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√ Горанов: Преструктуриране, а не съкращения ще има в НАП
Държавата няма никаква полза да отслабва приходната агенция, коментира министърът на финансите
Ще има преструктуриране, а не съкращения в щата на НАП, заяви на събитие днес министърът на финансите Владислав
Горанов по повод новината, че Националната агенция по приходите ще съкрати 250 служители, закривайки отделите
"Оперативни проверки".
"Оперативни проверки" се закрива като структура и дейността ѝ ще премине към звено "Фискален контрол". Всеки достоен
и добре образован български гражданин може да кандидатства в приходната администрация, ако отговаря на
изискванията за работа в нея, коментира той.
"В този смисъл не виждам никакъв драматизъм. Това е управленското решение на ръководството на НАП, което не крия,
че подкрепям", заяви финансовият министър. "Инициативата дойде от тях, тя беше консултирана с мен и аз я подкрепям",
допълни той.
Голяма част от служителите, които в момента работят в НАП и основателно се притесняват за своето бъдеще, не са
постъпили в приходната агенция чрез надлежни конкурси, които ще бъдат организирани сега, допълни Горанов. "Това е
шанс за тях да докажат, че отговарят на нивото за работа в приходната администрация", каза още министърът.
"Всички служители, които са работили в "Оперативни проверки", могат да кандидатстват, ако отговарят на критериите, за
работа във "Фискален контрол", подчерта отново той, като броят на служителите на отдела ще бъде увеличен с 256 бройки.
Държавата няма никаква полза да отслабва, а напротив – целта ѝ е да усилва капацитета на приходната агенция за
контролиране изпълнението на бюджета, коментира Горанов.
Той каза още, че дебатът за преструктуриране на НАП се води повече от година и примери като този на 4 април не са
новина. Според министъра ще има още подобрения във вътрешните процеси в НАП, така че да се предотврати
възможността едни и същи фиксирани екипи да се сраснат с терена и да се сприятелят с обектите на контрол.
„Тези действия целят единствено да защият малкия и среден бизнес, който нееднократно се е оплаквал от някои действия
на данъчните служители на терен“, заяви Горанов и повтори, че не вижда драма, тъй като съкращенията засягат едва около
3% от служителите на приходната администрация.
Припомняме, че в петък стана ясно за закриването на отделите „Оперативни проверки“ в териториалните структури на
НАП, докато договорите на всички служители от това звено ще бъдат прекратени от 1 май 2018 г. Според синдикатите
уволнените служители ще бъдат поне 300.
Говорителят на НАП Росен Бъчваров коментира днес, че причините за сериозните съкращения в агенцията се крият в доста
сериозен корупционен риск, но в същото време и в добрата възможност за подобрение и в момента другото звено, което
извършва проверки.
√ Борисов: България може да постигне още по-голямо присъствие на косовските пазари
Европерспективата на Западните Балкани зависи от стабилността в региона, каза българският премиер на
посещението си в Косово
Министър-председателите на България и Косово Бойко Борисов и Рамуш Харадинай обсъдиха икономическите връзки
между България и Косово. Срещата им се състоя в Прищина в рамките на визитата на българския премиер, съобщи
пресцентърът на Министерския съвет.
Констатирана e била необходимост от разширяване на контактите, особено в икономиката, енергетиката, инвестициите и
туризма. Борисов предложи в най-близко време да бъде организирано посещение на ниво министри, което да стимулира
този процес и да подпомогне развитието на косовската икономика.
„България може да постигне още по-голямо присъствие на косовските пазари в близко бъдеще“, заяви Борисов и посочи,
че българският бизнес е отворен за контакти с косовски партньори във връзка с изграждането на планираните
инфраструктурни проекти.
На срещата беше отбелязано, че показател за напредъка на реформите в Косово, развитието на гражданското общество и
следването на най-добрите европейски практики е разработването на правна рамка за защита и гарантиране на правата
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на малцинствата. България е особено заинтересована от напредъка в тази област, защото съществува общност от косовски
граждани, деклариращи българско самосъзнание, каза премиерът Борисов.
Той подчерта, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани зависи от мира и стабилността в региона.
По думите му всяка държава трябва да покаже, че е мъдра, за да поеме европейския път.
В рамките на посещението в Прищина Бойко Борисов получи от президента на Косово Хашим Тачи Ордена на
независимостта за заслугите му за свободата и независимостта на страната. Високото държавно отличие се връчва по
случай 10-годишнината от обявяването на независимост на Косово.
Борисов се срещна и с ръководителя на делегацията на ЕС и специален пратеник на ЕС в Косово Наталия Апостолова.
Обсъден беше напредъкът на страната по пътя на европейската интеграция и подготовката на срещата в София за
Западните Балкани.
БТВ
√ Превозвачи: Държавата абдикира от нашите проблеми
За превозвачите няма финансиране от европейските фондове, напомниха от Браншови съюз за стопанска инициатива
Държавата абдикира от нашите проблеми. Това обяви в предаването „Тази неделя” Магдалена Милтенова от Браншови
съюз за стопанска инициатива по повод проблемите на превозвачите, които станаха актуални след тежката катастрофа с
пътнически автобус на магистрала „Тракия”.
а превозвачите няма финансиране от европейските фондове за подновяване на автопарка, а компенсациите от държавата
са крайно недостатъчни, уточни Милтенова.
Тя призова за криминализиране на нелегалния превоз на пътници.
И според Симеон Милушев от Асоциацията на автобусните превозвачи има незаслужено негативно отношение към
превозвачите. Това се е видяло и първите часове след тежкия инцидент от 13 април.
Той припомни, че от 2007 г. всички автобуси за междуградски превоз са оборудвани с колани, на за съжаление не се
използват.
Вижте целия разговор във видеото:
В. Сега
√ Антикорупционни проверки в МО установили нарушения за близо 137 хил. лв.
Макар военните да имат право да получават подаръци, това се счита за нарушение, се казва в доклад на
Инспектората
Антикорупционни проверки в Министерство на отбраната (МО) са установили нарушения за близо 137 хил. лв. през 2017
г. Възстановени са едва около 36 хил. лв. от нанесените вреди. Това пише в отчета за изминалата година на актуализирания
план за превенция на корупцията и структурите, подчинени на военния министър. Проверката е била извършена от звено
"Финансов контрол и материални проверки" след постъпили четири сигнала от инспектори на министерството. Освен това
Инспекторатът към МО е направил и оценка на корупционния риск в различните структури на ведомството.
Според отчета през 2017 г. са извършени 54 одита. При тях са "идентифицирани като високорискови дейностите по
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, управлението и разпореждането с имоти държавна
собственост, управлението на търговските дружества с принципал министъра на отбраната, изпълнението на
отбранителните програми", пише в доклада, без да се дават подробности. В резултат са дадени общо 119 препоръки.
Инспекторатът на МО е дал и оценка на корупционния риск в големите административни звена - териториалните отдели
на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военнопочивно дело" в София и Варна, в Националната гвардейска част, в
командването на Сухопътните войски. Там рискът от корупция е оценен като нисък. А в териториалните звена от състава
на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" в София, Варна, Плевен и Пловдив и във Военната академия "Г. С.
Раковски" рискът е оценен като среден. Сред индикаторите за възможни злоупотреби са посочени възлагането на
обществени поръчки чрез пряко договаряне само с един доставчик. В препоръките си инспекторите казват, че трябва да
се ограничи именно броят на този вид поръчки и да се въведе повече прозрачност чрез публикуване на обяви за продажби
на имущество и възлагане на конкурси на интернет страницата на МО.
ПОДАРЪЦИ
В отчета за борба с корупцията в МО се отбелязват и въведените мерки за органичаване на подаръците, които получават
служителите в системата на въоръжените сили. Припомнени са поправките в Закона за отбраната от 2016 г., които
задължиха военнослужещи и цивилни да декларират конфликт на интереси. "Отпадна правото на цивилните служители
еднократно през годината да получават във връзка със службата си подаръци на стойност до 50 лв. Целта на тази промяна
беше синхронизиране на разпоредбата в нейната цялост, като се създаде забрана въобще за приемането на подаръци и
други дарове във връзка със службата. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че законът изрично предвижда, че
приемането на такива вещи се счита за корупционна практика", се казва още в доклада.
√ Напред към професионалното образование
Наесен бъдещите осмокласници могат да избират измежду доста нови специалности като агроекология,
балнеология, съдебен служител, библиотекар. В София за пръв път ще се учи каменоделство
"Следващото десетилетие ще имаме огромен недостиг на кадри на пазара на труда. Дефицитът ще е във всички сектори,
особено в някои, и най-вече ще са нужни хора със средно техническо образование. Родители и ученици трябва да разберат,
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че въпреки стремежа към висше, във времето ще става по-добре младите да се реализират на пазара на труда с професия,
придобита в средното образование".
Изявлението е на просветният министър Красимир Вълчев, който още в началото на мандата си обяви твърд курс към
насърчаване на приема след седми клас в професионалните гимназии. Препоръката му бе възприета възторжено - от
бизнеса, който изпитва неистов глад за кадри, но и на нож от родители, които държат децата им да бъдат в езикови и
математически гимназии. Плавната тенденция за разширяване на професионалното образование обаче е факт предварителните данни на МОН сочат, че догодина в близо 1/3 от областите у нас паралелките, даващи професия, ще са
повече от т.г. Къде какво могат да учат бъдещите осмокласници и измежду какви нови специалности могат да избират?
От МОН все още не са обобщили данните от всички области, но отсега е ясно, че в не малко области професионалните
паралелки се увеличават.
Най-драматично решението беше взето във Враца, където бе планиран прием след седми клас в 16 професионални и 10
профилирани паралелки. Родители и учители се разбунтуваха срещу намаляването на местата в хуманитарните паралелки
(в средно училище "Хр. Ботев" например бе планирано да се закрият две от трите профилирани паралелки), тъй като
според тях това би ограничило избора на децата им, които вече са избрали къде да кандидатстват. Конфликтът между
родители и бизнес се задълбочи, след като работодатели писаха лично до просветния министър, за да му се оплачат от
административната намеса в план-приема във Враца. От сигнал на регионалните структури на бизнеса стана ясно, че МОН
се е намесило и е променило съгласуваното в областната комисия по заетостта предложение, като е увеличило
профилираните паралелки от 10 на 12. В крайна сметка страстите се успокоиха, а кои паралелки и доколко ще се запълнят
при намаляващия брой ученици ще стане ясно наесен. Утвърденият план-прием за областта е за общо 66 паралелки (при
64 за м.г.), 45 от които са професионални, както и м.г.
В Русе също имаше брожения заради намаляване на профилираните паралелки. Протестът тук дойде от прочутата
математическа гимназия "Баба Тонка", чийто директор Милко Кунчев се зарече да оспори в съда заповедта на шефката на
РУО-Русе Росица Георгиева за приема, с която паралелките му се намаляват от 5 на брой на 4. Георгиева обаче защити
промяната както с демографската ситуация, така и със заявките на бизнеса. В крайна сметка в областта бяха утвърдени 67
паралелки за прием на осмокласници, 39 от които ще обучават за професия.
Сред градовете с чувствително повишение на професионалните паралелки е Велико Търново. Ако през 2017/18 г. те са
били 40 (при същия брой профилирани - 40), то за 2018/19 г. броят им нараства до 55 професионални и 29 профилирани.
Както училищните директори, така и от регионалното управление по образованието определят политиката на МОН за
развитие на професионалното обучение като навременна и полезна. Утвърдените професионални паралелки там са
съобразени с нуждите на бизнеса и развитието на региона. "Подкрепяме новите специалности в училищата, които са
свързани и със старите направления и при които има надграждане", коментира шефът на РУО-Велико Търново Розалия
Личева. По думите й тази година има увеличение и на заявките за паралелки в дуална форма на обучение - ако миналата
година в областта е имало само 3 дуални паралелки, то т.г. очакванията са за троен ръст - 9 паралелки. Избралите ги ще се
обучават по професиите машинен техник, приложен програмист, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост,
производство на захар и захарни изделия, хлебар, организатор на туристическа агентска дейност, полиграфия и др. Сред
паралелките, които са изцяло нови за областта, пък са библиотекар, техник по автоматизация на поточна линия, спедитор
логистик, помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, компютърен график и графичен дизайнер.
Леко увеличение на професионалните паралелки се забелязва и в област Благоевград. М.г. там са утвърдени 70
профилирани и 43 професионални паралелки, а тази година броят им е съответно 73 профилирани и 55 професионални.
"Ние сме специфична област - с много общини - 14, като в 6 от тях няма изобщо професионална гимназия, т.е. там е трудно
да се предложи професионално обучение", коментира Ивайло Златанов, шеф на РУО-Благоевград. Според него доста
средни училища в областта биха могли да предложат професионални паралелки, но проблемът е, че в тях липсва нужната
материална база, която по принцип се създава с години. Според Златанов за заздравяване на връзката между
образованието и бизнеса е необходима подкрепата на държавата към работодателите. Сред новите специалности в
Благоевград са приложен програмист, кетъринг, агроекология, електроника и енергетика, моделиер - технолог на облекло,
както и машини цифрово програмно управление.
Във Варна утвърдените професионални паралелки са с осем повече от профилираните - те са 85 (53% от всички) при 77
профилирани, като броят им се увеличава с 6% спрямо м.г., коментира шефът на РУО-Варна Венцеслава Генова. Сред
новите паралелки в областта са програмист, ветеринарен техник, съдебен служител, снабдител, оператор на компютри и
т.н. Най-много от специалностите в сферата на услугите, следват тези в областта на стопанското управление,
администрацията и финансите.
В Пазарджик са утвърдени 104 паралелки, цели 66 от които професионални, а 38 - профилирани. Обучение по професия за
догодина са предложили освен професионалните гимназии и още няколко средни училища - например от градовете
Белово, Ракитово, Стрелча, Сърница, с. Драгиново и др. Изцяло нови за региона са три специалности - монтьор по
автоматизация, съдебен служител и аниматор в туризма. В две средни училища - "Ал. Иванов-Чапай" в Белово и "Св. Кл.
Охридски" в Ракитово, е заявен прием по нови, но само за въпросните школа, професии - съответно системен програмист
и монтьор на транспортна техника и фризьор. От РУО-Пазарджик коментират, че всички предложения на директорите за
прием по нови професии са подкрепени от местния бизнес, като са постигнати договорености за провеждане на практиките
в реална работна среда
и модернизация на наличната база и техника за нуждите на обучението по съответната професия. В утвърдения планприем са включени и дуални паралелки (в три професионални гимназии и едно средно училище), към които се наблюдава
засилен интерес от учениците и техните родители - минен техник, техник на прецизна техника, хотелиер, химик-технолог,
биотехнолог и др. Въпросните паралелки до една са заявени от регионалния бизнес.
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В Сливен, където от години има превес на професионалните паралелки, за 2018/19 г. тенденцията продължава - там са
утвърдени 69 паралелки, 41 от които ще обучават по дадена професия. Нова за областта е специалността приложен
програмист, както и сътрудник социални дейности, която се предлага от хуманитарната гимназия "Дамян Дамянов" и ще
бъде насочена към работа с деца и семейства в риск.
В Старозагорска област предложеният прием е за 64 професионални и 42 профилирани паралелки, като новост са 4
паралелки - по две в Стара Загора и в Гълъбово, за заварчици и техници по транспортна техника, както и по мехатроника.
За област Хасково ще има 51 професионални паралелки и 35 профилирани, като тук се откриват паралелки от защитени
специалности, например в Димитровград ще се учи за помощник в строителството - една от най-търсените специалности
от местния бизнес. В Разград ще има 20 профилирани и 38 професионални паралелки, като сред новите за областта и
училищата специалности са полевъдство, туризъм, стругарство, заваряване, производство на мебели, дограма и
стъклопоставяне и фризьорски услуги.
В Шумен пък предимството остава за профилираните паралелки, като те ще са 53% от всички. При професионалните
паралелки избор ще има между 19 направления, като за пръв път ще се предлага обучение по професия компютърен
график в СУ "П. Волов". В СУ "Д-р Петър Берон" в село Хитрино се предлага паралелка за обучение в професия данъчен и
митнически посредник. Оператори на компютри ще обучава обединеното училище "Хр. Ботев" в Каспичан, а в Плиска се
открива паралелка по деловодителство. Повече профилирани паралелки ще има и в област Кърджали - 32 профилирани
срещу 23 професионални. В столицата традиционно има превес на профилираните паралелки - от следващата година в
София ще има и три нови специалности, някои от които единствени за страната - балнеолечение, ръководител движение
и каменоделство. В Пловдив вече ще учат за оператор в минната промишленост, стругар и машинен техник, в Добрич графичен дизайн и маникюр, педикюр и ноктопластика, като дуалната паралелка в професионалната гимназия по туризъм
не е "готвач", а "кетъринг". В Бургас, вместо да закриват, планират да разкрият 4 нови паралелки - 2 по програмно
осигуряване и 2 по приложно програмиране в новата професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
в жк "Меден рудник", която ще отвори врати в началото на септември.
КОЙ КЪДЕ НАМИРА РАБОТА
Немалки противоречия между броя на учениците, учащи даден вид професионално направление, и заетостта им след
завършване са открили от Института за пазарна икономика. Най-голяма е разликата например в хотелиерството и
ресторантьорството - тази икономическа дейност заема 16.3% от план-приема, а заетите с придобита професионална
квалификация в нея са едва 6.1%. Доста от заетите към момента ученици се обучават и в сферата на селското стопанство и
информационните и комуникационните технологии, но секторите показват противоположни тенденции. Разширеният
прием на специалисти в селското стопанство вероятно цели по-скоро да запълни отдавна създадените аграрни техникуми
в страната, но продължаващото свиване на сектора в икономиката и неговата механизация ще направят аграрното
образование още по-неприложимо, казват икономистите. При ИКТ специалистите пък прогнозата е приложението на
придобитото след 5 г. образование да е по-високо заради продължаващото разширяване на сектора в икономиката.
Недостиг на обучавани ученици пък има в сферите на преработващата промишленост, транспорта и строителството.
Негативните ефекти от несъответствията между това, което се учи, и профила на икономиката могат да се намалят чрез пообщо образование в училищна среда, което включва и така нужните меки умения, и по-конкретно обучение в работна
среда, смятат от ИПИ. Оттам предлагат силно специфичните предмети още от началните курсове на професионалното
образование да се заместят в някаква степен от езикови и технологични обучения, както и от придобиване на меки умения,
увеличаващи шансовете за заетост. По-силното застъпване на дуалното обучение също ще повиши заетостта и
привлекателността на професионалното образование заради по-силните практически умения и възможността за оставане
на работа на мястото на обучението, коментират експертите.
ОТ АРХИВА
За 2017/18 г. утвърденият план-прием за страната бе за 2397 паралелки - 1208 профилирани и 1189 професионални
паралелки за 61 677 ученици. Имащите право да кандидатстват в осми клас са били 50 692 ученици за първо класиране,
т.е. успешно завършили седми клас (м.г. за последно бе организиран и прием на осмокласници). Класираните ученици в
профилирани паралелки са били 25 699, а в професионални - 21 346 души. Реално обаче са реализирани с 250 по-малко
паралелки - общо 2147 (1103 профилирани и 1044 професионални), в които са постъпили 54 092 осмокласници.
ЧЕРНО НА БЯЛО
План-приемът след седми клас в различните видове училища - общински профилирани и професионални, държавни
професионални гимназии, средни училища и др., се утвърждава от съответния началник на РУО. Министърът на
образованието пък утвърждава приема за неспециализираните училища с национално значение. За такива, както и м.г.,
министър Вълчев е утвърдил 6 училища с национално значение - в тях се очаква да постъпят 633 ученици в 24 паралелки.
√ Властта се чуди на кого да прехвърли неподдържаните речни корита
Заради липса на пари отговорните за тях областни управители не могат да изпълняват задълженията си
На речните легла, разположени извън територии в регулация, отново им се търси отговорник. В момента поддръжката им
е поверена на областните управители. Заради липса на пари обаче реална работа не се върши. Два пъти в годината
областните управители сформират комисия за обследване на водните обекти, констатира се къде какво има да се чисти и толкова. Така "превенцията" на деретата извън селищата остава само на книга.
За да се търси решение на проблема, миналата седмица е имало среща между областните управители и началника на
премиерския кабинет Румяна Бъчварова, научи в. "Сега". На нея областните управители са се оплакали, че не могат да
изпълняват функциите си. Решено е да се сформира работна група, която да изясни кой точно трябва да поеме този тип
речни легла, както и дали следва да се променят законите за водите и за обществените поръчки.
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Едната от обсъжданите възможности е речните корита да бъдат прехвърлени на готвеното ново дружество, което ще
поеме язовирите. Създаването му бе анонсирано преди няколко седмици от министъра на икономиката Емил
Караниколов. Друг вариант е да бъдат поверени на "Напоителни системи" или друга сегашна държавна фирма. Възможно
е за речните корита да продължат да отговарят областните управители, стига да им бъде осигурено финансиране.
Задълженията на губернаторите сега са да организират и плащат изчистването на наноси, както и да създават технически
проекти за осигуряване на речна проводимост, което също струва доста пари. Всички тези функции им бяха вменени с
промяна на закона за водите през 2015 г. Бюджет обаче не бе осигурен. "Вторичен разпоредител на средства сме. Нямаме
опция дори безвъзмездно да възложим на някого да изсече растителността, нито да изнесе дървения материал. А в същото
време отговорността е при нас", обясни ситуацията варненският областен управител Стоян Пасев.
Леглата извън зони в регулация всъщност са най-тежки за поддръжка, защото по тях не е пипано нищо в последните
тридесетина години. "Колеги са изследвали и казват, че ако примерно светлият отвор на водата трябва да е 4 метра, той е
2 метра. Останалото е наноси и дървета. Представяте ли си за какво иде реч? Всичко опира до липса на пари. В момента в
междуведомствената комисия за бедствия са вкарани искания за 65 млн. лв., а са нужни още много средства", каза Пасев.
Областният управител на Враца Малина Николова пък заяви, че кандидатстването пред междуведомствената комисия е
единственият сегашен механизъм за финансиране на дейността по поддръжката. Нейни колеги, пожелали анонимност,
обаче се оплакаха, че този механизъм работи само до размера на наличните държавни средства, тоест пари за по-сериозна
работа няма.
Преди 2015 г. речните легла в зони извън регулация бяха в правомощията на Басейновите дирекции. На практика сега се
търси нов адресат на горещия картоф. За леглата в урегулираните територии отговарят кметовете на населените места.
ПРОБЛЕМИ
През 2015 г. законът за водите създаде проблеми и на общините. На тях им бяха вменени доста отговорности по поддръжка
на язовирите, придружени с тежки санкции при неизпълнение. Подобно на областните управители и кметовете не
получиха бюджет. Безпаричието стана причина редица общини да източват водоеми. След последните наводнения бе
решено язовирите, за които общините не могат да се грижат, да бъдат прехвърлени към ново държавно предприятие,
което още не е заработило.
В. Монитор
√ Разходите за труд с ръст от 11 на сто за година
България в челото по ръст на производителността на труда
Разходите на работодателите за труд в частния сектор нарастват с 11% през 2017 г. спрямо година по-рано. Единствено
Румъния има по-голям ръст по отношение разходите за труд в ЕС – 12,9%. Страната ни e сред лидерите по ръст на заплати,
показват предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат.
В основната си част на разходите за труд това са разходи за заплати, които формират около 81%, а останалите са разходи
за социални и здравни осигуровки и данъци (около 19%).
Предварителните данни за производителността на труда показват, че у нас тя е нараснала с 1.7% през 2017 година,
съпоставено с 2016 г. Така България се класира на 9-то място по увеличение на производителността на труда сред страните
- членки. Средно за целия ЕС ръстът е 0,8%. Преди нас с по-висока производителност са страни от Централна и Източна
Европа – Естония, Литва, Румъния, Латвия, Полша, Чехия, Словения, Унгария.
Производителността на труда и разходите за труд не се движат успоредно, а напротив, те са в съотношение 6:1, отбелязват
от Българска търговско-промишлена палата. Според икономистите на организацията е важно темповете да се движат
паралелно нагоре и да няма дисбаланси.
Влияние върху ръста на разходите за труд оказва и административно наложената минимална заплата от 510 лв. през 2017
г., която бе увеличена с 11% спрямо 2016 г. Осигуровките също бяха увеличени с 1 процентен пункт и това даде отражение
също в нарасналите разходи за труд.
√ Годишната инфлация достигна 2,2%
Месечната инфлация през март, спрямо февруари е минус 0,3%, на годишна база е 2,2%, сочат данни на НСИ.
Повишението на цените през третия месец на годината се дължи основно на поскъпването на алкохолни напитки и
тютюневи изделия с 0,3%, както и на увеличените разходи за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 0,1%.
Разходите за съобщения са се повишили с 0,2%, а тези за ресторанти и хотели с 0,1%. При разнообразните стоки и услуги
повишението е с 0,6%.
Харчовете за образование остават без промяна спрямо миналия месец. Най-голямо намаление се отчита при разходите за
развлечение и култура, които се понижават с 3,4%. Намаляват и цените на хранителните продукти и безалкохолни напитки
с 0,4%, както и на облеклото и обувките с 0,5%. При здравеопазването и транспорта се отчита намаление от съответно 0,1%
и 0,6%.
√ Социалният министър Бисер Петков: Пенсиите по болест 2 пъти повече от инвалидите
Броят им е 950 000, хората с увреждания са 540 000
Пенсиите по болест са два пъти повече, отколкото самите инвалиди. Това стана ясно от думите на социалния министър
Бисер Петков в предаването „Беновска пита“ по Канал 3. Повод за думите му бе реформата в системата за ТЕЛК, която
предизвика недоволството на хората с увреждания.
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Петков обясни, че броят на инвалидните пенсии е около 950 000, като почти половината - 450 000 от тях, са т.нар
четвъртинки - втора социална пенсия, получавана като добавка от 25% към основната сума. По думите му хората с
увреждания всъщност са 540 000.
Броят на инвалидните пенсии обаче е по-голям, защото едно лице получава повече от една – основна и една или повече
добавки. Той обясни, че след срещите през седмицата с организациите на хората с увреждания диалогът е възстановен,
спорните въпроси са били уточнени и дори са набелязани ясни стъпки за продължаване на реформата в системата на ТЕЛК.
Така вече има заложени ясни срокове и след тях наредбата за медицинската експертиза, която разбуни духовете, ще бъде
качена отново за обществено обсъждане от здравното министерство.
В началото на миналата седмица избухна небивал скандал, след като лъсна, че здравното министерство предлага реформа,
според която процентът ТЕЛК ще бъде определян само от основното заболяване. Това обаче роди риск от абсурдни
ситуации като например хора с ампутиран крак заради диабет да бъдат третирани все едно, че продължават да имат крак,
защото не това е основното им заболяване. В резултат на скандала премиерът Бойко Борисов разпореди промените да
бъдат оттеглени и да не бъдат внасяни наново, докато не бъде постигнат консенсус.
Така в четвъртък беше проведена среща на здравния министър Кирил Ананиев с организации на хора с увреждания. На
заседанието, което продължи близо 3 часа, двете страни се споразумяха, че при определяне на степента на инвалидност
от ТЕЛК ще се вземат предвид две тежки заболявания.
„Договорихме се да се включва и второ заболяване, но ако то е тежко, например над 50%“, заяви тогава Ананиев. След
срещата от Министерството на здравеопазването си дадоха срок от 30 дни за представяне на наредбата за медицинска
експертиза в Министерския съвет. В този период трябва да бъдат нанесени всички поправки в наредбата, след което тя да
бъде публикувана за обществено обсъждане.
Cross.bg
√ Социалните министри от ЕС се събират в София
Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе в София.
Дебатите ще бъдат с акцент върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права, за повишаване
на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда.
Заседанието ще бъде открито от социалния министър Бисер Петков и от еврокомисаря за заетостта, социалните въпроси,
професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариане Тисен.
Заради мероприятието ще има засилени мерки за сигурност в района на НДК.
√ Отново изслушват "Инерком" в парламента
Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната
продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България ще заседава днес, за да обсъди социалните измерения на сделката.
Очаква се Гинка Върбакова докладва пред депутатите за хода на сделката за ЧЕЗ.
Миналата седмица стана ясно, че българска банка е готова да отпусне заем от 80 млн. евро на "Инерком", за да осигури
част от парите за българските активи на ЧЕЗ.
На 12 април председателят на временната парламентарна комисия за сделката Жельо Бойчев обобщи работата на
комисията. Тогава той подчерта, че ще настоява за удължаване работата на комисията предвид натрупаните въпроси.
Временната комисия ще поиска информация за финансирането на сделката от Банков надзор от БНБ.
Бойчев е поискал и справка от Министерството на икономиката за изплатения дивидент на държавата до 2012 г., когато тя
имаше 33% дялов капитал от ЧЕЗ България.
Предмет на обсъждането ще са и запазване на доходите и социалните придобивки на работещите в ЧЕЗ, стратегия за
развитие на дружеството - инвестиционна и производствена програма и ценова стратегия на дружеството.
Niva.bg
√ Над половината потребители у нас искат въвеждане на понятието „планински продукти
60% от българските потребители искат въвеждането на наименованието „планински продукт” за всички храни, които са
произведени в планински условия, показват данните от социологическо проучване, извършено във връзка с лансирането
на идеята от евродепутата Момчил Неков за въвеждането му.
За 57% от участвалите в анкетата основните предимства на планинските продукти са чистотата на въздуха, водите и
почвите. 94% от българите очакват от планинските продукти да са по-здравословни, а за 82% от тях тези продукти трябва
да са отгледани без използване на пестициди.
71% от потребителите свързват планинското земеделие с производството основно на млечни продукти, под половината
от анкетираните – с месни такива, а много малка част го свързват с производството на плодове и зеленчуци.
Според данните снад 40% обработваеми площи в планинските територии, страната ни се нарежда сред държавите в ЕС
заедно с Италия и Гърция с най-голям обем планински обработваеми земи. Делът на продукцията, произведена в
планинските райони е 23%, като един от всеки трети смята, че това е недостатъчно. Във връзка с това едно от основните
заключения на авторите на проучването е, че има пазарен потенциал за въвеждане на понятието „планински продукт”, но
това трябва да стане постепенно и поетапно поради факта, че се наблюдава загуба на доверие сред потребителите към
различни понятия като „био” и „еко”.

6

БНТ
√ Отчетоха дефлация през месец март
Националната статистика отчита през март дефлация от 0,3 %. Тя е резултат от намаление на цените на хранителни
продукти и безалкохолни напитки, облекло, обувки, транспорт, развлечения и култура. Годишната инфлация март 2018
спрямо март 2017 е 2,2 %.
В същото време по данни на Евростат страната ни е сред лидерите по ръст на заплати за 2017 г., въпреки че нарастването
на производителността на труда ни поставя на 9-то място в ЕС. Увеличаването на разходите за труд на работодателите в
частния сектор у нас в сравнение с 2016 е 11 %. Изпреварва ни само Румъния с 12,9 %.
Най-висок ръст в заплащането се отчита в сферата на недвижимите имоти, административните дейности, образованието,
търговията и производството.
Класа
√ Има ли надежда за българския Северозапад?
Лондон Сити, най-заможният регион в ЕС, има близо 140 пъти по-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението,
отколкото Перник, Видин или Сливен в България, сочат данните на Евростат за 2014 година. Регионът на Северозападна
България е в дъното на тази класация по бедност. А как изглежда той в очите на външния наблюдател?
Селата с роми просперират
"Посетихме много села в региона, които се намират едно до друго. Установихме, че има огромни разлики - в едното кипи
истински живот, а другото е напълно изоставено и всичко е замряло. Това едва ли се дължи само на инфраструктурни
различия, защото двете села са в непосредствено съседство - край едно и също шосе. Възможно е обаче, поне такава е
нашата хипотеза, да се окаже, че етническата структура на селата играе роля в това отношение", казва германския
професор по икономика от Университета за приложни науки "Анхалт" д-р Хенрик Егберт.
Той познава България от дълги години, а интересът му към региона бил допълнително провокиран от съобщението на
Евростат от миналата година, според което доходите на глава от населението там са едва 30% от средното ниво на
доходите в ЕС. Решил, че си заслужава това да се проучи по-отблизо и заедно с двама антрополози и един макроикономист
от университета в Хановер се отправили на мащабно проучване. В крайна сметка установили, че картината е доста подиференцирана.
"Останахме с впечатлението, че селата, които са населени предимно с роми, просперират, а селата, в които живеят
предимно българи, се развиват в обратната посока. Има съвсем ясни белези за това, че към селата, населявани от роми,
има особено силен приток на пари от чужбина - например от роднини, работещи в Германия, или от различни помощи,
получавани отвън", казва проф. Егберт. С други думи - в региона като цяло попадат доходи, които не фигурират в
официалните статистики, макар че значително повишават благосъстоянието на отделни общини.
Че регионът като цяло е беден и изоставен - това е известно на експертите отдавна. "Но Северозападът има и друг голям
проблем - неравенството и преразпределението на блага от по-бедните към по-богатите. Едно развитие, което е много
вредно за региона и за цяла България", казва ръководителката на българското представителство на германската фондация
"Фридрих Еберт" Хелене Кортлендер.
Разрухата на селското стопанство
"Вследствие на пълната разруха, в която изпадна селското стопанство след краха на социализма, на първо време беше
важно да се осигури някакво обработване на земята", посочва тя. "В крайна сметка това стимулира голяма концентрация
на земя. Действително сега има процъфтяващи фирми, които обработват огромни по площ земи и произвеждат много.
Това само по себе си не е лошо, но въпросът е дали субсидиите не попадат почти само в концерни, които произвеждат
основно аграрни суровини за износ? Подобно развитие смазва малките фирми и стимулира неравенството допълнително",
казва Хелене Кортлендер.
Но има ли алтернативи - малки и средни стопанства, които да заместят големите аграрни концерни и да са в състояние
ефективно да обработват земята? Проф. Хенрик Егберт е скептичен в това отношение. "Грешките вече са направени и много
трудно могат да бъдат поправени", казва той. "Затова смятам, че големите структури и гигантските фирми в селското
стопанство ще се окажат трайни. По-добре масово земеделие, отколкото никакво". А селското стопанство, според
германския експерт, е един от важните инструменти, чрез които може да се повлияе на развитието на региона, тъй като
той е силно аграрен.
"Проблемът за разпределението на аграрните субсидии в България е по-остър, отколкото в други страни, защото в страната
има много хора, които се препитават от селско стопанство, включително и поради липсата на професионални алтернативи",
допълва ръководителката на бюрото на фондация "Фридрих Еберт" в България. Тя изтъква и един допълнителен проблем:
корупцията.
"Субсидиите на ЕС не винаги се използват по предназначение. Има и разхищаване на средства, има шуробаджанащина,
много от парите изтичат към познати и роднини на хората, работещи в съответните административни органи, свързани със
селското стопанство. Този корупционен проблем допълнително изостря общата проблематика", посочва Хелене
Кортлендер.
Липса на малък и среден бизнес
При работата си в Северозападна България германските експерти забелязали, че там има твърде малко дребни
предприемачи и фирми с 5 до 20 работници. "Има или много големи фирми, или крайно малки, но средното съсловие на
практика липсва", казва проф. Егберт. Ако се работи за създаването на дееспособен среден бизнес, включително и в
аграрната сфера, регионът би могъл да усети положителен ефект, смята той. Другата му препоръка е свързана с публичния
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сектор - в регионите на България на практика няма фирми, които да работят с най-новите и модерни технологии. Всички
подобни структури са струпани само в няколко центъра като София или Варна, а това също оказва неблагоприятно
въздействие над регионите в България, добавя проф. Егберт.
Германският експерт смята, че би било възможно в българския Северозапад да се изгради например една свръхмодерна
болница, която да ползва най-новите технологии в науката, защото не е нужно всичко да се концентрира само в столицата
на държавата. София е големият притегателен център, а това обезлюдява и провинцията, констатира проф. Егберт. Той
предполага, че може да се стигне до значителна концентрация на роми особено в по-малките населени места, тъй като
тенденцията сред етнически българи е да емигрират.
Всички тези въпроси ще бъдат обсъдени между 15 и 17 април в Монтана в рамките на конференция, посветена на
българския Северозапад и неговите проблеми. Организатор на конференцията е фондация "Фридрих Еберт", а в нея ще
участват депутати, местни политици, учени, еколози и предприемачи. Проучванията на германските експерти в региона
ще продължат още няколко години. Целта е да се изработи документ с препоръки към различните политически нива в
България, а евентуално и в ЕС, свързани с развитието на европейските региони и по-специално с един от най-бедните сред
тях - българския Северозапад.
В. Банкерь
√ Румен Радев разкритикува остро работата на правителството и парламента
Президентът Румен Радев разкритикува по време на лекция пред студенти и преподаватели в УНСС работата на
правителството и Народното събрание.
„Едни и същи фирми печелят обществени поръчки. От 10 фирми накрая остава една. Фирми с неясна собственост и
капитали изкупуват енергопреносната мрежа. Това разкрива неспособността на държавата да защити обществения
интерес“, коментира Радев.
Според него когато говорим за икономика, трябва да помним, че тя е пряко свързана с политиката. "Не трябва да
забравяме, че успехът на всяка политика се измерва с ползите за обществото. България е най-бедната и корумпирана
държава в Европейския съюз. Българските пенсионери мизерстват“, каза той.
"В момента България прилича на строителна площадка. Някакви хора носят материали, други ги крадат, защото е тъмно.
Едни хора строят магистрали, а след тях остават дупки, защото е тъмно. Крайно време е да включим прожекторите!“,
призова Румен Радев.
„Нация, която инвестира в стиропор и оставя децата си в безнадеждност и невежество, няма радостно бъдеще. Затова ще
подкрепя всяко правителство, което издигне като приоритет политики за образование и ги превърне в действие. Ще работя
с ентусиазъм с това правителство, за което такива политики са приоритет и вътрешна потребност“, каза още той.
Държавният глава смята, че бюджетният излишък се харчи за половин час, без ясни критерии. Според него, за да бъдат
постигнати целите - да се изкорени бедността и мизерията, да се овладее и превъзмогне демографската криза, да спре
обезлюдяването на много райони, България да стане богата държава, механизмът е висок устойчив икономически растеж.
С растящ дял на иновациите и акцент на конкурентността.
"Не съм икономист и не смея да давам рецепти как да разгърнем механизма", каза Радев. Но цитира думите на Гьоте:
Светлина, повече светлина. Тези думи ще бъдат особено актуални за строителите на съвременна и бъдеща България.
√ Високи приходи възродиха печалбата на БФБ
Възможността малките и средните предприятия да се финансират чрез "БФБ-София" става още по-достъпна, ако се
реализира инициативата "Ваучерната схема за покриване на разходите за достъп до капиталовия пазар". Това е един от
основните приоритети в дейността на борсовия оператор през тази година, който би осигурил повече емитенти. Проектът
вече е на финалната права от гледна точна на регулации, уточни Иван Такев, изпълнителен директор на фондовата борса.
След като влезе в действие Многостранната система за търговия, там ще бъде създаден пазар за растеж на малки и средни
предприятия (SME Growth market), които ще могат да предлагат акции без проспект, когато размерът на емисията не
надхвърля законоустановения праг за това.
От "БФБ-София" очакват към платформата да се присъединят и останалите фондови пазари от региона, които вече са
заявили включване към платформата SEE Link. Автоматизирането на комуникацията между нея и членовете на отделните
борси в Югоизточна Европа ще разшири броя на компаниите, с които може да се сключват сделки, а това би привлякло
повече и по-големи инвеститори и би повишило ликвидността у нас и на останалите борси.
Основно влияние върху приходите на "БФБ-София" АД през 2017 г. оказваше финансовата криза и обусловената от нея
ниска инвеститорска активност на капиталовия пазар. Въпреки това проектите, които лансираха борсата и Съвета за
развитие на капиталовите пазари, предизвикаха повишен интерес към дейността им и доведоха до активизиране на
търговията и съответно - до нарастване на приходите. Положителен ефект оказа и откриването на пазара на държавни
ценни книжа (ДЦК).
По отношение на приходите от основна дейност борсата постигна ръст от 26.63% спрямо 2016 г., показват данните от
счетоводния отчет на дружеството. Той пък се дължи главно на увеличение в паричните постъпления от комисиони за
сделки на борсата (+65.1%) и такси за информационно обслужване (+8.73%), както и в по-малка степен от такси за право
на ползване на търговска марка и на такси за членство. Финансовите приходи обаче намаляват от 223 до 187 хил. лв., което
е следствие от промяната в политиката по управление на свободните парични средства. През миналата година
дружеството няма срочни депозити в банки, както и в края на 2016-а. Всички налични парични средства са по текущи
сметки на дружеството в "Юробанк България" АД и в "СИБанк" АД. Като цяло приходите и оперативните парични потоци
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са стабилни, предвидими и относително слабо зависими от промените в пазарните лихвени равнища, доколкото основната
част от финансовите активи са с фиксиран лихвен процент.
По отношение на основните харчове има намаление спрямо 2016 година. По-малко са разходите за външни услуги, свили
са се таксите за членство, намаляват и платените данъци и такси. Похарчените средства за персонала обаче се увеличават,
макар служителите да са по-малко. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.
В крайна сметка "БФБ-София" АД се отчете пред акционерите си с печалба в размер на 206 хил. лв., което се дължи главно
на ръста на приходите от основна дейност вследствие на по-високия оборот през годината, на спад на разходите за външни
услуги, на намалението на другите доходи от дейността и незначителното нарастване на парите за персонала.
Преди година положителният финансов резултат е бил тройно по-нисък (63 хил. лв.). Общото събрание на борсовия
оператор е гласувало 50% от печалбата за 2016 г. - в размер 31 623 лв., да се разпредели като дивидент между акционерите.
Брутната сума на една акция е била 0.0048 лева. А това означава, че акционерите на "БФБ-София" могат да очакват част от
печалбата и за 2017-а да се върне при тях.
Въпреки добрите резултати през миналата година спирането на приватизацията у нас в някаква степен ограничава
приходите на борсовия оператор. Управляващите все още срамежливо говорят за търговията с акции на държавни фирми
- най-често го правят около избори, а след това си мълчат.
Държавата чрез Министерството на финансите притежава 50.05% от акциите в основния капитал на "БФБ-София" и
упражнява контрол върху финансовата и оперативната политика на дружеството. Инвестиционни посредници и търговски
банки притежават 17.72%, а други юридически лица - 19.17% от книжата с право на глас. Индивидуални инвеститори са
собственици на 13.05% от акциите.
√ Наистина ли блокчейн технологията е бъдещето на интернет?
За тези, които нямат представа кой е Сатоши Накамото, това е името, използвано от неизвестния човек или хора, които са
проектирали и революционизирали идеята за цифровата валута биткойн. Това, което първоначално е било биткойн,
понастоящем приема различни форми и се разпространява по цялото земно кълбо. За биткойна се говори като за
цифровото злато на нашата епоха заради неговата стойност, която се е увеличила драматично от началото му досега.
Нека да започнем с това какво е блокчейн. Това е неуязвима база данни с цифрови транзакции, която е програмирана по
такъв начин, че да записва стойността на всичко.
Разпределена база данни
Представете си електронна таблица в Excel, която се умножава и разпространява в цифровия свят, където всяко действие,
което предприемате, се записва в нея. Нещо подобно е блокчейн технологията. Базата данни за тази технология е публична
и лесно достъпна. Не се съхранява на едно място, а е навсякъде, което означава, че цялото население има достъп до нея и
хакерите не могат да я атакуват.
Блокчейн като Google Документи
Когато пишете нещо в документ в Уърд и го споделяте, другото лице не може да прави промени в него, защото то е
заключено. По този начин функционират транзакциите на блокчейн веригата. Това е онлайн счетоводна книга, която се
споделя навсякъде. По този начин никой не може да загуби информацията и данните. Всичко е синхронизирано,
актуализирано и съхранявано. Вместо да се налага да споделяте документите отново и отново, не е ли по-полезно да имате
общ документ, който да е видим и достъпен за всички и не може да загубен?
Устойчивост и здравина на блокчейн веригата
Също като интернет, блокчейн веригата има същата способност да бъде устойчива, което означава две неща:
1. Никой отделен човек не може да я контролира
2. Не може да се повреди
Биткойнът се появи през 2008 г. и оттогава работи без системни грешки. Ако някога се е случвало, това е било следствие
от човешки намерения или създаден от човека софтуер. Интернет е много надежден източник и има подобна структура от
повече от тридесет години и блокчейн ще следва същия път.
Прозрачна и неуязвима
На всеки десет минути блокчейн технологията се самопроверява. Тези транзакции, които се извършват в група, се наричат
"блок". Поради този блок са налице две съществени свойства.
1. Прозрачност. Данните са публични. Това не е собственост на никого и никой не може да измъкне нищо.
2. Неуязвима е. За да промените каквото и да било, което се случва в блокчейн веригата, е необходима мощта на
суперкомпютър. Въпреки че изглежда възможно, това е много нереалистично.
Мрежа от възли
Блокчейн веригата е изградена от мрежа от възли. Всеки възел е компютър, който има достъп до блокчейн технологията,
докато го ползва дадено лице, което потвърждава транзакциите.
По този начин е създадена супер здрава мрежа и всеки възел става част от процес на създаване на биткойни. Те "копаят"
биткойни. Под "копаене" имаме предвид, че решават сложни задачи, за да спечелят биткойни. Първоначално имаше само
биткойн, но сега съществуват близо 700 криптовалути, подобни на него, и още повече са в процес на разработване.
Идеята за децентрализация
От самото начало блокчейн е децентрализирана технология. Всяко нещо, което се случва в нея, я повлиява цялата. В
световен план група от компютри, използващи заедно блокчейн технология, могат да следят транзакциите на биткойни. С
това не се занимава един отделен орган. Много експерти по блокова технология са на мнение, че децентрализираните
мрежи със сигурност ще бъдат новата тенденция в технологиите.
Кой ще използва блокчейн
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За да използвате биткойни и да се възползвате от блокчейна, не е нужно да знаете за инфраструктурата на блокчейн
технологията. Според Световната банка над 430 милиарда щатски долара са прехвърлени преди две години. Днес има
огромно търсене на блокчейн разработчици. Благодарение на тази технология не съществува посредник при сделките.
Графичният потребителски интерфейс създаде портфейл от приложения за блокчейн, което позволява на потребителите
да купуват продукти, използвайки биткойни и други цифрови валути. Трябва да се отбележи, че се прогнозира в близко
бъдеще приложенията да помагат при управлението на личните данни.
Блокчейн и подобрената сигурност
Когато съхранявате данни в мрежата, блокчейн действа като охрана и елиминира всички рискове. Защитата на вашите
данни с пароли се счита за безопасна и е много често срещан метод, който се използва от всеки интернет потребител.
Въпреки това хакерите все още могат да атакуват компютъра ви, като разбият паролата ви и откраднат личната ви
информация. Това не е случаят с блокчейн технологията, тъй като тази иновация използва подобрени мерки за сигурност
като технологията криптиране, за да защити данните ви от онлайн заплахи.
В контрола на сигурността на блокчейн има два ключа, чрез които да защитите вашите онлайн активи, и те са известни като
публичен ключ и частен ключ. Публичният ключ съдържа адреса на потребителя на блокчейн, така че всеки път, когато
потребителят купува биткойни, това ще бъде записано на конкретния адрес на този потребител. От друга страна, частният
ключ е паролата, която знае само собственикът на профила, и той има достъп до своите биткойни по всяко време. С тази
усъвършенствана система за сигурност и защита блокчейн технологията ще революционизира начина, по който се
извършват бизнес транзакциите.
БНР
√ Бисер Петков: Подготвен е проектозакон за предприятията на социалната и солидарната икономика
Подготвен е проектозакон за предприятията на социалната и солидарната икономика, който до дни ще бъде публикуван
за обществено обсъждане. Това обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на международна
конференция за социалната икономика:
"Чрез нови взаимоотношения в социалните договорености да вървим към по-добър и по-справедлив свят - свят, в който
своето място, своя принос и своя просперитет има всеки човек. Отправна точка за това са неоспоримите цивилизационни
постижения на европейското семейство - демокрацията, социалният диалог и стопанската инициатива. Тези ценности и
тези инструменти за обществен просперитет вплитат брънките на социалната икономика, а тя е едновременно възможност
и средство за гражданско участие, отговорност и дял в нашето устойчиво бъдеще".
"Социалната икономика е реалност и политика, която обогатява и допълва общия спектър на социални политики като
интегрира предприемачеството, асоциира гражданите и работниците, солидаризира обществото и постига измерими
социални ефекти. Нейната резултативност, както по отношение на икономическата активност на уязвимите групи от
населението, така и по отношение на интегрирането на принципите на демокрацията отвъд традиционните форми са
предпоставка за насочването на изрични и последователни усилия за изграждане и развитие на специална екосистема.
България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и социалната икономика и провежда активни
действия за подобряване условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас, в рамките на
Европейския съюз и в региона", допълни Петков.
Председателят на социалната комисия в парламента д-р Хасан Адемов каза, че в Европейския съюз има 2 милиона
социални предприятия, в които e заета близо 6% от работната ръка на Съюза.
Във видеообръщение еврокомисарят с ресор "Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество" Елжбиета Бйенковска
акцентира върху ролята на социалната икономика:
"Тези действия са лесен достъп до финансиране, подобрен достъп до пазарите, да се приспособим към дигиталната
икономика и новите бизнес модели. Ние трябва да промотираме важността на социалната икономика. Тя има
изключително важна роля за създаване на бизнес среда, благодарение на която ще постигнем устойчив растеж".
Форумът, който е двудневен, се провежда в резиденция "Бояна" в София. Той е от календара на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз. Политици от Европейския съюз и от страните кандидат-членки,
представители на социалните партньори, международни организации и организации на гражданското общество обсъждат
как социалната икономика може по-добре да отговори на съвременните предизвикателства пред Стария континент.
Основна тема са мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на пазара
на труда. Ще се обсъди и потенциалът на жените в социалната икономика, както и т.нар. "сребърна икономика", която
включва всички дейности, услуги, комуникации, производства, които са проектирани или приспособени за хората над 50годишна възраст и които целят удължаването на техния трудов живот.
Повече по темата може да научите от звуковия файл.
В. Дума
√ Отсрочени са 3768 кредита за фураж за над 56 млн. лв.
Отсрочени са 3768 договора на земеделски стопани за нисколихвени кредити от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за
фураж през периода 2008-2012 г., като общо сключените договори по това време са 4465. Това отговоря министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов на депутатско питане на народните представители от "БСП за България"
Георги Стоилов и Кристина Сидорова за старите кредити за изхранване на животни.
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Погасената главница от предоставените през 2008-2012 г. кредити в сектор "Животновъдство" възлиза общо на близо 12
млн. лв., което е над 15% от предоставените кредити през периода, а издължената лихва е в размер на близо 10 млн. лв.,
отбелязва министърът.
Сключените общо 4465 договора са били на обща стойност 77 116 613 лв. Отсрочените 3768 договора представляват 84%
от общия брой. Кредитният дълг по главницата на отсрочените кредити възлиза на 56 691 340 лв., а размерът на дължимата
лихва към тях е 11 530 020 лв. Нередовните кредитополучатели, които нито са изплатили задълженията си, нито са ги
отсрочили, са 387 стопани.
Министърът посочва, че с решения на УС на ДФЗ няколко пъти дължимите главница и лихва по предоставени кредити на
животновъдите са били отсрочвани, за да се даде възможност да бъдат погасени взетите заеми. Дължимите кредити,
предоставени през периода 2008-2010 г. и 2012 г. трябва да са обезпечени в размер на 110% върху дълга (главница и лихва
към 27 ноември 2018 г.). Обезпеченията трябва да бъдат учредени в полза на ДФЗ до 30 април 2018 г. Срокът за подаване
на заявления от животновъдите за отсрочване на нисколихвените кредити за фураж изтече в края на февруари тази година.
Sinor.bg
√ За пет години младите фермери трябва да вдигнат стандартния обем на стопанствата си поне с 4 хил. евро
Прием по подмярка 6,1 за стартова помощ
Младите фермери, получили финансиране по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата
за развитие на селските райони, са длъжни в рамките на пет години да увеличат икономическият ефект за стопанствата си
най-малко с 8 хиляди лева (4 хиляди евро). Това съобщи старши експертът от Националната служба за съвети в
земеделието Николай Николов пред фермери, които имат интерес от кандидатстването по подмярката.
Приемът беше отворен на 16 март и ще продължи до 14-и юни. Общият бюджет, който ще се разпредели между
одобрените кандидати, е 43 027 600 лв.
Семинарът за фермерите беше организиран от Областния информационен център София-град и София-област (ОИЦСофия) съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
Старши експертът от НССЗ Николай Николов представи в подробности какви са условията за кандидатстване по мярка 6.1,
като наблегна, че допустими са единствено физически лица на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на
проектното предложение и които притежават достатъчни професионални умения и компетентности. Те могат да бъдат и
еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон,
като собственикът на капитала на ЕООД или на ЕТ също трябва да е на възраст от 18 до 40 г. и да притежава достатъчни
професионални умения и компетентности.
Всички участници могат да кандидатстват с проекти на стойност 25 000 евро, като не е необходимо съфинансиране от тяхна
страна.
По време на срещата Николай Николов разясни методологията за оценка на проектите и с конкретни примери и съвети
насочи присъстващите как да получат максимален брой точки при кандидатстването. Той отговори на различни въпроси,
свързани с това кои култури са приоритетни по мярка 6.1, колко точки носи преминаването към биологично земеделие,
какви са количествените изисквания за брой пчелни семейства, ако се кандидатства с пчели и пр. Той покани
присъстващите да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която оказва безвъзмездна
подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие по подмярка 6.1.
Силвия Ангелова, експерт „Логистика и информация“ в ОИЦ-София, показа стъпка по стъпка как става електронното
кандидатстване по мярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН 2020) и отговори на различни въпроси, свързани с електронния подпис на кандидата.
Експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от мерките по Програма за развитие на
селските райони, както и от всякакви въпроси, свързани с оперативните програми, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9 до
17:30 часа.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28
информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Club Z
√ Как поиска фалит българската фирма, в която са работили Желяз и останалите
Управителят поискал от съда несъстоятелност, защото някой откраднал счетоводните документи
Българският клон на американската фирма "AW-Tronics", в който са работили поисканите от САЩ за екстрадиция Желяз
Андреев и още четирима негови колеги, е опитал да обяви несъстоятелност още през март 2017 г. Тогава се разбра за
разследването срещу компанията за нарушаване на ембаргото за търговия със Сирия. Самата тя има дъщерни дружества,
регистрирани във Великобритания, Франция, Хонг Конг и България, става ясно от официалния й сайт.
Фирмата, регистрирана в София, се казва "АВ Троникс" ООД, а офисът й в момента е близо до летище "София". Нейни
собственици и управители, според Търговския регистър, са братята Али и Араш Каби, а общият внесен капитал на
компанията е 2000 лв. Тя е регистрирана у нас през 2010 г. под името "Ароутроник", а първоначално собственик е бил само
Араш. Братята към момента представляват фирмата "заедно и поотделно".
През февруари 2017 г. излиза съобщението от правосъдното министерство на САЩ за разследването срещу фирмата в
Маями. Тогава става ясно и за обвиненията срещу българските граждани. От текста става ясно, че братята Каби (за Али
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пише, че е с документ за постоянно пребиваване в САЩ, но живее в България. Той е и женен за българка - б.р.) са
задържани от местната прокуратура, заедно със сестра им Марджан, като обвинението е за износ на забранени стоки за
Сирия в нарушение на търговското ембарго, в това число и стоки с възможна двойна употреба.
През юли 2017 г. - тоест за разследването и обвиненията се знае, в партидата на българското дружество в Търговския
регистър се появява документ - "Молба от длъжника за откриване на производство по несъстоятелност", адресирана до
Софийския градски съд (СГС). Документът е заведен в деловодството на съда на 11 юли. Той е подписан от Араш Каби.
Искането за обявяване на несъстоятелност е прелюбопитно, защото в него се твърди, че "Всички счетоводни документи на
Дружеството за 2016 г. насам бяха откраднати" и затова управителят не е в състояние да ги предостави на съда като
доказателства, които да послужат за производството за несъстоятелност.
От документа става ясно още, че "АВ Троникс" ООД е пропуснало законовия срок да поиска несъстоятелност срлед
изпадане в неплатежоспособност заради "загуба на време, която бе наложена от неуспешните опити, направени с цел да
бъдат намерени липсващите счетоводни документи".
От Търговския регистър обаче изглежда, че въпросната молба не е удоволетворена - подаването й е последният по време
акт, вписан по партидата на фирмата.
От данните на Софийския градски съд обаче става ясно, че на 14 юли съдът е оставил молбата за произвоство по
несъстоятелност без движение и тя е върната. Съдът указва на молителя и му предоставя 7-дневен срок да представи
препис от последния годишен финансов отчет, заверен одит, опис на активите и кредиторите, обезпеченията и други
нужни по закон книжа. Араш Каби е задължен да представи пред съда и „факти и обстоятелства, от които извежда
твръдяното изпадане в неплатежоспсобност“. Той обаче не е реагирал на указанията - нито подава нужните документи,
нито е известно да е обжалвал постановлението в законно установения срок, разясниха от СГС и добавиха, че така
практически молбата му е отхвърлена и фирмата към момента не е във фалит.
Последният годишен финансов отчет на "АВ Троникс" в Търговския регистър е от 2015 г. Докладът на независимия одитор
е със заключение "отказ от изразяване на мнение". В документа от ТР пише, че одиторите не са могли да се убедят в
"истиността на крайните салда на задълженията" на фирмата. Пише още, че в счетоводната система на дружеството не са
спазени счетоводни принципи и има "драстични нарушения счетоводните закони". Ето факсимилета от доклада на
одитора:

Братята Каби и сестра им, задържани в САЩ, през декември 2017 г. се признават за виновни. И са осъдени - Али и Араш
на по 2 години, а Марджан - на 13 месеца затвор. За останалите обвиняеми - сред които и петимата българи, се знае само
за искането им за екстрадиция.

12

Econ.bg
√ Индексите на "Уолстрийт" записаха ръстове
Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи с понижение от 0,39%, като всички основни сектори в региона записаха
понижения
По време на търговията в понеделник европейските пазари завършиха на червена територия, а американските индекси се
търгуваха с повишения, пише "Блумбърг". Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи с понижение от 0,39%, като всички
основни сектори в региона записаха понижения.
Британският индекс FTSE 100 изгуби 0,91%, френският CAC 40 затвори със спад от 0,04%, а германският DAX се понижи с
0,41%. В САЩ индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с 212,90 пункта до 24 573,04 пункта. S&P 500
се изкачи с 0,8% до 2 677,84 пункта, като производителите на основни ресурси и телекомуникационните компании бяха
сред най-добре представящите се сектори. Технологичният индекс Nasdaq се повиши с 0,7% до 7 156,28 пункта.
Индексът на долара спрямо кошница от шест основни валути се понижи до ниво от 89,747 пункта вчера. Спрямо йената
американската валута се търгуваше на ниво от 107,21 йени за долар.
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