Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ Предложение: Без държавен прием в специалностите, в които има излишък от кадри
Повече от половината ни висшисти не работят по специалността си. Вместо това заемат позиции, за които дори не се
изисква диплома от университет, сочат данни на бизнеса, цитирани от NOVA.
Според прогнозата близо половината от кандидатстващите тази година зрелостници ще запишат специалност, която в
бъдеще няма да е потребна за пазара на труда заради пренасищане от кадри. Вместо това остра нужда ще има от
математици, инженери и специалисти в металургията. За да не се стига до разминаване между търсене и предлагане,
работодателите настояват за драстично съкращаване с най-малко 1/3 на местата в неприоритетните направления.
Бизнесът настоява държавата да плаща само за обучението на студенти, които ще са нужни на индустрията. „Тези млади
хора, които желаят да учат други науки, дисциплини и специалности, за които няма реализация на пазара на труда, би
следвало да си заплащат сами висшето образование”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
Приемът се преструктурира в полза на бизнеса, твърдят от просветното ведомство, но това отнемало време. „60% близо
сме намалили държавно финансирания прием в направление "администрация и управление", над 50% в направление
"икономика", обяснява министър Красимир Вълчев.
Университетите увеличават местата в приоритетните специалности. Модата обаче била друга. „Има едно царящо мнение,
че инженерите и машиностроителите ходят със сини престилки, омазани до уши с масло и грес, това въобще не е вярно.
Но все пак в мислите на кандидат-студентите това нещо витае”, разказва ректорът на ТУ-София проф. Георги Михов.
И още една идея на работодателите - държавата да покрива изцяло обучението на студента, ако той гарантира, че след
завършване ще остане да работи у нас. Твърде крайна мярка, смятат студентите. По данни на бизнеса от началото на
прехода хазната е дала близо 25 милиарда за обучение на висшисти, които в момента работят зад граница.
За повече информация вижте видеото.
Manager.bg
√ Без държавен прием за специалностите, за които има глад на кадри?
Повече от половината ни висшисти не работят по специалността си. Вместо това заемат позиции, за които дори не се
изисква диплома от университет, сочат данни на бизнеса, цитирани от Нова телевизия.
Според прогнозата близо половината от кандидатстващите тази година зрелостници ще запишат специалност, която в
бъдеще няма да е потребна за пазара на труда заради пренасищане от кадри. Вместо това остра нужда ще има от
математици, инженери и специалисти в металургията. За да не се стига до разминаване между търсене и предлагане,
работодателите настояват за драстично съкращаване с най-малко 1/3 на местата в неприоритетните направления.
Бизнесът настоява държавата да плаща само за обучението на студенти, които ще са нужни на индустрията. „Тези млади
хора, които желаят да учат други науки, дисциплини и специалности, за които няма реализация на пазара на труда, би
следвало да си заплащат сами висшето образование”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
Приемът се преструктурира в полза на бизнеса, твърдят от просветното ведомство, но това отнемало време. „60% близо
сме намалили държавно финансирания прием в направление "администрация и управление", над 50% в направление
"икономика", обяснява министър Красимир Вълчев.
Университетите увеличават местата в приоритетните специалности. Модата обаче била друга. „Има едно царящо мнение,
че инженерите и машиностроителите ходят със сини престилки, омазани до уши с масло и грес, това въобще не е вярно.
Но все пак в мислите на кандидат-студентите това нещо витае”, разказва ректорът на ТУ-София проф. Георги Михов.
И още една идея на работодателите - държавата да покрива изцяло обучението на студента, ако той гарантира, че след
завършване ще остане да работи у нас. Твърде крайна мярка, смятат студентите. По данни на бизнеса от началото на
прехода хазната е дала близо 25 милиарда за обучение на висшисти, които в момента работят зад граница.
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Cross.bg
√ С розово масло на „Българска роза” – Карлово годишно се произвеждат 2,3 млн. скъпи френски парфюми
Един от най-големите родни производители на розово масло „Българска роза" АД - Карлово е сред основните доставчици
за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато", както е известно розовото масло, 2/3
от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. Така за последните 5 години българската
компания е доставила на водещите производители на парфюми масло от роза Дамасцена, което е било вложено в над 11
млн. парфюми от световноизвестни марки.
Компанията произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай,
Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. Луксозните линии козметика на
„Българска роза" - Карлово са с качеството на най-скъпите и елитни френски брандове.
На 26 май 2018 г. „Българска роза" ще отпразнува 70-тия си юбилей по време на „Празника на розата" в Карлово. Всяка
година, в последната събота на май в родния град на Васил Левски се организира празник, който обичайно започва с
ритуала "Розобер" в розовите поля крайграда.От градините с рози празникът се пренася на централния площад на Карлово.
Там на ръце младежи носят Царицата на розите - най-красивата девойка, избрана на едноименния конкурс, а в градския
музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене.
„Българска роза" АД е основана през 1948 г. От 1997 г. фирмата е публично акционерно дружесто с основен акционер
„Стара планина Холд". Компанията е член на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,
на Международната федерация на производителите на етерични масла и аромати (IFEAT) и Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ). Марката „Българска роза" - Карлово е носител на златни медали от редица международни
изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло" от
българското патентно ведомство.
Investor.bg
√ С масло на „Българска роза” годишно се произвеждат 2,3 млн. френски парфюма
Дружеството ще отбележи тази година 70-и юбилей
Един от най-големите местни производители на розово масло - „Българска роза” АД – Карлово, е сред основните
доставчици за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно
розовото масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми.
Така за последните 5 години българската компания е доставила на водещите производители на парфюми масло от роза
Дамасцена, което е било вложено в над 11 млн. парфюми от световноизвестни марки, информира дружеството.
Компанията произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят както в цяла Европа, така и в Китай,
Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипините.
На 26 май 2018 г. „Българска роза“ ще отпразнува 70-ия си юбилей по време на Празника на розата в Карлово.
„Българска роза” АД е основана през 1948 г. От 1997 г. фирмата е публично акционерно дружество с основен акционер
„Стара планина холд”. Компанията е член на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,
на Международната федерация на производителите на етерични масла и аромати (IFEAT) и Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло“ от българското
патентно ведомство.
В. Монитор
√ 2,3 млн. френски парфюма се правят с българска роза
Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото масло, две трети от големите френски парфюмерийни
къщи произвеждат над 2,3 млн. парфюми, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Така за последните 5 години българската компания „Българска роза“ АД – Карлово е доставила на водещите
производители на парфюми масло от роза дамасцена, което е било вложено в над 11 млн. парфюми от световноизвестни
марки.
Родната фирма произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай,
Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур и Филипини.
Както „Монитор“ вече писа близо 200 розопроизводители от град Стрелча и общината излязоха на протест в събота вечер
заради ниските изкупни цени на маслодайната роза.
Местните розоберачи негодуват, че им изкупуват продукцията срещу 2.50 лева за килограм, а цената на розовото масло е
скочило шест пъти от 2000 г. насам. Според хора от Стрелча, които се занимават с отглеждането на рози, миналата година
килограм рози се е изкупувал срещу 4,50 до 5 лева.
Тази година на 26 май „Българска роза“ ще отпразнува 70-тия си юбилей по време на „Празника на розата” в Карлово.
Всяка година, в последната събота на май в родния град на Васил Левски се организира празник, който обичайно започва
с ритуала "Розобер" в розовите поля край града. От градините с рози празникът се пренася на централния площад на
Карлово. Там на ръце младежи носят Царицата на розите – най-красивата девойка, избрана на едноименния конкурс, а в
градския музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене.
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Economic.bg
√ С розово масло от Карлово годишно се произвеждат 2,3 млн. френски парфюми
На 26 май 2018 г. „Българска роза“ ще отпразнува 70-ия си юбилей по време на „Празника на розата” в Карлово
Един от най-големите родни производители на розово масло „Българска роза” АД – Карлово, е сред основните доставчици
за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото масло, 2/3
от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. Така за последните 5 години българската
компания е доставила на водещите производители на парфюми масло от роза Дамасцена, което е било вложено в над 11
млн. парфюми от световноизвестни марки.
Компанията произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай,
Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. Луксозните линии козметика на
„Българска роза” – Карлово са с качеството на най-скъпите и елитни френски брандове.
На 26 май 2018 г. „Българска роза“ ще отпразнува 70-ия си юбилей по време на „Празника на розата” в Карлово. Всяка
година, в последната събота на май в родния град на Васил Левски се организира празник, който обичайно започва с
ритуала "Розобер" в розовите поля край града. От градините с рози празникът се пренася на централния площад на
Карлово. Там на ръце младежи носят Царицата на розите – най-красивата девойка, избрана на едноименния конкурс, а в
градския музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене.
„Българска роза” АД е основана през 1948 г. От 1997 г. фирмата е публично акционерно дружество с основен акционер
„Стара планина Холд”. Компанията е член на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,
на Международната федерация на производителите на етерични масла и аромати (IFEAT) и Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ). Марката „Българска роза” – Карлово е носител на златни медали от редица международни
изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло“ от
българското патентно ведомство.
Infostock.bg
√ С розово масло на „Българска роза” се произвеждат 2,3 млн. скъпи френски парфюми
Един от най-големите родни производители на розово масло „Българска роза" АД - Карлово е сред основните доставчици
за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато", както е известно розовото масло, 2/3
от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. Така за последните 5 години българската
компания е доставила на водещите производители на парфюми масло от роза Дамасцена, което е било вложено в над 11
млн. парфюми от световноизвестни марки, съобщават от компанията.
Тя произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам,
Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. Луксозните линии козметика на „Българска роза"
- Карлово са с качеството на най-скъпите и елитни френски брандове.
На 26 май 2018 г. „Българска роза" ще отпразнува 70-тия си юбилей по време на „Празника на розата" в Карлово. Всяка
година, в последната събота на май в родния град на Васил Левски се организира празник, който обичайно започва с
ритуала "Розобер" в розовите поля край града. От градините с рози празникът се пренася на централния площад на
Карлово. Там на ръце младежи носят Царицата на розите - най-красивата девойка, избрана на едноименния конкурс, а в
градския музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене.
„Българска роза" АД е основана през 1948 г. От 1997 г. фирмата е публично акционерно дружество с основен акционер
„Стара планина Холд". Компанията е член на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,
на Международната федерация на производителите на етерични масла и аромати (IFEAT) и Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ). Марката „Българска роза" - Карлово е носител на златни медали от редица международни
изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло" от
българското патентно ведомство.

Важни обществено-икономически и политически теми

Нова ТВ
√ СРЕЩАТА НА ВЪРХА: Европа подаде ръка на Западните Балкани, но не безусловно (ОБЗОРНА)
Бяха обсъдени и редица въпроси свързани с международната политика и търговията
Исторически пробив в преговорите за името на Македония. Премиерите на Гърция и Македония са обсъдили
компромисен вариант за името при разговорите си в София. Междувременно, ЕС потвърди подкрепата си за европейската
перспектива на Западните Балкани.
За първи път от 15 години насам лидерите на общността седнаха на една маса с лидерите на Западните Балкани. Срещата
в София се проведе на фона на мащабни протести на превозвачи от цялата страна срещу т.нар. закон „Макрон”.
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Европейските лидери и по-специално Ангела Меркел и Еманюел Макрон изразиха загриженост за притесненията на
българските превозвачи.
Недоволството в София не се изчерпи с протеста на превозвачите. Музикантите от 4-те оркестъра на БНР се събраха пред
НДК, докато вътре разговаряха европейските лидери.
Срещата в София изпълни заложения дневен ред и дори надмина очакванията на анализатори, защото засегна новини,
както за България и Европа, така и международни играчи. Две други теми заплашиха да изместят тази за Западните Балкани
на срещата на върха. Те бяха свързани с Доналд Тръмп и неговите външнополитически решения. Колко обтегнати са
отношенията между ЕС и САЩ?
Междувременно, в София се проведе среща и на европейските либерали, на която председателят на ДПС заяви, че
партията му отдавна е за присъединяване на Западните Балкани към ЕС.
Европа подава ръка на Западните Балкани, но и размахва пръст. ЕС е съгласен Западните Балкани да се приобщят към
континенталния блок, защото там е тяхното място, но това няма да се случи на всяка цена. Няма да се поемат конкретни
ангажименти за срок, защото идеята е всичките държави от региона да са готови. Важно е въпросните страни да разрешат
конфликтите си.
На срещата на върха имаше и ключови послания от европейските лидери написани на кирилица. Късно снощи, след края
на форума всеки от лидерите остави своята следа върху специално изградената маса.
Следващият подобен форум ще бъде след няколко години в Хърватия, а дотогава Европа ще помни София с успеха на
срещата и присъствието на целия политически елит.
Actualno.com
√ Държавата ще субсидира обучението на 45 000 студенти следващата година
Държавата ще субсидира обучението на 45 781 студенти в 37 държавни висши училища, от тях 38 578 са за образователноквалификационни степени след средно образование. Правителството утвърди броя на приеманите за обучение студенти
и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2018-2019 година. През тази година
се очаква 56 737 младежи да завършат средно образование.
Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е посочен по висши училища, професионални направления,
специалности от регулираните професии и по форми на обучение. Съобразен е с оценката на учебната и научната дейност
на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за общественоикономическото развитие на страната.
Максималният брой студенти е определен въз основа на реализирания през миналата година субсидиран от държавата
прием и при спазване методиката за определяне на коефициент на висше училище по професионални направления.
Разрешен е прием в три новооткрити професионални направления в две висши училища.
Това са професионалните направления „Педагогика“ и „Информатика и компютърни науки“ в Техническия университет София, и „Комуникационна и компютърна техника“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
За следващата учебна година се допуска допълнителен прием в 8 професионални направления: „Математика“, „Физически
науки“, „Химически науки“, „Химически технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“, „Педагогика на
обучението по...“ и „Религия и теология“. Това са направления с намаляващ брой студенти, но важни за развитието на
отделни сектори на икономиката и обществото.
Определени са 2000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми
в български висши училища. Четиридесет са местата за докторанти. Българската държава ще осигури отново и 150 места
за обучение на граждани на Република Македония. Приемът е съобразен с предложенията на организации на българските
общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при
проведената информационна кампания в Албания, Косово, Република Македония, Молдова, Украйна и Сърбия.
С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища.
Предвидени са 10 706 места, от които 6731 след средно образование. Частните университети ще приемат 14 335 студенти,
от които 9345 след средно образование.
Местата за новите докторанти ще бъдат общо 2742. За държавните висши училища те са 2278, за частните - 154, а за
научните организации - 310. В периода на съгласуване на проекта Министерският съвет прие постановление, с което се
отлага влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.
Във връзка с това за учебната 2018-2019 г. се определя прием за обучение на студенти в задочна форма по „Право“.
√ Как ще се помага на Западните Балкани - със заеми, уточни Кристалина Георгиева
Заеми при много изгодни условия и към дейности, при които има много голяма възвръщаемост – това е помощта, която
Световната банка (СБ) смята да даде за интегрирането на Западните Балкани, по думите на бившия еврокомисар и сегашна
част от директорския борд на СБ Кристалина Георгиева.
Георгиева наблегна специално на инфраструктурните проекти и как държавите от Западните Балкани щели да получават
пари пропорционално – според това колко дълъг е съответният път, финансиран от банката, който се изплаща и с ТОЛ
система. Освен това международните банкови институции искат да премахнат излишните проверки по границите и
проверките да бъдат автоматизирани, за да се оптимизира ресурс.
Иначе сумата, за която се говори като помощ за Западните Балкани, е 10 млрд. евро, като се очертава 1 млрд. да са грантове
за изграждане на инфраструктура, предимно заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие, от
Международната банка за възстановяване и развитие. Нова телевизия представи на Георгиева справка, според която
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доходите на Западните Балкани изпреварват тези в България и последва въпросът как тогава ще помагаме на тези
държави.
Едва ли ние, българите, ще се бъркаме в джобовете си да помагаме на тези хора – тези средства ще идват от
еврофондовете, там България е нетен бенефициент (бел. ред. – т.е. взема повече, отколкото дава), беше отговорът на
Георгиева. 2/3 от богатството на света е човешкият капитал – ако искаме да сме богата страна, трябва да инвестираме в
хората, добави тя.
Георгиева коментира и думите на Доналд Тръмп, че ЕС се отнасял несправедливо в бизнес отношенията със САЩ. Трябва
да поддържаме международната търговия, тя, за щастие расте. Има обаче на гърба на световната икономика трилиони
долари дълг и трябва да се внимава при постепенното качване на лихвите, смята Георгиева.
Де факто сме член на еврозоната, но де юре - не. Поемаме всички отговорности на еврозоната, но не сме член - няма
логика в това. Така Георгиева защити позицията, че България трябва да влезе във валутния съюз на ЕС.
√ Радев: Предлагаме много добри условия за инвестиции
Необходимостта от повече гъвкавост в европейската индустриална политика и ролята на бизнеса за осигуряване на повече
заетост и подобряване на благосъстояние на гражданите, обсъдиха на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев и
представители на Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope). Това съобщиха от прессекретариата на
държавния глава. Във фокуса на разговора бяха и българските приоритети в рамките на ротационното председателство на
Съвета на ЕС и по-конкретно визията за бъдещата Многогодишна финансова рамка след 2020 г.
Според Румен Радев европейските институции и националните правителства трябва да проведат задълбочен дебат за
постигане на общи дългосрочни цели. „За да реализираме оптимална среда за развитие на бизнеса, трябва преди всичко
да формулираме стратегия с далечна перспектива със съгласувани първостепенни приоритети“, заяви държавният глава.
Той посочи конкурентоспособността, иновациите, дигитализацията, образованието и борбата с климатичните промени
като основните фактори, които трябва да бъдат включени в европейската стратегия за индустрията.
Държавният глава и европейският бизнес призоваха в преговорите на Великобритания за излизане от Европейския съюз
да се зачетат правата на всички засегнати граждани – както на работещите от ЕС на територията на Острова, така и на
британците, избрали Континента. Тема на разговора беше и присъединяването за страната ни към Европейския валутен
съюз. „Общата валута е един от фундаментите на ЕС. България стриктно изпълнява критериите от Маастрихт, поддържаме
нисък бюджетен дефицит и инфлация, бележим икономически растеж и предлагаме много добри условия за инвестиции.
Преди всичко обаче трябва да преценим как тази стъпка ще се отрази на доходите на българските граждани и да изчислим
внимателно рисковете, за да може икономиката ни да има настигащи темпове на растеж“, каза президентът.
„Способността на европейския бизнес да остане конкурентен в световен план е в интерес на нашите граждани. За да бъдем
успешни на фона на външните предизвикателства в сферата на търговията, трябва да бъдем обединени и единодушни.
BusinessEurope споделя ключовите приоритети на България в рамките на ЕС и председателството, като например
задълбочаването и усъвършенстването на Икономическия и паричен съюз, завършването на единния пазар и
дигитализацията“, заяви от своя страна президентът на Business Europe Ема Марчегаля.
BusinessEurope представлява интересите на 20 милиона малки, средни и големи предприятия от целия континент. Тя е
официално признат социален партньор на европейско ниво и обединява 39 бизнес организации от 34 европейски страни.
Investor.bg
√ ЕС инвестира в газова връзка между България и Сърбия
Тя ще позволи пренос между 1 и 1,8 млрд. куб. м природен газ в посока България-Сърбия и 0,15 млрд. куб. м от Сърбия
към България
България и Сърбия подписаха съвместен ангажимент за диверсификация на енергийните източници в региона на
Западните Балкани, за намаляване енергийната зависимост от един доминиращ доставчик и за подобряване енергийната
сигурност, съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.
Това стана в София в рамките на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, като подписи под документа положиха българският
министър на енергетиката Теменужка Петкова и сръбският й колега Александър Антич в присъствието на председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министър-председателя на България Бойко Борисов.
Това ще бъде първият интерконектор между газопреносните мрежи на двете страни. Връзката ще позволи пренос между
1 млрд. и 1,8 млрд. куб. м природен газ годишно в посока България – Сърбия, както и около 0,15 млрд. куб. м от Сърбия
към България.
Интерконекторът е част от списъка на ЕС с проекти от общ интерес и е приоритетен в рамките на Групата на високо равнище
за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа(CESEC).
Европейската комисия съдейства за изграждането на интерконектора от сръбска страна чрез безвъзмездна помощ от
предприсъединителните фондове на стойност 49,6 милиона евро.
√ IT секторът произвежда продукция за над 1,9 млрд. евро годишно
Средногодишното нарастване на стойността на произведеното е около 15%
Секторът на информационните технологии и услугите произвежда продукция за над 1,9 млрд. евро годишно.
Средногодишното нарастване на стойността на произведената продукция е около 15%. Това съобщи заместникминистърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на седмата годишна кръгла маса „Bulgarian ICT
Watch“.
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„Цитираните цифри ни дават основание да казваме, че секторът е сред най-бързо развиващите се отрасли на икономиката
и че България е лидер за Югоизточна Европа, когато говорим за информационни технологии“, допълни той, цитиран от
Министерството на икономиката.
По думите му от 2010 г. се наблюдава тенденция на повишение броя на заетите в него, като те са се увеличили почти
двойно за този период. „Същевременно обаче все още има сектори на икономиката, в които интелигентните решения и
иновациите са слабо застъпени“, акцентира Александър Манолев и допълни, че съвременните икономически
предизвикателства изискват предприемане на мерки за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и
преструктурирането ѝ в икономика, основана на знанието и иновациите.
„Затова е много важно да говорим не само за развитие на сектора на информационните и комуникационните технологии,
но и за връзката му с другите отрасли от една страна и с научните среди, от друга“, каза още той.
Планира се 10 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ да бъдат инвестирани за
подпомагане на процеса по дигитализация на българските малки и средни предприятия. През изминалата седмица
икономическото министерство е подкрепило и кампания на Google, в рамките, на която ще се обучат се обучат 15 000
предприемачи на цифрови умения, стана ясно от неговото изказване.
Кръглата маса „Bulgarian ICT Watch“ e проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и
възможностите за сътрудничество между държавата и ИТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти.
БНР
√ Форум "Кръгова икономика и чисти технологии" ще се проведе в НДК под патронажа на МОСВ
Форум "Кръгова икономика и чисти технологии" ще се проведе в НДК под патронажа на Министерството на околната среда
и водите, като част от официалния календар на Българското европредседателство.
Акцент ще бъдат възможностите за инвестиции и бизнес партньорства за създаване и развитие на технологии с
благоприятен ефект върху околната среда.
News.bg
√ ВАС отмени ОВОС за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй"
Тричленен състав на Пето отделение на Върховния административен съд - ВАС отмени оценката за въздействие на
околната среда - ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на нова ядрена
мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ "Козлодуй" на Площадка 2.
Решението по административно дело подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.
Припомняме, през 2013 година Екоминистерството одобри ОВОС за 7 блок на "Козлодуй". Оценката на качеството на
Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.
В. Сега
√ Дребни чиновници ще декларират яхти и самолети
Обединението на държавните служители се възмути от недомислиците в антикорупционния закон"
Редови държавни служители са принудени да декларират притежават ли яхти и самолети, както и други чувствителни
лични данни в неоправдано голям обем, за които няма предвидена защита. Новоприетият документ по антикорупционния
закон предизвика силна тревога и недоумение у Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС), обяви
то и поиска от депутатите да опростят декларациите.
"Служителите в администрацията ще се занимават с попълването на данни, които невинаги са разбираеми, свързани са
със затруднения при набавянето на информация и са смущаващи по своето съдържание. Сложният процес на попълването
им, независимо от указанията, също няма логично обяснение", пише в документа. Изредени са следните недостатъци:
- Трудно ще се попълва някогашната цена на придобитите имущества;
- Собствеността върху ниви и гори не е удостоверена с нотариални актове и често е с неясно разпределение на дялове
между наследниците. Ще има и случаи, в които дори служителят е в незнание, че е наследил нещо, но ще носи отговорност;
- Необяснимо е защо се декларират и средствата в пенсионните фондове, които не могат да се разходват, а и няма човек,
който да е наясно колко точно средства има в неговата партида. Подобна ще е ситуацията и със застраховките "Живот" и
др.;
- Не е ясно как да си сигурен в точността на декларираните "налични средства" на 31.12.2017 г.;
- При напускане служителят трябва да попълни отново декларацията, а след една година от напускането - още веднъж да
я подаде. Интересно как ще се залавят напусналите служители, особено ако не са в страната вече;
- Събраните колосални масиви от чувствителни данни ще изискват специални мерки за защита, които категорично не са
осигурени и ще е трудно да се съхраняват, особено в малките общини и кметствата;
- Създава се огромна група от овластени служители, които ще имат привелигирован достъп до чувствителна информация
не само за служителите, но и за целите им семейства. Кой ще контролира тях?!
ВОЙНА
"Общото усещане е, че назначавани на ниски и средни експертни позиции, те влизат автоматично в числото на
заподозрени в тежка корупция... Целият документ има излъчване на "виновен до доказване на противното".
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Дали вместо борба с корупцията, не се обяви война на брака и всички негови проявления!? Интересно би било колко
служители ще напуснат, за да не декларират имуществото на хората, които обичат.
Корупцията едва ли ще се пребори по този начин. Корупционни нагласи сред служителите се формират от примера на
техните началници и от създадената система и наложени практики, в която ги насилват понякога да се впишат, с
компромисите, които трябва да направят, за да не си загубят работата."
√ Превозвачите получиха обещания за компромис
Дали и как ще бъде променен пакетът "Мобилност", ще стане ясно след месеци
Протестиращите български превозвачи получиха обещания за евентуални компромиси в пакета "Мобилност", който
предстои да бъде гласуван в транспортната комисия на Европарламента идната седмица. Вчера те организираха акция в
столицата и в няколко града в страната срещу плановете да се наложат по-строги правила за международните превози.
Темата бе обявена за приоритетна от българските власти за срещата на върха на ЕС в София, но окончателното решение
ще дойде след месеци.
С паркирани камиони и автобуси по "Цариградско шосе" и с лозунги "Макрон, не разделяй Европа" беше съпроводена
вчера срещата на лидерите на ЕС и на Западните Балкани в София. Протестни колони бяха организирани и в Бургас, Варна,
Русе, на подходите към гранични пунктове. На тировете и автобусите бяха сложени еднотипни, видимо професионално
направени лозунги.
Среднощна среща между премиера Бойко Борисов, канцлера на Германия Ангела Меркел и френския президент Еманюел
Макрон се е провела в сряда вечерта след неформалната вечеря на европейските лидери. В нея са участвали и българските
министри на финансите и на транспорта Владислав Горанов и Ивайло Московски. На нея са били обсъдени проблемите,
свързани с новата еврорегулация на дейността на превозвачите. Според премиера Борисов са били засегнати абсолютно
всички аспекти аспекти на проблема: "Снощи до 2.30 часа с Меркел, Макрон, транспортния министър Московски,
финансовия министър, текст по текст, дума по дума сме гледали. Максимален диалог сме направили. Основният им
аргумент е, че нашите шофьори биват третирани по лош начин, не спят на хубави места, не поддържат най-добрите
хигиенни навици", обясни премиерът. Пред медиите и канцлера Меркел той обяснил, "че трябва да се намерят добри
условия за социалния проблем с превозвачите".
Вчера следобед превозвачите организираха шествие до НДК, където се провеждаше срещата за Западните Балкани. Пред
тях транспортният министър Ивайло Московски съобщи, че след срещата с Макрон и Меркел е оптимист, че пакетът
"Мобилност" ще бъде коригиран и ще бъдат обективно отразени исканията на българските автомобилни превозвачи. По
негови думи по време на разговорите са приети много голяма част от аргументите на българската страна и е била изразена
готовност да бъдат одобрени някои от предлаганите коригирани текстове. Лидерите на Германия и Франция са се
разпоредили на своите експерти да започнат работа заедно с българския екип в Комитета на постоянните представители КОРЕПЕР, за да бъде намерен възможно най-балансираният и компромисен вариант, каза по-рано премиерът Борисов.
Българските превозвачи настояват прибирането на всеки 3 седмици за почивка, както е предвидено в така наречения план
"Макрон" да не бъде задължение, а право на шофьора. Освен това се иска да се запази правото на превозвача да почива
в кабината на камиона, а не в хотел, докато не се изградят охраняемите съоръжения.
Освен с паркирани камиони мирното шествие на превозвачите в столицата започна от площад "Македония". За кратко
беше блокирана улица "Алабин", след което шофьорите се отправиха към бул. "Витоша" до НДК. Сред протестиращите
освен превозвачи имаше и възмутени граждани, дошли да подкрепят исканията им.
С паркирани камиони и автобуси превозвачите организираха шествие по столичните улици. Те носеха лозунги като:
"Европа на две скорости = на заден ход на България", "Макрон = дискриминация!", "Транспортен пакет 1 и 2 = Exit", " "Има
ли място за нашия бизнес в ЕС?", "Не на дискриминацията в ЕС", "Макрон, не убивай транспорта в България" и др. Сред
участниците в шествието обаче имаше и хора, които признаха, че са се включили инцидентно. Според други някои от
предлаганите промени са по-скоро в защита на шофьорите и предлагат по-добри условия на труд. Те също смятат, че
правителството е пропуснало повече от година, за да обсъжда проблема с останалите страни от ЕС и се е ангажирало с
темата едва на последния етап, преди текстовете да влязат за окончателно обсъждане в Европарламента.
БНТ
√ Теменужка Петкова: Проектът АЕЦ "Белене" може да бъде реализиран до 7-8 години
Нашата цел е до края на годината да бъде разработена процедурата по избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене"
и да бъде даден старт на тази процедура. Ако се тръгне в посока реализация на проекта, той може да бъде реализиран до
7-8 години. Това каза енергийният министър Теменужка Петкова.
След внесеното вчера предложение за проекта АЕЦ "Белене" най-работещият сценарий е реализация на активите, смята
Теменужка Петкова.
Това е така, защото отиваме към варианта, заложен още в началото на проекта АЕЦ "Белене". Имаме диверсифициране на
пазарния риск, реализацията на проекта е единственият начин да възстановим всички извършени до момента разходи, да
гарантираме енергийната си сигурност в дългосрочен аспект, обясни енергийният министър.
Петкова описа и другите варианти, които не са достатъчно добри за страната ни.
Единият е да не се предприема нищо по отношение на оборудването, което притежаваме и активите, които притежаваме,
близо 3 млрд. лева са парите на българските данъкоплатци, които са вложени в този проект през годините, обясни Петкова.
Ако този вариант се реализира и се върви по линията, че са дадени едни пари и няма нужда да се дават допълнителни,
това би бил най-негативният вариант, коментира още тя.
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Теменужка Петкова, енергиен министър: В перспектива се вижда, че ще има нужда от нови базови мощности не само в
България, но и в целия регион. Ако ние не използваме това оборудване и активите, които притежаваме на площадката на
АЕЦ "Белене" и всички лицензионни документи във връзка с този проект, това означава, че ние ще пропуснем една
възможност с разрешаване на въпроса с енергийната ни сигурност.
Този вариант ще означава, че БЕХ и НЕК трябва да отпишат всички тези активи и разходи, които до този момент са
извършени за "Белене", което означава, че ще има много сериозен риск за декапитализацията на НЕК, което ще доведе до
декапитализация на консолидиран база в рамките на Българския енергиен холдинг. Това означава изключително
негативни финансови последици за целия енергиен сектор, обясни енергийният министър.
Другият сценарий е да се продаде оборудването на трето лице, като тук е важна позицията на партньорите ни, които са
конструктори и производители на оборудването. Това са колегите от "Росатом".
Анализът показва, че този вариант е почти невъзможен, ако се осъществи, оборудването ще се продаде на много ниска
цена, отново загуба ще последва. Пак има риск от декапитализация на БЕХ, заяви Петкова.
Вижте целия разговор във видеото.
Капитал
√ Компании заблуждават клиенти с имена, близки до тези на инвестиционни посредници
КФН предупреди да не се дават и нареждат пари на мнимите търговци на ценни книжа
Нелицензирани компании с имена, близки до тези на лицензирани инвестиционни посредници, заблуждават потенциални
клиенти. За това предупреди Комисията за финансов надзор (КФН) в свое съобщение. "Капитал" неведнъж е писал и
разкривал различни схеми с компании, които мамят, предлагайки ценни книжа и обещавайки висока доходност.
Финансовият регулатор също излиза често с предупреждения, а понякога и с конкретни имена на компании, които
злоупотребяват и предлагат услуги без лиценз.
В момента очевидно новата тенденция е това да става чрез имена на компаниите, които могат да заблудят, че става въпрос
за лицензиран посредник. "Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник, като се
добавят означения "- ФРОНТ ОФИС" или други думи, които могат да създадат заблуда у инвеститорите, че това дружество
е надлежно лицензираният от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник", посочват от финансовия
регулатор.
В момента например има регистрирано дружество "Позитива фронт офис". За него КФН предупреди още преди година, че
извършва дейност без лиценз. Основният му капитал е едва 100 лв., а собственикът му е 24-годишният Валентин Доцов,
показва справка в ДАКСИ. Името е очевидна препратка с аналогия към това на инвестиционния посредник "Позитива",
чийто лиценз обаче КФН отне така или иначе през юни миналата година. В Търговският регистър има още две дружества с
такова разширение, които са с по 100 лв. капитал и същия предмет на дейност, но за тях изрично не е съобщено да
извършват нерегламентирана дейност.
"Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се
посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования, като се превеждат парични средства по
банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник", става ясно още от съобщението на КФН.
Затова и от КФН предупреждава инвеститорите, че получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните
отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционният посредник; банковата
сметка, по която се превеждат пари, следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционният
посредник.
"Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект
на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в
случай на несъстоятелност на дружеството", посочиха още от КФН.
Обикновено тези компании нямат сайтове - за разлика от лицензираните инвестиционни посредници. Затова всеки, който
има съмнения, че е потърсен от мним посредник, може да си направи най-малкото труда да провери в интернет дали има
такъв със сайт, да се обади в инвестиционния посредник, както и да види дали го има в регистъра на КФН.
√ Цените на зърното на международните пазари се очаква да тръгнат нагоре
Реколтата в България ще е по-висока от миналогодишната според първите прогнози
След няколко години на задържане на цените на зърното на международните пазари през 2018 г. се очаква цените да
тръгнат нагоре. Това сочи анализ на неправителствената организация Inteliagro на база предварителните оценки на
департамента по земеделие на САЩ и Европейската комисия. Очакванията са, че България ще произведе по-високи
количества пшеница и рапица през тази година (виж карето).
Първи прогнози за повишение на цените
В своя анализ "Интелиагро" посочва, че първият за пазарната 2018-2019 г. доклад за световното търсене и предлагане на
зърнени култури, който се изготвя от Департамента по земеделие на САЩ, е потвърдил очакванията за поскъпване.
"Продължителната суша в ключови райони на САЩ поставя под въпрос реколтата от пшеница, а на този етап, изглежда,
Русия няма да успее да повтори миналогодишния рекорд, отпускайки натиска върху цените на черноморския и
средиземноморския пазар", се посочва в анализа. Така в крайна сметка се очертава първи спад на преходните запаси от
зърно от 2012 г. насам.
Подобна е ситуацията и при производството на царевица. При тази култура стабилният ръст в потреблението, най-вече в
Китай, изпреварва производството поради очакван спад на площите и добивите в САЩ и може да доведе до значително
стопяване на глобалните запаси.
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От "Интелиагро" посочват обаче, че има твърде много неизвестни за степента на изменение на цените и за това ще може
да се говори с по-голяма сигурност през следващите 1-2 месеца. "Пролетниците в Северното полукълбо все още са в много
ранна фаза на развитието си и наличните прогнози са базирани предимно на исторически данни и състоянието на климата
на този етап. Есенниците пък тепърва навлизат решителен за добивите период", се посочва в анализа. Там се казва още,
че възстановяването на цените на петрола през последните години е сред факторите, подкрепящи търговията на суровина
за етанол, което е още една причина за оптимизъм в земеделието.
Спад при пшеницата в основни производители
Прогнозите сочат, че през настоящата година ще има отстъпление от миналогодишната рекордна глобална реколта от
пшеница – с 10 млн. тона (1.5%) до 748 млн. тона. Основание за това е очакването реколтата от тази култура в Русия да
намалее с 13 млн. тона на фона на постигнатия исторически рекорд в добива през миналата година. Понижение от 1 млн.
тона се очаква и за ЕС, Украйна и Казахстан. Спад ще има още и в САЩ, където продължилата няколко месеци суша се
очаква да доведе до значително по-ниски от средните добиви при зимната пшеница.
"Повечето засята пролетна пшеница и по-добрите условия за нея обаче компенсират на този етап лошите данни за
зимната", посочва "Интелиагро". На другия полюс са Австралия и Канада, където Департаментът по земеделие на САЩ
залага на ръст в производството от по 2.5 млн. тона.
На фона на по-ниската глобална реколта се очаква увеличение на потреблението, водено от засиленото търсене в Китай,
Югоизточна Азия и някои страни от Северна Африка и Близкия изток. Очакванията са то да нарасне с 10 млн. тона до
рекордните 754 млн. тона, което би означавало, че за първи път в последните шест години потреблението е изпреварило
производството, се казва в анализа. Така спадът на преходните запаси ще е с около 6 млн. тона до 264 млн. тона, но те
продължават да са високи - повече от 1/3 от глобалното потребление.
Ръст в производството на царевица, но по-високо търсене
Анализаторите посочват, че прогнозите са през тази година реколтата от царевица да бъде по-висока, но същевременно
потреблението да нараства с по-бърз темп. Така за 2018/2019 глобалната реколта се очаква да достигне 1.056 млрд. тона,
което е ръст от 2% на годишна база. По-високо производство се очаква в редица ключови страни в този сегмент - Бразилия,
Китай, Аржентина, Украйна. Същевременно спад ще има в САЩ- с около 14 млн. тона по предварителни данни, базирани
на исторически модел и според настоящите климатични условия. Реколтата в ЕС се очаква да бъде близка до
миналогодишната.
Същевременно потреблението на царевица се очаква да нарасне до 1.092 млрд. тона, което е с 23 млн. тона повече от
миналата година. Най-силен ръст се очаква в Китай - 8 млн. тона. Предвижданията са още запасите от тази култура да
намалеят в Китай и в САЩ.
Оптимизъм за реколтата в България
Първите прогнози сочат, че реколтата в България от пшеница ще бъде по-висока спрямо миналата година.
"Интелиагро" съобщава, че с тази култура са засети близо 11.4 млн. дка, което е ръст от почти 4% на годишна база,
а същевременно условията в преобладаващата част от страната към момента са благоприятни. Според първите
прогнози на ЕК добивите при пшеницата може да надхвърлят рекордните резултати от миналата година и да се
постигне среден добив от 546 кг от един декар (при 527 кг от дка за миналата година).
Оптимистични са и прогнозите за производството на рапица. Площите с тази култура са 1.9 млн. дка, което е ръст
от 10% на годишна база. Същевременно ЕК очаква средният добив да бъде 295 кг от един декар при 284 кг.
В. Монитор
√ ТУ София представи „ИзявениТЕ“ си студенти
Оборът на Formula Student, златни медалисти от различни олимпиади и състезания, участници в проекти и създатели на
приложения бяха само част от талантливите студенти на Технически Университет- София.
За първи път те бяха включени в каталог с най-изявените си студенти, който беше представен по време на церемонията
„ИзявениТЕ“. Събитието бе организирано от Студентски съвет на ТУ-София и Център „Кариера и възпитаници (алумни)“.
Сред гостите бяха и много фирми, които имаха възможността да разменят контакти свидят разработките на „ИзявениТЕ“.
Както и самите студенти да установят контакти и обменят опит със свои потенциални работодатели в неформална среда.
„Благодарение на вашите изяви нашият университет просперира. Вие сте авторитетът на ТУ.“ заяви ректорът проф.Георги
Михов по време на откриването на церемонията.
Като част от събитието присъстващите видяха демонстрация на тима на Formula Student, битка между отборът по сумо с
роботчета, роботът Nao, както и фолклорния ансамбъл към университета.
√ „Дни на роботиката“ в ТУ
На 18-ти и 19-ти май 2018 г. ще се проведат ежегодните „Дни на роботиката“ в Технически Университет – София. В тях ще
вземат участието на студенти и ученици.
Събитието ще се състои от две части – конферентна и състезателна. На 18 май (петък) от 10:00 ч. в Библиотечноинформационния център ще се проведе конферентна част. Тогава участниците ще презентират своите разработки. На
следващият ден - 19 май (събота) отново от 10:00 ч. в учебен корпус 12 ще се проведе състезателната част. Тя ще в следните
категории: шоу с дронове(SpaceR), следене на линия (собствени), следене на линия (платформа), 2D лабиринт, 3D
лабиринт, мини сумо(10x10), Еdge detector (собствени), лични разработки.
Организатори на събитието са Студентски клуб „Роботика“ и Факултет „Автоматика“ на Технически Университет – София.
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√ 108 600 заявления по директните плащания за фермерите
В Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) са регистрирани общо 108 600 броя заявления по директни
плащания, Кампания 2018 г. Почти всички от тях (около 107 000 броя) са приключени като дейност в общинските служби
по земеделие (ОСЗ) и са подписани от кандидатите. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов при откриването на новата административна сграда на Общинска служба по земеделие „София-Източна“.
На 15 май изтече срокът за подаване на заявления по директните плащания без санкция.
В 60 600 от заявленията е маркирано участие по основната схема за подпомагане на площ - СЕПП, като по схемата към
момента са декларирани почти 3,76 млн. ха.
Тази година не се наложи удължаване на сроковете, въпреки че имаше такава възможност, обработката върви с ускорени
темпове, каза още министър Порожанов. Това ще даде възможност за навременно изплащане на субсидиите към
производителите.
Новата административна сграда на Общинската служба по земеделие - Източна се намира на ул. „Бистришко шосе“, №26.
В нея ще се обслужват собственици на земи и земеделски стопани от 26 землища, което е най-голямата площ на
територията на Столична община. Сградата е оборудвана с модерен архив, който отговаря на най-високите критерии за
сигурност и пожарна безопасност.
Министър Порожанов разгледа и Националната генетична лаборатория в животновъдството. В нея ще може да се прави
ДНК анализ, който да доказва чистота на породите под селекционен контрол. „Така ще може един път завинаги да спрат
споровете кое животно е селекционно у нас и кое не е“, коментира зам.-министър Цветан Димитров.
КРОСС
√ Нов закон променя статута на Агенцията за борба с градушките
При сериозните климатични промени, които настъпват през последните години, проблемът с градушките ще става все поголям и предотвратяването им все по-сложно, коментира министърът на земеделието Румен Порожанов.
Според него единственият шанс на земеделските производители да намалят щетите от градушки е в приемането на новия
закон, който ще промени статута на Агенцията за борба с градушките и ще разшири обхвата на опазваните площи.
Това обаче е свързано и със сериозен финансов ресурс.
„Очакванията са, че при тези резки климатични промени проблемът с градушките ще е доста сериозен. В момента ние сме
заредени със съответните ракети. Имаме площадки, които покриват малко над 1/3 от земеделските площи", каза
Порожанов.
В момента агенцията изстрелва ракети от 199 площадки, каза пред „Хоризонт" директорът ѝ Ваньо Славеев в деня на
откриването на тазгодишния сезон.
„На всяка ракетна площадка заредеността е 30 ракети. Агенцията разполага с 8 хиляди 608 ракети. Преди години
статистиката показваше, че от 3 до 6 хиляди ракети е средният разход за година, но има години, в които са 14 хиляди, има
години, в които са 10 хиляди. За началото на сезона сме заредени. При необходимост ще заявим допълнително, така че
ракети ще имаме".
Придобит е нов софтуер за самолетния способ. Вече се работи с 5 радара, а не с 3. До края на годината ще бъдат монтирани
още 2 радара в Шумен и село Ярлово, каза още той и обясни:
„Тези радари извършват наблюдение на въздушното пространство на територията и съседните ни държави. Когато се види
облак с надкритични параметри, се въздейства върху него така, че да не се допуснат твърди валежи на земята. Това ни
дава възможност поне 1-2 часа преди това да знаем".
Министерството лансира нов закон, който предвижда Агенцията за борба с градушките да стане държавно предприятие,
а опазваните площи да се увеличат.
За да се разшири обхватът на опазваните площи и да се пазят не само земеделски земи, но и градовете, ще се въведе такса
„градушка". За земеделците тя ще е 50 стотинки на декар. Ще трябва да плащат и застрахователите. Идеята е да в
законопроекта е да се отделят по 0,8% годишно по каско на всеки застраховател. Целта е годишно да се събират към 5-6
милиона лева от застрахователите. На този етап обаче застрахователите са категорично против.
„Ако не бъдат включени в частта на приходната част, това означава тежестта на финансирането да се пренесе върху
земеделските производители и бюджетът, като не виждам бюджетът как би надхвърлил това, което финансира към
момента", каза Порожанов.
Към момента са подадени 12 заявления за обезщетение за 4720 декара, от които към 1500 са пшеница, към 2000 декара
са царевица и от другите култури по-малко, каза заместник-министърът Цветан Димитров.
√ По телевизиите днес
БНТ, „Денят започва"
Говори МВР. Как се пази доверието в полицаите? Говори главният секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов;
АЕЦ "Белене". Сценарии за рестарт на АЕЦ „Белене"- министър Теменужка Петкова;
Срещата на върха. Посланията и решенията след срещата на върха - гост еврокомисарят Мария Габриел;
В кадър. Истории от Западните Балкани - начало на специалната документална поредица на БНТ;
Боян Петров на върха. 3 х 8000 или разказ за силата и духа на Боян Петров
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли исторически пробив в преговорите за името на Македония? В студиото - вицепремиерът Красимир
Каракачанов;
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Провали ли се комисията за сделката с ЧЕЗ и ще бъдат ли защитени правата на българските превозвачи? Гост председателят на БСП Корнелия Нинова;
Ексклузивно - Николай Вълканов. Подобряват ли се условията за бизнес в България?;
В рубриката „Чети етикета" - кога ще бъдат забранени окончателно опасните трансмазнини и в кои храни у нас ги
има?
Нова телевизия, „Здравей, България"
След срещата на върха - отключва ли Европа вратите си за Западните Балкани?". Коментира посланикът ни в
Брюксел Димитър Цанчев;
Кристалина Георгиева - специално пред NOVA. България - на нисък старт към еврозоната. Ще ни помогне ли еврото
да излезем от "Клуба на бедните"?;
Строеж на плажа във Варна. Общината не знае чий е. На живо - ще бутнат ли постройката?;
Колите на 70 метра една от друга на магистралата. Как е възможно това? Нова вълна недоволство срещу
промените в закона за движение по пътищата;
Завинаги на върха. Срещаме ви с хората, които до последно се бориха да върнат Боян Петров у дома. Гостуват ни
режисьорът Поли Генчева и операторът Красимир Андонов.
√ Предстоящи събития в страната за 18 май 2018
София.
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 9.00 часа в зала 8 на НДК ще се проведе информационен форум „Кръгова икономика и чисти технологии". Той
ще бъде открит от Министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, от Министъра
на Околната среда и водите Нено Димов, както и от Съпредседателя на „Клийнтех България" г-н Любомир
Пейновски.
От 10.00 часа в хотел „Маринела" министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие петото издание на
Европейския минен бизнес форум, което се провежда в София като част от програмата на Българското
председателство на Съвета на ЕС.
От 10.30 часа представители на БСП ще внесат събраните подписи от Национална гражданска инициатива
държавата да отмени сделката за ЧЕЗ в КЕВР.
От 11.30 часа в зала 103 в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза" №22 ще се състои пресконференция
за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. и взетите решения на
11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС. Ще участват министърът на околната среда и водите Нено
Димов и ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. Валерия Калчева.
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще проведе работна среща с посланици от страните от ЕС,
Швейцария и САЩ. Кратки изявления за медиите са предвидени в 15.00 часа;
От 11.00 часа на ГКПП "Логодаж" министрите на отбраната на България и Република Македония Красимир
Каракачанов и Радмила Шекеринска и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще присъстват на ден за
демонстрация на способности на формирования от Специалните сили на Република България и Република
Македония.
От 9.00 часа в Дома на Европа на ул. "Г.С. Раковски" №124 българският комисар по цифрова икономика и цифрово
общество Мария Габриел ще даде брифинг за представителите на медиите за новите решения от Срещата на върха
ЕС.
От 9.00 часа в хотел „Интерконтинентал" ще се проведе Съвет на президентите на BusinessEurope.
От 10.00 часа в Технически Университет - София ще се проведат ежегодните „Дни на роботиката" с участието на
студенти и ученици.
От 10.00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ - БАН, ул. „Московска" 6А, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей ще проведе пресконференция на тема: „От традиционното към глобалното село".
От 10.30 часа в Американския колеж в София ще се състои церемонията по откриването на новия училищен център
"Америка за България". От 17.00 часа ще се проведе церемонията по завършването на Випуск 2018г.
От 11.00 часа в Националния исторически музей /НИМ/ ще бъде открита изложбата „Спасени за поколенията"
(Приносът на България за опазването на световното културно наследство).
От 11.30 часа в Столичния зоопарк в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова ще бъдe представен
нов реализиран проект на Столичния зоопарк и ще бъде даден символичен старт на честванията на Столичния
зоопарк по повод 130 годишнина от създаването му.
От 15.00 часа бул. „Витоша", между ул. „Солунска" и ул. „Узунджовска" ще се проведат Ден на способностите 2018
София (Ability Day 2018 Sofia).
От 17.30 часа Музеят на МВР ще се включи в 14-то издание на „Европейската нощ на музеите" с постоянна изложба
на тема „История на Министерството на вътрешните работи от 1879 г. до края на 20 век".
***
Благоевград.
От 11.00 часа в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще се проведе тържествено връчване на дипломите на
абсолвентите от факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт".
От 12.30 часа на площад „Македония" специалисти ендокринолози ще провеждат безплатни прегледи.
От 13.00 часа в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе тържествена церемония по
случай връчването на дипломите на випуск 2017 от Правно-историческия факултет.
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***
Бургас
От 10.00 часа ще се проведе почистване на река Ропотамо по повод 22 май -Международния ден на биологичното
разнообразие, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас организира
традиционно. Ще се включат доброволци от VІІІ клас на ПГ по дървообработване „Георги Кондолов" и студенти от
катедра „Екология" към ВУ „Проф. Асен Златаров";
От 10.00 часа в зелените площи до Морска гара ще бъде засадено вечнозелено дърво съвместно с ученици от ПГЧЕ
„Васил Левски"-Бургас по повод 115 години „Пристанище Бургас" ЕАД и 55 години от основаването на гимназията.
В 12.00 часа базов миночистач „Прибой" и граничният полицейски катер „Обзор" ще акостират на Морска гара. От
17.00 часа ще се проведе концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.В 18.00ч в Зоната за обществен
достъп до Морска гара ще е тържественото откриване и награждаване на участниците в изложбата „ПОРТ фото
БУРГАС - 115". От 19:00 ч. в Морска гара ще започне тържеството по повод годишнината.
От 14.00 часа в залата на Регионална библиотека „П.К. Яворов" - Бургас (ул. „Булаир" 10) ще се състои официалното
награждаване на победителите в ученическия конкурс за есе „България в Европейския съюз - нашето настояще и
бъдеще", организиран от Асим Адемов , член на Европейския парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ. Наградите ще
връчат Асим Адемов и кметът Димитър Николов
***
Варна.
От 14.30 часа в Музея по история на медицината ще се състои Четвъртото поредно издание на фестивал „Море и
здраве".
От 9.00 часа в Хотел Галерия Графит във Варна Българският евродепутат Емил Радев организира международна
конференция на тема: „Основни предизвикателства и тенденции при процедурите по несъстоятелност,
преструктуриране и освобождаване от дълг". Форумът, който ще се проведе във Варна, е част от програмата на
българското председателство на Съвета на ЕС. Във форума ще участва министърът на правосъдието Цецка Цачева.
***
Велико Търново.
В 16.00 часа пред зала 500 в Областна администрация - Велико Търново министърът на образованието Красимир
Вълчев ще проведе работна среща с директори на училища и детски градини, представители на синдикатите и
местната власт във Велико Търново. В 15.40 часа ще се проведе брифинг с медиите.
От 18.00 часа пред паметник „Майка България" ще се състои Флашмоб - народни танци.
***
Каварна.
От 18.30 часа в Исторически музей - Каварна ще бъде отбелязан международния ден на Музеите с Военно историческа
реконструкция на три армии участнички във Втората световна война и лекционно представяне на оръжия униформи и
бойно снаряжения.
***
Казанлък.
От 17.00 часа в Музея на Розата ще бъде открита художествена инсталация на Мариела Гемишева - „Модни обекти
в цветовете на розата".
От 17.30 часа в Музея на розата часа в присъствието на кмета Галина Стоянова ще бъде представено уникално
издание, представящо Цариците на Казанлък.
От 19.00 часа в Дома на културата „Арсенал" ще се проведе конкурс - спектакъл за избор на царица Роза 2018.
***
Кюстендил.
От 10.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе семинар за работа и съхранение на личните данни
съгласно новият Регламент на ЕС- GDPR.
От 13.00 часа в Обединен детски комплекс ще бъде организирана„Работилница по роботика".
***
Пловдив.
От 9.30 часа Регионален исторически музей - Пловдив обявява свободен вход за експозиция „Съединение на
България от 1885 г." на пл. „Съединение" №1, експозиция „Българско Възраждане" на ул. „Цанко Лавренов" №1 и
Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев" № 14. От 18.00 часа в зала „Съединение" на
пл. „Съединение" №1 ще започне вечер посветена на Минчо Кацаров.
В 12.00 часа в Дома на културата „Борис Христов" министърът на туризма Николина Ангелкова и заместникминистърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева ще участват в кръгла маса за обсъждането на
проекта „Сподели България".
***
Смолян.
От 11.00 часа на площад „Свобода" ще се проведе церемония по тържествено връчване на представителното
знаме на III ученически гвардейски отряд към Езикова гимназия „Иван Вазов" гр. Смолян, под патронажа на
Президента на Република България Румен Радев с любезното участие на националната гвардейска част.
От 13.00 часа във филиала на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян ще се проведе кръгла маса на тема: "Не на
насилието над момичета и жени" и дискусия по представянето на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция
и борба с насилието над жени и домашното насилие.
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***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка
Петрова ще участва в среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми.
Manager.bg
√ България все още на последно място в Европа по плащания с карти
Плащанията с карти бележат непрекъснат ръст в Европа, както и стремежът към дигитализация на услугите. В България
обаче продължаваме да сме последни по брой плащания с карти от глава на населението,сподели по време на първия
банково-финансов форум на сп. „Мениджър“, Стоилка Арсова, директор на дирекция „Национална картова схема“ в
„Борика“.
Това не е непременно лоша новина, защото съдържа потенциал за развиване на този тип разплащания у нас, поясни тя.
България е една от страните, регистрирани в системата за моментални плащания и преводи СЕПА, към която до момента
са се присъединили 34 държави. През нея парите достигат до получател за 10 секунди от момента на превода.
Като пример за златен стандарт в момента в областта на картовите разплащания тя посочи Дания. Това е една от найдигитализираните страни в света, като 77% от датчаните на възраст между 16 и 89 години са пазарували онлайн през 2016
година.
√ ООН: Световната икономика ще нарасне с 3,2%
Прогнозата за растежа на световната икономика е преразгледана към повишение и вече се очаква показателят да достигне
3,2 процента през 2018 и 2019 година, според разпространен днес доклад на ООН, цитиран от Франс прес.
Растежът на световната икономика изпреварва прогнозите и световният брутният вътрешен продукт (БВП) би трябвало да
надхвърли 3 процента тази и следващата година благодарение на силата на развитите страни и на като цяло
благоприятните инвестиционни условия, се посочва в доклада.
В документа се уточнява, че оценката вече е за растеж от 3,2 на сто тази и следващата година, което е преразглеждане
нагоре със съответно 0,2 и 0,1 процентни пункта спрямо предишната прогноза от 2017 година.
Растежът на световната търговия също се е ускорил, отразявайки едно общо нарастване на световното търсене, се
подчертава в документа, изготвен от отдела по икономическите въпроси на ООН.
Мултилатерализмът не е опция, той е необходимост, подчерта на пресконференция главният икономист Елиът Харис,
който отговаря за икономическото развитие в ООН.
Докладът изтъква, че "рисковете са се увеличили, както и подчертава необходимостта спешно да се решат редица
политически предизвикателства, включително заплахи за многостранната търговска система, високото неравенство и
новото повишение на въглеродните емисии", се допълва в документа.
Profit.bg
√ Цената на петрола върви към повишение в шеста поредна седмица
Азиатските акции поскъпват леко днес, на фона на предпазливостта на инвеститорите около търговските преговори между
САЩ и Китай. Доларът се търгува близо до петмесечен връх, след като лихвата по щатските 10-годишни държавни
облигации нарасна до най-високото си ниво от седем години.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи ръст от 0.1% и върви към понижение от 1% за седмицата.
Японският Nikkei добави 0.25%, южнокорейският KOSPI се повиши с 0.4%, докато австралийският основен индекс изгуби
0.15%.
Хонконгският индекс Hang Seng нарасна с 0.25%, а шанхайският се повиши с 0.3%.
Индексите на Уолстрийт отчетоха леки понижения вчера, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Китай е
станала много разглезена по отношение на търговията”.
За да свалят напрежението от Пекин, са предложили на Тръмп пакет за закупуване на американски стоки и други мерки,
насочени към намаляване на търговския дефицит с Китай с около 200 млрд. долара годишно.
При валутите доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути,
запазва позициите си при 93.498 пункта, след като вчера нарасна до петседмичен връх от 93.632 пункта.
Индексът се повиши с около 1% за седмицата, подкрепен от ръста при лихвите по щатския дълг, където лихвата по 10годишните книжа нарасна до седемгодишен връх от 3.128%.
Еврото поскъпва с 0.1%, до1.1807 долара, но се търгува недалеч от петмесечното дъно от 1.1763 долараq достигнато в
сряда. Еврото губи близо 1.2% тази седмица, което до голяма степен се дължи на политическата несигурност в Италия.
Тази седмица се появи информация, че италианските популистки парти, които ще сформират правителство, може да
помолят Европейската централна банка (ЕЦБ) да опрости част от дълга на страната, което породи опасения, че Италия може
да се откаже от финансовата дисциплина.
Доларът продължи ръста си от вчера и поскъпна до 110.990 йени, което бе най-високото му ниво от края на януари.
Щатската валута е се е оскъпила с близо 1.4% срямо йената тази седмица.
Валутите на развиващите се пазари също изгубиха позиции спрямо долара тази седмица.
Турската лира падна до рекордно ниско ниво спрямо щатската валута, бразилският реал се понижи до двегодишно дъно,
докато мексиканското песо губи над 5% този месец.
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Поевтиняването на индонезийската рупия до 2.5-годишно дъно накара централната банка на страната вчера да затегне
паричната политика за първи път от 2014 г., за да подкрепи валутата си.
При суровините фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват с 30 цента, до 79.60 долара за барел, след като вчера
цената им нарасна до 80.50 долара, което бе най-високото ниво от ноември 2014 г.
Цената на брента бележи повишение от 3% тази седмица и е на път да запише ръст в шеста поредна седмица.
Резкият спад в предлагането от страна на Венецуела, опасенията, че санкциите от страна на САЩ ще нарушат износа от от
Иран и намаляващите запаси в световен мащаб, повишиха цените на петрола с близо 20% от началото на годината.
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