Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV
√ Българските университети не трябва да имат голяма автономност
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, „Светът е бизнес“, 10.05.2018
Трябва да се намали план-приемът в университетите, да се преструктурира така, че да отговаря на търсенето на пазара на
труда, на потребностите на икономиката в България и на потребностите на българското общество. Това каза Васил Велев,
председател на УС на АИКБ, в ефира на "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков във връзка със загубите от 25 млрд. лв. на
българската икономика в годините на Прехода от емигрантските процеси.
"За това плаща обществото, за това плащат данъкоплатците, а за всичко останало да си плаща индивидът – това е
справедливо, това е правилно".
Според него за да се реализира такова предложение, трябва да се промени управлението на висшето образование.
"При нас едно неразбиране на конституцията. Там е записано, че висшите училища се ползват с академична автономия.
Това не означава феодална автономия. Автономията стигна до там, че университетите казват „дайте ни пари и не ни
питайте за какво ги харчим и как, нищо, че не отговаряме на продукцията, която се очаква от нас“. Това е абсолютен
нонсенс и няма друго място по света с такава автономия като нашата – криворазбрана. Това трябва решително да се
променя".
По думите му има причина това да е така.
"В зората на демокрацията университетите бяха прогресивните места, а държавното управление – запустеняло, старо,
ретроградно. Тогава университети получиха тази автономия. Сега е обратното. И няма място по света, където да действа
такава система като при нас".
Велев посочи, че бизнесът поставя остро този въпрос поради липсата на човешки ресурси за икономиката.
"Ако искаме да оцеляваме като общество, като нация, държава, народ, трябва да се замислим върху тези въпроси".
Той смята, че краткосрочното решение е внос на човешки ресурси, средносрочното устойчиво решение е реформа в
образованието, а дългосрочното е реформа в политиките по демография.
"Защото каквото и да правим с първите две мерки, ако демографският проблем не се реши, ние бавно ще изчезваме".
За повече информация вижте видеото.
√ Дисбалансът между образование и пазар на труда
Добрин Иванов във „В развитие“ 10.05.2018
25 млрд. лв. е загубила българската икономика от емигрантите между 1992 и 2016, сочат изчисленията на АИКБ. Това
коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Светозар Димитров. Гостът коментира какви са загубите, които
е понесла българската икономика от емигрантите между 1992 и 2016 година.
"Имахме предвид 1 млн. емигранти, които са напуснали страната в периода от 1992 до 2016. Голяма част от тях са
икономически емигранти, които са напуснали България с цел да работят в чужбина, за да получават по-високи доходи".
Не сме изследвали мотивите, а просто сме имали предвид, че тези хора не работят в България, а в чужбина и допринасят
за развитието на други икономики, а в момента българският бизнес изпитва недостиг на работна ръка, каза гостът.
Единственият изход, който може да проработи в България в краткосрочен план, е вносът на работна ръка. Средносрочната
мярка е свързана с образованието и ако мерките се забавят ще се стигне до непоправими щети, които ще бъдат видими
след 5 години, обясни събеседникът.
За повече информация вижте видеото.
Investor.bg
√ Дисбалансът между образование и пазар на труда се задълбочава, посочи експерт
Единственият изход за България в краткосрочен план е вносът на работна ръка, посочи Добрин Иванов от АИКБ
Близо 25 млрд. лева е загубила българската икономика от емигрантите между 1992 и 2016 г., които са вложени от
държавата в обучението им в средно и висше образование, показват изчисленията на АИКБ.
Това коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.
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Той пресметна какви са загубите, които е понесла българската икономика заради емигрантите между 1992 и 2016 година.
"Имахме предвид 1 милион емигранти, които са напуснали страната в периода от 1992 до 2016. Голяма част от тях са
икономически емигранти, които са напуснали България с цел да работят в чужбина, за да получават по-високи доходи,
обясни Добрин Иванов. – Не сме изследвали мотивите, а просто сме имали предвид, че тези хора не работят в България, а
в чужбина и допринасят за развитието на други икономики, а в момента българският бизнес изпитва недостиг на работна
ръка.“
Според него единственият изход, който може да проработи в България в краткосрочен план, е вносът на работна ръка.
„Средносрочната мярка е свързана с образованието и ако мерките се забавят ще се стигне до непоправими щети, които
ще бъдат видими след пет години“, смята изпълнителният директор на АИКБ.
Как да бъде подходът във висшето образование, при който бизнесът да стимулира разрешаването на проблема с липсата
на кадри? Как да задържим младите хора в България? Как да бъде върната справедливостта в обществените отношения
свързани с образованието на кадри, които след това заминават в чужбина?
В. Монитор
√ Юристът Ивелин Желязков: Работодатели и служители сами ще решават дали да използват е-досие
Училищата предлагат „престижни“ специалности без реализация на пазара на труда
Има магистърска степен по право и политология в СУ „Св. Климент Охридски“
Адвокат е от 18 години
Консултант по юридическите въпроси на АИКБ
Бивш делегат на работодателите на международната конференция в Женева
Член на надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА от 2004 г.), както и член на
Икономически и социален съвет на Р България от 2012 г.
- Г-н Желязков, правителството прие наредба за електронните досиета. Ще могат ли работодателите да уволняват
служителите си по електронен път, каквато информация се появи в публичното пространство?
- Тази наредба по никакъв начин не урежда трудови правоотношения. Тя се отнася до съхраняването на документи в
електронен вид, а не за такъв вид събития. За да има електронно досие обаче, работникът трябва предварително да е
декларирал съгласието си за това. Ако той по някаква причина не иска да комуникира по този начин, тази наредба няма да
се прилага в неговия случай. Текст „може да бъде уволнен работник по електронна поща“ в наредбата няма.
- Какво точно ще представлява електронното досие и по-практично ли ще е?
- Несъмнено ще бъде полезно. Става дума за технологична новост, която е позната отдавна на света. Идеята е документите
да бъдат съхранявани в електронен вид вместо на хартия.
- С тази електронна система се предвижда 200 хил. фирми да спестят разходи за управление. Какво се цели точно?
- Това означава, че документите няма да са вече на хартиен носител. Важно е да отбележим, че не става дума за всички
документи, а само за изрично упоменатите в наредбата. Работодателите и работникът сами ще решават дали да се
възползват от тази възможност, никой никого не задължава да я използва. Затова и синдикатите се съгласиха с този
вариант.
- По какъв начин обаче ще можем да търсим правата си, трябва ли да имаме нещо предвид?
- По абсолютно същия както и досега. Няма нищо ново, така че служителите няма от какво да се притесняват.
- А търсят ли по принцип служителите правата си, запознати ли са с тях? Какво сочи практиката ви като юрист?
- Да, но дори и да не са запознати, ако мислят, че нещо не е както трябва, се съветват с адвокати и в крайна сметка става
ясно имат ли основание за тревога. Ако преценят, че притесненията им са основателни, винаги съществува възможността
за съд. Освен това Кодексът на труда е така написан, че работникът е в максимална степен защитен.
- Какви са най-честите оплаквания, свързани с трудови правоотношения?
- Фирмите, които членуват в асоциацията ни, са изцяло в светлия сектор и не бих казал, че срещаме оплаквания за
неизплатени заплати, забавени такива, каквито се изнасят често в публичното пространство. Няма подобни случаи при нас.
- Какво трябва да знаем при постъпване на нова работа?
- Трябва да настояваме при сключване на трудово правоотношение, то да бъде регистрирано в НАП. Освен това е
необходимо работникът да познава длъжностната си характеристика.
- А какви са оплакванията на работодателите?
- Основен проблем е липсата на хора с подходяща квалификация. Ще ви дам един пример - търси се машинен инженер и
се оказва, че такъв няма. Има фирми, които търсят хора на подобни позиции вече 2 години, затова много разчитаме на
промените, които бяха направени в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, за да се отпуши системата.
Работа има, но достатъчно хора с подходяща квалификация няма. Това не се отнася само за висшисти, а и за хора на
различни позиции, дори за по-ниско квалифицирани. Най-голям недостиг има при техническите специалности – машинни
инженери, инженер-химици и т.н.
- Как може да се реши този проблем?
- Начините са няколко. Трайният е чрез промяна на нагласите в образователната система. Там обаче резултати могат да се
търсят най-рано след 5 години. Имам предвид, че училищата масово предлагат „престижни“ специалности, които обаче
впоследствие нямат реализация на пазара на труда. Всяка година завършващите висше образование от хуманитарните и
икономическите дисциплини са повече от половината от всички дипломиращи се. Точно те обаче не са най-търсените. И
обратно, за най-търсените специалности на пазара на труда приемът е в пъти по-малък от потребния. Ако това се промени,
ще имаме дългосрочен резерв. Краткосрочното решение е свързано с промените в трудовата миграция и мобилност. Те
ще дадат възможност за работа в България както на висококвалифицирани специалисти, така и на такива без висше
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образование. Друг резерв са двустранните споразумения. Имаме вече подписано такова с Армения, в процес на
приключване са преговорите с Украйна и Молдова.
- Всъщност въпросът с трудовата миграция предизвика спорове. От синдикатите са категорични, че това ще подбие
пазара на труда, има ли такава опасност?
- Като нямаме специалисти, какво да направим? Вие чули ли сте на някого да му е намалено възнаграждението, защото е
дошъл друг специалист? Аз лично не съм чувал. Няма логика работодателят да предлага на българските работници полоши условия, отколкото на чужденците. По този начин ще загуби и тези, които има. Едно е сигурно, че работник от друга
страна ще струва много по-скъпо на работодателя не заради предложената заплата, а заради разходите по пристигането
му. Т.е. българският работодател е мотивиран да наеме работници от страната ни. За да дойде един човек от чужбина, му
се плащат редица допълнителни разходи, свързани с идването му – транспорт, квартира, за членове на семейството.
Отделно има и разходи по администрирането на подобна дейност за различни видове разрешения. Така че българският
работник е предпочитан и ще продължава да бъде търсен от работодателите.
Skandal.bg
√ Васил Велев: Влизането в еврозоната ще намали лихвите по кредитите
Васил Велев е председател на Асоциацията на индустриалния капитал
Роден е на 1 април 1959 г.
Завършил е Техническия университет в София, специалност “Автоматика”
Бил е преподавател по “Управление на нестопански организации” в Университета за национално и световно стопанство
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация “Еврика”, управляващ съдружник на “БИК Холд”, а от 1999 г.
е изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД
- Г-н Велев, представители на бизнеса излязохте с предложение младите хора у нас да учат безплатно висше
образование, ако останат след това да работят в страната ни. Възможно ли е това в един свят на отворени
граници?
- Тук не става дума за някакво задължение. Това решение ще е напълно осъзнато и доброволно. Висшето образование у
нас е безплатно при определени в закона условия. Затова ние предлагаме да се определят точно такива условия. Искаме
специалностите, от които има нужда икономиката ни, да се включат в държавната поръчка. Ние имаме нужда от кадри,
които да работят в сферите, от които имаме нужда. Необходими са ни хора в различни предприятия. Всъщност идеята не
е нова, това е практика и в други страни.
- Позовахте се на чуждия опит, има ли успех в други страни една такава практика?
- Да, има. Например вече има ефект в Обединеното кралство, Македония, Хърватия. У нас такава е практиката във висшето
военно образование. Идеята ни е безплатното обучение да важи за държавна поръчка и при специалности, които са
необходими за икономиката ни. Хората, които искат да се развиват в други сфери, може да си теглят кредити или да си
заплащат обучението сами. Разликата е, че тук кредитите ще ги връща държавата, ако младият човек се реализира тук.
- Идеята ви е да се преодолее дисбалансът на пазара на труда и дефицитът на кадри в определени сфери, нали така?
- В момента наблюдаваме нелепа ситуация. Страната ни е загубила 25 млрд. лева от това, че захранва богатите държави
със свои кадри, за които сме платили ние, данъкоплатците. Затова трябва да предприемаме мерки. Ако въпросът е да се
спасяваме поединично, то и бизнесът може да го направи и да емигрира.
- Пътят обаче не е ли в това на тези млади хора да им се предложат атрактивно заплащане и добри условия за
реализация?
- Но заплащането на инженерите в момента е много по-атрактивно от това на икономистите. Въпреки това напливът за
икономисти е по-голям. Това личи и по приема в университетите. Голяма част от икономистите например се реализират на
позиции, за които не се изисква дори висше образование. Тоест ние сме изхарчили пари, за да обучаваме тези хора, а те
работят на позиции за средно образование. От една страна, твърдим, че сме бедни, а от друга - прахосваме пари и няма
кой да работи в икономиката.
- Къде са най-големите дефицити на кадри?
- У нас има най-голям недостиг на инженери - машинни, по електроника, както и на математици, физици, на IT специалисти.
Това са най-големите дефицити у нас.
- Но наскоро дори се заговори, че има обратна тенденция и че IT специалисти се завръщат у нас. Какво се случва тогава?
- Вярно е, че се завръщат, но отново не са достатъчни, за да покрият нуждите на икономиката. Вече се връщат и работници,
ножицата се затваря. Разликата е от порядъка на 4000. В началото на демократичните промени беше 40 000-50 000. Може
би ще дойде време и тенденцията ще се обърне, но поради демографски причини работната сила у нас намалява с 50 000
всяка година независимо от миграцията. И на този фон да си позволим да губим специалисти, е безотговорно.
- Какъв е недостигът на инженери?
- Недостигът е в рамките на десетки хиляди. В средносрочен план сме установили, че има недостиг на 500 000 специалисти
и работници за страната. Имам предвид следващите пет години. Този проблем няма как да се преодолее само с реформа
в образованието. Като най-бърза мярка трябва да се добави и трудовата миграция. Нужни са политики, които да
преодолеят демографската криза. В момента получаваме изобилие на висшисти с много ниско качество, и то в ненужни за
нас сфери.
- Ще се наложи да компенсирате недостига на кадри с внос от чужбина?
- Да, безспорно ще се наложи. Затова и бяха направени промените в Закона за трудовата миграция. Те влизат в сила на 23
май. Става дума за работници от Украйна, Молдова, Беларус, Виетнам. Ние имаме по-високи доходи от 70% от населението
на света. Глупаво е да се твърди, че няма кой да дойде у нас.
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- Казахте, че университети бълват огромно количество кадри с ниско качество. Къде е проблемът - в големия брой
висши учебни заведения или нерентабилните специалности?
- За първи курс има повече места от абитуриентите. Затова трябва да се намали план-приемът за тези специалности, от
които икономиката няма нужда и не се реализират на пазара на труда. В момента нямаме нужда от толкова икономисти,
юристи, администратори, пиари. В същото време е добре да се увеличат местата в природо-математическите и инженернотехнически специалности.
- Кажете като икономист кога е реалистично да влезем в т.нар. чакалня за еврото?
- България е готова отдавна за влизането в еврозоната. Дори смятаме, че приемането ни ще укрепи самата еврозона. Затова
не приемаме всякакви опити да се поставят допълнителни условия. Ние сме единствената страна във валутен борд. Това
ни прави различни от всички останали членки на валутния съюз. Дори що се отнася до изпълняване на критериите сме подобре от други членки. Ние също ще извлечем само ползи от приемането ни. Това ще намали лихвите по кредитите.
- Защо тогава се чуха страхове, че цените ще скочат драстично? Може ли да има такъв ефект?
- Нищо подобно не се е случило в други страни, няма как да се случи и у нас. Ние сме във валутен борд и реално сме
вързани за еврото от 20 години. Няма как инфлацията да се увеличи. Не виждам притеснения.
- Какво сочи анализът ви за състоянието на икономическата среда в момента?
- В момента перспективите пред икономиката ни са добри. Очакваме една добра година, дори с по-голям ръст от
миналогодишния. Имам предвид ръст на продажбите на компаниите, на доходите, поетапно се решават проблемите с
лошото регулиране. Отпадат една по една административните прегради пред бизнеса. Оптимисти сме. Това, което наймного ни притеснява, е липсата на човешки ресурс. И това е главният ограничител за по-голям ръст на икономиката.
- Намалява ли младежката безработица все пак?
- Всъщност безработица няма, има работа за всички. Има недостатъчна мобилност и недостатъчна квалификация. Но тези,
които искат да се трудят, могат да се преквалифицират или да изкарат курсове за някаква квалификация. Така че
безработица няма, има хора, на които не им се работи.
Marica.bg
√ Бизнесът: Безплатно висше при работа у нас
Бизнесът предлага висшето образование да е безплатно, ако завършилите работят определено време в страната.
„В Конституцията на Република България е записано, че при определени условия образованието във висшите държавни
училища е безплатно. Предлагаме да се определят такива условия - то да е безплатно за тези, които се реализират след
това в България или работят за български институции в чужбина”, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал. Той посочи като оптимален срок за това условие - 5 години.
Има подобни практики и в други балкански страни. Има девалвация на висшето образование - голямо количество, ниско
качество, и то лошо структурирано по професии, които са необходими, смята Велев.
По думите му, в момента повече хора завършват специалности като „Право”, „Икономика” и „Администрация”, „ПР”,
отколкото са работните места за тях, а в същото време не достигат инженери и ИТ специалисти, въпреки че в тези сфери
заплащането е доста по-високо.
Велев посочи, че завършилите технически науки и професии през миналата година са по-малко от 5 хиляди, докато в
момента се обучават 47 хил. по икономика и 20 хил. по администрация. На практика повече от половината висшисти в
последните години работят на длъжности, които не изискват висше образование.
Economic.bg
√ Държавата обмисля да финансира преквалификацията в частните фирми
Икономическият министър Емил Караниколов отбеляза, че сходни практики има в Унгария и Чехия
На българския пазар на труда може да се наблюдава съюзяване на държава и бизнес с цел задържане служителите на
работа. Това стана ясно от изказване на министъра на икономиката Емил Караниколов пред парламента.
Ресорното му министерство обмисля държавата да финансира преквалифицирането на служители в компаниите, като
единственото задължение на фирмите ще е да задържат на работа въпросните служители поне още 5 години. Караниколов
отбеляза, че вече има такива практики Унгария и Чехия и че икономическото министерство проучва техния опит в областта.
Преди дни Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с идея МОН или компаниите да кредитират
образованието на студентите по държавна поръчка в университетите. В замяна дипломираните висшисти ще трябва да
работят при работодател в България за определен срок от време. „Около 5 години според мен са един оптимален срок“,
коментира вчера председателят на АИКБ Васил Велев.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната за 11 май
Пазарджик/гр. Брацигово.
От 21.00 часа на площад „Централен" в Брацигово президентът Румен Радев ще участва в тържествената заря-проверка по
повод 142-ата годишнина от Априлската епопея.
***
София.
От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои посланика на Република Корея у нас
Шин Бу-нам с орден „Стара планина" - първа степен.
***
Каварна.
В 9.30 часа на централния площад в град Каварна вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие в 15-ия Общобългарски
младежки фолклорен събор „С България в сърцето" в Каварна. Съборът ще се проведе на 11, 12 и 13 май 2018 г. Мотото
му е „Фолклорът - най-атрактивната картичка на България".
***
София.
В 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание.
***
София.
От 9.00 в Информационния център на Европейския съюз в София (ул. „Г. С. Раковски" №124) ще се проведе среща дискусия,
посветена на иновативната социална практика „Колеж за овластяване" - същност и приложимост в български контекст.
***
София.
От 9.00 часа в Интер Експо Център Специалисти в сферата на бизнеса, финансите и дигиталните технологии от три
континента и девет държави ще бъдат гост-лектори в първата по рода си конференция за криптовалути и дигитални
финанси в България - The Crypto CONF 2018.
***
София.
От 10.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова и Н.Пр.Посланика на Азербайджан д-р Наргиз Гурбанова ще засадят
дървета в парк-музей „Врана". Засаждането на три чинари ще бъде по повод отбелязването на 100 години на
Азербайджанската демократична република.
***
София.
От 10.00 часа в сградата на Съюза на юристите в България ще се състои кръгла маса за обществено обсъждане на проекта
за изменение и допълнение на Закона защита на личните данни (ЗЗЛД).
***
София.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на църквата „Св. Стефан" - паметник на
българската държавност и духовност.
***
София.
В 11.00 часа в „София Хотел Балкан" за 21-ви път ще се проведе Националния конкурс „Учител на годината". Очаква се на
събитието да присъстват министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът на София Йорданка Фндъкова и др.
***
София.
От 12.00 часа и от 14.00 часа в Националния исторически музей ще се проведат часове по калиграфия, съпътстващи проекта
„Представителна изложба: Сакралното пространство по българските земи XV-XIX в.", реализиран с частичната финансова
подкрепа на Министерство на културата.
***
София.
В 12.00 часа зам.-кметът на София Евгени Крусев ще провери работата на фирмите по ремонта на ул. "Св. Николай
Чудотворец" и детска градина ОДЗ 15 в кв. „Надежда".
***
София.
От 12.00 часа в Столична библиотека ще се проведе Ден на отворените врати - „Библиотеката - съкровищница на словото".
Ще бъде открита документалната изложба „Прослава на св. св. Кирил и Методий", посветена на паметта на
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Първоучителите. От 8.30 до 19.30 ч. всички желаещи ще могат да получат безплатни едногодишни читателски карти и да
се запознаят с библиотеката.
***
София.
От 12.30 часа в столичното 23-то училище Народните представители от Комисията по образованието и науката и членовете
на Съвета на жените в бизнеса в България ще дадат началото на Програма за кариерно ориентиране на ученици.
Инициативата „Запознай се с бъдещето".
***
София.
От 13.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще започне конференцията „Българистиката в Европа - настояще и бъдеще".
***
София.
От 14.00 часа в Библиотечно-информационен център на Химикотехнологичен и металургичен университет ще се състои
проявата - Ден на отворени врати. Събитието е по повод 11 май - Ден на библиотекаря и на него ще присъства и писателя
Нидал Алгафари, който ще представи своите книги и ще отправи поздравления към библиотекарите.
***
София/гр. Пирдоп.
От 15.30 часа в офиса на ГЕРБ (бул. „Цар Освободител" № 45 А, ет.1) народният представител от ГЕРБ-София област
Валентин Милушев ще проведе приемна за граждани.
***
София.
От 16.00 часа в СУ „Св. Климент Охридски", Библиотека „Филологии" (Ректорат, 6 етаж), ще бъде представено четвъртото
разширяване на Зографската електронна научно-изследователска библиотека.
***
София.
От 19.00 часа ще се състои официалната церемония по награждаването Националния конкурс „Най-зелените компании в
България", който се организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите.
***
София.
В 19.30 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои тържествена церемония, на която ще бъдат отличени
победители в конкурс „Студент на годината".
***
Благоевград/с. Сатовча.
От 12.00 часа в местното читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1926" омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с кмета др Арбен Мименов и повече от 200 жители на селото, които я сезираха във връзка с режима за добив на скалнооблицовъчни материали в района
***
Благоевград.
От 13.30 часа в залите на Регионален исторически музей- Благоевград ще се проведе награждаване на отличилите се по
възрастови групи участници в областния ученически конкурс за рисунка и стихотворение „Това е моята родина".
***
Варна.
От 10.00 часа в Университетския медико дентален център (бул. „Цар Освободител" №84, етаж 5) ще се проведе кратка
пресконференция във връзка с дейностите и първи резултатите по програмата за безплатни операции за връщане на
зрението при двустранно слепи пациенти с катаракта, които имат предотвратима слепота.
***
Велико Търново/гр. Лясковец
От 11.00 часа край Петропавловския манастир до гр. Лясковец ще бъде открито седмото издание на Националния събор
на овцевъдите в България.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа пред паметника на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий ще се проведе Отбелязване на патронния
празник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".
***
Видин.
От 13.00 часа ще бъде извършено официално откриване на новата сграда на Административен съд - Видин. Кметът на
Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на церемонията.
***
Враца.
От 14.00 часа в офиса на БСП във Враца ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат изнесени данни за състоянието
на Врачанската болница.
***
Добрич.
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От 9.00 часа пред паметника на Стефан Караджа ще бъдат поднесени цветя по повод 178 години от рождението му и
патронен празник на ОУ „Стефан Караджа".
***
Добрич.
В 13.30 часа в Зала за презентации на етаж 2 на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги
Павлов" (бул. „25 септември" №98) ще се проведе пресконференция във връзка с проекта за реконструкция на гимназията.
***
Кюстендил.
От 10.00 часа в Рилския манастир заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ще отличи директори
на училища с наградата на МОН „Св. Иван Рилски".
***
Кюстендил.
От 10.00 часа в малката зала на Областна администрация ще се проведе пресконференция на „Инспекция по труда" и
„Бюро по труда" по повод предстоящата черешова кампания. - отразява Венцеслав.
***
Ловеч.
От 10.30 часа в катедралата „Св. Св. Кирил и Методий" министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков ще присъства на литургия, от където ще тръгне празнично шествие по повод празника на Ловеч. В 11.00 часа на
площад „Тодор Кирков" ще бъде издигнато тържествено знамето на Община Ловеч. От 12.00 часа в читалище „Наука - 1870
г." ще се състои Церемонията по удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч".
***
Перник/гр. Брезник.
В 13.05 часа председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов ще присъства на
откриването на паметна плоча в местността „Главан" край Брезник и ще произнесе встъпителна реч. Лидерът на БСП София Калоян Паргов също ще участва в церемонията.
***
Пловдив.
В 18.30 часа в пространството на "Отсреща", ул. "Бетовен" 12 ще бъде открита изложба " Математическите чудовища",
която е част от първите събития по проекта "Математическата сърцевина на изкуството" към официалната програма на
"Пловдив 2019".
***
Русе.
От 12.30 часа пред сградата на община Русе ще се състои инициативата „Розите на България".
***
Сандански.
От 12.00 часа в залата на община Сандански министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва в представянето на
проекта за развитие на 7 балнео- и СПА дестинации на България. В 13.15 часа е предвиден брифинг за медиите.
***
Свищов.
От 11.00 часа пред паметника на Алеко Константинов в градската градина ще се проведе Възпоменателен ден за Алеко по
повод 121 години от неговото убийство.
Investor.bg
√ 400 стартъпа ще имат достъп до 62 млн. лева еврофинансиране
До месец ще бъде открита нова процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност"
Процедура за 62 млн. лева специално за стартиращи предприятия се очаква да подпомогне близо 400 новооткрити фирми.
Тя ще бъде открита през юни по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност".
За това информира бизнеса заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на работна среща в Силистра на тема:
„Развитие на региона, инвестиции и бизнес климат“, съобщиха от пресцентъра на икономическото ведомство.
Пред местните предприемачи бяха представени възможностите за финансиране на проекти и за увеличаване на
продажбите чрез инструментите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Беше
обсъдена и възможността за изграждане на индустриална зона в града.
Икономическият заместник-министър посочи, че се работи за облекчен достъп до финансиране на малките и средните
предприятия в страната.
"Българските компании ще имат възможност да се възползват от процедури за безвъзмездно финансиране по оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за близо 400 млн. лева през настоящата година, както и
от финансовите инструменти, които се предоставят за малък и среден бизнес от Българската банка за развитие, която по
плана Юнкер ще издава до 100% гаранции по кредитите за МСП", подчерта Борисов.
По думите му Силистра е сред приоритетните области по ОПИК, а от започването ѝ към момента са сключени общо девет
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с място на изпълнение област Силистра на обща стойност
14,1 млн. лв.
"Разчитаме чрез новия подход за регионална приоритизация да получим повече проекти от регионите", каза още Лъчезар
Борисов.
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Съветникът на икономическия министър Любомир Ганчев допълни, че по програмата до края на годината предстои
процедура за подобряване на производствения капацитет, за която е заделен ресурс от 150 млн. лева за нови машини и
оборудване, а други близо 110 млн. лева са предвидени за иновации. 30 млн. лева са средствата за тази година за
създаването на клъстери.
Заместник-министърът посети и местно предприятие за производство на елеватори, верижни транспортьори,
семечистачни и зърночистачни машини, което изпълнява проект за внедряване на иновации в производството по ОПИК.
√ Започва подготовката на кадри за поддръжка на електробуси
Ученици ще се обучават в център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Професионалната
гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
До края на годината пристигат първите 20 електробуса в София и имаме нужда от специалисти, които да ги поддържат,
защото сега нямаме.
Това съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова на откриването на новия център за диагностика на електрически и
конвенционални автомобили в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, пише на сайта на
Столична община.
„Нашите основни усилия през последните години са насочени към подобряването на качеството на въздуха. Една от
важните мерки затова е стимулирането на електромобилността, както по отношение на градския транспорт, така също и
по отношение на личните превозни средства. Закупуваме нова техника и в същото време имаме нужда от специалисти,
които да я поддържат, посочи Фандъкова. – Новата техника изисква млади и добре подготвени специалисти. Столичният
авто- и електротранспорт имат сключени договори с гимназията за дуално обучение, за да може да си подготвим
специалисти, които и в момента използват базите на транспортните дружества, за да провеждат своята практика.“
Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, който присъства на събитието, обясни, че създаването на
този учебен център откроява две тенденции.
„На първо място автомобилният сектор в България се развива с изключително добри устойчиви темпове. Като оборот в
него надхвърля 1 млрд. евро, а добавената му стойност се е увеличила четири пъти за последните десет години. Това е и
един от секторите, който привлича най-много чуждестранни инвеститори именно във високотехнологичните
производства, а това показва, че тепърва ще имаме нужда от добре подготвени кадри в този сектор“, коментира Манолев.
Директорът на професионалната гимназия Теньо Стойчев разкри, че новият център е първият по рода си в страната и
подчерта, че е направен със средства на бизнес организации, Министерството на образованието и науката и самоучастие
от страна на образователната институция. Стойчев каза, че изграждането на новата придобивка струва над 200 хил. лева.
„Самият бизнес ни предостави три автомобила, от които единият е хибрид. Тук учениците ще научат всичко, свързано с
диагностиката на електрическите и конвенционални автомобили, възможните повреди“, добави директорът и каза, че
новият център е снабден с най-модерната техника, с която в момента разполага бизнесът и ученикът директно ще заема
работно място, без да има нужда от преквалификация.
√ Автомобилният сектор в България произвежда продукция за близо 1 млрд. евро
В страната има един завод за асемблиране на автомобили и около 120 предприятия за производство на компоненти
Aвтомобилният сектор в България продължава да расте с устойчиви темпове, като на годишна база произвежда продукция
за около 1 млрд. евро, а брутната му добавена стойност е нараснала 4 пъти пред последните 10 години. Това съобщи
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на
откриването на нов Учебен център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Професионалната
гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София.
Това е един от най-атрактивните високотехнологични сектори, които привличат сериозни чуждестранни инвестиции и в
него ще расте нуждата от повече, добре подготвени кадри, допълва Александър Манолев. По думите му това се осъзнава
от частния сектор и подобни проекти са доказателство, че, когато институциите, бизнесът и образованието обединят
усилия, добрите резултати не закъсняват.
Без модерно образование и здрава връзка между училищата и работодателите, е невъзможно да имаме устойчив ръст на
икономиката ни, подчерта икономическият заместник-министър и съобщи че вече е разработен образец на трудов договор
между ученик и работодател като една от стъпките за насърчаване на дуалното обучение.
В България към момента има един завод за асемблиране на автомобили и около 120 предприятия за производство на
автомобилни компоненти като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. Те създават заетост на над 23
хил. души. Характерно за сектора е неговата експортна ориентация, като водещи пазари на автомобилния бранш са
Германия, Турция, Румъния и Франция.
Новооткритият учебен център е първи по рода си, даващ възможност за изучаване устройството на електроавтомобили и
хибриди, както и за диагностика на всички видове автомобили на съвременно технологично ниво.
Той е оборудван със съдействието на водещи компании от автомобилната промишленост, като включва високоволтов
тренировъчен симулатор, работещ като реално BMW i3 превозно средство; с един хибриден и един конвенционален
автомобил BMW с бензинов двигател; лек автомобил Audi А4 със специализиран диагностичен уред; 3D стенд за
регулиране на геометрията.
Акцентът в обучението е поставен върху все по-широкото навлизане на електрическите превозни средства в съвременния
живот, както и повишаване на екологичните показатели на двигателите с вътрешно горене в съответствие с европейските
стандарти за вредни емисии.
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Капитал
√ ТЕЦ "Марица-изток 2" се отказа от 2.8 млн. лв. в полза на централата на Папазов
Държавната компания неочаквано разтрогна договора си за студен резерв, а ТЕЦ "Варна" беше единственият
кандидат на извънредния търг
ТЕЦ "Варна", която в края на 2017 г. беше продадена от CEZ като губещо предприятие, вече носи приходи на новия си
собственик - бившия транспортен министър в кабинета "Орешарски" и приближен до ДПС Данаил Папазов. С извънреден
търг на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), на който обаче не се е явил нито един друг кандидат, централата е
включена в схемата за предоставяне на студен резерв - мощности, които получават пари, за да стоят в готовност. Такива
впрочем бяха и плановете на самия Папазов, тъй като ТЕЦ-ът трудно би могъл да работи на свободния пазар заради
скъпото си производство.
Договорът на ТЕЦ-а е за предоставяне на нетна разполагаема активна мощност до 166 МВ в периода от началото на май
до края на юли. За целта ще се ползва 210-мегаватовият 6-и блок, който вече е пригоден да работи на природен газ. Цената,
с която е спечелен търгът, е 7.65 лв. на мВч при максимално допустима 7.71 лв. на мВч. Общото количество разполагаема
електроенергия, за което държавата ще плати, е 366 528 мегаватчаса (166 МВ по 24 часа на ден в продължение на 92 дни),
или малко над 2.8 млн. лв.
Излез, за да вляза
Включването на ТЕЦ "Варна" в студения резерв от 1 май е изненада, тъй като още от 2017 г. ЕСО има договори с други
централи, чийто срок е от 1 април до края на юли тази година. Предположения че Папазов ще попадне в клуба на избраните
имаше още преди Министерство на енергетиката да увеличи студения резерв от 500 на 650 мегавата средногодишно преди
месец. Това решение обаче влиза в сила чак от новия регулаторен период - 1 юли, и няма как да е повод за включването
на нови мощности отсега.
Обяснението на казуса е доста любопитно. Оказва се, че държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", чийто бивш директор Георги
Христозов сега е в ръководството на ТЕЦ "Варна", е прекратила договора си за предоставяне на студен резерв и на практика
се е отказала да получава съответните плащания, въпреки че е в лошо финансово състояние.
Именно за да попълни отворилата се дупка, ЕСО организира извънредния търг, на който се явява само ТЕЦ "Варна".
Последното е обяснимо с факта, че централите на другия играч на това поле - Христо Ковачки, вече имат договори за студен
резерв. Става дума за ТЕЦ-овете "Бобов дол" и "Марица 3", както и за "Топлофикация Русе".
Заявка за още приходи
ТЕЦ "Варна" подаде преди месец и заявление за включване в регулирания пазар на ток, от който се снабдяват всички
битови потребители и малки фирми. При средна цена за този регулаторен период от 75 лв. за мегаватчас дружеството
поиска да продава на 195.12 лв./мВтч. С одобрените промени в Закона за енергетиката обаче Комисията за енергийно и
водно регулиране вече има право да откаже квота на централата или да определи много по-ниска цена, която не се
различава с повече от 10% от прогнозната за пазара (под 70 лв./мВч от началото на годината).
News.bg
√ Докладът на комисията "ЧЕЗ" отива в пленарна зала с особено мнение
С противоречиви чувства комисията за ЧЕЗ прие доклада си. Съжаление изпитваха от ДПС. Рамадан Аталай подчерта, че
освен това депутатите от ДПС в комисията изпитвали и уважение към труда по доклада. За да влезе той в пленарна зала,
от ДПС щели да го подпишат.
Комисията по начало не беше сформирана с идеи, които да бъдат полезни за обществото, не спести критиките си Аталай.
Според него самата комисия е неудачна. Очаквахме да не правим документ, който да бъде използван за други цели,
подчерта депутатът.
С особено мнение ще подкрепим доклада, включи се и герберът Димитър Лазаров. И управляващите щели да уважат труда
на комисията. Иначе той не е съгласен, че трябва да се регламентират важни изменения на Закона за енергетиката за
правомощията на КЕВР. Няма как с нормативни и подзаконови актове да правим тази регламентация, смята Лазаров.
Идеята на Комисията за ЧЕЗ е да докажем, че България е парламентарна република, да няма съмнение, че има опити за
криене на информация, и да защитим обществения интерес, обясни червеният депутат Таско Ерменков. Докладът трябва
да се разгледа от пленарна зала.
С документа депутатите задължават Министерски съвет за извърши задълбочен анализ на изпълнението на целите на
правителството в приетата Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в срок от 1 година. До края
на годината Министерски съвет трябва да определи стратегическите обекти в сектор "Енергетика".
Припомняме, срокът на временната комисия за сделката за ЧЕЗ, която бе сформирана по настояване на БСП, изтича. Във
вторник тази седмица депутатите за първи път се опитаха да се разберат по доклада, но отложиха с два дни срока. Тогава
Жельо Бойчев се оплака, че всъщност комисията не може да има правилни заключения заради липсата на информация,
тъй като такава била отказана от страна на ЧЕЗ, купувача "Инерком" и Българската банка за възстановяване и развитие.
Самият председател на комисията Жельо Бойчев днес коментира след приемането на доклада, че не е удовлетворен, тъй
като "не изпълнихме някои от големите очаквания, които имаше към комисията" и основно да дадат отговор на въпроса кой и с какви средства купува активите на ЧЕЗ в България.
Комисията предлага на Министерски съвет да извърши цялостен анализ на изпълнението на целите, заложени в
стратегията за приватизация на ЕРП.
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Комисията възлага на БНБ да предостави информация, относно финансовите ангажименти на български банки, свързани с
тази сделка.
"Искаме да бъде направен и преглед на дейността на специалните служби в целия ход на сделката", обясни народният
представител.
"Без да знаем кой финансира сделката с ЧЕЗ, не можем да бъдем сигурни кой е купувачът", категоричен бе Бойчев. Той
заяви още, че не приема, че българските специални служби да нямат информация относно хода на сделката и кои са
ангажираните лица.
Припомняме, че след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите
в България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка
Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите
на страната към Чехия.
След избухването на скандала Гинка Върбакова заяви, че сделката за активите на ЧЕЗ може и да не минава за одобрение
от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това беше потвърдено от шефа на Комисията Иван Иванов.
От БСП започнаха подписка сред абонати на електроразпределителното дружество за спиране на сделката и поискаха
държавата да си върне контрола в енергетиката. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на
правителството и поискаха намеса на контролните органи.
Междувременно депутатите в пленарна зала гласуваха повече правомощия на КЕВР с изменения в Закона за енергетиката,
с които се дава възможност на регулатора да проверява сделки като тази между ЧЕЗ и "Инерком България".
Така Комисията за енергийно и водно регулиране ще може да поиска официален писмен отговор от чешката компания ЧЕЗ
дали сделката за продажбата на българските й активи е окончателно приключена или не. Според депутата от ГЕРБ Делян
Добрев обаче промяната няма да има отношение към сделката ЧЕЗ.
БНР
√ Китайската национална ядрена компания e потвърдила интереса си към АЕЦ "Белене"
Китайската национална ядрена компания e потвърдила инвестиционния си интерес към проекта АЕЦ "Белене". Това стана
ясно по време на среща на вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова с представители
на компанията.
Българската страна е подчертала, че евентуалната реализация на проекта ще премине през провеждане на конкурс за
избор на стратегически инвеститор.
Представителите на китайската компания са потвърдили намерението си да участват при евентуалното провеждане на
процедурата.
√ Ангелкова: Очакваме и тази година да има засилен интерес към сезонни работници от трети страни
През миналата година 3 400 сезонни работници от страни извън Европейския съюз са били наети на работа в българските
туристически обекти, а тази година се очаква броят им да се увеличи. Данните съобщи министърът на туризма Николина
Ангелкова на изложението на туристически продукти и анимации, което се проведе в Русе.
Туристическият бранш изпитва остра нужда от кадри и именно това е причината да се търсят сезонни работници и от страни
извън Европейския съюз, коментира министър Ангелкова и допълни.
"Очакваме и тази година да има засилен интерес към сезонни работници от трети страни. Най много очакваме от Украйна,
Беларус и Молдова. Имаме много засилен интерес от Филипините, Тайланд и Индонезия".
Най-много заявления са подали работодателите в курортите "Албена", "Златни пясъци" и "Слънчев бряг".
В. Монитор
√ Български учени изобретиха робот за откриване на експлозиви по корабни корпуси
Системата установява наличието на контрабанда или други чужди тела по време на движение на плавателния съд
Български учени изобретиха робот за обследване на кораби за наличието на поставени експлозиви, контрабанда или други
чужди тела по корпуса. Цивилното приложение на системата бе представено на 20-ото издание на Русенското изложение
за техника и технологии, което се откри в Русенския университет.
Разработката е дело на Института по металознание към БАН и Русенския университет, а ръководител на проекта е акад.
Стефан Воденичаров.
„Заданието близо 10 години стоеше в Института за морски изследвания към Пентагона като нерешима задача, тъй като се
търсеше решение за робот, който може да се движи по корпуса на корабите по време на тяхното плаване. Имало е опити,
но неуспешни. Вече сме подали заявка за патент. Получихме отговор от патентната комисия, че няма друго такова
съществуващо изобретение, така че не нарушаваме никакви патенти и сме в очакване на експертизата“, обясни проф.
Даниел Братанов от Русенския университет, който е в научния екип.
Роботът тежи 35 килограма и може да работи под и над вода както на батерии, така и с електрическо захранване от 110 до
240 волта. Поставя се по средата на корабния корпус, а 200-метров кабел, с който е свързан към бордовото захранване, му
позволява да се движи вертикално и хоризонтално по повърхността. Системата може да обследва и вътрешната страна на
корпуса.
„Идеята ни е проверката да се извършва при самото движение. През последните години изискванията за сигурност при
влизането на един кораб в пристанище са много високи. Всеки съд преди да навлезе в акваторията на пристанището, чака
да бъде обследван от водолази за наличието на контрабанда, експлозиви или нещо друго, залепено на корпуса.
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Целта на нашата разработка е, когато корабът навлезе в акваторията да се постави по един робот от всяка страна на корпуса
и докато съдът се придвижва към пристанището, да се извърши проверката. Това изключително много ще се намали
времето за престой от една страна, а от друга - няма никакъв риск за живота на водолаза и ще го предпази от опасни
течения или акули например“, обясни проф. Братанов.
Досега към разработката са проявили интерес от две големи корабни компании в Панама и Малайзия. Роботът бе показан
на президентите на България, Австрия и Румъния при посещението им в Русе миналата седмица.
√ ЖП отсечките ни влизат в "пътя на коприната"
Като продължение на "пътя на коприната" от Китай предстои да се изгради двойна жп линия за скоростен влак между
Одрин и Истанбул, с идеята да продължи през Пловдив до София.
Това съобщи областният управител на Одрин Гюнай Йоздемир пред представители на български медии, цитиран от БТА.
Гюнай Йоздемир определи Пловдив като важен за Одрин предвид логистичната позиция, която има по отношение на
автомобилния и жп транспорт. За целта с приоритет ще се развива жп гарата на граничния пункт Капъкуле, за да може да
поддържа трафика и на скоростните влакове, и на товарните. Линиите ще се триблират, тъй като товарните ще се изведат
за движение по отделна линия, обясни областният управител.
С пари от бюджета и еврофондовете през последните години се обновява жп линията от столицата до Свиленград.
По отношение на огромните опашки от ТИР-ве по границите Гюнай Йоздемир каза, че за да се справят с този проблем, ще
трябва да се изчака разширяването на инфраструктурата на граничния пункт, а за в бъдеще - превозът на товари да се
пренасочи по жп линиите. За това вече има направени постъпки в двустранните разговори между двете държави на ниво
министри, уточни Йоздемир.
В. Сега
√ Правителството готви облекчения за купуване на земя от чужденци
Кандидатите ще трябва да обещаят да направят инвестиции и ако не ги реализират, терените ще им бъдат
отнемани, обясни министърът на икономиката
Правителството се готви да отслаби ограниченията върху продажбата на българска земеделска земя на чужденци.
Министерството на икономиката планира законодателни промени, с които да се разреши на компании от ЕС, получили
сертификати за инвеститор от родната агенция по инвестициите, да купуват ниви. Условието е предварително да дадат
съгласието си, че могат да ги изгубят, ако не изпълнят поетите инвестиционни ангажименти в 3-годишен срок.
Това стана ясно от изслушване на икономическия министър Емил Караниколов, повикан в парламента по искане на
депутатите от ГЕРБ. Като част от кампанията за популяризиране на успехите на кабинета в първата година на управлението
му той трябваше да отговаря на въпроси за актуалното състояние на бизнес климата в България. Изслушването бе
предавано пряко по обществените медии.
Продажбата на земя е една от мерките, които според Караниколов ще засилят интереса на чуждестранните инвеститори
към нашата страна. Министърът се аргументира с опита на съседни държави, но не посочи конкретни примери. "Трябва да
видим съседните ни държави. Някои от тях, разбира се, не са в ЕС, но дават дори безплатно земя за потенциални
инвеститори. Земеделската земя, ще кажете, е страшен проблем. Добре, защо да не даваме земеделска земя, да
продаваме" каза министърът. Той подчерта, че съответното законодателно предложение ще бъде внесено съвсем скоро.
Идеята чужденците да връщат земите, ако не изпълнят инвестиционните си обещания, може да бъде приложена само ако
те купуват общински или държавни земи. Това няма как да се случи при сделки с частни лица.
Спорът за продажба на земеделска земя у нас върви още от приемането на страната ни в ЕС. В момента за придобиването
й се изисква уседналост от 5 години. Правилото беше въведено през 2014 г. През миналата година земеделското
министерство поиска това изискване да отпадне. Причината беше, че Европейската комисия откри наказателна процедура
срещу България заради нарушение на правилата за свободно движение на стоки, капитали и хора в ЕС. Предложението
провокира остри политически реакции и правилото за уседналост остана въпреки заплахата от сериозни финансови
санкции. В края на миналата година от земеделското министерство обявиха, че ще предложат изцяло нов кодекс за
поземлените отношения в страната, който трябва да бъде готов до есента на тази година.
Въпросът за привличане на повече чуждестранни инвестиции беше повдигнат от депутати от БСП и ДПС, които посочиха,
че обемът им спада, и поискаха да разберат какви мерки взема правителството. Караниколов отказа да признае, че
инвестициите трайно намаляват. По думите му имало "различни справки" - преди два месеца данните показвали, че през
2017 г. имало ръст с над 35% в сравнение с 2016 г., ала преди 3 седмици излязла друга информация - около 5% по-малко,
отколкото през 2016 г. Той призова да се изчакат окончателните данни.
Караниколов се опита да изкара спадащите инвестиции като добра новина. Потокът на инвестициите отразявал
оперативни финансови трансакции, включително извън България - например парите, с които местните предприятия
изплащали заеми в чужбина или дивиденти на компанията майка. "В този смисъл дори при по-висок размер на преките
чуждестранни инвестиции може да се наблюдава отрицателен размер на показателя", заключи министърът. И се похвали,
че "отчитаме тенденции на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните
услуги". По негови данни общо предвидените инвестиции през първата година от мандата на правителството били за 800
милиона евро и щели да доведат до откриването на 3500 работни места.
Отговорите на Караниколов не задоволиха опозицията, според която правителството не прави достатъчно, за да намали
разликата в икономическото развитие между България и останалите членове на ЕС. "Седнете ключовите министри и
направете една инвестиционна програма чрез публично-частно партньорство. Може да се движим правилно, но това
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движение е толкова бавно, че в края на мандата ще отчетете по-голяма разлика в сравнение с Румъния и другите страни",
предупреди соцдепутатът Румен Гечев.
От ГЕРБ обаче констатираха, че министърът представил "доста обнадеждаваща картина". "Не слушайте опозицията. Те са
способни на бялото да кажат черно. Не разбирам как може при най-висок икономически растеж в Централна и Източна
Европа да кажеш от тази трибуна, че нещата са трагедия", заяви Делян Добрев, който оглавяваше икономическото
ведомство в първия кабинет "Борисов". Но препоръча, че "тези отлични показатели не бива да успокояват", и поиска мерки
за ускоряване на растежа.
РЕЗУЛТАТИ
През 2017 г. в българската икономика са привлечени 901.9 млн. евро чужди капитали, което в сравнение с 2016 г. е с 241.7
млн. евро повече, сочат предварителните данни на БНБ. Въпреки положителния тренд размерът на чуждите инвестиции е
далеч от нивото им през 2014 и 2015 г., когато бяха отчетени съответно над 1.1 млрд. и 2.4 млрд. евро. При това ръстът
през 2017 г. се дължи основно на повечето заеми, които са поели българските подразделения на чуждите инвеститори такива са над половината от привлечените капитали - 482 млн. евро. 2018 г. също започна слабо за преките чужди
инвестиции. За първите два месеца те са 204 млн. евро. Това е със 148 млн. евро по-малко от същия период на миналата
година. По-голямата част от тях - 191.6 млн. евро, са заеми, предоставени от компаниите майки, които после българските
дружества трябва да връщат. Привлеченият дялов капитал, който е най-сигурното проявление на дългосрочно
инвестиционно намерение, е едва 13.4 млн. евро.
√ София и ЕК ще търсят компромис за европравилата за мобилност
Премиерът Борисов се оплакал на Меркел и Макрон, че страната ни ще губи по 16 млрд. лв. годишно
Европейските правила за мобилност, които предизвикаха недоволството на българските транспортни фирми, не целят да
ги ощетят, заяви ръководителят на представителството на ЕК в България Огнян Златев, цитиран от БНР. Той поясни, че
компромисен вариант ще се търси следващата седмица, когато у нас ще пристигне еврокомисарят по транспорта Виолета
Булц. Златев не се ангажира какъв компромис може да се направи и докъде е склонна държавата ни да отстъпи пред
предложените мерки - шофьорите да се прибират по родните си места на всеки три седмици, да спят извън кабините и др.,
както е заложено в пакета "Мобилност", който предстои да бъде одобрен от Европарламента. "Изходните позиции ги
знаем, но да видим в самия разговор как ще протекат нещата", каза още той. От българския транспортен бранш вече
обявиха, че ще протестират в София по време на срещата на върха ЕС-Западни Балкани.
Въпроса за европейските правила за мобилност е обсъдил българският премиер Бойко Борисов с германския канцлер
Ангела Меркел и с френския президент Еманюел Макрон в град Аахен, съобщиха от правителствената пресслужба. Те
присъстваха на церемонията по връчването на престижната награда "Карл Велики" на Макрон. Борисов изтъкнал, че
страната ни ще губи 16 млрд. лева годишно, ако европредложенията бъдат приети. Канцлерът Меркел изразила разбиране
за притесненията на българската страна и посочила, че трябва да се намери приемливо решение за всички държави в ЕС.
Френският президент Еманюел Макрон пък се ангажирал да се чуят по телефона, за да обсъдят темата.
Двигател на промените в транспортния сектор е Франция и затова предложението е известно като закона "Макрон". Той
има подкрепата на Германия, Австрия и Италия. Макрон и Борисов обсъждаха въпроса през август м.г., когато френският
президент беше на визита във Варна. Тогава българският министър-председател Борисов изрази готовност България да
подкрепи плановете на френския президент Еманюел Макрон за затягане на европейските правила по отношение на т.нар.
командировани работници от по-бедните страни на ЕС. В сряда обаче правителството обяви, че подкрепя исканията на
българските превозвачи за отхвърляне на спорните промени. Срещу тях също са Полша, Румъния, Словения, Хърватия,
Унгария и Литва.
СРЕЩА
В Аахен премиерът Бойко Борисов разговаря и с управителя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги,
съобщиха от правителствената пресслужба. Двамата са обсъдили готовността на България за членство в еврозоната, като
по време на срещата били отбелязани добрите макроикономически, фискални и финансови показатели на страната.
Изтъкнато било също отличното сътрудничество между ЕЦБ, Министерството на финансите и БНБ.
√ Банките не вземат такси при внасяне на суми до 4161 лв.
4161 лв. е средната сума, до която банките не взимат такса при внасяне на пари по разплащателна сметка. Това показват
данните на БНБ за средния размер на таксите върху банковите услуги, събирани през 2017 г. Парадоксът е, че за една
година този праг е паднал с 433 лв. През 2016 г. внасянето на пари без такса по разплащателна сметка е било безплатно за
средна сума до 4594 лв.
Данните потвърждават тенденцията, че да се държат пари в банка, струва все по-скъпо на вложителите. Освен че лихвите
по депозитите паднаха почти до нулеви нива от повече от година насам, трезорите налагат все по-солени и всевъзможни
такси и комисиони върху всяка една операция с парите по сметките на вложителите. Такси и комисиони се начисляват при
откриване на сметка, за обслужването й всеки месец, при теглене на пари от нея, както и при внасяне, при нареждане на
преводи и при закриване на сметка, ако това се случва до 12 месеца от откриването й.
Справка в тарифите на три от големите банки у нас - Банка ДСК, Уникредит Булбанк и Първа инвестиционна банка, показва,
че при внасяне над определена сума всички начисляват по 0.1% такса върху превишението, като таксата не може да
надхвърля 200 лв. Трезорите си поставят и минимум, под който не може да падне таксата - 3 лв.
Така например прагът без такса при внасяне на пари в Банка ДСК и в Уникредит Булбанк е 3000 лв., а при ПИБ - 5000 лв.
Двойно по-висока такса (0.2%) събира ДСК за внасяне на суми над 3000 лв., когато купюрите са неописани и "неоформени",
а когато вносителят не е титуляр - 0.25%. Уникредит Булбанк начислява такса и при броене на монети.
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Тегленето на пари също води до допълнителни разходи - при това не само когато се теглят средства от депозитна сметка
преди падежа. При теглене в брой от разплащателна сметка в офис на банката таксата е средно 0.2% върху суми до 1000
лв., показват данните на БНБ за 2017 г.
По-голямата част от банките обаче налагат допълнителни условия. Така например Банка ДСК начислява 0.5% за суми над
2000 лв., ако тегленето е без предизвестие. Същата такса от 0.5% налага и Уникредит Булбанк за теглене на суми над 1000
лв., но все пак поставя таван до 600 лв. ПИБ пък начислява 10 лв. плюс 0.5% от сумата, когато без заявка се теглят суми над
5000 лв.
Profit.bg
√ Азиатските акции близо до триседмичен връх, доларът поевтинява
Азиатските пазари започнаха деня с ръст, а доларът поевтинява, след като по-ниската от очакваната инфлация в САЩ се
отрази на очакванията за по-бързо вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв.
Инвеститорските нагласи също така получиха лек импулс, след като президентът на САЩ, Доналд Тръмп, каза, че се надява
силно, че ще “направи нещо много смислено” за да ограничи ядрените амбиции на Северна Корея на срещата си с Ким
Чен-ун в Сингапур през следващия месец.
Ясните признаци за затоплящите се отношения на Корейския полуостров и вероятността за експанзионистични парични
политики в повечето развити държави подпомогнаха апетита към риск, въпреки че притесненията около търговските
отношения между Китай и САЩ и нарастващото напрежение в Близкия изток остават.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна във втори пореден ден, доближавайки се до триседмични върхове.
Японският Nikkei добави 0.7%, докато южнокорейският KOSPI се повиши с 0.6%. Основните индекси в Австралия и Нова
Зеландия нараснаха с по 0.2%.
На Уолстрийт вчера Dow Jones затвори с 0.8% нагоре, Nasdaq добави 0.89%, а S&P 500 се повиши с 0.9%, пробивайки
ключовата подкрепа при 2 717 пункта.
Акциите поскъпнаха, след като инвеститорите ограничиха очакванията си за четири вдигания на лихвите от страна на Фед,
на фона на изнесените данни за инфлацията. Централната банка на САЩ вече вдигна веднъж лихвите тази година и се
очаква да го направи още на два пъти през 2018 г.
Индексът на потребителските цени в САЩ се е повишил с 0.2% миналия месец, под прогнозите на анализаторите за ръст с
0.3%.
Доларът записа най-големия си спад от края на март спрямо кошница от няколко други основни валути, докато
мексиканското песо и бразилският реал скочиха с по над 1% след излизането на данните за инфлацията.
Британският паунд падна до четиримесечно дъно спрямо долара, след като Централната банка на Англия остави лихвите
без промяна. Паундът за последно се търгуваше срещу 1.3517 долара, точно над достигнатото вчера дъно от 1.3457.
В петък доларовият индекс записа леко повишение, докато еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1915 долара.
Японската йена поевтиня до 109.52 йени за долар.
При суровините спот цената на златото се задържа на ниво от 1 320 долара за тройунция.
Петролът се търгуваше близо до многогодишни върхове, на фона на опасенията около предлагането, след като Тръмп
изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран и възобнови санкциите.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпват с 14 цента, до 71.5 долара за барел. Петролът от сорта брент за последно
се търгуваше на цена от 77.47 долара за барел, след като по-рано през деня поскъпна до 78 долара, което бе най-високата
цена от ноември 2014 г.
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