от Център за изследване на демокрацията (ЦИД) посочи, че в предложението на ЕК все пак има резон,
защото "всяко едно корупционно действие в частния сектор води до накърняване на интересите на потребителите" и даде
пример с фалита на частната КТБ. По думите му трябва да се помисли и за по-сериозна регулация по отношение на
професиите "с гарантирани държавни пазари" - нотариуси, частни съдебни изпълнители и др. Но допълни и, че е "много
трудно да се вземат такива решения.
"Не бива да се отказваме от желанието за прецизност, да решим къде точно пада разделителната линия между държавния
и частния сектор", посочи Стефанов.
От трите най-големи работодателски организации - АКИБ, КРИБ и БСК обаче не спестиха критики и обявиха, че така
държавата не само ще пречи на свободната стопанска инициатива, но и че експертите на Комисията, направили тези
предложения са некомпетентни.
"Ако аз съм един инвеститор и си назнача директор, който да управлява инвестициите ми, но той вземе подкуп и ме
окраде, или облагодетелства мои конкуренти като недостатъчно добре си е свършил работата, това е мой проблем. Да
съм гледал като съм го избирал.
Друг проблем - ако мой контрагент е забавил плащания, аз правя рекламация - къде е мястото на прокурора тук? В
частния сектор има свобода на договаряне. За нас това е свръхрегулация и недопустима държавна намеса. Може в един
момент да се окаже, че всички са потенциални престъпници.
Какво следва - от една страна отборен обстрел, от друга - замразяване на инвестиции. Народните представители не
винаги ще имат имунитет, не винаги ще бъдат народни представители", заяви Васил Велев (АКИБ) и допълни, че
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депутатите, голяма част от които утре ще се върнат в частния сектор, трябва да бламират поправките в НК, "ако имат
инстинкт за самосъхранение.
Не можем да искаме от прокуратурата да санира недобрата работа на държавните регулатори - БНБ, КФН, КЕВР и пр.
имат достатъчно правомощия, допълни Велев.
Евгений Иванов от КРИБ пък подчерта, че "дружно" трите организации произвеждат 86% от БВП на държавата и призова
"този проект да се оттегли за известно време и да се види нужен ли е".
Бившият правосъден министър и вицепрезидент на Росен Плевнелиев - Маргарита Попова, която има над 20 години стаж
като прокурор и съдия, говори от името на Стопанската камара в качеството й на неин зам.-председател. Попова нямала
"грам съмнение, че този законопроект е създаден с добри замисли". След това обаче започна с "но"-тата.
"Ние като граждански организации сме притеснени как ще се прилагат нормите, ако бъдат приети в този вид. Като бивш
прокурор се солидаризирам с колегите.
В частния сектор работи свободната стопанска инициатива. Много е опасно да прибягваме директно към наказателното
правосъдие. Проблем за бизнеса са честите законодателни изменения, административните процедури, липсата на
контролни органи. Нека първо да се обследват корупционните практики в различните браншове в бизнеса, защото те са
много различни, в т.ч. и на основание големината на съответната фирма", посочи Попова.
И допълни:
"В някои текстове има опасност за нашия бизнес - да се отвори вратата за магистратски произвол. Да си кажем открито избързваме с нашите ангажименти да отвърнем на предложения на някои чуждестранни специалисти, които са били тук,
влезли са в прокуратурата, дали са предложения. Ако тези независими чуждестранни експерти са дали точно тези
предложения, за мен те са некомпетентни и са ни вкарали в беля. Не се знае как ще бъдат изтъпкувани, как ще бъдат
приложени от магистратите. На кого отговаряме?"
- На Европейската комисия, експертите си тръгнаха миналата седмица, подшушна й Цачева, която стоеше близо до Попова
(един от въпросите на ЕК по Механизма за сътрудничество е и какво сме изпълнили именно от споменатите препоръки на
прокурорите от 4 западни държави, б.р.)
- Знам, била съм на ваше място. Но аз след 21 г. в прокуратурата, като видях тези промени, малко се изплаших. Просто си
представих как обличам червената тога и заставам пред съдията. Как ще излезе подсъдимият бизнесмен от залата, какви
ще са последствията за бизнеса му, за семейството му?
От Висшия адвокатски съвет повториха становището си, че текстовете за корупция в частния сектор са пагубни за бизнеса
и са пряка атака срещу свободата на договаряне, конкуренцията и свободата на търговска дейност. С ирония, адвокатите
подчертаха, че личният им интерес е текстовете да бъдат приети в предложения вид, защото това ще им осигури много
работа. Но поправките в НК са вредни за гражданите, категорични са от Съвета.
Пенка Богданова, зам.-главен прокурор потвърди, че проектът на Министерството на правосъдието е в отговор на
препоръките на ЕК и проверката на прокуратурата.
"По отношение на промените в частния сектор - прокуратата е изразила становището си чрез главния прокурор. И сме
посочили, че някои промени не могат да бъдат споделени и подкрепени. Неясно е и понятието "публична функция". В
обобщение - проектът има достойнства и има потребност от него. Но предложението за регулация в частния сектор трябва
да се обмисли много внимателно", посочи тя.
Колежката й Мария Шишкова пък препоръча Консултативният съвет по законодателството да се произнесе по
законопроекта. За да стане това обаче, трябва да има воля на депутатите.
Kапитал
√ Проектът за "частната корупция" събра още по-остри критики
Нито едно положително мнение не получи законопроектът на правителството за промени в Наказателния кодекс (НК) за
т.нар. корупция в частния сектор по време на общественото му обсъждане в сряда. То продължи близо три часа и беше в
Народното събрание. Най-близкото до подкрепа бяха изказванията на представителите на Върховния касационен съд и на
зам. главните прокурори Пенка Богданова и Петя Шишкова, които посочиха, че в законопроекта има и някои добри
текстове, които трябва да бъдат подкрепени, но те не засягат частта, посветена на "частната корупция".
Представителите на основните работодателски организации отново категорично и безусловно възразиха срещу същината
на законопроекта, който приравнява наказателната отговорност за корупцията в частния и публичния сектор и по този
начин практически криминализира всяко неизпълнение на договорно задължение. Членовете на Висшия адвокатски съвет
Милен Ралчев и Валя Гигова повториха силните аргументи на адвокатурата, изразени в становище преди първото четене.
"Този законопроект всъщност е много добър за адвокатурата, защото създава много работа на адвокатите. Но той е лош
за държавата и за правната сигурност, а адвокатурата взема присърце тези интереси", заяви адвокат Валя Гигова в кратка
язвителна реплика извън общия тон на дискусията.
Представители на академичната общност бяха поканени, но не се явиха на обсъждането, макар че първият, който публично
постави въпроса за пълната несъстоятелност на този проект, бе професорът по наказателно право Пламен Панайотов.
Подкрепиха го и други авторитетни юристи.
Министърът на правосъдието Цецка Цачева отново се опита да прехвърли отговорността върху европейския мониторинг
и необходимостта за синхронизиране с европейски документи и стандарти, но срещу това категорично възразиха от всички
страни.
Необичайният формат на обсъждането – след гласуването на законопроекта на първо четене от парламентарната правна
комисия, когато той не може да бъде прегласуван на ниво комисия и трябва да бъде внесен в пленарната зала, показва,
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че управляващите са наясно с проблемите в него. Въпреки опитите на правосъдния министър да оспори това, включително
и с намеци, че критиките идват от извънпарламентарната опозиция и други злонамерени фактори.
Проблемът не може да бъде отстранен
"Очевидно има проблем, щом се провежда обществено обсъждане след първо четене (в правната комисия - б.р). Дали
проблемът може да бъде отстранен? Според мен не. Защото е грешно заданието. Не може да се търси аналогия там,
където не е уместно, а именно да се пренесат от държавния в частния сектор мерките за корупция", каза Васил Велев,
председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). И илюстрира
проблема: Ако аз като предприемач си назнача директор, който ме окраде – това е мой проблем, защото той е окрал
моите пари. Къде е мястото на прокурора тук, след като не става дума за публични пари? Да съм гледал, като съм го
избирал. Ако мой контрагент забави доставка, плащания – къде е мястото на прокурора. Аз мога да искам обезщетения,
неустойки, а ако не ги плати – ще отидем на съд или арбитраж. Ако управлявате чужди пари – става дума за банковия
и финансовия сектор – то над тях има регулатори – БНБ и КФН, които имат много сериозни правомощия, включително
да отстранят управителите на такива компании. Ако всяко неизпълнение на договор може да се криминализира, ако се
загубят границите между трудовата и административната дисциплина, в един момент може да се окаже, че всички са
потенциални престъпници.
От всичко това следва, от една страна - подборен отстрел, от друга – замразяване на инвестициите, при това не само
чуждестранните, заключи Васил Велев. И направи прогноза, че депутатите няма да приемат този проект дори и от
инстинкт за самосъхранение, защото няма да са вечно депутати – утре може да станат предприемачи и да бъдат удобен
обект на натиск.
Отваря се вратата за магистратски произвол
Не е грешно заданието, а изпълнението, опонира му бившият вицепрезидент Маргарита Попова, която сега е главен
секретар на Българската стопанска камара. Тя изрази съпричастност към министър Цачева, като каза, че е била на този
пост, както и към зам.-министър Евгени Стоянов, когото е обучавала в Националния институт на правосъдието. Но,
включително и от позицията си на бивш високопоставен прокурор, каза някои ключови фрази, очевидно насочени да
прозвучат като присъди, макар и изречени със загриженост: "да дръпнем назад тези предложения в НК и да се
съсредоточим върху... регулаторни мерки и намаляване на административната тежест", "има опасност, която отваря
вратата за магистратски произвол, а магистратският произвол в наказателното правосъдие има много сериозни
последици", "като прочетох тези няколко параграфа, просто се изплаших" и т.н.
"Абсолютно неоснователен е аргументът, че частната и държавната собственост са равнопоставени, което е в основата на
мотивите. Нито публичната общинска и държавна собственост е равнопоставена на частната държавна и общинска
собственост, нито частната държавна и общинска собственост е равна на частната собственост на гражданите", каза
главният секретар на БТПП Васил Тодоров. Той даде пример със спирането на придобивната давност за държавни и
общински имоти. "Действието с най-малко репутационен риск за управляващите бе изцяло да оттеглят този законопроект,
защото той е изцяло негоден", заяви Васил Тодоров и допълни, че в наказателното право е абсолютно недопустимо да се
действа на принципа "дайте да видим какво ще стане, пък ако не не сме доволни – ще ги отменим".
Репутационният риск
Всъщност именно репутационният риск е на фокус в момента, доколкото е очевидно колебанието на управляващите как
най-безболезнено да се отърват от проекта и кой да поеме негативите. Той трябва да бъде внесен в пленарната зала,
защото вече е гласуван в комисия, и няма как да бъде забавен и забравен тихомълком, защото върви заедно с още шест
други законопроекта за промени в НК, предложени от депутати на БСП и от "Обединени патриоти".
Остават два варианта за действие. Първият е проектът да бъде гласуван в зала с уговорки, че ще бъде основно ремонтиран
преди второ четене, но тази опция предварително бе разкритикувана от повечето изказали се днес. Вторият – да се
използва включително и днешната дискусия, за да се мотивира отхвърлянето му в пленарната зала, като остане да се търси
виновникът за този очевиден политически гаф.
Очакванията на много от участниците в днешната дискусия, включително и депутати, са именно в тази насока, още повече
че иначе няма причина да се прави това обсъждане по никое време.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Класа
√ Оптимизъм при мениджърите
Българските финансови директори, следвани от словенските, изразяват най-висок оптимизъм за растежа на БВП в своите
страни през 2018 г., показва нов доклад на одиторската компания Deloitte, включващ проучване сред мениджъри от 12
страни от Централна Европа.
В изследването участват България, Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения
и Украйна.
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Доверието на финансовите директори, анкетирани в изследването, се повишава, като индексът, който измерва равнището
му, нараства с 10 процентни пункта до 23% за региона. Увеличението се дължи най-вече на повишен оптимизъм относно
бъдещите макроикономически условия.
Значителен ръст отчита индексът на доверието в икономиката – от 49% до 60%, отразявайки силата на европейската
икономика през 2017 г., което е предпоставка и за оптимистичната перспектива за 2018 г.
В същото време доверието в бизнес средата в региона отчита рязък спад (от -2 до -22%), като финансовите директори
предвиждат почти всички категории разходи да се увеличат през настоящата година.
Делът на финансовите директори от Централна Европа, очакващи висок или много висок ръст на БВП през следващата
година, почти се е удвоил спрямо последното проучване (от 21% на 41%). Средната прогноза на финансистите за растежа
на БВП се повишава от 1,9% на 2,4%.
Оптимистичните прогнози за БВП са разбираеми: след финансовата криза ускоряващото се икономическо представяне в
момента дава стимул на всички сектори.
Финансовите директори в Словения и България изразяват най-висок оптимизъм за растежа на БВП на страните си през
2018 г. – 55% и 54% от анкетираните съответно очакват растеж от най-малко 2,6%. Най-консервативни са финансови
мениджъри от Украйна, където по-малко от един на всеки петима участници очаква толкова бърз темп на растеж. Това се
дължи главно на усложнената политическа ситуация и война в източната част на страната, които продължават да спъват
икономиката.
Съществува консенсус, че нивата на безработица в страните от Централна Европа ще се понижат през 2018 г. Българите
също са оптимистично настроени за нивото на безработицата през тази година, като 79% очакват хората без работа да
намалеят, 21% не очакват промяна, а едва 6% предвиждат увеличение на безработните.
Чехия е единствената страна, която е на противоположното мнение. Интересното е, че настроението е обратното в съседна
Словакия, където 100% от анкетираните очакват безработицата да падне.
В същото време нараства делът на анкетираните с прогнози, че потребителските цени през следващата година ще се
увеличат – с 12 процентни пункта до 85%.
Това мнение е най-често срещано в Чехия и Литва, където повече от 90% от анкетираните очакват инфлацията да е повисока от нула през 2018 г. В България този процент е 79 на сто, а 18% не предвиждат промяна.
В. Банкерь
√ САЩ няма да се намесват, ако България реши да развали договорите с "американските централи"
Посланикът на САЩ в България Ерик Рубин обяви, че Щатите няма да се намесват, ако България реши да развали
договорите с двете американски електроцентралu -" КонтурГлобал Марица Изток 3" и "AES Марица Изток 1". В интервю за
БНТ Рубин обясни, че въпросът се отнася до законодателството на ЕС.
"Компаниите са пример за наистина успешни американски инвестиции в България. Двете централи са осигурили хиляди
добри работни места, помогнали са да се разреши енергийният дефицит на България и са направили много за хората от
региона", посочи Ерик Рубин.
Той изтъкна, че тези централи използват български суровини и произвеждат българска енергия, което е много важно за
българската енергийна сигурност. Това е българско електричество, не чуждо електричество .
"Освен това тези централи са пример за успех, защото се придържат към всички съвременни регулации. Компаниите са
вложили десетки милиони левове за подобряване на екологичните стандарти. Те са инвестирали и в болници, училища,
клиники и в екологични проекти в целия регион. За мене като американски посланик, аз съм много горд да подчертая този
успех", коментира още посланикът Рубин.
Запитан дали води преговори с българското правителство за американските централи, дипломатът уточни: "Наясно сме и
аз лично знам, че се водят дискусии. Това не е нещо, в което нашето правителство би играло роля. Това се отнася до
законодателството на ЕС. Ние сме убедени, че в крайна сметка тези дискусии ще бъдат успешни".
"Това не е тема, която аз като американски посланик бих дискутирал. Ние естествено силно подкрепяме американските
инвестиции в България, подкрепяме американските компании, работещи тук, но не е наша работа да се намесваме в
детайлите.", допълни американският посланик.
√ Над 100 000 души са участвали в проекти по програма „Развитие на човешките ресурси“
Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през
2017 г. Съотношението между хората, включени в мерки за превенция на бедността и социалното изключване и
безработните и неактивни лица, участвали в схеми за интеграция на пазара на труда, е почти равно. Над 30 000 младежи
до 29 години са започнали работа по проекти в рамките на Инициативата за младежка заетост. Това са част основните
резултати от изпълнението на оперативната програма за 2017 г.
Данните сочат, че повече от половината от хората, включени в различните мерки, живеят в слабо населени райони. Това
показва, че оперативната програма има равномерен обхват и достига до малките градове и села, където хората най-трудно
намират работа, а рискът от социално изключване е най-голям.
Изпълнението на проектите показва, че голям дял от хората, участвали в мерки за заетост, финансирани по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, продължават да работят и след края на субсидирания период. Част от тях
остават при същия работодател, а други са наети от други фирми.
От данните за изпълнението на оперативната програма се вижда, че към март на 2018 г. размерът на програмираните
средства са почти 1,8 млрд. лв. или над 86% от нейния бюджет. Стойността на стартиралите процедури е 1,5 млрд. лв. Към
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23 март 2018 г. са подписани 2 002 договора на обща стойност над 1,3 млрд. лв. Размерът на извършените плащания е
близо 550 млн. лв., което е почти 26% от бюджета на оперативната програма за периода 2014-2020 г.
√ Караниколов: Работим за Споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия
Един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС е приемането на Насоки и стартирането на
преговорите за Споразумението за свободна търговия с Нова Зеландия и Австралия. Това заяви министърът на
икономиката Емил Караниколов по време на среща с извънредния и пълномощен посланик на Нова Зеландия в България
Грегъри Майкъл Андрюс.
„Разглеждаме Нова Зеландия като важен партньор и съюзник в Азиатско-тихоокеанския регион, с когото споделяме общи
ценности и имаме близки позиции по редица актуални въпроси“, увери министър Караниколов. Двамата изразиха мнение,
че са необходими съвместни усилия за увеличаване на двустранния стокообмен и насърчаване на инвестиционното
сътрудничество, които понастоящем не съответстват на възможностите на двете страни. В това отношение следва да се
работи по-активно за разширяване на двустранните връзки при отчитане на инвестиционни възможности на
новозеландския корпоративен сектор и засиления потенциал на България като част от единния пазар на ЕС. Министър
Караниколов бе категоричен, че един от начините за задълбочаване на търговско-икономически взаимоотношенията е
организирането на бизнес форуми между двете страни.
Според предварителните данни за 2017 г. взаимният стокообмен с Нова Зеландия се свива с около 15% спрямо
предходната година. Българският износ за страната се понижава с 34%, което отразява спад при голяма част от водещите
в последно време позиции в експортната листа с изключение на хлебарските продукти, чиито продажби се увеличават над
3 пъти, и слънчогледовите семена, отбелязали ръст от 39%. Вносът от Нова Зеландия се свива незначително с малко под
3% през 2017 г., след като съществения спад при доставките на меса от дребен рогат добитък (-45%) е почти изцяло
компенсиран от ръст при покупките на вина (+19%), а останалите водещи стокови групи като цяло запазват стойностните
си обеми от предходната година.
OffNews
√ 11 милиона касови бележки вече участват в лотарията за 50 000 лева на НАП
Над 11 милиона касови бележки са регистрирани до този момент за участие в надпреварата за 50 000 лв., голямата награда
във втория сезон на Лотарията с касови бележки на НАП.
Фискалните бонове, записани в играта до сега, са на обща стойност 157 млн. лв., а средно за шестте месеца от старта на
Лотарията един участник регистрира по около 200 касови бележки.
Лотарията с касови бележки набира популярност и в социалната мрежа Фейсбук. Там страницата на играта https://www.facebook.com/kasovbon, има близо 4500 последователи и 4130 харесвания от регистрирани потребители. Над
¼ от феновете на Лотарията във Фейсбук са от столицата, а 75% - са жени.
Следващата седмична награда ще бъде изтеглена на 30 март в сутрешния блок на bTV, малко преди 9,00 ч. Късметлията
ще получи чисто нов таблет с впечатляващи показатели и две камери. Четвъртата месечна награда, която е 2000 лв., ще
бъде изтеглена на 16 април, отново в ефира на bTV.
В данъчната лотария имат право да участват всички български граждани, които са навършили 14 години и регистрират
фискалните си бонове в интернет, на специално създадения за целта сайт – www.kasovbon.bg. Както и през миналата
година, данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, датата и часа, в който е издадена
касовата бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките, допълват от НАП.
√ Флашмоб пред парламента срещу смяната на касовите апарати
Младежката организация на “Движение България на гражданите” организира флашмоб пред сградата на Народното
събрание днес от 11,30 часа, съобщиха от ДБГ.
Младежите ще изразят несъгласието си с решението на управляващите за нова подмяна на касовите апарати.
Постоянната подмяна на софтуера и касовите апарати се отразява негативно на малкия и среден бизнес. Държавата трябва
да спре да пречи на бизнеса да се развива като го товари с нови и нови задължения и административни процедури,
заявяват от МДБГ.
През февруари от Националната агенция за приходите обявиха, че всички стари касови апарати трябва да бъдат сменени,
а новите - препрограмирани. Причината - масово манипулиране на софтуера и укриване на данъци. Според НАП всяка
година загубите за хазната са между 300 и 500 милиона.
Investor.bg
√ Борисов обсъди с гръцкия премиер и кипърския президент темите от срещата във Варна
Българският премиер е коментирал Кипърския въпрос в рамките на двустранната си среща с Ердоган
Темите на лидерската среща ЕС-Турция във Варна на 26 март обсъди в телефонни разговори министър-председателят
Бойко Борисов с премиера на Гърция Алексис Ципрас и с президента на Кипър Никос Анастасиадис, съобщи пресцентърът
на Министерския съвет.
На заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 22 и 23 март българският премиер пое ангажимент да съдейства
откритите теми между Гърция и Кипър, от една страна, и Турция, от друга, да бъдат дискутирани с президента Реджеп
Ердоган.
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Борисов посочи, че е поставил въпросите за задържаните гръцки войници, за напрежението в Източното
Средиземноморие и в Егейско море, както и за Кипърския въпрос в рамките на двустранната си среща с турския президент,
а след това те са били обсъдени и по време на работната вечеря с участието на председателите на Европейския съвет и на
Европейската комисия Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер.
Той каза също, че лидерите на ЕС са настояли за положителна развръзка до Великден по случая с двамата гръцки войници,
задържани на турска територия.
Относно въпросите, касаещи Кипър, турският президент е информирал, че ще се търси решение съгласно международното
право.
В телефонните си разговори от днес Бойко Борисов посочи, че развитието по темата ще продължи да бъде следено с
внимание и от България, и от Брюксел. Според българския министър-председател възстановяването на доверието и
спокойствието в региона в момента е от критична важност.
Премиерът Алексис Ципрас и президентът Никос Анастасиадис са изразили благодарност към Бойко Борисов за това, че
тези въпроси са били обсъдени на срещата във Варна.
√ Плащанията към бюджета директно в сметките на БНБ ще бъдат без банка посредник
Мярката цели да оптимизира безналичните плащания в бюджетния сектор, обясни Менда Стоянова от ГЕРБ
Без никакви дебати и предложения по текстовете депутатите приеха окончателно промените в Закона за ограничаване на
плащанията в брой, внесени от председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова.
Измененията бяха приети набързо на първо и второ четене.
Промяната в текстовете предвижда всички плащания към държавните ведомства и бюджетни организации по сметки в
Българска народна банка (БНБ) да могат да се правят с карта. Предвидена е възможност за картови разплащания по сметка
в БНБ и на бъдещите толтакси, които ще влязат в сила догодина. Мярката е заложена и в Закона за пътищата „предвид
значителния размер на очакваните приходи“.
„От гледна точка на физическите и юридическите лица това е допълнителен безплатен и удобен начин за плащане на
дължими от тях суми по бюджетите на съответните бюджетни организации. Широкото прилагане в публичния сектор на
картовите плащания е насочено към намаляване на финансовата тежест на потребителите при плащане на дължимите
такси или цени на административни услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване
на разходите, свързани с обслужването на плащанията в брой“, се посочва в мотивите към законопроекта, прочетени от
трибуната.
От документа става ясно още, че сумите ще постъпват направо в сметката на бюджетните организации в Централната
банка, като по този начин ще бъде избегнато събирането на тези суми в сметки в банки посредници и последващото им
трансфериране в БНБ.
Investor.bg припомня, че в началото на тази година с промени в същия закон се създаде възможност за картово плащане
на данъци и на осигурителни вноски по сметки на Националната агенция за приходите (НАП) в БНБ. При използването на
този начин за погасяване на задълженията не се дължи такса за банков превод.
Мярката цели да оптимизира безналичните плащания в бюджетния сектор, каза по време на представянето Менда
Стоянова.
Club Z
√ България губи още €29 293 заради лошо правосъдие
МС изпълни 5 решения на Европейския съд по правата на човека
Министерският съвет ще изпълни пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България,
което означава изплащане на общо 57 310 лв. (около 29 293 евро) обезщетения за претърпени имуществени и
неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.
Делото "Варадинов срещу България" е заради невъзможността през 2008 г. да бъде обжалвана пред съд наложена по
Закона за движение по пътищата глоба в размер на 50 лева. Разпоредбата е отменена през 2012 г. ЕСПЧ приема, че самото
установяване на нарушението представлява достатъчно обезщетение и присъжда само разноски по делото в размер на
300 евро, става ясно от съобщение на правителството.
По делото "Кормев срещу България" жалбоподателят повдига оплаквания, че осъждането му се дължи единствено на
показания, изтръгнати с изтезание на друг обвиняем по същото дело, както и че условията в следствения арест и в затвора
в Стара Загора са лоши. ЕСПЧ намира нарушение на правото на справедлив процес поради отказа на националните
съдилища да разгледат аргумента за приложено полицейско насилие при получаването на самопризнания, само защото
те са били подкрепени от други доказателства по делото. Според ЕСПЧ това означава на разследващите да се даде зелена
светлина да подлагат обвиняеми и свидетели на изтезание, за да получат показания. Признати са и оплакванията по
отношение на лошите материални условия. Присъденото обезщетение е 10 477 евро за неимуществени вреди, разходи и
разноски по делото.
Оплакванията по делото "Лебоа срещу България" са от лошите материални условия в местата за лишаване от свобода и от
невъзможност жалбоподателят да осъществява лични контакти с посетители и да провежда телефонни разговори в
началото на задържането си. Съдът не приема оплакванията от битовите условия, но констатира нарушение на правото на
личен живот на г-н Лебоа, тъй като не са му били предоставени правилата, уреждащи реда за достъп до телефон и правото
на посещения в следствения арест. Присъдено му е обезщетение и разноски по делото в размер на 1400 евро.
По делото "Ванчев срещу България" оплакванията на жалбоподателя се отнасят до изтърпяно в повече наказание,
присъдено в тази връзка обезщетение в производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и
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задължението за заплащане на съдебни разноски по воденото дело. Санкцията се отнася до размера на съдебните такси
в производството по ЗОДОВ преди промените от 2008 г. - казус, по който ЕСПЧ се е произнасял многократно. Присъденото
обезщетение и разходи по делото са в размер 11 500 евро.
По делото "Крушев срещу България" жалбоподателят се оплаква от наложените му три административни наказания имуществени санкции в размер на 5000 лв. всяка, са за извършени административни нарушения по Закона за устройство
на територията (ЗУТ), които съгласно тогава действащото законодателство не са подлежали на съдебен контрол. Поради
установеното от ЕСПЧ право на достъп до съд е определено обезщетение и присъдени разноски в размер на 5355 евро.
БНТ
√ Населението на страната може да намалее с около 20-25 процента до 2040 г.
Населението на страната може да намалее с около 20-25 процента до 2040 година, пише в анализ на Института за
изследване на населението и човека при БАН, разгледан от МС, съобщи пресцентърът на кабинета. В изпълнение на
решение на Народното събрание правителството представя на парламента Прогноза за демографското развитие на
България за периода 2015-2040 г. Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на
базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка.
Основният извод в проучването е, че се очертават сходни на сегашните тенденции в демографското развитие на страната
през следващите няколко десетилетия. Прогнозираното намаление на населението в периода до 2040 г. е значително около 20-25 на сто според различните проекции. Независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга
в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна, пише в съобщението.
Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и
прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален
принцип обхваща почти всички области, без столицата, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.
В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в
проучването. Очакванията са това да се случи в още 11 страни в ЕС - Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватия, Португалия,
Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които
броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС
се очаква намаление на населението.
Прогнозните резултати от различните проекции свидетелстват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за
смъртност и раждаемост, населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. "инерция на обратния растеж".
Поради действието ѝ, дори периодните нива на фертилност да се увеличат до равнището, необходимо за просто
демографско възпроизводство - процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на
населението да продължи да намалява допълват експертите.
Bulgaria On Air
√ България на първо място в ЕС по ръст на разходите за жилище
Над 39% от домакинствата у нас изпитват затруднения да поддържат адекватна температура в дома си
България е на първо място в Европейския съюз по ръст на разходите за жилище на бедните домакинства. Между 2010 г. и
2016 г. те са нараснали с 54,4% при среден ръст от 10% в ЕС и достигат 172,6 евро на месец през 2016 г., става ясно от доклад
на фондация "Абе Пиер“ и Европейската федерация на националните асоциации.
Наемателите у нас, както и в повечето страни членки на ЕС, са по-тежко засегнати, като техните разходи за жилище са
нараснали с 80,7% между 2010 г. и 2016 г. и достигат 227 евро през 2017 г. При собствениците на жилище разходите са
скочили с 53,1% през разглеждания период и достигат 170,2 евро през 2016 г.
В доклада за бедни домакинства се считат тези със средни доходи под 60% от средния доход в страната.
Делът на разходите за жилище в общите разходи на бедните домакинства у нас достига 65,2% при средно равнище в ЕС от
едва 3,2% между 2010 и 2016 г. и е най-високият в съюза. За цялото население делът на разходите за жилище в общите
разходи е 58,8% и отново е най-високият в ЕС.
Между 2010 г. и 2016 г. месечните разходи за жилище на бедните домакинства са се повишили в три четвърти от страните
членки на ЕС, показва докладът. Разходите за жилище включват наемите, изплащането на ипотечен кредит, разходите за
съсобственост, местните данъци и разходите за вода и енергия (ток и газ).
Най-отчетливо е повишаването на разходите при бедните домакинства, които живеят под наем – те са се увеличили в 24
страни членки, и в по-малка степен при домакинствата, които са собственици на жилището си – ръст е отчетен в 16 страни
членки.
Ръст на разходите над 20% е регистриран в почти половината от страните членки на ЕС, като след България се нареждат
Великобритания с 45% и Португалия с 40%. Само в шест страни разходите за жилище са намалели, като спадът е най-голям
в Хърватия (-29,8% до 193 евро).
Месечните разходи за жилище на бедните домакинства са най-високи в Люксембург (615 евро) и в Дания (607 евро) при
средно равнище в ЕС от 405,7 евро.
Между 2010 и 2016 г. в 19 страни неравенството по отношение на разходите за жилище се е увеличило, като повишението
е значително в седем от тях (Дания, Холандия, Португалия, Румъния, България, Германия и Унгария), констатират авторите
на доклада.
42,5% от домакинствата в България са живели в пренаселени жилища между 2010 и 2016 г., като делът им достига 51,1%
при бедните домакинства при средно равнище в ЕС от съответно 16,8% и 29,8%. Все пак през разглеждания период броят
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на домакинствата в България, живеещи в пренаселени жилища, намалява съответно с 10,3% при общото население и 4,3%
при бедните домакинства.
През 2016 г. България е на първо място в ЕС по дял на домакинствата, които имат затруднение да поддържат адекватна
температура в жилището си. Делът им достига 39,2% при общото население и скача до 61,9% при бедните домакинства
при средно равнище в ЕС от съответно 8,7% и 21,1%. И в тук обаче е отчетен спад в периода 2010 г. - 2016 г. от съответно
41,1% при общото население и 25,7% при бедните домакинства.
Между 2010 и 2016 г. разходите за жилище на младежите са нараснали във всички страни членки на ЕС, като най-голямо
повишение отново е отчетено в България (+360%), следвана от Люксембург (+120%) и Португалия (+100%). 43% от младите
европейци на възраст между 18 и 24 години, живеещи под прага на бедността, са полагали прекомерни усилия, за да
покрият разходите си за жилище през 2016 г. В Гърция делът на бедните младежи, изпитващи затруднения да покрият
разходите си за жилище, достига 90%, а в България той е 52%.
„Жилището се превръща във все по-смазващо перо в разходите на европейските граждани с ниски доходи“, казва Сара
Купшу, отговаряща за европейските проучвания във фондация "Абе Пиер".
News.bg
√ Вицепремиерът хвали коректния южнокорейски бизнес у нас
България гледа на Република Корея като един перспективен бизнес партньор и като държава, от която може да научи
много. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов, който откри Корейско-български бизнес форум. Форумът е част от
усилията за засилване на икономическите връзки и сътрудничеството между двете държави.
Той е резултат от договореностите, постигнати при посещението на министър-председателя на Корея Ли Нак-Йон през
октомври миналата година. Страната ни може да бъде мост, свързващ Европа и Азия.
Вицепремиерът Валери Симеонов поздрави Република Корея за перфектно организираните олимпийски игри и отбеляза,
че освен отличния спортен дух е постигнато още едно нещо - намаляване на напрежението на Корейския полуостров.
Според вицепремиера Валери Симеонов ценностите между нашите двата народа си приличат и именно това позволява да
бъде правен общ бизнес. По думите му - и двата народа са трудолюбиви, дисциплинирани, патриоти, до голяма степен
консервативни в социално отношение, но либерални във възгледите си за глобалния свят.
"Нашите народи остават твърди привърженици на свободната частна търговия", заяви Симеонов. По думите му българокорейските бизнес отношения ще останат стабилни с възходяща тенденция на развитие. Вицепремиерът изтъкна, че
Република Корея е държавата с най-модерна икономика далеч пред Германия, Швеция, Швейцария.
Република Корея е едно от икономическите чудеса на света, което превърна една земеделска държава във
високотехнологична страна, отбеляза Симеонов.
Той заяви, че нашата страна гледа на Южна Корея не просто като на източник за капитали и инвестиции, но и като на хора,
от които можем да научим много. Вицепремиерът отбеляза, че корейските компании, опериращи у нас са коректни
данъкоплатци, бизнес партньори и бизнес инвеститори, които винаги играят по правилата на закона, а постиженията им
са резултат на сериозна конкурентоспобност и упорит труд, а не заобикаляне на правилата.
Вицепремирът потвърди, че страната ни предлага икономическа и финансова стабилност, съотношение цена-качество,
внос на работна ръка, висококвалифицирани специалисти, ниски данъци.
"Всички тези условия смятам, че вие няма да намерите в Европа", коментира още той. По думите му София се превръща в
едно от най-перспективните места за създаване на нов бизнес. "Потвърждавам ангажиментите на българското
правителство за развитие и задълбочаване на взаимните отношения във всички сфери от взаимен интерес", заяви
Симеонов.
√ Няма увеличение на местните данъци
Общините не увеличават данъците през тази година. Това сочат данни на Национално сдружение на общините в Република
България (НСОРБ). 91% от общините запазват размера на данъка върху недвижимите имоти през 2018 г.
При 93% от общините пък данъка върху сделките и туристическия данък остават същите, съобщиха на заседание на УС на
НСОРБ.
Направеното проучване сред общините сочи, че при данъка върху превозните средства 89% от общините запазват нивата
от 2017 г.
Намаленията на ставките са за отделни категории облагаеми обекти са предвидени при данъците с диференцирана основа
за облагане, като данъка върху преводните средства и туристическия данък.
72% от общините запазват размера на такса "Битови отпадъци"
Резултатите от допитването показват, че се увеличава делът на общините, които предоставят възможност за плащане на
ТБО на база количество или на основа, различна от данъчната (77%).
Запазва се тенденцията за липса на значителни промени в подхода за определяне на размерите таксите за детски градини
и домашен социален патронаж.
Общо 126 общини, което е 48% от броя на анкетираните, отчитат нарастване на събираемостта на данък недвижими имоти.
От тях 6 бележат ръст е с над 10 пункта.
Относно данъка за възмездно придобиване на имущество (ДВПИ) 139 общини (53%) отчитат нарастване, спрямо 2016 г. В
този случай 4 от тези общини бележат нарастване с над 10 пункта.
В проучването участват 193 общини, което представлява 73% от общия им брой. При извеждането на тенденциите, спрямо
ставките за 2017 г., изследването е направено за 159 общини, подали съпоставими данни и за двете години, или
резултатите са изведени за 60% от общините.
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Относно събираемостта е направено изследване само на публикуваните от МФ данни за събираемостта на данък
недвижими имоти (ДНИ) и данък за възмездно придобиване на имущество (ДВПИ).
Nova TV
√ Прокуратурата обвини 11 души след акцията в НАП
Прокуратурата обвини 11 души след акцията в НАП вчера. Това съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев,
цитиран от БТА.
По думите му това е първата и най-голяма група от данъчни служители, разкрита от спецпрокуратурата и ГДБОП.
Гешев обясни, че освен за подкупи, част от данъчните ще бъдат обвинени и за пране на пари.
Той обясни, че арестуваните са от инспектори до началници на сектори. Гешев добави, че данъчните вземали между 500
и 5000 лева в зависимост от бизнеса на търговеца и начина, по който изглеждал обектът.
Заместникът на Гешев - Димитър Петров, обясни, че за част от данъчните прокуратурата ще иска постоянни арести. В
домовете на арестуваните са намерени около 300 000 лева и скъпи бижута.
Според прокуратурата ръководителите на екипи в НАП освен че давали разпореждания как да бъдат проверявани
търговци, дори вземали вещи от обекти, които не можели да си платят исканите пари, като така задоволявали битовите си
нужди.
На разследвашите съдействали редица изнудвани за пари. Гешев заяви, че прокуратурата няма да допусне тези свидетели
да бъдат "натискани".
Директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов обобщи, че елиминирането на тази група било много важно. Част от
служителите на НАП имали за задача да получават навреме информация за антикорупционни операции и да я предават на
заинтересовани лица.
В. Сега
√ Сбъркан закон доведе до огромни опашки пред Агенцията по вписванията
С цел да облекчи предприемачите законодателят ги прати да подават декларации в съкратени срокове
Сбъркани законови промени доведоха тези дни до огромни опашки пред офисите на Агенцията по вписванията.
Парадоксално, но те са резултат от широко рекламираните мерки на управляващите за "намаляване на административната
тежест пред фирмите".
Последните промени в Закона за счетоводството трябваше да улеснят предприемачите, които не развиват дейност повече
от година. Според законовата промяна от тях вече не се изисква да публикуват своите годишни финансови отчети, за което
трябваше да плащат и държавни такси. Но докато законодателят дава с едната ръка, с другата взима. Собствениците на
неактивните фирми имат ново задължение - да обявят до 31 март неосъществяването на дейност със специални
декларации, които се публикуват в Търговския регистър. Това те трябва да направят лично или чрез упълномощени от тях
лица.
"Преди влизането в сила на тази промяна, имах счетоводител, който се занимаваше с подаването на финансовите отчети.
Тази година обаче трябва да се явя лично аз и това ми костваше едночасово висене на опашка", казва търговец, който от
пет години не развива дейност. Декларациите могат да се подадат и онлайн, но с електронен подпис, за който се изисква
такса. Но търговците, които от години са замразили фирмите си, очевидно нямат сметка да плащат всяка година по 60 лв.
за поддържане на електронен подпис.
Така пред офиса на Агенцията по вписванията до края на март трябва да минат управителите на 188 751 неактивни
предприятия, ако се съди по данните, посочени в мотивите към закона. До момента сме приели над 150 000 декларации,
заявиха вчера от Агенцията по вписванията. Въпреки че са отворени 12 гишета, които работят без почивки, чакането на
опашка отнема повече от час.
Положението се утежнява, тъй като новата декларация вече се изисква и от неактивните сдружения с нестопанска цел. От
началото на годината с промяна в друг закон всички близо 45 000 НПО-та в България трябва да се пререгистрират от
окръжните съдилища към Агенцията по вписванията. Само че крайният срок е чак 2020 г. Разминаването между двата
закона създава напрежение и немалко юридически лица с нестопанска цел не знаят кое по-напред да направят - да
подадат декларация, че не развиват дейност, или да се пререгистрират. От една страна, ако изпуснат датата 31 март, те
подлежат на глоба от 200 до 1000 лв. и имуществена санкция от 300 до 2000 лв. От друга страна, повече от ясно е, че
Агенцията по вписванията няма техническа възможност в периода от 1 януари до 31 март да пререгистрира всички лица
без дейност.
Както писа в."Сега", Асоциацията на организациите на българските работодатели алармира още в началото на март за
проблема с писма до министрите на финансите и на правосъдието. От дирекция "Данъчна политика" към финансовото
министерство са отговорили, че приемат изложените от работодателите мотиви, които ще бъдат взети предвид при
подготовката на следващ законопроект за изменение на Закона за счетоводството. Това означава, че описаният параграф
22 се запазва, а неподалите декларации във всеки момент могат да очакват глоби за провинение по тяхната вина.
Сегашното напрежение пред Агенцията по вписванията е необичайно, защото опашки там се образуват обикновено когато
започне да наближава крайният срок за предаване на годишните финансови отчети на фирмите - 30 юни. Всяка година
агенцията се оказва затруднена да посрещне наплива от фирми, оставили предаването на отчетите си за последните
възможни дни.
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√ Здравната каса планира ограничения за лечението в ЕС
Ще се питат поне двама национални консултанти и ще се проверява за дарителски сметки
Заради огромния дълг и главоломно растящия брой българи, които се лекуват в ЕС за сметка на здравната каса, надзорният
съвет на НЗОК обмисля да въведе по-строго сито за пациентите, за които плаща, сочи стенограмата от заседание на
надзора, проведено на 19 март. Идеята на надзорниците е за разрешение на лечение в чужбина занапред да се изисква
становище от поне двама национални консултанти, че то не може да се проведе у нас, както и да се проверява дали за това
лечение пациентът има паралелно и отворена дарителска сметка.
Според директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване осигурените имат право техният фонд да им плати
лечение в друга страна в ЕС, когато собствената им държава не може да им го осигури - заради липса на апаратура,
технология или развити медицински практики, или заради прекалено големи листи на чакащи. Дали това е така,
преценяват националните консултанти или шефовете на научни дружества.
Анализ за това за какви заболявания се ходи най-много в ЕС, поръчан от надзора, сочи "един застрашително нарастващ
размер на случаите, които започват от 4 през 2007 г. и достигат през 2017 г. до 632", казва председателят на надзора и зам.
здравен министър Жени Начева. С най-голям дял са Германия, Белгия, Франция, Швейцария. "Насочването за лечение е
съсредоточено в няколко на брой клиники и лечебни заведения, но това е вероятно поради тяхната специфика, традиции,
практики къде най-добре се лекуват съответни заболявания. Основно това са заболявания, които са свързани с онкологията
и лечението на редки заболявания, сърдечно-съдови заболявания, които се твърди, че не се лекуват у нас. Най-вече и
тежки състояния, свързани с трансплантация", описва анализа Начева. "Сега" поиска достъп до анализа или поне до данни
от него преди седмица, но от касата още не са ги предоставили.
Начева казва, че за 2018 г. трябва да се подобри контролът върху медицинското решение за насочване на пациентите за
лечение в чужбина. "Трябва да потърсим и консултация с националните консултанти, за да прецизираме тези заболявания
- дали те не могат да се лекуват у нас, от какво са породени, тъй като нараства наистина много броят на лицата, които се
насочват в чужбина. Дали това се дължи на увеличение на заболеваемостта, на какви обстоятелства именно се дължи този
нарастващ темп на лечение на лица в чужбина, особено след 2013 г. насам", поставя въпроси зам.-министърът. Според нея
трябва да се провери и как са лекувани тези пациенти в България, преди да се реши, че у нас повече не може да им се
помогне.
Поне двама национални консултанти трябва да дадат становище, че е нужно лечение в ЕС, казва Начева. Ако двамата са
на различно мнение, трябва да се потърси трети, допълва тя и се застрахова, че това няма да забави лечението, тъй като
становищата ще се изискват за 2-3 дни. Подуправителят на НЗОК Йорданка Пенкова обаче обяснява, че това не винаги е
възможно. И в момента се иска становище от трима консултанти, казва тя. "В повечето случаи отговор идва само от един.
Имахме спешен ортопедичен случай, двамата консултанти бяха на конгрес в чужбина и се наложи само този, който е в
България да даде становище" казва тя, но допълва, че това все пак са единични случаи.
"Имам само едно условие към тези правила. Когато се работи с тези пациенти, които искат S2 (формуляр, с който касата
гарантира, че ще плати лечението - б.р.) да се проверява дали имат дарителски сметки или не. Защото мога да Ви кажа
случай сега, че се иска S2 при наличие на дарителска сметка", казва пък другият зам. здравен министър Бойко Пенков. От
друга страна, касата поема само лечението, но не и съпътстващите разходи по транспорт, престой, хонорари на лекари и
т.н.
НЕОБЯСНЕНО
Още миналата година представителят на работодателите в НС Боян Бойчев обяснява пред колегите си, че от германска
страна "ми беше казано не много директно, че числата, с които немската страна разполага за разходите, показва, че има
значителен брой пенсионери, които се лекуват в Германия и директно казаха - голяма част от тях са в последен стадий на
болестта. Те казаха - защо български пенсионери се лекуват в Германия". Бойчев предполага, че това са пенсионери, чиито
деца живеят в Германия, "теглят ги възрастните хора, лекуват ги както ги лекуват и след това предоставят сметката".
Управителят Камен Плочев пък твърди, че премиерът Бойко Борисов му разказал за схема: "Има група несъвестни
български лекари, които работят в Европа, в европейските държави, те викат с рейсове определени хора, лекуват ги, уж,
че са спешни, а след това ние плащаме тези пари".
ДЪЛГОВЕ
Общият размер на задълженията се очертава в размер на 259 млн. лв., от които просрочени са 119 млн. лв., обобщава
Жени Начева. С наличните по бюджет тази година 73 млн. лв. ще се покрият част от дълговете към Австрия, Германия,
Кипър, Холандия и Швейцария. Най-голям дял на плащанията да бъде към Германия - 35 млн. лв. Ще се провеждат и
двустранни преговори със съответните институции в ЕС за разсрочване на останалите дългове.
В. Монитор
√ Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
Документите се изпращат единствено по електронен път
Фирмите има още няколко дни да подадат годишната си декларация за облагане с данъци за 2017 г. Срокът изтича на 2
април 2018 г., тъй като 31 март е в събота. С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва
да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.
От НАП напомнят още, че от тази година всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които
задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за
годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г.
От тази година дължимите данъци и осигурителни вноски могат да се превеждат към бюджета без такси, напомнят още
данъчните. Това става по два начина - чрез е-услуга, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, както и чрез
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инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на Агенцията. Плащането на
задължението към хазната може да стане и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за
управителя на фирмата.
√ Търсят концесионери на три морски плажа
Търсят се концесионери на три морски плажа - Албена, „Св. Константин и Елена - голям плаж“ и Приморско - централен,
съобщиха от Министерския съвет. С процедурите се цели тяхното обезопасяване и предоставяне на услуги от обществен
интерес за срока на концесията.
Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на черноморското крайбрежие, като концесионерите ще бъдат
определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министърпредседателя. Предлага се концесиите да са за 15 години. Продължителността им е съобразена със срока за откупуване
на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.
Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж Албена е 919 785 лева без ДДС. На плаж „Св.
Константин и Елена – голям плаж“ – 83 428 лева без ДДС, а на плаж Приморско – централен – 41 824 лева без ДДС.
Размерите са определени съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на
концесионното плащане за морски плажове, уточняват от правителството.
Концесионерите трябва да се грижат за плажовете, като осигурят спасители, здравно и медицинско обслужване, както и
да поддържат чистотата на морската ивица.
Дарик
√ Кабинетът реши: Дават великденски добавки на най-бедните пенсионери
По 40 лева за Великден ще получат 1 227 000 пенсионери с доход до линията на бедност, реши правителството. За целта
ще бъдат отпуснати 50 милиона лева. Добавките ще бъдат изплатени с пенсиите за април, а изплащането започва на 4-ти
април, съобщи социалният министър Бисер Петков.
Въпреки твърденията на финансовия министър Владислав Горанов от миналата седмица, че в бюджета не са предвидени
пари за добавки и постоянно изникват нови разходи, свързани с поемането на допълнителни ангажименти от страна на
правителството, днес стана ясно, че има възможност за отпускане на великденски добавки. Те ще бъдат по 40 лева и ще
стигнат до 1 227 000 пенсионери, като според социалния министър Бисер Петков това са повече от половината от
пенсионерите у нас.
„Като дойдат Коледа и Великден над 1,2 млн. пенсионери очакват допълнителен бонус към пенсиите. Затова и сега
отпускаме около 50 млн. лв. допълнително, за да вземат по 40 лв.“, обясни премиерът Бойко Борисов.
Министър Петков посочи, че от НОИ имат готовност да изпълнят решението и да преведат добавките заедно с пенсиите за
април, а изплащането на пенсиите започва на 4 април, сряда. Право на великденска добавка ще имат всички пенсионери
с доход до 321 лева включително, какъвто е размерът на линията на бедност за тази година.
Във връзка с подготовката на серия от протести от организация на хората с увреждания срещу реформата в ТЕЛК
социалният министър Бисер Петков заяви, че реформата ще бъде продължена, но няма да бъдат отнемани права на хората,
нито пък ще бъдат преразглеждани отпуснати вече инвалидни пенсии, за което настояваха от "Обединените патриоти".
EconomyNews
√ 5% отстъпка за е-декларация = дискриминация
Комисията за защита от дискриминация (КЗД) постанови свое решение, с което определи като непряка дискриминация
отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при подаването ѝ по електронен път. Това
съобщиха от пресцентъра на КЗД.
Инициативният документ, по който е образувано производство в КЗД, е подадена жалба до Комисията, насочена срещу
разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на
разпоредбата, обнародвана в Държавен вестник, бр. 105 от 2014 г.
Според жалбоподателя тя има дискриминационен характер. Съгласно въпросната норма физическите лица, подали
годишни данъчни декларации по електронен път, са ползвали 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната
данъчна декларация. Условието е, да не са имали подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към
момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне да е бил внесен в срока по чл. 67, ал. 4 от същия нормативен
акт.
Жалбоподателят счита, че по този начин са били поставени в по-неблагоприятно положение данъкоплатците, които нямат
възможност да подават своите годишни данъчни декларации по електронен път. По същество жалбата е насочена срещу
правилото, съгласно което данъкоплатците биха могли да ползват 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне при
подаването на годишна данъчна декларация по електронен път.
Според КЗД в случая става въпрос за привидно неутрална на пръв поглед разпоредба, доколкото в нея не е формулирано
правило, което да диференцира пряко определени обществени групи на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.
Макар и неутрална, разпоредбата всъщност въвежда неравно третиране между различни обществени групи, което следва
да се квалифицира като непряка дискриминация. Видно е, че чрез разпоредбата – предмет на производството, всъщност
е въведена една привилегия, от която биха могли да се възползват единствено и само лица, използващи интернет и
електронни информационни системи (т. нар. персонални компютри, лаптопи, смартфони). Чрез тази разпоредба
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физическите лица, които не използват интернет и в по-общ смисъл информационни технологии, са били поставени в понеблагоприятно положение при декларирането и заплащането на данъчните им задължения в сравнение с лицата,
използващи информационни технологии и интернет. Отчетено е, че в настоящия двадесет и първи век
боравенето/неборавенето с глобалната електронна мрежа (интернет) и използването/ неизползването на хардуерни и
софтуерни продукти за достъп до нея е същностна за личността характеристика и попада в обхвата на защитения признак
„лично положение“.
Колкото и съществен елемент от битието на значителна част от жителите в страната да са информационните технологии,
общоизвестно е, че все пак съществува определен (значителен) процент от населението, което не борави с тях. Очевидно,
че в случая не е търсен и не е намерен баланс между конкуриращите се интереси, като не е отчетено, че за определена
група данъкоплатци изобщо е невъзможно да подадат по електронен път своите годишни данъчни декларации. Става
въпрос за обективна невъзможност, която не е свързана с желанията на конкретния гражданин.
Лицата, които нямат компютърни умения (каквито са голяма част от лицата в напреднала възраст), лицата, които не
разполагат със средства за закупуването на електронна компютърна система, лицата, които не могат да си позволят да
заплащат за услугата, чрез която се осъществява достъпът до интернет пространството, не разполагат с друга алтернатива,
освен да подадат своята годишна данъчна декларация на хартиен носител. Тези лица обаче, както и всички други граждани
на Република България, имат правото да получават доходи от различни законосъобразни дейности, като определен
процент от своите доходи тези лица предоставят на държавата под формата на данъци. Според КЗД в случая не е намерен
подходящ баланс между конкуриращи се интереси, както и по-щадящи мерки, доколко такива съществуват, чрез които
биха могли да бъдат постигнати преследваните законосъобразни цели.
В решението на КЗД по преписката е прието, че чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 105 от 2014 г.,
представлява форма на непряка дискриминация по признак „лично положение“ спрямо лицата, които не използват
интернет и електронни информационни системи и технологии, в сравнение с лицата, използващи интернет и електронни
информационни системи и технологии. Установено е, че практиката на Националната агенция по приходите и нейните
териториални поделения, която се е основавала на тази разпоредба, също има дискриминационен характер. Отправена е
препоръка до министъра на финансите да анализира ефектите от сега действащата разпоредба и при необходимост да
внесе в Министерския съвет на Република България предложение за изготвяне на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, така че да бъде премахнато неравното третиране
между данъчно задължените лица, които не използват интернет и електронни информационни системи и технологии и
лицата, които ги използват.
√ Германия - перспективна за българския бизнес
Трудностите пред новото правителство в Германия категорично не се отразяват на перспективите на българския бизнес с
тази страна, даже точно обратното. От друга страна, строителството като сектор продължава да изживява труден период,
което родните предприемачи също би трябвало да имат предвид. Това става ясно от представения от Кофас анализ на
рисковете в най-горещите точки в момента – Германия и строителния бранш, направен традиционно преди годишната
конференция по управление на риска.
„Информацията за рисковете е изключително полезна за мениджърите в страната ни, когато трябва да взимат решение за
това в каква посока да се развиват и какви са съпътстващите рискове“ – отбеляза Милена Виденова, управител на Кофас
България.
Германската икономика преживя чудесна 2017 година, а прогнозата за 2018 г. остава положителна. Очаква се
икономическият растеж, който се дължи на вътрешното търсене, да остане над оценките за потенциалния (приблизително
1,5%). Износът на страната ни за Германия беше рекорден през изминалата година и се развива изпреварващо в сравнение
с вноса. Очаква се тази тенденция да продължи и през 2018 г., което ще донесе позитивен ефект за българските компании.
По отношение на рисковете ситуацията е също доста оптимистична. Потенциалните ликвидни рискове от дългосрочни
просрочени вземания са по-ниски от тези, наблюдавани през 2016 г. Опитът с платежоспособността на експортно
ориентираните компании се подобрява в сравнение с миналата година. По-сериозни забавяния на плащанията има в
сектора на текстил и облекло и дървообработване и мебели. Делът на германските компании с просрочие над 6 месеца,
които представляват най-малко 2% от годишния си оборот, намаля значително до 8,7% (през 2016 г. са 13,4%).
За разлика от перспективите с тази страна, строителството като сектор след дълги години на трудности продължава да чака
своя звезден миг. При това този сектор страда – повече или по-малко – в много страни по света. Може би единствено в
европейските страни компаниите в тази сфера изглеждат солидни, както показва спадът в несъстоятелността. Тази
тенденция се очаква да продължи през 2018 г., с изключение на Великобритания, което се очаква да продължи да страда
от несигурност, свързана с продължаващите преговори по Брекзит. В страните от ЦИЕ, Близък и Среден Изток и Азия,
рисковете остават високи.
Данните за Германия и строителството бяха представени официално, а повече информация за други секторни и странови
рискове ще бъде дадена по време на конференцията на Кофас за управление на риска, която ще се състои на 12 април в
София Тех Парк. Тази година тя е на тема „Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: поемаме управлението” и
ще събере влиятелни представители на управлението и бизнеса.
Actualno.bg
√ Определиха концесионер за летище Пловдив
Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище Пловдив след
проведена процедура, съобщиха от Министерски съвет. С решението си правителството упълномощава министъра на
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транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от
влизането в сила на Решението.
Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер на
79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и
изграждане на нови съоръжения. След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година
концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600
000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за
съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията. Процедурата за отдаване на концесия на летище
Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД „Силк
роуд Пловдив Еърпорт“; „Консорциум Летище Пловдив“; Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт
Инвест“.
След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ не отговаря на критериите за
подбор и дружеството е отстранено от процедурата. На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и
обвързващите предложения на „Консорциум Летище Пловдив“ и на Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив
Еърпорт Инвест. Отстраненият участник ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ обжалва решението и процедурата е временно
спряна до 1 март 2018 г., когато Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което
процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място
Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“
Единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с
приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят.
Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма,
финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13
летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260
града.
Economic.bg
√ Започва санирането в малките градове с европейски средства
Вече са обявени насоките за кандидатстване по процедурата
Тръгват европейските програми за саниране в малките градове. Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) обяви, че започва набирането на проектни предложения по процедурата за „Енергийна
ефективност в периферните райони – 2“ по Приоритетна ос 2 на управляваната от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
Над 38 млн. лв., какъвто е бюджетът на процедурата, ще могат да бъдат вложени в мерки за повишаване на енергийната
ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините с одобрени проекти.
В срок до 27 август 2018 г. за безвъзмездно финансиране могат да кандидатстват всички общини на 28-те града опорни
центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Това са градовете Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград,
Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера,
Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.
В проектното предложение могат да бъдат включени един или няколко обекта от жилищната и от публичната
инфраструктура, като минималният размер на заявената подкрепа е 200 000 лв., а максималният 1,2 млн. лв.
Дейностите трябва да са насочени към постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради
от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация,
както и към намаляване на крайното енергийно потребление, разходите за енергия и на емисиите на парникови газове.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: ОП "Региони в растеж", под меню:
Актуални процедури и в ИСУН 2020.
√ Ръст от 3.5% на пътуванията на българи в чужбина през февруари
Почти с 5% повече са посещенията на чужденци у нас
Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. са 379.5 хил., или с 3.5% над регистрираните през
февруари 2017 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната
година е отчетено към Румъния - с 12.9%, Турция - с 10.6%, Франция - с 4.6%, Германия - с 3.1%, Австрия - с 2.9%, и други.
Същевременно намаляват пътуванията към Гърция - с 3.9%, бившата югославска република Македония - с 3.0%, Италия - с
1.7%, Сърбия - с 0.6%, и други.
В сравнение с февруари 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 24.4%, и със
служебна цел - с 9.7%, докато тези с други цели намаляват с 6.7%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на
български граждани в чужбина през февруари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение
на културни и спортни мероприятия) - 49.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.6%, и пътуванията с цел
почивка и екскурзия - 22.7%.
През февруари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 76.9 хил., Гърция 61.5 хил., Румъния - 43.9 хил., Сърбия - 36.3 хил., бившата югославска република Македония - 29.3 хил., Германия - 21.4
хил., Австрия - 14.4 хил., Испания - 13.4 хил., Франция - 11.9 хил., Италия - 11.4 хиляди.
Посещения на чужденци в България
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През февруари 2018 г. посещенията на чужденци в България са 457.4 хил., или с 4.9% повече в сравнение с февруари 2017
година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 18.8%, с цел почивка и
екскурзия - с 2.6%, и с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 1.2%. Транзитните преминавания през
страната са 22.2% (101.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.4%,
или с 6.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Белгия
- с 23.7%, Гърция - с 14.9%, Чешката република - с 12.1%, Румъния - с 9.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията
на граждани от Австрия - с 12.7%, Обединеното кралство - с 6.1%, Италия - с 4.2%, Германия - с 2.4%, и други. Увеличават се
и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 - с 3.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на
граждани от Сърбия - с 15.0%. През февруари 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.2%,
следвани от посещенията с други цели - 37.7%, и със служебна цел - 20.1%.
Най-много посещения в България през февруари 2018 г. са реализирали гражданите от: Турция - 79.7 хил., Румъния - 66.4
хил., Гърция - 59.5 хил., Сърбия - 48.2 хил., бившата югославска република Македония - 40.6 хил., Обединеното кралство 20.5 хил., Германия - 14.3 хил., Израел - 14.3 хил., Украйна - 12.5 хил., Руската федерация - 9.5 хиляди.
Econ.bg
√ Депутатите решиха в София да има зони за небостъргачи
Промените в закона бяха инициирани от Столичната община и главния архитект на града Здравко Здравков и имат
за цел да ограничат безразборното високо застрояване
В София ще има зони, в които няма да има ограничение на височината на сградите. Максималната височина на застояване
в останалите части на града ще бъде 75 метра, а за сградите над 50 м ще се прави транспортен анализ. Това са част от
новите текстове в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, които бяха приети днес от парламента.
Промените в закона бяха инициирани от Столичната община и главния архитект на града Здравко Здравков и имат за цел
да ограничат безразборното високо застрояване, определят места за небостъргачите и въведат ограничения при строежите
в ъглови парцели, което е една от вратичките в друг закон (Закон за устройство на територията), с която в София бяха
одобрени много високи сгради.
Първоначалното предложение беше зоните за небостъргачи да са две - край бул. "Цариградско шосе" след 7-ми километър
(около и след "Интер експо център") и на Околовръстното шосе в при квартал "Люлин" и бул. "Царица Йоана". На заседание
на комисията по местно самоуправление в парламента депутатите решиха, че в закона не могат да направят такава
конкретна промяна, която не е предвидена в Общия устройствен план на града. Така те се ограничиха само до записването
в закона на тези бъдещи зони, които трябва да бъдат определени от Столичната община с процедурата по изменение на
ОУП.
В общината вече се работи по подготовка на промени в плана, като се очаква обсъжданията във всички райони на София
да започнат от 2019 г.
Въвежда се максимално ограничени от 50 метра за частите от центъра, където в момента , а за зоната около южната дъга
на София то ще е 15 метра. В останалата част на града най-високите сгради ще могат да достигат 75 метра.
Депутатите приеха и ограничения в надвишаването на интензитета на застрояване в ъглови имоти, според тяхната площ.
Така те затвориха вратичката в чл. 27 ал. 3 от Закона за устройство на територията, която се използваше с цел заобикаляне
на ограченията за височина на строежи. Според текста сградите в имоти с площ до 500 кв. метра ще могат да надвишават
максималния кинт до 100%, два пъти по-малко (50%) ще е допустимото превишение в имоти от 500 до 1500 кв. Метра. За
ъгловите парцели между 1500 и 3000 кв. метра превишенията на кинт ще могат да са до 25% от площта.
В. Земя
√ 90% от традиционните за българите плодове и зеленчуци са внос
Евродепутат Момчил Неков се срещна в Брюксел с браншови представители на български производители на плодове и
зеленчуци във връзка с обсъждане на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) и подпомагането на сектор
„Плодове и зеленчуци“ в България. В срещата участваха представители на Българска асоциация на производителите на
оранжерийна продукция, Национален съюз на малките и семейни ферми и производители в България, Българска
асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци, Асоциация Български пипер, Национален съюз на
градинарите в България и Българска асоциация „Биопродукти“.
По време на срещата с Момчил Неков производителите изтъкнаха, че Сектор „Плодове и зеленчуци“ в България се е свил
многократно, като някои традиционно консумирани от българите плодове и зеленчуци се внасят до близо 90% от други
държави, съобщи пресофисът на депутата.
Те заявиха, че има небалансираност в българското земеделие относно подкрепата, която се предоставя на българските
производители в различните сектори. Реално липсва стратегия за сектор „Плодове и заленчуци“, който създава добавена
стойност, ангажира работна ръка и има положителен ефект върху селските райони. Браншовиците отбелязаха и
непоследователност в политиката на ЕС и България, поради което производителите са ощетявани.
Относно новата ОСП българските производители, заявиха, че е необходим нов модел на субсидии — сегашната система за
единно плащане на площ не отразява нуждите и разходите на секторите. Момчил Неков се ангажира с подкрепа и
съдействие, както и да представи проблемите и вижданията на българските производители на плодове и зеленчуци на
европейско ниво.
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Българските производители на плодове и зеленчуци са на посещение в Брюксел за срещи с различни представители на
сектор „Земеделие и развитие на селските райони“, като основен акцент в разговорите е бъдещето на ОСП.
Sinor.bg
√ През април България ще бъде домакин на форум за цифровото земеделие
В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
Представители от 15 държави пристигат ще участват в първия по рода си форум за цифровото земеделие под надслов
„Заедно за силно цифрово земеделие“ („2gether 4 Strong Digital Agriculture"), който ще се проведе от 18 до 20 април в
София. Събитието е в рамките на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС и на него ще се разискват
теми за цифровата трансформация на селското стопанство с елементи на роботиката, за изкуствения интелект, Big Data,
Internet of Things, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно-задвижвани
механизми, микропроцесори и облачно-базирани IT системи, съобщиха от Института за агростратегии и иновации.
Цифровизацията ще бъде неотменима част от бизнеса, свързан с агро-хранителната верига през следващите 5-10 години.
Но къде е мястото на българското земеделие в общата картина на дигиталната икономика?
Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и
иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
Събитието ще събере на едно място високопоставени политически фигури и експерти от Европейския съюз и Западните
Балкани.
Предвид своите дадености и тенденциите от последните години, страната ни има огромен потенциал да се превърне в
дестинация, където модерните технологии и производството на суровини и храни работят в една печеливша симбиоза.
Форумът е първата сериозна крачка към интензифициране на отношенията между заинтересованите страни, с оглед
насърчаване на цифровата трансформация на агро-хранителния сектор в България.
Участие във Форума на високо равнище ще вземат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов,
еврокомисарят по дигитална икономика и общество Мария Габриел и заместник - генералният директор и представител
на ФАО за Европа и Централна Азия Владимир Рахманин.
Политическият панел на дискусиите на 20 април ще бъде формиран от делегациите на Естония, Унгария, Словакия,
Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Поканени са също така представители и на Франция, Германия,
Холандия, Португалия, Бившата югославска република Македония, Сърбия и Турция.
В тридневния форум за дигитално земеделие участие ще вземат и фермери, представители на академичните среди,
консултанти в селските райони, НПО, оперативни групи, сформирани и функциониращи по Европейското партньорство за
иновации ЕПИ-АГРИ от Германия, Финландия, Испания, Португалия, Италия и Гърция, както и примери за дигитални
иновации от Западните Балкани.
Основните цели на форума "2gether 4 Strong Digital Agriculture" са повишаване на осведомеността относно потенциала на
цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на
дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите
страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата,
отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните
изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.
В рамките на практическата част на форума на 19 април, участниците ще обменят добри практики за прилагане на
програмата в областта на цифровите технологии в европейския регион, както на държавите-членки на ЕС, така и на
държавите от Западните Балкани, включително модела за отворени иновации и оперативни групи за Европейско
партньорство за иновации, използването на платформи за множество участници и системи за обслужване на едно гише.
Капитал
√ Реколтата от слънчоглед и царевица е по-висока, но цените спадат
Очаква се увеличение на преработката в България и при двете култури
Прибраните през есента реколти от слънчоглед и царевица са били по-високи и с добро качество, но в първите месеци на
активна търговия цените са отбелязали понижение. Това сочи доклад на земеделското министерство за двете култури,
публикуван във вторник.
На този етап и при царевицата, и при слънчогледа се отчита леко засилване на износа, като основни пазари и за двете
култури остават държавите от ЕС. Същевременно при потреблението има и друга промяна - все повече слънчоглед остава
за преработка в България, а при царевицата се отваря нова ниша, след като отпаднаха квотите за производство на захар и
подсладители в ЕС през ноември.
По-добра реколта
Данните на земеделското министерство показват, че през изминалата есен земеделците са прибрали по-добра реколта. В
страната са произведени близо 2.5 млн. тона царевица през 2017 г., което е ръст от над 10% спрямо предходната година.
Увеличението се дължи както на повечето засети площи - 4.2 млн. дка (3.2% ръст спрямо 2016 г.), така и на увеличения
среден добив от декар, който за годината е 580 кг, или с 6% повече от предходната.
Същевременно новата стопанска година, чието начало е през октомври, е започнала и с по-високи складови наличности
от стара реколта. Те се оценяват на над 570 хил. тона, което е чувствително повишение спрямо есента на 2016 г. Тогава
запасите са били със 175 хил. тона по-малко, се вижда от данните.
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Миналата година е била по-добра и за производството на слънчоглед. През есента фермерите са прибрали реколта от 1.9
млн. тона, което е ръст от 1.2% и се дължи на малко по-високия среден добив от един декар - 230 кг при 225 кг за 2016 г.
Същевременно общото количество слънчоглед, което ще излезе на пазара през новата стопанска година, е по-високо
заради големите преходни запаси - около 470 хил.тона. Така агроминистерството изчислява, че предлагането на тази
култура ще бъде за около 2.48 млн. тона, което е близо 7% повече от предходната година.
И при двете култури се отчита добро качество на реколтата като цяло, съпоставимо с предходни години.
Понижение на цените
Добрата реколта за фермерите обаче може да не се окаже повод за голяма радост. Данните показват, че 2017 г. е била посилна откъм производство в международен план, което логично води до понижение на цените на световните пазари. Тази
тенденция ясно се вижда и в България. Според анализа на агроминистерството през периода между септември 2017 и
февруари 2018 г. средните изкупни цени на слънчогледа се движат между 542 и 554 лв. за тон, което е драстично
намаление спрямо предходната година - от близо 17%. Макар и в по-малка степен, понижението е факт и при царевицата.
Между септември и февруари нейната изкупна цена средно е била 263 лв. за тон, или с 6% по-малко от 2016 г.
Все пак при царевицата се забелязва и положителна тенденция в последните месеци. Докато през ноември тя се е
изкупувала за средно 258 лв. за тон, през февруари тази средна цена се покачва до 273 лв.
Нови ниши
Традиционно огромна част от реколтите и при царевицата, и при слънчогледа се изнасят, като основните търговски
партньори на България са държавите от ЕС. През периода септември - ноември миналата година износът на царевица е
бил за над 645 хил. тона, над 80% от който е в ЕС. Повишението на годишна база е 6.4%. Същевременно експортът на
слънчоглед също нараства през първите 3 месеца с 34% до близо 300 хил. тона, но това е малка част от произведените в
страната количества.
На пазара обаче са видими и две други тенденции. В България се увеличава преработката на слънчоглед в слънчогледово
масло след няколко години на засилени инвестиции в този сегмент. През настоящата година се очаква в тези предприятия
да влязат 1.1 млн. тона суровина, което би било увеличение от 10% на годишна база.
Същевременно при царевицата също се отваря нова ниша. Отпадналите през октомври 2017 г. квоти за захар и
подсладители в ЕС се очаква да доведат до повишение на производството на изоглюкоза - подсладител на основата на
нишесте, за който царевицата е основна суровина. От агроминистерството казват, че се очаква на ниво ЕС това
производство да достигне 1.9 млн. тона до 2030 г. при квота от 0.72 млн. тона, действала досега. Същевременно според
ведомството производствените мощности в страната са се увеличили значително през последните години, като "има
потенциал производството на нишесте да нарасне между два и три пъти". Очакванията са преработката на царевица в
България да се засили още тази година - при преработени 700 - 800 хил. тона през миналата година очакванията са сега за
промишлени цели да бъдат ползвани около 900 хил. тона. Според прогнозата на агроминистерството между 500 и 600 хил.
тона от тях ще бъдат за изоглюкоза и различни хранителни продукти, а останалите - за биогорива.
БНР
√ БНБ: Намаляване на външния дълг на България с близо 800 млн. евро в началото на годината
В края на януари 2018 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,1384 млрд. евро
(61,8% от прогнозния БВП), като намалява с 2,3%, или със 790,8 млн. евро спрямо началото на предходната година и с 0,5%,
или със 170,4 млн. евро спрямо края на 2017-а година.
Дългосрочните задължения в началото на новата година са в размер на 25,4579 млрд. евро (47,5% от БВП и 76,8% от
брутния външен дълг), като намаляват с 1,0593 млрд. евро (с 4%) спрямо година по-рано и с 82,5 млн. евро (с 0,3%) спрямо
края на 2017-а година.
Към края на януари 2018-а краткосрочните задължения на България възлизат на 7,6805 млрд. евро (14,3% от БВП и 23,2%
от брутния външен дълг), понижавайки се с 87,8 млн. евро (с 1,1%) спрямо края на предходната година, но нарастват на
годишна база с 268,4 млн. евро (с 3,6%).
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2018 година е в размер на 5,6663 млрд. евро
(10,6% от БВП), намалявайки в рамките на година с 1,0699 млрд. евро (спад с 15,9%) и с 52,9 млн. евро (с 0,9%) спрямо края
на 2017-а година.
Външните задължения на банките в страна възлизат на 4,2018 млрд. евро (7,8% от БВП), като се понижават с 97 млн. евро
(с 2,3%) спрямо месец по-рано, но се увеличават с 304,6 млн. евро (със 7,8%) спрямо януари 2017-а година.
През първия месец на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 194,4 млн.
евро (0,4% от БВП) спрямо плащания за 513,9 млн. евро (1% от БВП) точно преди година, отчита БНБ.
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на
януари 2018 година е отрицателен и в размер на 1,2906 млрд. евро, като намалява със 135,3 млн. евро (с 11,7%) спрямо
края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо намаление на брутния външен
дълг със 170,4 млн. еври, или с 0,5%, в сравнение с понижение на брутните външни активи с 35,1 млн. евро, или с едва 0,1%
(брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на
нефинансовия сектор зад граница).
√ ЕК предлага по-евтини трансфери в евро, валидни за целия ЕС, а не само за еврозоната
В сряда Европейската комисия предложи мерки, които да доведат до намаляване на разходите за трансгранични
трансфери на евро в рамките на целия Европейския съюз, правейки по този начин валутните трансфери по-справедливи за
всички потребителите, а не само за тези от еврозоната.
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Съгласно настоящите правила няма разлика за гражданите, или за предприятията в еврозоната, ако бъдат извършвани
транзакции в евро в собствената им страна, или в друга държава от региона на общата валута, посочва ЕК.
Вчера Комисията представи предложение за разширяване на по-евтините трансфери в евро, които да са валидни и за
останалите държави от ЕС, намиращи се извън еврозоната. Това ще позволи на всички потребители и предприятия да се
възползват в пълна степен от предимствата на единния европейски пазар когато изпращат или теглят средства, или когато
се наложи да плащат в чужбина.
Съгласно съществуващите правила трансграничните плащания в евро в рамките на 19-те страни от еврозоната не могат да
струват повече от вътрешните транзакции в отделните държави - членки, като това удобство трябва да бъде разширено и
да бъде валидно за всичките 28 членки на ЕС, коментира Комисията, цитирана от агенция Блумбърг.
Предложението ще намали таксите за транзакции до няколко евро или дори до няколко евроцента, докато към днешна
дата подобни банкови преводи могат да струват до 24 евро в някои от държави - членки на съюза, които са извън
еврозоната. ЕК посочва, че предложението ще бъде валидно за банкови преводи, картови плащания и за теглене на пари
в брой.
Комисията също така предлага да се повиши прозрачността на плащанията, включващи обмен от една в друга валута, така
че потребителите да са осведомени за разходите по тези транзакции.
Очаква се потребителите на платежни услуги в ЕС да спестяват около 900 млн. евро годишно, показва оценка на комисията
за позитивното въздействие от предложените мерки.
Profit
√ Йената поевтинява след положителното развитие около Северна Корея
Азиатските акции поевтиняват днес след вчерашните понижения на Уолстрийт, оглавени от технологичния сектор.
Считаната за валута убежище йена поевтинява спрямо долара на фона на положителното развитие на въпросите свързани
със Северна Корея.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.2%, след като през цялата сесия се колебаеше между положителната и
отрицателната територия.
Шанхайският основен индекс нарасна с 0.05%, докато хонконгският Hang Seng падна с 0.35%, а австралийският основен
индекс губи 0.4%.
Японският Nikkei се повиши с 0.6% като по-евтината йена подкрепи акциите на компаниите износители, докато
южнокорейският KOSPI добави 0.1%.
Индексите на Уолстрийт записаха понижения вчера, след като ръстът при акциите на компаниите за потребителски стоки
и тези на компаниите от сектора на здравеопазването бе неутрализиран от резкия спад в цената на акциите на Amazon и
продължаващото поевтиняване на книжата на технологичните компании.
Японският вестник Asahi днес информира, че от Пхенян са обсъждали вероятността за лидерска среща с Япония и други
държави.
Преди това Ким Чен-ун пък е обещал ядрено разоръжаване на страната си и среща с представители на САЩ, обявиха от
Пекин след като севернокорейският лидер се е срещнал с китайския президент Си Дзинпин.
Йената изтри част от спечеленото по-рано през седмицата спрямо долара. Щатската валута се търгуваше на ниво от 106.580
йени, след като вчера скочи с 1.4%, отдалечавайки се от 16-месечното дъно от от 104.56, достигнато в понеделник.
Доларът поскъпна и срещу други валути. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от
шест други основни валути, бе на ниво от 89.987 пункта, след като пред това достигна едноседмичен връх от 90.147 пункта.
Световните пазари бяха разтърсени по-рано този месец, когато президентът на САЩ, Доналд Тръмп наложи вносни мита
за китайски стоки, а от Пекин обещаха ответни мерки.
Вчера САЩ и Южна Корея постигнаха съгласие за преразглеждане на шестгодишното им търговско споразумение. Еврото
записа лек ръст до 1.2323 долара, след като в сряда поевтиня с 0.75%.
Британският паунд остана без промяна на ниво от 1.4074 спрямо долара, след като вчера падна с 0.5% на фона на новината
за първи спад в продажбите на дребно във Великобритания от пет месеца насам.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.786%, след като докосна близо двуседмично дъно
от 2.743% вчера.
При суровините фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.4% до 64.61 долара за барел, възстановявайки
отчасти изгубения вчера 1%. Цената на петрола от сорта брент нарасна с 0.4% до 69.80 долара за барел.
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