Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ Европа
√ “Плюс – Минус” с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев – 25.04.2018
Трябва ли да се повиши цената на въглищата? Идва ли краят на ТЕЦ-овете? Разговор по темата с Васил Велев-председател
на АИКБ и Димитър Манолов-президент на КТ „Подкрепа“.
АИКБ
√ ОТВОРЕНО ПИСМО НА АОБР ОТНОСНО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ
„Марица 3″, Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават
ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над
330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.
За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)
настоява Народното събрание да подкрепи на 26 април 2018 г. на второ четене в пленарна зала приетата на 24 април 2018
г. от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян
Добрев.
Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече
от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили заявления от централи,
които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на Върховния
административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до участие на
него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива
пазарна цена.
АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса
„Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум върху
всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.
АКО ТОВА СЕ ДОПУСНЕ, ОТНОВО ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ!!!
ТОЗИ ПЪТ ГРАЖДАНИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО!!!
______________
Приложение – заявленията на трите ТЕЦ-а от сайта на КЕВР
Investor.bg
√ Работодателите плашат с нови протести срещу високи цени на тока
В отворено писмо от АОБР призовават депутатите да приемат промени в Закона за енергетиката, ограничаващи
влизането на производители на регулирания пазар
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предупреди за готвени нови протести, ако Народното
събрание не подкрепи промени в Закона за енергетиката, които ограничават влизането на регулирания енергиен пазар.
В позиция до медиите от организацията посочват, че ако предложението не бъде прието, цената на тока за бита ще се
повиши с поне 20%, защото потребителите трябва да платят допълнително още 330 млн. лева.
Във вторник (24 април) по време на заседанието на парламентарната комисия по енергетика депутатът от ГЕРБ Делян
Добрев внесе предложение за промяна в Закона за енергетиката. Според него регулаторът ще има право да отказва квота
за регулирания пазар на производители, чиято цена е с 10% над прогнозната пазарна цена за регулаторния период.
Причината за тази промяна са ценовите заявления на ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Марица 3" и ТЕЦ "Варна" за участие на
регулирания пазар. Според признанията на енергийния регулатор комисарите са затруднени какво решение да вземат,
защото съдебно решение на Върховния административен съд задължава Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) да даде квота на всеки заявител за участие на регулирания пазар.
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При разискванията на предложението от ДПС не подкрепиха идеята с мотива, че реално това е намеса в работата на КЕВР.
Единствено регулаторът има право да определя кой да влиза и излиза от регулирания пазар, заяви депутатът Рамадан
Аталай.
Сега работодателите призовават депутатите да подкрепят промяната в енергийния закон. Депутатите започнаха работата
по второто четене на законопроекта, но се скараха относно правомощията на КЕВР да контролира сделки с енергийни
дружества. Дебатите продължават и в четвъртък (26 април).
Economic.bg
√ Работодателите искат спешно да се приемат промените в Закона за енергетиката
От АОБР категорично заявяват, че ако пропуските се допуснат ще излязат на протести
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26
април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по енергетика поправка в
Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян Добрев. Това е официалната позиция на
работодателските организации, изпратена до медиите.
Причината за настояването на работодателите е, че ако промените закъснеят може да се допусне определени дружества
да се възползват от пропуските в закона. Става въпрос за ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица 3“, които подадоха
заявления за продажба на ток в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за три пъти по-висока от пазарната
цена. Допускането им до регулирания пазар е възможно благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за
енергетиката, допълват работодателите.
„Така потребителите ще трябва да платят 330 млн. лв. над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на
тока за бита с минимум 20%“ алармират работодателските организации.
Приетата вчера поправка предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена
надхвърля с повече от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили
заявления от централи, които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има
решение на Върховния административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар трябва да бъде
допуснат до участие на него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар
да са със справедлива пазарна цена.
С приемането на промените трите ТЕЦ-а няма да получат квота за регулирания пазар тази година.
От АОБР напомнят, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лв. чрез увеличената
такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум
върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.
Работодателите категорично заявяват, че ако пропуските се допуснат ще излязат на протести заедно с гражданите.
Блиц
√ АОБР: Парламентът да приеме промените в Закона за енергетика
Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ
"Марица 3", Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават
ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над
330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.
За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)
настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата на 24 април
2018 г.) от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията
Делян Добрев, се посочва в отворено писмо на организацията, изпратено до медиите.
Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече
от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили заявления от централи,
които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на Върховния
административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до участие на
него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива
пазарна цена.
АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса
„Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум върху
всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.
Novini.bg
√ От АОБР настояват да се подкрепи предложена в Закона за енергетиката поправка на второ четене
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява Народното събрание да подкрепи утре на второ
четене в пленарна зала приета вчера от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от
председателя на комисията Делян Добрев. Това се посочва в отворено писмо от името на Асоциацията, изпратено до
медиите от нейния ротационен председател БСК.
Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече
от 10 на сто прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев е обяснил, че в КЕВР са постъпили заявления от
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централи, които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на
Върховния административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до
участие на него.
Той е мотивирал предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива пазарна
цена. От АОБР напомнят, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез
увеличената такса "Задължения към обществото". Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за
мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия. Ако това се
допусне, отново ще има протести - този път граждани и работодатели заедно, заплашват от асоциацията.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Стандарт
√ Приемането на еврото ще донесе само ползи
Отговаряме на всички числови критерии и няма причина да отлагаме повече решението, казва финансовият министър
Владислав Горанов в интервю за Investor Digest
- Г-н министър, в началото на годината обявихте, че България ще подаде заявка за членство в ERM II - т. нар. "чакалня"
на еврозоната - до края на българското председателство в ЕС. Ще бъде ли спазен този срок?
- Няма причина да не бъде спазен. Ние сме в много интензивна комуникация с Европейската централна банка и
Европейската комисия. Нашето разбиране е, че отговаряме на всички числови критерии и няма причина да отлагаме
повече подобно решение. Още повече, че има и консенсус в обществото. На заседание на Икономическия и социален
съвет, в който са представени всички бизнес организации и синдикати, категорично бе заявена позиция, че те очакват от
централната банка и от правителството решителни действия в тази посока.
- В разговор с Die Welt казахте, че влизането на България в еврозоната може само да я укрепи. Страната от години
покрива основните критерии за членство. Реалната конвергенция на доходите ли е последното останало
препятствие?
- Спорът дали една държава конвергира по-добре вътре или извън еврозоната, е малко като спора за кокошката и яйцето.
Ако се погледне чисто статистически, може да се установи, че държавите извън еврозоната конвергират по-бързо от
държавите вътре в нея. По мое мнение влизането на България в ERM II ще даде повече доверие в българската икономика
и ще намали до минимум калкулираните политически рискове от страна на инвеститорите. И в този смисъл ще носи само
позитиви.
Не намирам основание в аргументите на някои, че, видите ли, ние ще донесем някакви рискове за конкурентоспособността
на българската икономика с присъединяването на лева към ERM II, или някакви други рискове по отношение на самата
еврозона. Ние сме част от един успешен проект, наречен валутен борд, вече повече от 21 г., така че на практика сме членове
на еврозоната - имайки ограниченията, но нямайки предимствата на пълното членство. Така че продължавам да смятам и съм го заявявал многократно и на ЕЦБ, и на мои колеги финансови министри от еврозоната - че разширяването е полезно
и за старите държави, и за онези, които се стремят да влязат в нея. Разбира се, спазвайки установените правила за членство
в ERM II.
- Канцлерът Меркел подкрепи българските амбиции за ERM II при посещението си в София. В същото време някои
високопоставени фигури в германските финансови среди му се противопоставиха. Как си обяснявате това
разминаване?
- Не знам кои германски финансови среди визирате, но ERM II е колективно решение на държавите в него и на ЕЦБ, като
последната има решаващ глас в този процес. В този смисъл най-важната задача е да докажем на ЕЦБ, че българската
държава напълно отговаря на описаните критерии. Оттам нататък това, което трябва да се направи допълнително - като
реформи или като настройване на финансовата ни система за пълноправно членство в еврозоната - ние сме готови да го
свършим.
Опитът за неравнопоставено отношение и поставяне на предварителни условия към България за подобно членство не е в
съответствие с един от основните принципи в договора за функциониране на ЕС: за еднакво третиране на държавите
членки. И ние не можем да приемем за честна позицията на този, който казва: изпълнявате критериите, но нямате място
в ERM II и еврозоната. Ние сме поели ангажимент за членство в нея още при присъединяването си към ЕС и това е въпрос
само на време и изпълнение на критериите. А нашето разбиране е, че тези критерии са изпълнени.
- Членството в еврозоната автоматично води със себе си и членство в банковия съюз. В същото време неговите
конкретни очертания все още са обект на ожесточени спорове между различните държави. Какви предимства и
рискове крие евентуалното членство в него за България? Как гледате на предложенията за Единна схема за
гарантиране на депозитите например - не само като финансов министър, но и като действащ председател на Еcofin,
съвета на европейските финансови министри?
- След кризата в Гърция и в други южни държави, някои от водещите икономики в ЕС поставят въпроса, че първо трябва да
се постигне надежден механизъм за намаляване на рисковете във финансовия и в банковия съюз и след това да се говори
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за споделяне на рисковете, каквото например представлява единната схема за гарантиране на депозитите Която между
другото е наистина добра инициатива и рано или късно трябва да се намери консенсус за нейното прилагане.
Това е фундаментален спор. Някои държави от севера претендират, че южните членки си позволяват по-разхлабена
финансова и икономическа политика, а това влияе върху общата европейска валута и създава допълнителни рискове.
Сигурен съм, че големите държави, най-вече Германия, Франция и Италия, ще намерят консенсус в това отношение и
очаквам в близко бъдеще - разбирайте следващите няколко месеца до една година - да се намерим компромис за
завършване на банковия съюз чрез механизмите за намаляване и споделяне на рисковете.
Нещата се забавиха доста заради трудната политическа обстановка в Германия през последните 6 месеца. За щастие те
имат вече стабилно правителство. Ситуацията в Италия добавя известна несигурност, но се надявам и там да се намери
решение.
- За обикновените хора приемането на еврото е свързано най-вече с риска от спекулативно увеличаване на цените,
от което в миналото се оплакваха страни като Гърция или Италия. Реален ли е този риск? И какви биха били
непосредствените и най-бързо почувствани ползи от еврото за българите?
- Страховете се насаждат от хора, които не разполагат с достатъчно информация, или които имат интерес държавата да не
е в силна позиция. Опитът на последните присъединили се към еврозоната страни показва, че тези страхове са пресилени
и такива инфлационни процеси не се забелязват. Ние планираме скоро да организираме една конференция по темата в
София, на която да поканим партийни лидери, експерти и да обсъдим ползите и рисковете от пълноправното членство на
еврозоната. Но със сигурност примерите от ранните години на създаването й са без покритие в последните години.
Механизмите за контрол върху спекулативно увеличаване на инфлацията, които са приложени в Словакия или в
балтийските държави, работят успешно.
А предимствата са безспорни. Първо, повишаване на доверието в българската икономика. Премахване на всички
ограничения, свързани с управлението на активите на БНБ. Намаляване със сигурност на лихвените равнища за бизнеса и
населението заради достъпа до ликвидност, който ЕЦБ осигурява. Вероятно веднага след присъединяването към ERM II
оценката на кредитните агенции за конкурентността на нашата икономика ще бъде повишена. Така че аз убедено вярвам,
че от членството в еврозоната България и българското общество ще извлекат само предимства. Така смятат и
работодателите, и синдикатите, а и повечето парламентарно представени партии. Може би дори всички.
Ако си представим степените на интеграция в ЕС, ние се намираме на практика в преддверието, само с членството в него.
Отсъствието ни от Шенген и от еврозоната може да се приеме за непълноценно членство. Можем да ги разглеждаме като
три концентрични кръга, от които еврозоната е най-вътрешният. Ние още сме в най-външния.
БНТ
√ Среща на финансовите министри от Азиатско-европейския форум ще се проведе у нас
Министърът на финансите Владислав Горанов ще председателства 13-та среща на министрите на финансите от Азиатскоевропейския форум в София. Министрите ще обсъдят икономическите промени, данъчното облагане и цифровизацията на
икономиката. Фокусът е поставен върху рисковете на финансовата система и киберсигурността.
√ Първо заседание на Координационния съвет по концесиите
Вицепремиерът Валери Симеонов ще председателства първото заседание на Координационния съвет по концесиите.
Очаква се да се сложи началото на разработване на Национална стратегия за развитие на концесиите.
В рамките на същия ден Валери Симеонов ще проведе среща с украинския министър на образованието и науката Юлия
Гриневич. Тема на разговорите е гарантирането на правата на българското малцинство в Украйна и активизиране на
икономическото сътрудничество между двете държави. На срещата ще присъства и посланикът на Украйна в България
Микола Балтажи.
√ България е домакин на заседание на Военния комитет на Европейския съюз
Събитието е част от официалния календар на председателство на Съвета на ЕС. Представители на Европейската комисия,
Европейската служба за външна дейност и Военния секретариат на ЕС ще посетят авиобаза „Граф Игнатиево", където ще
наблюдават демонстрация на военни способности на българските военновъздушните сили.
Ще се състои и официална церемония по посрещането на началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев и
председателя на Военния комитет на Европейския съюз генерал Михаил Костаракос.
√ Кога България ще влезе в еврозоната – Валдис Домбровскис специално за БНТ
"България в Еврозоната – въпроси и отговори". Това е темата на гражданския диалог със заместник председателя на
ЕВропейската комисия
Валдис Домбровскис, който започва днес в 13:30 във Военния клуб в София. Домбровскис, който е бивш премиер на
Латвия, отговаря за въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на
капиталовите пазари. Преди са дойде в нашата страна той даде интервю за БНТ.
Господин Домбровскис, бихте ли обяснили на нашите зрители промените, които предложихте, свързани с
трасграничните плащания в евро
Европейската комисия предложи да направи трансграничните такси за плащания в евро по-евтини във всички държавичленки на ЕС. Предоставяме на гражданите от страните, които са извън еврозоната същите условия като тези в страните от
еврозоната. Според нашата преценка България има най-високите такси върху преводите в евро за чужбина и от чужбина
към България. Случва се да платите хиляди евро такса за една трансакция. Според новия регламент българите ще плащат
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същите такси в евро, каквито са таксите в местната валута. Така вече ще говорим за такси от няколко цента или безплатни
трансакции.
Новите правила засягат само плащанията в евро. Ще има ли промяна, ако български граждани превежда пари от
левовата си сметка към чужбина?
Преди всичко се предполага, че българите трябва да има възможност да се отварят сметки и в евро в българските банки.
И във всеки случай повечето плащания между страни от еврозоната и страни извън нея така или иначе се извършват в евро.
За да ви дам пример - няма много плащания в лева към Полша. Затова мислим, че отварянето на сметки в евро ще помогне
в голяма степен. Става въпрос за плащания в евро от и към страни от еврозоната.
Предлагате и промени при тегленето на пари в чужбина. Какво точно представляват те, какво ще се промени?
Това е другата част от нашето предложение. Става дума за случаите, в които гражданите или бизнесмените полагат с карти
извън своите родни държави. Сега те могат да избират дали да плащат във собствената си валута или в тази на страна, в
която се намират. Ще ви дам пример - ако живеете в страна от еврозоната и сте на посещение в България и искате да
платите с банковата си карта, ви се дава възможност да избирате - дали да платите в евро или в лева. Проблемът е, че
хората не могат да преценят в момента кой вариант е по-добрият за тях, защото те не могат в момента да пресметнат.
Виждаме, че често хората трябва да плащат високи такси за тази директна смяна на валутата. Това, което ние сега
представяме са ясни и прозрачни правила - гражданите трябва да са информирани какви са таксите в единия или другия
случай, за да могат да направят информиран избор. Mеждувременно трябва и всички банкомати и други съоръжения
технически да бъдат променени, за да отговарят на новите изисквания. Но за да си го представите по-добре - ако идвате
от еврозоната в България и ви се даде възможност да избирате - искате ли да плащате в евро или в български лев - поевтино ще бъде за вас да плащате в българи лева. Това е правилото - по-евтино е да плащате във валутата на страната,
която посещавате.
Наскоро се срещнахме с новия финансов министър на Германия Олаф Шолц. Дали фактът ще той смени по-строгия
Волфганг Шойбле ще се отрази положително на приемането на България в еврозоната?
В този случай бих казал, че има стъпки, които първо България трябва да направи. По отношение на фискалните позиции,
няма много въпросителни от страна на Европейската комисия, нито от страна на държавите членки, защото България има
балансиран бюджет и един от най-ниските държавни дългове като процент от БВП в целия ЕС. Бих казал, че България има
добра фискална политика. Това, върху което сега работим е присъединяване на Българи към Валутно-обменния
механизъм, т.нар чакалня на еврозоната, какви са условията и какво трябва да се направи. Бих казал, че в момента става
въпрос повече са финансовия и банковия сектор. Разликата от преди пед години е, че сега в ЕС имаме и банков съюз. И
присъединявайки се към еврозаната, България трябва да влезе и в банковия съюз и затова акцентът е върху процесите във
финансовия сектор.
Българските банки дали са устойчиви на шок, ако използвам определението на Европейската централна банка?
Една от сферите, която трябва да бъде оценявана е именно дали българските банки са устойчиви на шок. Вече знаем, че
българското правителство вече оповести политическото решение за желание за членство в еврозоната и намерение да
кандидатства за чакалнята. Формалното решение трябва да се вземе от Европейската централна банка и страните, които
участват във Валутно-обменния механизъм. Ние от Европейската комисия искаме активно да участва и да подкрепяме този
процес.
Как виждате този процес във времето, кога България може да вземе в чакалнята?
В момента работим върху точните дати, но стана дума по-скоро за месеци, отколкото за години.
Като заместник-председател на Еврокомисията какво е мнението ви - дали българското председателство на Съвета
на ЕС промени имиджа на България в ЕС?
Едно председателство винаги е добра възможност една страна да се представи, да привлече погледите към своите важни
теми. Мисля, че Българи се справя успешно.
√ Каква е била корупционната схема в ДАИ - Благоевград?
10 от първоначално задържаните около 30 инспектори от "Автомобилната администрация" в Благоевград, са с обвинения
за корупционни практики и остават в ареста за 72 часа. Сред тях са роднина на служител от Министерството на транспорта
и съпругът на прокурор от специализираната прокуратура.
Задържаните инспектори са контролирали дейността на транспортни фирми в Благоевградска област.
Даниела Начева - зам.-ръководител на Специализираната прокуратура: Начинът, по който е извършвана проверката и
установяването на сериозни нарушения, които по закон е следвало да се санкционират с хиляди левове, са били
замествани с дребни нарушения.
Така, за да избегнат глоби до 5000 лева, фирмите били принуждавани да плащат по 300 евро подкуп, а инспекторите ги
санкционирали с около 200 лева и подправяли документи, за да напишат, че нарушенията не са сериозни.
По схемата са били изнудвани около 30 фирми, предимно с управители чужденци, които се представлявали от български
счетоводни кантори. Имало случай, в който управителят отказал да плати подкуп, но счетоводителят дал парите, защото
се страхувал от последствията за фирмата.
Даниела Начева - зам.-ръководител на Специализираната прокуратура: Пликовете с парите, съдържащи подкупите, са
предоставени под документите, които проверяващите са изисквали във връзка с проверката. Те са предоставяни в
работните помещения на инспекторите.
По случая е използван целият набор от Специални разузнавателни средства.
Главен комисар Ивайло Спиридонов - директор на ГДБОП: Които дадоха възможност, както да се фиксират даването на
такива подкупи, така и разделянето им между тези служители.
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Сред задържаните инспектори са роднина на служител от Министерството на транспорта и съпругът на прокурор от
криминалния отдел на специализираната прокуратура.
Иван Гешев - ръководител на Специализираната прокуратура: Всичко това се е случило и няма някакви действия за
покровителстване, за пречене на това нещо.
До края на седмицата ще стане ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните инспектори.
Investor.bg
√ Еднодневните трудови договори ще са за 8 или 4-часов работен ден, реши НС
Според БСП промените в Кодекса на труда не решават текущите проблеми
Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР.
"За" гласуваха 90 народни представители, 7 бяха "против" и 46 се въздържаха, съобщава БТА.
С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа.
Целта е да се осигури гъвкавост при сезонната селскостопанска работа, се посочва в мотивите. Така ще може коректно да
се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено
време и положен труд, отбелязват вносителите.
Законопроектът предвижда и допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто
статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С разпоредбите на специалния Закон за МВР се
регламентират условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на държавните служители, каквито
са полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. За останалите служители се прилага
Кодексът на труда, който допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени
хипотези.
Георги Гьоков от БСП коментира, че частта от Кодекса за еднодневните трудови договори не се нуждае от поправки, а от
отмяна. По думите му с тези изменения нищо не се решава и нищо не се облекчава.
Светлана Ангелова от ГЕРБ обясни, че законопроектът е внесен по настояване на земеделските стопани и служителите на
МВР. Първата част дава възможност работниците да работят на ежедневни трудови договори не само на 8 часа, но и на 4
часа, заради спецификата на земеделската дейност, посочи тя и даде пример с розобера.
По думите на Хасан Адемов от ДПС обаче розоберът и беритбата на лавандула ще приключат преди промените в закона и
в съответната наредба да станат факт. Според него този проект няма да свърши никаква работа. Относно втората част от
измененията Адемов попита дали с тях не се създава ново противоречие и нов конфликт между служителите в едно и също
ведомство.
Красимир Янков от левицата посочи, че допустимият извънреден труд на служителите на МВР, чийто статут е уреден по
Кодекса на труда, ще е 150 часа годишно, а на тези по специалния закон - по 280 часа годишно. Нали работят в екип, попита
риторично той. Не чувате исканията на служителите на МВР за по-високо заплащане и уважение, а фалшиво декларирате,
че сте чули необходимостта от регламентиране на положения извънреден труд, обърна се той към управляващите.
Данаил Кирилов от ГЕРБ обясни, че тези промени са категорично в полза на работника и служителя и синдикатите са "за"
тях. По-добре да имаш договор за четири часа, отколкото да нямаш никакъв, по-добре да имаш някакви осигурителни
права, отколкото да нямаш никакви, коментира той. Според него единственото, което трябва да се прецизира, е да не
може да се злоупотребява с еднодневните трудови договори.
Павел Шопов от "Обединени патриоти" отбеляза, че на комисия се работи конструктивно, измененията се подкрепят, а в
пленарна зала "се търси под вола теле" и се говори опозиционно.
Press TV
√ Вижте решенията от заседанието на МС
Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната
2018/2019 година. Те са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища.
Намаление на такси за студенти се регистрира единствено при СУ „Св. Климент Охридски“. Те са с най-големи стойности
при специалностите от професионално направление „Физически науки“ и за специалността „Ядрена химия“. В редовна
форма на обучение годишните такси са 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение
са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ „Св. Кл. Охридски“ обаче увеличава таксите за новоприети студенти в
професионалните направления „Администрация и управление“, „Право“, „Психология“, и „Филология“. Увеличението за
редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лв. Единствено в професионално
направление „Социални дейности“ се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв.
Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
ШУ „Епископ Константин Преславски“, ТУ – София, ТУ – Варна, УАСГ – София, МГУ – София, ЛТУ – София, МУ – София, МУ –
Варна, УНСС, Икономически университет – Варна, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, АМТИ –
Пловдив, НСА, ВСУ “Л. Каравелов” и УниБИТ.
В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7 на сто.
В ПУ „Паисий Хилендарски“ се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на
тези в „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Икономика“ и направленията от природните науки, математика и
информатика, както и техническите науки. Във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” увеличението е с 50 лв. само за новоприети
студенти в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма. В техническите университети
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увеличение има в Габрово – от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ –
София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.
В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се
повишават с 250 лв. в направленията „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ – за І курс редовна форма на обучение.
При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.
От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, с изключение на тези от социалните,
стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е от 11 до 24 процента.
При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е
установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с
13,1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на
докторантите.
Близо 205 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици от държавни и общински училища
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици
от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.
Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Одобрено е финансиране за осигуряване на летателната годност на военни самолети
Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 26 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната.
Средствата са предвидени в централния бюджет за плащания по договори по рамковото споразумение с РСК „МиГ“ за
осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29.
Със сключването на договорите се създават необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол
на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана
на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.
По бюджета на МВР бяха одобрени 10 млн. лв. допълнителни разходи. Средствата са предвидени в централния бюджет за
финансово обезпечаване на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.
Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца ще бъдат изградени в Русе по ОПРР
Правителството предостави на Министерството на здравеопазването имот в Русе, който ще позволи изграждането на
центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.
Имотът – терен от 1,3 дка и четири сгради на бул. „Скобелев“ №42-А, е необходим за реализирането на проект „Подкрепа
за деинституционализация на грижа за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Чрез него се
осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги
в общността, включително здравно-социални, които заменят модела на грижа за деца, настанени в институции. Проектът
предвижда строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд или ново строителство за
обособяване на центровете.
Община Пордим получава собствеността върху имота, в който се намира средното училище „Св. Св. Кирил и
Методий“
Промяната е свързана с обявяването на учебното заведение за общинско. С прехвърлянето на сградите и терена ще се
осигури по-доброто им стопанисване и съхраняването на материалната база за обучение на селскостопански специалисти.
Гаражните клетки ще бъдат използвани за прибиране на селскостопанска техника, необходима за учебни практики, и на
училищните автобуси. Предвижда се спортните площадки и съблекалните към общежитието да бъдат използвани от
детската секция по футбол, създадена по проекта „Толерантни заедно“, по който общината и училището са бенефициенти.
Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване жилищен имот в Батак
и четири гаражни помещения в Смолян. Апартаментът е с площ 133 кв. м, а всеки от гаражите – около 20 кв. м.
Предложените за продажба имоти не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството и не се
използват за технологични или други дейности.
Кабинетът възложи на министъра на отбраната да сключи договор за покупка в полза на държавата на недвижим имот в
район „Приморски“ във Варна. Той представлява терен от 620 дка, собственост на дружество в несъстоятелност, върху
който се намират сгради, ползвани от структура на Министерството на отбраната.
От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти в областите Търговище и Шумен,
предоставени за управление на Министерството на отбраната. Това са терен и 10 сгради в землището на с. Баячево, община
Търговище, и терен и 40 сгради край с. Хан Крум в община Велики Преслав. Имотите са с отпаднала необходимост за МО
и с тях може да бъдат извършени разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост.
За частна държавна собственост е обявена и сграда със застроена площ от 774 кв. м в плевенския квартал „Сторгозия“. Към
нея няма проявен интерес от държавни ведомства и институции поради състоянието й и отдалечеността й от централната
градска част, а промяната в статута създава възможност за последваща процедура по продажба.
С промени в РМС 527 и 697 от 2017 г. се отстраняват технически несъответствия, констатирани при фактическото предаване
на имотите съответно на община Елин Пелин и на ДКСИ.
Одобрен е проектът на българо-арменска спогодба за международни автомобилни превози
Правителството одобри проекта на спогодба между България и Армения за международни автомобилни превози на
пътници и товари. С влизането си в сила тя ще замени действащия от 1995 г. двустранен документ като осъвремени
договореностите.
Текстовете на проекта бяха съгласувани по време на заседанието на Смесената българско-арменска комисия по
автомобилен транспорт, което се проведе в София през януари тази година. В документа ясно са разписани определенията
на термините, общите положения и условия за извършването на превозите на пътници и товари, както и задълженията на
превозвачите, предвидените санкции, принципите и условията за издаването на разрешителните.

7

Утвърдено е споразумението между България и Саудитска Арабия за сътрудничество в земеделието
Правителството утвърди подписаното през ноември 2017 г. в Рияд Споразумение за сътрудничество в областта на
земеделието, животновъдството и рибарството между българското Министерство на земеделието, храните и горите и
Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия.
Документът подпомага въвеждането на нови технологии в земеделието, животновъдството и рибарството, както и
участието в изпълнението на съвместни проекти. Споразумението ще способства за стимулиране на търговията със
селскостопански продукти като улесни достъпа до пазара на всяка от страните. Целта е да се насърчат инвестициите в
областта на земеделието, животновъдството и рибарството.
Висша съвместна комисия ще работи за засилване на сътрудничеството между България и Кувейт
Министерският съвет одобри проекта на споразумение за учредяване на Висша съвместна комисия за сътрудничество
между правителствата на България и Кувейт.
Кувейт е най-дългогодишният партньор на България сред арабските държави от региона на Персийския залив. Българокувейтските отношения имат богата история, а създаването на съвместната комисия ще окаже въздействие за тяхното
задълбочаване и за реализирането на конкретни проекти и инициативи. Новата комисия ще работи за засилване на
сътрудничеството в областта на икономиката, търговията, инвестициите, финансите, културата, науката, здравеопазването
и социалните услуги.
С подготвеното споразумение се създава двустранен механизъм за съгласуване на сътрудничеството на политическо ниво
и за контрол на практическата реализацията на проектите и инициативите в конкретните области.
Договаряме формите на сътрудничество с Хърватия в областта на науката и образованието
Правителството одобри проекта на Програма за сътрудничество между министерствата на образованието и науката на
България и на Хърватия в областта на науката и образованието.
Програмата обхваща периода 2018-2021 г. Тя предвижда финансиране, според възможностите на двете страни, на
съвместни научноизследователски проекти, обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на тези
проекти, съвместно организиране на научни семинари, кръгли маси и насърчаване на съвместното участие на партниращи
си научни институти и университети в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт
2020“.
Предвижда се и насърчаване на сътрудничеството между институциите за средно образование и висшите училища в
България и в Хърватия с цел разпространяването на българския и хърватския език и литература, обмен на данни за
структурата и съдържанието на образователните системи на двете държави, както и обмяната на опит и информация за
съществуващите добри практики.
В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели,
насърчаване на прякото сътрудничество между висши училища на двете страни, както и изучаването на български и на
хърватски език и култура, включително чрез лекторска дейност и провеждане на летни училища по език, литература и
култура.
Над 20,7 млн. лв. са отпуснати за преодоляване на последици от бедствия
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на
20 784 639 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансиране на разходи, свързани с дейности по
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Тяхното разпределение е одобрено на
заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, проведено през март т. г.
Част от средствата се предоставят на областните управители на Добрич, Монтана и Смолян за почистване на речни корита.
Предвидените за общините средства са за изграждане на диги, възстановяване на обществени сгради, пътни настилки,
подпорни стени, укрепване на мостове и др.
МБВР ще консултира АПИ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси
Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при
въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България. Правителството даде мандат
на председателя на Управителния съвет на АПИ да подпише Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за
подпомагане на агенцията. То ще даде възможност АПИ да ползва експертизата на банката за успешното изпълнение на
проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до
3,5 т (електронна винетка)“.
Консултантските услуги по Споразумението са специално предназначени да подпомогнат агенцията при изпълнението и
въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България спрямо представения план и
етапи.
Споразумението предвижда определяне на обхвата на таксуваната тол мрежа, както и на тарифата. Включва, също така,
преглед на цялата техническа документация на проекта, включително всички аспекти на проекта, планиране и внедряване,
проектиране на системата, оперативни процедури, графици за изпитване и изпробване и доклади от изпитвания и
изпробвания. Ще бъде направено тестване на системните компоненти и системи (не само в България, но и на местата,
където изпълнителят извършва разработки и извършва тестове в своите лаборатории). Предвижда се също подпомагане
за структуриране на организация за опериране на системата, както и изграждане на капацитет на оператора и подобряване
на капацитета и трансфер на знания, свързани с въвеждането на доставчиците на декларирани данни и националните
доставчици на услуги.
Дейностите по споразумението ще се изпълняват в рамките на националния бюджет след ратификация от Народното
събрание.
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Изменят се нормативни актове в областта на безопасното използване на ядрена енергия
Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по прилагането на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия. Промените са резултат от влезлите в сила изменения в закона, с които се
въвежда на Директива 2013/59/Евратом за дейностите, подлежащи на регистрационен или уведомителен режим.
Трите осъвременени подзаконови акта са Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно
използване на ядрената енергия, Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране, и Наредбата за реда за
заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Целта на промените е да осигури по-добра регламентация при използването на ядрена енергия, която да е и в съответствие
с европейските стандарти.
Одобрена е българската позиция за неформално заседание на ЕКОФИН
Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови
въпроси, което ще се проведе на 27 и 28 април в София.
В първия ден от заседанието финансовите министри ще обменят мнения върху конвергенцията в Европейския съюз и понататъшното намаляване на фрагментацията на финансовите пазари в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Втората
сесия е посветена на дискусия за начините за подобряване събираемостта на приходите и борбата с данъчните измами.
Ще бъде обсъдено корпоративното облагане в рамките на единния пазар и данъчните предизвикателства, свързани с
цифровата икономика.
Одобрен беше и доклад от заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“,
което се проведе на 12 април в Люксембург. Дебатът за бъдещите приоритети на европейската политика за икономическо,
социално и териториално сближаване след 2020 г. беше последният преди Европейската комисия да предложи проекта
на Многогодишна финансова рамка и пакета законодателни предложения за следващия програмен период.
На заседанието държавите-членки се обединиха около ключовото послание, че ролята на Кохезионната политика за
инвестиции в растеж и подобряване живота на хората следва за бъде запазена. Очаква се тя да подкрепи и усилията за
справяне с предизвикателства като миграцията и борбата с изменението на климата, пред които е изправен ЕС. Политиката
на сближаване следва да бъде насочена към всички европейски региони с фокус върху по-слабо развитите. Необходимо е
продължаване на усилията за опростяване на правилата с цел ефективно разходване на средствата, по-добро и гъвкаво
програмиране, плавен преход между програмните периоди.
Културни ценности от България ще бъдат представени на изложби в Москва, Братислава, Варшава и Париж
Четири временни експозиции, представящи културни ценности от България, ще бъдат организирани в Москва, Варшава,
Братислава и Париж през тази година. Правителството днес прие да осигури държавни гаранции за експонатите, които ще
бъдат изложени в Третяковската галерия и в музеите „Лаженки Крулевские, „Братиславски замък“ и „Лувър“. Културните
ценности са от фондовете на Националния исторически музей, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, музея
„Старинен Несебър“, археологическия музей „Велики Преслав“ и Националния археологически институт с музей при БАН.
Осигуряването на държавна гаранция за експонатите за периода на провеждане на изложба в чужбина е общоприета
европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организирането на изложби. По този начин се
стимулира двустранното сътрудничество между музеите, мобилността на колекциите и популяризирането на
националното културно наследство.
В. Монитор
√ Туризъм и транспорт осигуряват най-много работа във Варна
Туризъм и транспорт осигуряват най-много работа във Варна, показват данните от Бюрото по труда в морския град. Наймного от заявените само през март работни позиции, са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (1901). Следват
транспорт (221), преработващата промишленост (200), търговия (183), селско стопанство (63). На работа в област Варна
през първото тримесечие на 2018 година са постъпили 3 489 безработни, с 254 повече за същия период на миналата
година. Само през месец март т. г. на работа са устроени 1 414 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на
първичния трудов пазар – 92% от общия брой започнали работа лица. В трудова заетост са устроени 224 младежи на
възраст до 29 години, както и 57 продължително безработни лица (с над 1 година от регистрацията им в Бюрата по труда).
През март 2018 г. в областта са заявени 2 057 работни места, като на първичния трудоя пазар са обявени 1 970 места. Близо
900 от тях са обявени на проведените трудови борси в Провадия, Долни чифлик и Варна. 87 работни места са обявени по
програмите за заетост и схемите на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
√ Бележките за доходите вече по служебен път
Служебните бележки за получени доходи, нужни при отпускане на социални помощи, вече ще се получават по служебен
път. „Предприемаме действия съвместно с НАП услугите, при които се изисква доходен тест, съответно бележка за
доходите да се извършва по служебен път, а не заявителя да я взема от работодателя“, обясни социалният министър Бисер
Петков след заседанието на Министерски съвет.
Сега подоходен критерий има за получаване на детски надбавки и енергийни помощи. Това означава, че всички семейства,
които кандидатстват за този вид подпомагане трябва да подават справки за доходите, с които разполагат. Министър Петков
заяви, че се предвиждат още мерки за облекчаване на административното обслужване за хората, които използват услуги
на Агенция за социално подпомагане (АСП). Сега хората с увреждания, които кандидатстват за интеграционни добавки,
трябва да представят хартиено копие от решението на ТЕЛК или НЕЛК. „Предвижда се да бъде осигурен достъп до
регистъра на НЕЛК, в който са регистрирани всички ТЕЛК-ови решения, издадени след 2014 г.“. Това трябва да стане в
рамките на един месец“, обясни още социалният министър. Инвалидите, които кандидатстват за безплатна винетка също
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ще бъдат облекчени. Те вече няма да носят копие от „Гражданска отговорност“, защото социалните ще го вземат по
служебен път.
Novini.bg
√ Арендатори наемат земя с наддаване на търгове
Договарянето на земя под аренда и наем и надпреварата за атрактивни парцели започна с пълна сила. Големи и малки
арендатори проучват пазара и рентните нива в опит да договорят плодородни земи през стопанската 2018/2019, отчитат
експертите в бранша.
За да отговори на засиленото търсене, компанията за професионално управление на поземлени активи „Агрион“
организира търгове с тайно наддаване за отдаване на земите от портфолиото си под наем и аренда. Дружеството остава
единствено от големите играчи на пазара, което използва аукционите като инструмент за определяне на рентните нива.
Според наблюдатели това е един от най-прозрачните инструменти за определяне на размера на рентите и наемите.
Дружеството е разработило процедура, която гарантира, че всички заинтересовани земеделски производители, ще имат
равно начало и никой няма да се ползва с преимущество, без значение колко земя планира да наеме, казаха от
компанията. За наемател на земите на „Агрион“ ще бъде избран този, който е предложил най-атрактивни условия. Пълна
информация за условията може да се намери на адрес: http://agrion.bg/bg/services/rental. Заявките за участие в търговете
се приемат във всички офиси на компанията в цялата страна.
Въвеждането на подобни практики позволява на фермерите сами да определят рентните нива и да се направят
предварителни разчети какви ще са им разходите на ползване на земята. Практиката показва, че повечето големи
собственици еднолично налагат нивата на наем и рента при прякото договаряне.
„С въвеждането на търгове с тайно наддаване като инструмент за определяне на наемите искаме да дадем шанс и на подребните и средни производители да останат на пазара и да участват наравно с големите арендатори“, казаха от „Агрион“.
Според експертите в бранша търговете позволяват развитието на малките ферми, които имат шанс да преодолеят
капсулирането между арендаторите в някои региони.
Очакванията са, че чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори да успеят да разместят позициите на
големите играчи в част от най-привлекателните землища. Според „Агрион“ провеждането на аукционите позволява на
всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е
изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или
желание да купуват собствена земя.
√ Очакват повишение на цената на виното
Цената на виното вероятно ще се повиши, тъй като през 2017-а година световното винопроизводство се срина до 60годишно дъно, съобщава БНР, цитирайки Ройтерс. Парижката международна организация по лозята и виното (OIV) обяви
във вторник, че световното производство на вино е спаднало до 250 милиона хектолитра през миналата година, което
представлява понижение с 8,6% спрямо 2016-а година и най-ниското ниво от 1957-а година насам (когато бяха
произведени едва 173,8 хектолитра).
В същото време глобалното потребление на вино през предходната година е достигнало 243 милиона хектолитра. Трябва
да се има предвид, че един хектолитър е 100 литра или около 133 стандартни бутилки вино. Базираната в Париж
организация обвини за производствената криза лошите атмосферни условия в Европа през 2017-а година, включително
късната зима, която навреди на лозовите масиви и на гроздовата реколта. През миналата година европейското
винопроизводство се е свило с 14,6% до 141 милиона хектолитра, посочиха от OIV, като лошото време е засегнало силно
всичките топ производители в Европа. Така например производството на вино в Испания е спаднало с цели 20% през
миналата година, френското - с 19%, а това на Италия - със 17%, показват изчисленията на агенция Ройтерс. Трябва да се
има предвид, че Европа формира около 65% от световното производство на вино. Другите региони по света са се справили
през миналата година по-добре, отчитат от организацията.
Производството на вино в САЩ е било до голяма степен стабилно, въпреки миналогодишните горски пожари в
Калифорния, които в крайна сметка са нанесли по-малко щети по лозята, отколкото първоначалните притеснения. А
встралийското производство също е останало равномерно, докато добивите в Южна Америка са успели да се възстановят
до голяма степен след катастрофалния спад на винопроизводство през 2016-а година в резултат на метеорологичния
феномен "Ел Ниньо". Производството в Южна Африка пък е отбелязало известен растеж въпреки продължителната суша
през миналата година. Експерти посочват, че потребителите наистина ще усетят затруднение с намирането на по-евтини
бутилки с вино. "Винарските компании, които се насочиха към много ниския ценови сектор вероятно ще бъдат засегнати
най-лошо от доста слабото производство, тъй като техните маржове са много ниски", посочи пред CNN Щефан Ранеклейв,
глобален стратег по напитките в Rabobank. "Когато цените се повишат, това натоварва сериозно винарските компании от
ниския ценови сегмент", отбеляза той. Според него се очаква нарастване на цената на бутилките с вино и от средния
ценови клас. Новината за рекордно слабото винопроизводство от 60 години насам може да се отрази негативно на акциите
на компаниите, произвеждащи вина.

10

В. Сега
√ София маха хладилниците от тротоарите в центъра
Рекламата по витрините на магазините става 5 пъти по-малка
Намаляне на броя и обема на рекламите, както и преместваемите търговски обекти, двойно по-скъпи наеми за
собствениците на заведения с маси отвън и още куп нови правила по отношение на вида на градската среда в София
предвижда проект за изменение и допълнение на наредбата за преместваемите обекти и рекламната дейност в
Столичната община, внесен от главния архитект на София Здравко Здравков и съветници. Вчера промените бяха приети от
комисията по околна среда.
Според докладчиците действащата в момента наредба позволява "твърде голяма наситеност на средата с преместваеми,
рекламни и информационни елементи", което води до "визуалното замърсяване" в някои части на града. Те предлагат
нови технически норми, които увеличават разстоянието между рекламните и информационни елементи, унифицират
размерите и "създават допълнителна защита на историческия център".
Според новите правила рекламите по покривите на сградите на най-централните места в София - пл. "Народно събрание",
пл. "Св. Неделя" и Ларгото ще изчезнат. Рекламни елементи над 12 кв.м вече ще се съгласуват предварително от Столичния
общински съвет, а в I и II зона ще се произнасят и районните кметове. Общинските съветници искат да ограничат и
брандирането върху прозорците и витража на търговски обекти, разположени на партерните етажи на по-големите улици,
като промяната е рекламата да обхваща не повече от една пета от площта им. Наредбата предвижда и правила при
светещата реклама - изображенията на дигиталните рекламни и инфомарционните елементи, които са статични, да не се
сменят по-често от 8 секунди. Рекламните елементи няма да могат да излъчват видео или анимация, мигащи или движещи
се светлини, когато се намират на открито. Въвежда се и забрана за използването на устройства за озвучаване на рекламни
и информационни елементи. Според новите правила разрешението за поставяне на рекламите ще трае 5 години, а не 10,
както е сега.
Правила са предвидени и за зимните градини пред заведенията - те трябва да се поставят само пред лицевата им страна,
а пространството, което заемат, да е пропорционално на самото заведение. Заведенията пък ще градят подиуми за масите
си отвън само при денивелация над 10%. Специални технически изисквания ще има и за вида и цвета на тентите и чадърите
на зимните градини. Те все още не са ясни, но идеята е обликът им да е еднакъв. Заведенията с маси на открито ще плащат
два пъти по-висока такса за ползване на общинската площ.
Ограничение се предвижда и за площта на мобилните съоръжения за търговия, които най-много се срещат в парковете. Те
могат да заемат 3 вместо 5 квадратни метра например. Промените в наредбата не допускат поставянето на преместваеми
обекти - хладилни витрини, сергии и др., в първа зона на центъра - участъка между бул. "Цар Освободител", бул. "Васил
Левски", ул. "Екзарх Йосиф", ул. "Позитано", "Лавеле" и площадите "Света Неделя", "Народно събрание", "Орлов мост" и
"Паметник Васил Левски". Поставянето и премахването на рекламни елементи или преместваеми обекти върху общинска
собственост се предлага да се извършва от общинско дружество или фирма, избрана по ЗОП.
До 11 май наредбата е на сайта на общината. Дотогава ще се събират предложения и становища на заинтересованите от
нея страни. След това тя отново ще бъде разглеждана в комисии.
ЗАБЕЛЕЖКИ
Общинският съветник от "Група 5" Иван Велков смята, че редуцирането на рекламата по заведенията ще накара
рекламодателите да потърсят други канали за продукцията си - например возилата на градския транспорт и такситата. "Да
чистим наред, ако чистим. Да сме принципни по всички направления", призова той. Арх. Здравков призна, че не е мислено
по този въпрос, но обеща да му бъде обърнато внимание.
"След 17:30 ч., като спре да работи Столичният инспекторат, парковете се пълнят с амбулантни търговци. Как ще се
процедира с тях тогава?", попита общинският съветник Радослав Абрашев от СДС. Колегата му от БСП Иван Таков предложи
в случая да се помисли за общинска полиция. Сергии с плодове изникват след работно време и на далеч по-централни
кръстовища и площади.
√ КЕВР получава огромни правомощия при проверка на търговците на ток
Регулаторът ще има достъп до телефонни разговори, компютърни данни, ще може да изисква документи и да налага
запор
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) получава огромни правомощия, за да разследва търговците на ток, ако
има съмнения, че борсовият пазар се манипулира по някакъв начин. Тя ще има достъп до записи на телефонни разговори,
до трафични данни, до сървъри, до компютърни данни и системи, до есемеси, до съобщения през различни системи, което
очевидно включва и такива като "Фейсбук", "Вайбър" и т.н. Ще може да изисква документи и да налага запор на движими
вещи и вземания. Това решиха депутатите от комисията по енергетика в Народното събрание, които вчера приеха на второ
четене промени в Закона за енергетиката.
Според действащия закон за електронните съобщения дори прокуратурата, ДАНС, ГДБОП, цивилното и военно
разузнаване имат по-малки права. Те могат да получат трафични данни и разпечатки от телефонни разговори, но не и да
знаят тяхното съдържание. Това става след специално разрешение от наказателен съд.
КЕВР обаче ще има право на достъп и до съдържанието на това, което намери и изземе по време на проверката. След като
се сдобие със съдебно разрешение от административен съд, КЕВР ще е с развързани ръце "да изземва или получава на
хартиен, цифров или електронен носител копия и извлечения от документи, както и съществуващи записи на телефонни
разговори и предаване на данни, независимо от носителя". Дадено е правото да се изземват дори и оригиналите. КЕВР
получава достъп до "трафика на всички видове носители на компютърни данни, компютърни системи", както и "да изземва
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средствата за предаване на информация". Получават и достъп до всички видове информационни носители, включително
и сървъри". Ще могат и да се правят проверки на място, включително и на превозни средства.
"КЕВР ще може да разследва - да изисква документи и други, и правата й ще станат подобни на тези на Комисията за
защита на конкуренцията", обясни за в. "Сега" зам.-председателят на комисията Валентин Николов.
"Важно е КЕВР да контролира борсовия пазар, за да не се допускат манипулации като в началото на годината, когато цените
за фирмите бяха повишени значително", каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
С промените в Закона за енергетиката се променя и моделът на енергийния пазар. Зелените централи с мощност над 4
мегавата ще излязат на борсата, а разликата между преференциалната и пазарната цена на тока от тях ще се покрива от
фонд "Сигурност". Това ще става чрез специална премия, която ще зависи от типа централа - вятърна, соларна или водна,
и ще се определя от регулатора веднъж годишно.
Отпадна обаче възможността на регулатора да се меси в сделките при промяна на собствеността на големи фирми. Темата
стана актуална около продажбата на ЧЕЗ - оказа се, че регулаторът не може да провери кандидат-купувача "Инерком".
Може единствено да проследи дали след продажбата ангажиментите по лицензията се спазват. Затова "Обединените
патриоти" внесоха предложение КЕВР да се произнася, ако става дума за продажба на 20% от активите. То обаче не се
прие. Според министъра на енергетиката Теменужка Петкова КЕВР не може да се произнася за финансиране на сделки или
за заплаха за националната сигурност, а само за изпълнението на задълженията в лицензите. Като междинен вариант
вчера депутатите приеха регулаторът да бъде известяван при подобна голяма сделка. "По този начин ще има защита на
обществения интерес", обясни председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев.
Все пак проверка по изпълнението на лиценза ще има, тъй като тази година КЕВР планово трябва да влезе в ЧЕЗ.
ФОРМАЛНО
При пълна липса на интерес от страна на депутатите премина вчерашното изслушване на петимата кандидати за нови
членове на КЕВР. В рамките на час и половина идеите си развиха Александър Йорданов ("Обединени патриоти"), Георги
Златев ("Воля"), Евден Николов ("Воля"), Пенка Трендафилова ("Воля") и Ремзи Осман (ДПС). Те представиха концепциите
си за развитие на регулатора, но депутатите не им зададоха нито един въпрос. Тази седмица те ще бъдат изслушани и в
пленарната зала, след което депутатите ще гласуват кои четирима души ще влязат в КЕВР.
СМЕТКИ
Енергийният регулатор ще провери "Топлофикация-София" заради по-високите мартенски фактури. Пред БНР Евгения
Харитонова от КЕВР обясни, че целта е да се установи дали масово сметките за парно на столичани са по-високи, или става
дума само за фактурите на отделни потребители. Ако се установят надписани сметки, каквито съмнения имат част от
потребителите, дружеството може да бъде глобено. Днес недоволни граждани ще протестират пред сградата на
Министерството на енергетиката.
√ ГЕРБ наложи табу на темата за външния дълг
Борисов нареди на министрите си да се хвалят със смаляването на борчовете
ГЕРБ изненадващо поде вчера темата за външния дълг на страната ни - за да се похвали, че България е сред отличниците
в ЕС, което всъщност не е новост от години.
България е в челната тройка по ниска задлъжнялост, след нас са само Естония и Люксембург, обявиха в синхрон вчера
премиерът Бойко Борисов и народният представител от ГЕРБ Менда Стоянова, цитирайки новите данни на Евростат за 2017
г. Стоянова дори изчете от парламентарната трибуна декларация с призив да се "затвори" темата, че България има проблем
с дълга, и обвини БСП, че разпространява "фалшиви новини".
"От години се бяхте заели със задачата да внушите трайно на обществото, че дългът на страната ни расте, но след
вчерашния ден мисля, че трябва да замълчите и да затворим темата веднъж и завинаги, че България има проблем с дълга.
Опорната точка на БСК се спука", обърна се към левицата Стоянова. "От числата е видно, че провежданата от
правителството благоразумна фискална политика поставя България в едно от челните места в ЕС по нисък размер на
консолидирания дълг. Съотнесен към БВП, той бележи спад до ниво 25.4%, при 29% в края на 2016 г.", отбеляза Стоянова.
Вчера и премиерът Бойко Борисов подхвана темата, като призова министрите си занапред, когато отчитат успехите на
управлението, да наблягат и на ниския дълг. "Преди година слушахме как сме задължили държавата, как външният дълг
расте, как поколения напред ще плащат. Излезе докладът на Евростат. В тройката на отличниците сме в Европа", натърти
Борисов. И изчисли, че с темпото, с което работи правителството, "до края на мандата дългът ще падне до 20% от БВП",
Според данните на Евростат в края на 2017 г. с най-добро съотношение на държавния дълг спрямо БВП е Естония - 9%,
следвана от Люксембург с 23%. България е трета с 25.4 на сто.
Факт е, че задълженията на България са спаднали - от 27.321 млрд. лв. на 25.064 млрд. лв. Но е факт също, че имаше години,
когато страната ни беше втора след Естония - например през 2011 и 2014 г. Сухата статистика показва също, че повечето
страни от ЕС намаляват задлъжнялостта си. Това всъщност е съвсем нормален процес за периоди на икономически растеж,
какъвто Европа и светът преживяват сега.
По тези причини не е ясно защо управляващите внезапно решиха да започнат "рекламна кампания" за успехите си в
управлението на дълга. И раздвоението на БСП е странно, тъй като левите периодично критикуват ГЕРБ за критичните 20142015 г., когато дългът бе изпуснат от контрол, а в същото време застъпват виждането, че държавата трябва да поема повече
задължения и да харчи повече, за да стимулира икономическия растеж. Според левицата политиката на нисък дълг и нулев
дефицит не носи ползи за българската икономика, освен да се хвалим, че сме първенци в Европа.
РЕКОРДИ
Средното ниво на дълга спрямо БВП в ЕС за миналата година е 81.6%, а за страните от еврозоната - 86.7%. Най-задлъжнели
са Гърция - 178.6%, Италия - със 131.8% и Португалия - със 125.7%. Най-забележимо са свили дълга си Кипър, Малта,
Австрия, Холандия, Словения, Португалия, Ирландия и Германия - с между 9 и 4 процентни пункта.
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ТЕНДЕНЦИЯ
Данните на Евростат показват, че всички страни членки, с изключение на Люксембург и Франция, са свили държавния си
дълг, съотнесен към националните брутни вътрешни продукти. Възстановяването на европейските икономики и
ускоряването на икономическата активност в света е основна причина за по-доброто представяне на страните. Това важи
и за България. Страната ни за трета поредна година бележи ръст на БВП над 3%. Управляващата коалиция обяви още с
идването си на власт, че няма да трупа дългове и ще се стреми към бюджети без дефицити. Целта от 20% съотношение на
държавния дълг към БВП в края на мандата (2020 г.) е лесно изпълнима при очакван ръст на БВП през следващите две
години от около 3% и нулеви дефицити, както е предвидено в тригодишната бюджетна прогноза.
В. Земя
√ Няма да има удължаване на срока за Кампания 2018 по директни плащания
Не се предвижда удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за кампания 2018
г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. В предходните години подобна промяна се прилагаше след публикуван Регламент
на Европейската комисия за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане. Заместникминистърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева напомни, че към момента няма подобна необходимост,
така че заявления за подпомагане за 2018 г. ще бъдат приемани до 15 май 2018 г. без санкция за късно подаване и до 11
юни 2018 г. със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.
Досега кампанията по прием на заявления за директни плащания протича съобразно предвидените темпове като към 23
април 2018 г. oбщо са подадени около 60000 заявления. 80% от заявленията са с приключила обработка в Общинска служба
земеделие. Към днешна дата 29000 кандидати са заявили обща площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) от
1.95 млн. ха.
EconomyNews
√ Вносът на селскостопанска продукция = 3 млрд. лв.
След като в предходния материал разгледахме какво се случи в българския селскостопански износ , в настоящия обръщаме
внимание на вноса и външнотърговския баланс на страната в сектора.
Вносът в България на непреработена и първично преработена селскостопанска продукция [1] през 2015 г. възлиза на близо
3 млрд. лв. или 5,5% от общия. Стойността му е с 1% по-висока от миналогодишната, което е и шеста поредна година на
ръст. Въпреки покачването и слабата реколта при зърното - основен компонент на износа, външнотърговският баланс
остава силно положителен – близо 2 млрд. лв. За сравнение общият баланс за страната е отрицателен за над 6 млрд. лв.
Вносът представлява 37% от външнотърговския оборот (внос + износ) в разглежданите категории.

В структурата не се наблюдават драстични изменения. Продължават да преобладават направления, в които родното
производство не е достатъчно конкурентоспособно.
Най-голям дял във вноса за поредна година има свинското месо. Съществуващото вътрешно търсене и наличието на добра
суровинна база – зърното, загатват за сериозен потенциал пред местното производство. В допълнение, свинете са една от
малкото животновъдни групи, които отчитат ръст в броя на отглежданите животни през 2015 г. – с близо 9%[2]. Стойността
на вноса – 336 млн. лв., е сред най-силно намаляващите на годишна база и е най-ниската от 2010 г. насам. Влияние оказва
спада в цените на свинското месо, последвал посоката на зърнените пазари през последните две години. В същото време,
обемът нараства, достигайки връх от 110 хиляди тона.
Макар и България да е водещ износител на слънчоглед в Европа и света, със 143 млн. лв. суровината заема ключово място
и във вноса. Преобладаващата част обаче – 72 млн. лв., са за доставки на семена за посев. По-слабата миналогодишна
реколта и значително по-високите вътрешни цени направиха вносът на слънчоглед, различен от шарения и този за посев
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значително по-атрактивен за преработвателите. Над четири пъти – до 57 млн. лв., нараства стойността му, а близо пет пъти
повече е количеството – до 78 хиляди тона. Тази реакция на пазара е показателна, че родните производители няма как да
продават „срещу“ глобалните тенденции, дори при значително по-слаби местни добиви. Средните вътрешни цени в края
на март, по данни на МЗХ, са 653 лв./т. Това е не само с 12% под пика в началото на декември – 740 лв., но и с 1,5% под
нивото от същия период на 2015 г.
През изминалата година в страната са внесени над 81 хил. т. царевица за 81 млн. лв. Близо 80% от нея обаче е за посев.
Доскоро символичният внос на соя регистрира стойност над 30 млн. лв. за 2015 г. В следствие използването на културата
за покриване на новите изисквания за получаване на т.н. „зелено“ директно плащане, 4 млн. от този внос е реализиран с
доставки на семена.
Пилешкото месо е ниша с утвърдено присъствие, както в износа, така и във вноса на селскостопанска продукция, което е
показателно за динамичната среда, в която оперират производителите. Именно интензивната конкуренция е сред
предпоставките за положителната тенденция в развитието на това производство в страната. През 2015 г. са внесени
пилешко месо, разфасовки и карантии за 172 млн. лв. – стойност сходна с тази за предходната година. Подобна
конкурентна обстановка се наблюдава и при сирената, млякото, яйцата и рибата.
Говеждото месо също заема една от предните позиции в структурата на вноса. Въпреки че стойността му от 57 млн. лв. е
съизмерима с тази през 2014 г. и по-висока от предходните две години, общо за периода 2012-2015 г. тя намалява с 10%
спрямо 2008-2011 г. В количествено изражение спадът е още по-изразителен – с над една трета. Вътрешното търсене е
силно диференцирано. За висококачествено телешко за директна консумация страната разчита предимно на внос, а
местното производство тепърва прохожда. В същото време, в по-ниския клас и за преработка съществува вътрешно
предлагане, в следствие тенденцията на намаляване броя на говедата в страната - основно клане на животни с млекодайни
характеристики.
Както сектор „зеленчуци“ не успява да стъпи устойчиво на външни пазари, така и среща силен конкурентен натиск отвън.
Вносът на домати нараства през всяка една от последните 3 години, достигайки 49 млн. лв. за 2015. Въпреки това, за
периода 2012-2015 г. той остава значително под реализирания от 2008 до 2011 г. – 162 срещу 266 млн. лв. Обемът на
доставените в страната пресни домати за двата четиригодишни периода също се свива осезаемо – от 215 до 173 хил. т.
Вече утвърдено място във вноса имат също пиперките, картофите, сушените зеленчуци и някои плодове, като ябълките.
По част от водещите категории в структурата на вноса се реализира частичен реекспорт – без или с някакъв вид първична
обработка и пакетиране. За част от продукцията – кафе, палмово масло, банани, цитрусови плодове, страната няма
необходимите условия да посрещне търсенето – вътрешно и за износ. В други обаче – ориз и фасул, например, реекспортът
загатва потенциал за развитие на местно производство.
Пазарът отговаря на търсенето с предлагане от страни, където продукцията е с по-ниска цена, а често и с по-високо
качество. Това е естествено отражение на условията и специализацията в различните страни и благоприятства
потребителите. Все по-неактуално, в условията на глобален пазар, е схващането, че българското селско стопанство трябва
да произвежда всичко и за всички. В този ред на мисли вносът не бива да се демонизира. Той не е проблем, а следствие и
следва да се използва като катализатор за подобряване ефективността на стопанствата и за развитие на нови
производствени и преработвателни ниши.

Източник: НСИ
* Включва само категориите със средногодишна стойност на вноса над 5 млн. лв. за предходните 4 години.
[1] Преработената и непреработената селскостопанска продукция включва раздели от 1 до 15 в комбинираната
номенклатура на външната търговия и необработен тютюн. Анализът не обхваща хранителни продукти от
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плодове, зеленчуци, тестени изделия, колбаси, други месни храни, захарни изделия, сокове, консерви, цигари и др.,
поради по-високата степен на преработка и по-трудното разграничаване на използваните суровини.
[2] Предварителни данни на Отдел „Агростатистика“, МЗХ
Econ.bg
√ Ще си сътрудничим със Саудитска Арабия в земеделието
Споразумението ще способства за стимулиране на търговията със селскостопански продукти като улесни достъпа
до пазара на всяка от страните
Правителството утвърди подписаното през ноември 2017 г. в Рияд Споразумение за сътрудничество в областта на
земеделието, животновъдството и рибарството между българското Министерство на земеделието, храните и горите и
Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия, съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.
Документът подпомага въвеждането на нови технологии в земеделието, животновъдството и рибарството, както и
участието в изпълнението на съвместни проекти.
Споразумението ще способства за стимулиране на търговията със селскостопански продукти като улесни достъпа до пазара
на всяка от страните.
Целта е да се насърчат инвестициите в областта на земеделието, животновъдството и рибарството.
Economy.bg
√ България лидер в ЕС по жени ИТ специалисти
Почти всеки четвърти ИКТ специалист у нас е жена. Това нарежда България на първо място в ЕС с най-много дами ИКТ
специалисти за 2017, показват данни на Евростат.
Делът на жените в ИКТ сектора у нас е 26.5%. След нас остават румънците и литовците с по 25.7%.
Най-слабо представени са дамите в ИКТ сектора в Унгария (едва 8.9%) и в Чехия (9.3%).
Броят на ИКТ специалистите в държавите от ЕС е нарастнал през 2017 до 8.4 млн. души. Едва 17.2% или 1.4 млн. от тях са
жени.

България е първа в ЕС и по дял на момичетата, които изучават специалности в ИКТ сектора. Над 1.3 млн. души в ЕС са
изучавали подобни специалности през 2016. Жените определено са малцинство – един от всеки шест студенти (16,7%),
сочат данните на Евростат.
Сред страните членки делът на жените студенти в сектора варира, като най-висок е в България (33%), Румъния (31%),
Гърция и Швеция (и в двете по 29%) и Кипър (26%). Значително по-нисък е този дял в Холандия (6%), Белгия (8%) и
Люксембург (почти 10%).
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√ ЕК насърчава инвестициите в изкуствения интелект
До края на 2020 ще са необходими инвестиции от най-малко 20 милиарда евро
Европейската комисия представи поредица от мерки за засилването на конкурентоспособността на Европа в областта на
изкуствения интелект (ИИ).
Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на ИИ, да
подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка.
Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „ИИ преобразява нашия свят също
както парната машина или електричеството в миналото. Той представя нови предизвикателства, с които Европа следва да
се справи, за да може ИИ да бъде успешен и да работи в полза на всички. До края на 2020 ще са необходими инвестиции
от най-малко 20 милиарда евро. Комисията ще даде своя принос, днес ние ще предоставим стимули на научните
изследователи при разработването на следващо поколение технологии и приложения на ИИ, а също и на дружествата при
тяхното внедряване и използване.”
В областта на ИИ Европа разполага с научни изследователи, лаборатории и стартиращи предприятия на световно равнище.
ЕС също така има силни позиции в областта на роботиката и е на водещо място в света в областта на транспорта,
здравеопазването и производствените сектори, които следва да въведат ИИ, за да останат конкурентоспособни. Силната
международна конкуренция обаче изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на въвеждането
на ИИ.
Публичният и частният сектор в ЕС следва да се стремят да увеличат инвестициите в научни изследвания и иновации в
областта на ИИ и да постигнат заедно повече от 20 милиарда евро до края на 2020. В подкрепа на тези усилия Комисията
увеличава инвестициите си в размер на 1,5 милиарда евро за периода 2018-2020 по Програмата за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“. Благодарение на тази инвестиция се очаква да бъде постигнато допълнително финансиране в
размер на 2,5 милиарда евро чрез съществуващите публично-частни партньорства, например в областта на големите
информационни масиви и роботиката. Тя ще подкрепи развитието на ИИ в ключови сектори, от транспорта до
здравеопазването; тя ще свърже и укрепи европейските научноизследователски центрове в областта на ИИ и ще насърчи
изпитването и експериментирането. Комисията ще подпомага разработването на платформа за ИИ „при поискване“, която
ще осигури достъп до съответните ресурси от ИИ в ЕС за всички потребители.
Освен това ще бъдат привлечени средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции за допълнителна подкрепа
на инвестициите на дружествата и стартиращите предприятия в ИИ. С помощта на Европейския фонд за стратегически
инвестиции се цели мобилизирането на повече от 500 милиона евро инвестиции до 2020 в редица ключови сектори.
Комисията също така ще продължи усилията си по изграждане на благоприятна инвестиционна среда. Тъй като данните са
“суровината” за повечето технологии на ИИ, Комисията предлага законодателство в подкрепа на повторното използване
на данни, както и мерки за улесняване на обмена на данни. Тук спадат данни за обществените услуги и околната среда,
както и научноизследователски и здравни данни.
Със зараждането на ИИ ще бъдат създадени нови работни места, други обаче ще бъдат закрити, а повечето преобразувани. Ето защо Комисията ще насърчава държавите членки да модернизират системите си за образование и
обучение и да подкрепят прехода на пазара на труда с помощта на Европейския стълб на социалните права. Комисията ще
подкрепя партньорствата между бизнеса и образователните институции, за да бъдат привлечени и да останат в Европа
повече талантливи специалисти в областта на ИИ, ще създаде с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
специални схеми за обучение на професионалните профили и ще подпомага цифровите умения, компетентностите в
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областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и предприемачеството и творчеството.
Предложенията по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027) ще включват засилена подкрепа за
придобиването на специализирани умения в областта на цифровите технологии, включително експертни познания в
областта на ИИ.
Както при всяка друга революционна технология, някои приложения на изкуствения интелект могат да породят нови
етични и правни въпроси, свързани с отговорността или евентуалното пристрастно вземане на решения. Новите технологии
не следва да означават нови ценности. До края на 2018 Комисията ще представи насоки за етиката във връзка с
разработването на изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се вземат
предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата на Европейската група по етика
в науката и новите технологии. За да подпомогне разработването на тези насоки, Комисията ще обедини всички
заинтересовани страни в рамките на Европейски алианс за ИИ. Към средата на 2019 Комисията ще издаде насоки за
тълкуването на Директивата относно отговорността за вреди от стоки в светлината на технологичните промени, за да се
гарантира правната яснота за потребителите и производителите в случай на дефектни продукти.
Изкуственият интелект не е научна фантастика, а вече е част от нашето ежедневие — от използването на виртуален личен
асистент при организирането на деня ни до телефоните, предлагащи ни песни, които бихме могли да харесаме. Освен че
улесняват живота ни, интелигентните системи помагат за решаването на някои от най-големите световни проблеми:
лечението на хронични заболявания, борбата с климатичните промени и предвиждането на заплахи в областта на
киберсигурността. ИИ е една от най-важните стратегически технологии на 21-ви век. Европа иска да играе водеща роля в
тези промени — много от неотдавнашните открития в областта на ИИ са направени в европейски лаборатории. Около една
четвърт от цялата промишлена и на професионална обслужваща робототехника е произведена от европейски
предприятия.
Profit.bg
√ Акциите поскъпват - на фона на силните корпоративни печалби
Азиатските акции поскъпват днес, след като силните финансови резултати на компаниите разсеяха част от опасенията на
Уолстрийт относно скока при лихвите по щатския дълг. В същото време доларовият индекс се движеше близо до 3.5месечен връх.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се отдалечи от тримесечните дъна, достигнати в предходния ден, и бележи
повишение от 0.35%.
Южнокорейският KOSPI добави 1.2%, след като технологичните акции бяха подкрепени след обявената от Samsung
Electronics рекордна тримесечна печалба. Австралийският основен индекс се повиши с 0.2%, докато японският Nikkei
нарасна с 0.7%. Шанхайският основен индекс пък записа понижение от 0.3%.
Dow Jones добави 0.25% към стойността си вчера, слагайки край на петдневната си губеща серия, докато S&P 500 се повиши
с 0.18%, на фона на оптимизма около ръста на корпоративните печалби, което успя да разсее част от опасенията около
нарастващите лихви по щатските държавни облигации.
Скокът до четиригодишен връх от над 3% при 10-годишните облигации натежа над акциите - на фона на опасенията, че
нарастващите лихви може да се отразят на печалбите на компаниите. Лихвата по 10-годишните книжа нарасна до 3.035%
вчера, което бе най-високото й ниво от януари 2014 г.
По-високите лихви в САЩ издърпаха нагоре и лихвите по европейските дългови книжа, като лихвата по 10-годишните
германски облигации достигна шестседмичен връх от 0.655%, а лихвата по британските книжа нарасна до десетседмичен
връх от 1.57% тази седмица.
Доларът получи подкрепа от ръста при лихвите по държавните облигации, като доларовият индекс за последно бе на ниво
от 91.163, близо до достигнатите в сряда 91.261 пункта, което бе най-високото ниво от 12 януари.
Доларът поскъпва без почивка през по-голямата част от последната седмица, след като опасенията около търговския спор
между САЩ и Китай отслабнаха.
Еврото се разменя срещу 1.2176 долара, след като поевтиня до 1.5-месечно дъно от 1.2160. По-късно днес е месечната
среща на Европейската централна банка (ЕЦБ) за определяне на паричната политика на финансовата институция.
Очакванията на пазара до голяма степен са, че няма да бъдат внесени промени, но коментарите от страна на банката ще
бъдат следени внимателно за евентуални насоки относно ограничаването на паричните стимули.
Доларът остана почти без промяна спрямо йената на ниво от 109.360, след като пред това поскъпна до 109.490, което бе
най-високото ниво от 8 февруари насам. Цените на петрола нараснаха, на фона на вероятността за нови санкции срещу
Иран и опасенията около производството във Венецуела.
Петролът от сорта брент поскъпна с 0.6%, до 74.43 долара за барел, докато фючърсите на щатския лек суров петрол
добавиха 0.5% към цената си, до 68.38 долара за барел.
По-високите лихви и по-скъпият долар натежаха над златото, като спот цената на метала падна до петседмично дъно от 1
318.51 долара за тройунция вчера.
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