Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ ДАНС внедрява тайни агенти в частни фирми?
Промени в закона предвиждат ДАНС да получи правото да внедрява агенти под прикритие в частни фирми. Целта на
служителите ще бъде да следят за нередности и злоупотреби. Идеята е всичко това да се случва без знанието на
собственика на съответната компания.
„Смущаващото в тези текстове е, че отсъства съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас. Използването на
специални разузнавателни средства (СРС) се разрешава от съда, а внедряването на агенти ще става без знанието и
съгласието на ръководителя на фирмата, а защо не и на някоя партия”. Така в ефира на „Здравей, България” коментира
темата Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
Според него дори предлаганите изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални
инвеститори.
Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пък изрази мнение, че промените не са големи и няма да
доведат до никакви проблеми.
„Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-тата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие”, коментира Йорданов.
Той бе категоричен, че подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация. Освен това,
те трябва да остават анонимни.
„В България от години се възпитава неуважение към закона. Още преди да е приет, търсим начини да го заобиколим”,
каза още бившият вътрешен министър.
За повече информация вижте видеото.
News.bg
√ ДАНС иска тайно да вкарва агенти в частни фирми и институции
С промени в закон, ДАНС иска да внедряват тайни агенти в частни фирми и институции. Ще следят за нередности и
злоупотреби, а всичко това да се случва без знанието на ръководствата. "Смущаващото в тези текстове е, че отсъства
съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас", коментира пред Нова ТВ Васил Велев, председател на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
Велев обясни, че "използването на специални разузнавателни средства - СРС се разрешава от съда, а внедряването на
агенти ще става без знанието и съгласието на ръководителя на фирмата, а защо не и на някоя партия". Дори
предлаганите изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални инвеститори, смята той.
Според бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, промените не са големи и няма да доведат до
проблеми. "Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-тата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие", коментира той.
Подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация, смята Йорданов. "В България от
години се възпитава неуважение към закона. Още преди да е приет, търсим начини да го заобиколим", обясни бившият
вътрешен министър.
Cross.bg
√ ДАНС внедрява тайни агенти в частни фирми?
Промени в закона предвиждат на ДАНС да получи правото да внедрява агенти под прикритие в частни фирми. Целта на
служителите ще бъде да следят за нередности и злоупотреби. Идеята е всичко това да се случва без знанието на
собственика на съответната компания.
„Смущаващото в тези текстове е, че отсъства съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас. Използването на
специални разузнавателни средства (СРС) се разрешава от съда, а внедряването на агенти ще става без знанието и
съгласието на ръководителя на фирмата, а защо не и на някоя партия". Така в ефира на „Здравей, България" коментира
темата Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
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Според него дори предлаганите изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални
инвеститори.
Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пък изрази мнение, че промените не са големи и няма да
доведат до никакви проблеми.
„Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-тата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие", коментира Йорданов.
Той бе категоричен, че подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация. Освен това,
те трябва да остават анонимни.
„В България от години се възпитава неуважение към закона. Още преди да е приет, търсим начини да го заобиколим",
каза още бившият вътрешен министър.
Информационна агенция „Блиц“
√ Васил Велев разказа как ще повлияе внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал коментира пред Нова тв информацията, че ДАНС
ще внедрява тайни агенти в частни фирми. Новото сега е, че това ще става без знанието на ръководителите.
Смущаващото в случая е, че липсва съдебен контрол, каза Велев. Внедряването на агенти вече може да става да без
знанието на ръководителя на тази фирма. В случая не става ясно дали това се прави заради корупция или заради
националната сигурност. Това ще влошава бизнес климата, защото отсъства съдебния контрол, каза Велев. Емануил
Йорданов - бивш министър каза от своя страна, че промяната не е толкова голяма. Не би следвало само на базата на тази
промяна да има ефект.
Няма кой знае какво да се случи, каза той. Хубаво е да се каже кой е авторът на тези изменения, посочи той.
Actualno.com
√ Без глоби в началото заради новите правила за личните данни
Първоначално няма да има санкции заради новия регламент по защита на личните данни. "Глобите, които достигат до 20
млн. евро, целят да създадат превантивна среда, а не да създадат затруднения на бизнеса или да го фалират.
Максималната глоба е предвидена, но не е казано, че при всяко нарушение трябва да бъде налаган точно този размер.
Санкциите ще се прилагат, след като се установи, че не може с други механизми да се отстрани определено нарушение
или когато то е станало вече съществено." Това заяви пред БНР председателят на Комисията за защита на личните данни
Венцислав Караджов.
Той е на посещение в Брюксел, където е бил избран за заместник-председател на Европейския комитет за защита на
личните данни. Негова основна задача ще бъде да следи за спазването на новите правила. Новият орган ще се занимае и
с жалбата срещу социалните мрежи "Facebook", "Instagram" и "Twitter" за това, че принуждават своите потребители да се
съгласят с новите правила, което, според Караджов, е незаконно. За това обаче компаниите първо щели да бъдат
предупредени и едва тогава глобени.
Караджов не отговори конкретно на въпроса дали до края на общественото обсъждане на измененията в закона за лични
данни, които бяха внесени от управляващите с цел синхронизиране с регламента, комисията ще предложи по-ниски
глоби. Той заяви, че във връзка със санкцииите има голямо неразбиране.
По думите на Караджов, с новите правила на потребителите се дава право да имат по-голям избор. Той предупреди, че
когато се иска съгласие за ползване на лични данни, компаниите не могат да заплашват, че ще спрат достъп до определи
услуги или сайтове.
"Той ще може сам да определи какво иска и какво не иска да ползва, и какви негови лични данни да се обработват за
целите на услугите, които той иска да ползва в т.нар. интернет общество", каза още Караджов.
По думите му, когато потребителите безплатен интернет ежедневник, и му се поискат лични данни, той не е длъжен да
ги предостави или да се съгласи с условията на т.нар. бисквитки, които му казват: "Този сайт използва "бисквитки" –
съгласете се". Новото на регламента казва: Фирмите, които изискват лични данни, тогава, когато тези лични данни не са
изключително условие за предоставяне на услугата, да не възпрепятстват използването на услугата от гражданите на
Европейския съюз", заяви още председателят на комисията.
Караджов уточни, че изрично условие би било например, ако сайтът предвижда закупуване на стоки и услуги с кредитна
карта - тогава трябва да се предостави информация.
В разговора се включи и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, който определи
регламента като "бюрокрация и пререгулиране и създаване на допълнителни тежести за бизнеса". Той се оплака от
липсата на подкрепа от страна на държавата във връзка с регламента, който е приет през 2016 година, но влизането му в
сила е било отложено с две години. Караджов се ангажира, че предложенията на бизнеса за промени в националното
законодателство ще бъдат разгледани и обсъдени.
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VNews.bg
√ Нов рекет процъфтява след въвеждането на регламента за защита на личните данн
Бизнесът се оплаква от рекет от т.нар. „консултанти“ за изработване на процедури след въвеждането на новия
европейски регламент за личните данни (GDPR). Външни съветници искат хонорари между 1000 и 10 хил. лева, за да
научат компаниите как да използват и съхраняват информацията на клиенти, партньори и персонал.
Това заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Малкият и среден бизнес попада най-вече под ударите на новия регламент за защита на личните данни. У нас работят
400 хил. компании, от които 375 хил. или 93 на сто от всички предприятия са микро фирми с персонал до 10 души и с
приходи и активи до 2 млн. евро, коментира още Иванов в ефира на БНР. Според него малкият бизнесът няма човешки
капацитет, които да отговори на всички изисквания и това по-скоро е „допълнителна европейска бюрокрация“.
При нарушение на регламента, който влезе в сила от 25 май, българският регулатор първо ще действа превантивно, като
изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат едва след това, обяви още веднъж председателят
на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов. „Трябва да подпомогнем бизнеса да спази
изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В противен случай за бизнеса ще възникнат
много финансови и други задължения и те в момента са в ситуация, в която са изнудвани от външни консултантски
фирми, за да могат да спазят изискванията“, потвърди порочната практика и Караджов.
Шефът на регулатора коментира, че поради незнание много компании се презастраховат с ненужни мерки.
По думите много от практиките на болници и аптеки по отношение на личните данни не би следвало да се прилагат.
Например, каза Караджов, столична болница да изисква от пациент от провинцията да дойде в София, за да си запише
час при лекар-специалист, така че да може да подпише и декларация, че предоставя личните си данни, а втори път да
дойде вече за същинския преглед. „За мен става въпрос за незнание и презастраховане, поради липса на знание. Заради
това се извършват практики, които не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен
ден и час от физическо лице да се изисква то да дойде и да го направи на място, камоли пък да се съберат лични данни
от него. Става дума за определено физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен
лекар. Аз не виждам тук обработване на лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай,
че то ги предостави на болницата“, каза Караджов, който е и зам.-председател на Европейския комитет за защита на
личните данни.
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Investor.bg
√ За една година външният дълг на България намаля с 2,3% спрямо БВП
Частните и държавните задължения в края на март са 33,316 млрд. лева, отчете БНБ
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на март продължава да се свива като част от брутния
вътрешен продукт (БВП).
Към 31 март той възлиза на 33,316 млрд. евро, като намалява с 2,3% (798,5 млн. евро) на годишна база. Така той
представлява 62,1% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).
За сравнение, преди година съотношението беше 67,6%, а преди малко повече от две години – над 75%. В сравнение с
края на миналата година обаче дългът расте със 7,9 млн. евро (0,02%).
Според прогнозата на централната банка през тази
година БВП на страната ще е 53,639 млрд. евро.
В края на март дългосрочните задължения са
25,449 млрд. евро, като намаляват с 4% (1,046
млрд. евро) на годишна база.
Краткосрочните задължения възлизат на 7,867
млрд. евро и нарастват с 3,3% (248,2 млн. евро) в
сравнение с година по-рано.
Дългът на централната и местната власт
Брутният външен дълг на сектор „Държавно
управление“ в края на март е 5,659 млрд. евро, като
външните задължения на сектора се понижават с
13,3% (865,1 млн. евро) спрямо март 2017 г.
Задълженията на банките
Външните задължения на сектор „Банки“ са 4,358
млрд. евро, като за една година нарастват с 8%.
Външните задължения на „Други сектори“ са 10,533
млрд. евро и намаляват с 4% (438,9 млн. евро)
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спрямо март 2017 г.
Задълженията на търговските фирми и домакинствата
Към 31 март вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 12,764 млрд. евро, като отбелязва ръст от 1,4% (181,7 млн.
евро) за една година.
През първото тримесечие на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1,058 млрд.
евро, докато преди година беше 1,026 млрд. евро. От тях 82,8 млн. евро (7,8% от общия размер) са за сектор „Държавно
управление“, 241,1 млн. евро (22,8% от общия размер) за сектор „Банки“, 217,9 млн. евро (20,6%) за „Други сектори“, а
516,6 млн. евро (48,8%) са вътрешнофирмено кредитиране.
От януари до март 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дългса 1,088 млрд. евро (2% от
БВП), докато преди година за същия период те възлизаха на 1,379 млрд. евро (2,7% от БВП).
Нетен външен дълг
Нетният външен дълг в края на март е отрицателен в размер на 1,173 млрд. евро (2,2% от БВП), като намалява с 18,1 млн.
евро (1,6%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1,155 млрд. евро, 2,3% от БВП).
Понижението се дължи по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 26 млн. евро, 0,1%) в сравнение с
нарастването на брутния външен дълг (със 7,9 млн. евро, 0,02%).
Нетният външен дълг намалява с 1,507 млрд. евро спрямо март 2017 г. (положителна стойност от 333,8 млн. евро, 0,7% от
БВП).
Investor.bg припомня, че преди месец премиерът Бойко Борисов обяви, че до края на мандата на правителството
външният дълг ще падне до 20% от БВП. По думите му, по данни на Евростат нашата страна е на трето място след Естония
и Люксембург по най-нисък външен дълг, който е намалял от 29% на около 23%.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова очаква през следващите години дългът да продължи да пада,
като през тази година ще бъде 23% от БВП, догодина – 21,3%.
√ Еврокомисията предлага нови правила за намаляване на пластмасовите отпадъци
Комисията предлага правила, насочени към 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които най-често се
срещат по европейските плажове и в моретата
Европейската комисия предложи нови правила за намаляването на пластмасовите отпадъци. Количеството на тези
отпадъци в световния океан се увеличава постоянно. Комисията предлага правила, насочени към 10-те пластмасови
изделия за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, както и
към изгубените или изоставените риболовни уреди.
Общо тези отпадъци съставляват около 70 на сто от всички морски отпадъци. Предлага се да бъде забранено
предлагането на съответните пластмасови изделия за еднократна употреба на пазара, ако има възможност за
осигуряването на тези изделия на достъпни цени и от друга суровина. За стоките, за които това правило е неприложимо,
употребата ще бъде ограничавана с национални мерки и задължения за производителите за почистване, уточни ЕК.
В световен мащаб пластмасите представляват 85 на сто от отпадъците в морето. Те стигат дори до белите дробове и
трапезата на хората без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната
пластмасови микрочастици върху човешкото здраве.
Дружествата ще получат предимство: еднаквите правила в ЕС ще бъдат от полза за европейските дружества. Чрез
създаване на възможности за повторна употреба на пластмасовите изделия дружествата ще могат да си осигурят траен
източник на висококачествени суровини.
Различни мерки за различни изделия
След предприетите през 2015 г. мерки за пластмасовите торбички 72 на сто от европейците заявяват, че вече използват
по-малко такива торбички. Сега ЕС насочва вниманието си към 10 пластмасови изделия за еднократна употреба и към
риболовните уреди, които заедно съставляват 70 на сто от морските отпадъци в Европа.
С новите правила ще се въведат:
- Забрана за използването на пластмаса в определени изделия: когато дадено изделие може да бъде предлагано от
друга суровина, ще бъде забранена продажбата на пластмасови стоки за еднократна употреба. Забраната ще се отнася
до пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони.
- Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара, само ако капачките им остават
прикрепени към тях.
Цели за намаляване на потреблението: държавите в ЕС ще трябва да намалят използването на пластмасови съдове за
храна и пластмасови чаши. Това може да се постигне чрез определяне на национални цели за намаляване на
потреблението, осигуряване на заместващи изделия, забрана за безплатно предоставяне на еднократни пластмасови
изделия.
Задължения за производителите: производителите ще помагат за покриването на разходите за управление на
отпадъците и почистване, както и за мерки за повишаване на информираността по отношение на съдовете, опаковките и
обвивките за хранителни стоки, съдовете за напитки и чашите, тютюневите изделия с филтри, мокрите кърпички,
балоните и леките пластмасови торбички.
Цели за събирането: държавите в ЕС ще бъдат задължени да събират 90 на сто от пластмасовите бутилки за еднократна
употреба към 2025 година.
Изисквания за етикетите: за определени стоки ще се изисква поставянето на ясни и уеднаквени етикети, където е
посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците, какви са вредите за околната среда и какво е съдържанието на
пластмаса в дадено изделие. Тези правила ще се прилагат за дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните.
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Мерки за повишаване на осведомеността: държавите в ЕС ще бъдат задължени да повишават осведомеността на
потребителите за отрицателните последици от изхвърлянето на пластмасови изделия за еднократна употреба и
риболовни уреди, както и за възможностите за повторна употреба и за управление на отпадъците.
Що се отнася до риболовните уреди, които съставляват 27 на сто от всички отпадъци по плажовете, ЕК възнамерява да
допълни правилата за отговорност за производителите на тези уреди от пластмаса. Производителите ще трябва да
покриват разходите за събиране на отпадъци с пристанищни приемни съоръжения и за техния превоз и обработка. Те ще
покриват разходите за мерки за повишаване на информираността.
Следващи стъпки
Предложенията на ЕК ще бъдат внесени в Европейския парламент и в Съвета на ЕС за приемане. Комисията призовава за
резултати преди изборите през за ЕП догодина.
Контекст
Предложението би донесло ползи за околната среда и за икономиката. С новите мерки ще се избегне отделянето на 3,4
млн. тона въглероден двуокис, щети за природата за 22 млрд. евро до 2030 г., ще се спестят около 6,5 млрд. евро на
потребителите.
√ Земеделски стопани могат да заявяват онлайн договори за 1 ден и за 4 часа
В софтуера вече са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат
заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа
От вчера земеделските стопани могат да заявяват онлайн договори за един ден и за четири часа, съобщиха от Главна
инспекция по труда (ГИТ).
Промените са в следствие актуализирана система за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на
договори по член от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при
обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
В софтуера вече са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени
авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява
размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното
възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено.
Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват на място в дирекцията "Инспекция по труда" по
местонахождение на обработваемата площ. В Указанието за предоставяне, регистриране и отчитане на този вид
договори, публикувано в сайта на ГИТ, в рубриката "За работодатели и работещи", подрубрика "Трудови
правоотношения", също е отразен размерът на осигурителните вноски за 4 часа.
Еднодневните договори бяха въведени през юли 2015 г. с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма
мобилност на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и "изсветляване" на работната сила в
земеделието. Наетите по силата на този договор се осигуряват за пенсия и не губят правата си за социално подпомагане
и обезщетения за безработица. Този вид договори се прекратяват с изтичането на работния ден и работодателите нямат
ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки.
Анализ, поръчан от МТСП установи, че еднодневните договори изпълняват целта си за "изсветляване" на работната сила
и за обхващане в заетост на дълготрайно безработни.
Според земеделски стопани софтуерът облекчава много администрирането на еднодневните договори, което се доказва
и от увеличения интерес към тях. От началото на 2018 г. до момента ГИТ е предоставила на регистрирани земеделски
производители 71 360 образци на еднодневни трудови договори. За същия период на 2017 г. предоставените договори
са 46 250. Най-много еднодневни договори се използват от земеделски стопани, които обработват лозя /заявените от тях
образци от началото на годината са 23 100/ и розови насаждения /20 650/.
Bloomberg TV
√ Пролетният книжен базар в София започва от утре на открито
Валентина Божичкова, Асоциация "Българска книга", Бизнес старт, 28.05.2018
Пролетният базар на книгата е традиционно събитие, което се очаква с огромно нетърпение както от жителите, така и от
гостите на София. В рамките на изложението се представя българското книгоиздаване в лицето на близо 100 издателства
и книжарници. Тазгодишният пролетен базар на книгата ще се състои от 29 май до 3 юни в парка на НДК.
Това каза Валентина Божичкова от Асоциация "Българска книга" в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка
Попатанасова.
Традиционно събитието е съпътствано от богата културна програма, която ще се проведе на открита сцена,
непосредствено до нашите бели изложбени шатри в парка на НДК. По повод 1 юни ни предстои една разгърната
програма, в партньорство с „Мини Арт Фест“.
По думите ѝ новото на книжния базар е огромното количество книги, които издателите ще представят на публиката.
"Самият факт, че сме на открито, предполага малко по-различен формат на доста равнопоставени начала със самите
изложители, което лесно се вижда. Богата е културната програма, много издания ще бъдат представени за първи път с
премиерни събития в рамките на пролетния базар. Традиционно при нас по време на събитието гостуват и писатели от
чужбина. Такъв е случаят с един португалски белетрист, който ще се срещне за първи път с българската си публика“.
„Очаквам интерес към събитието, което сме подготвили. Освен традиционни отстъпки в рамките на изложението
издателите предлагат много други възможности за интеракция с книгата – допълнителни бонуси например“.
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√ България и еврозоната - във фокуса на изминалата седмица
Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg, В развитие, 28.04.2018
България изпълнява числовите критерии за еврото, но се нуждае от реформи за подобряване на качеството на работа на
институциите си. В дългосрочен план има опасения доколко инфлацията в страната ще продължи да е близка до тази в
еврозоната на фона на „неотдавнашните увеличения на разходите за труд на единица продукция" и процеса на
догонване на западните икономики. Това каза в седмичния си обзор главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов в
ефира на предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. Той се позова на доклада за конвергенция на
Европейската централна банка (ЕЦБ), който беше публикуван през миналата седмица и който се изготвя на всеки две
години.
„В същия ден излезе и анализ и на Европейската комисия, а в него се посочва, че България и Хърватия изпълняват всички
критерии за конвергенция с изключение на този за валутния курс, тъй като не са членове на валутния механизъм (ERM II).
Докладите се чакаха от кабинета именно за да бъдат използвани като формален повод България да задвижи
процедурата за влизане в механизма“.
Той каза още, че при представянето на втория доклад става ясно, че се поставя и допълнително неформално условие първо присъединяване към Механизма за тясно сътрудничество.
„И двата доклада подчертават правната рамка. „Българското законодателство не съответства на всички изисквания за
независимост на централната банка, на забраната за парично финансиране, както и за правна интеграция в
евросистемата", твърдят от ЕЦБ. В своя доклад обаче ЕК пояснява, че управляващите са поели ангажимент в рамките на
2018 да направят нужните поправки в Закона за БНБ“.
В. Дума
√ EК: Държавните фирми в България се управляват лошо
Ефективността от публичните разходи е ниска
В България трябва да се усъвършенства рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с
международните добри практики. Тяхното развитие е слабо и представлява риск за публичните финанси заради
натрупаните дългове на тези фирми, гласи първата препоръка, която Европейската комисия отправя към София за тази и
следващата година в рамките на т. нар. Европейски семестър. Това е процедура, чрез която Брюксел наблюдава и дава
препоръки на държавите членки за подобряване на икономическата политика. През миналата година комисията имаше
четири препоръки към България, като първите три от тях до голяма степен се повтарят с новите от 2018 г. Препоръките
бяха одобрени на заседанието на Съвета по икономическите и финансовите въпроси на ЕС (ЕКОФИН).
Еврокомисията е на мнение, че изпълнението на данъчните приходи се подобрява повече в резултат от доброто
развитие на икономиката, отколкото от подобряване на събираемостта от страна на НАП и митниците. По-големият
проблем обаче е ефективността на публичните разходи, която според ЕК е много ниска. Брюксел смята, че сегашният
момент е много благоприятен за реформи в управлението на публичните финанси.
ЕК отчита, че стабилността на финансовия сектор е продължила да се подобрява, поради което страната бе извадена от
групата на страните с прекомерни макроикономически дисбаланси в началото на годината. За поредна година ЕК иска да
се вземат мерки по проблема с неефективната правна рамка на търговската несъстоятелност, която пречи да се намали
задлъжнялостта в частния сектор.
Най-много забележки Брюксел има към социалната сфера у нас. На първо място са проблемите на пазара на труда.
Остават високи нивата на недекларираната заетост и проблемът с неосигуряването на работниците върху пълната
заплата, което води до по-малки приходи в бюджета и по-ниски пенсии. Задълбочаващото се неравенство на доходите е
друг сериозен проблем на България. Доходът на 20-те процента най-богати българи е почти 8 пъти по-висок от този на
20-те процента най-бедни, което нарежда България сред страните с най-голямо неравенство. Проблем остава големият
дял на населението в риск от бедност, а също и лошият достъп до ключови услуги като образование, здравеопазване и
жилище, твърдят от Еврокомисията.
News.bg
√ С края на Председателството стартира подготовката за следващия програмен период
Веднага след края на Председателството стартира подготовката за следващия програмен период. Това заяви заместник
министър-председателят Томислав Дончев на инициираната от него в Министерския съвет работна среща на
управляващите органи на оперативните програми.
Дончев иска да се засили капацитета за правене на секторни политики, за да се постави програмирането на европейските
фондове на здрава основа, която да води до реални ползи за страната. Важен приоритет в подготовката на България ще е
засилването на регионалния подход в планирането на инвестициите с европейски средства, смята той.
До края на Председателството ще са налице проектите не само на Многогодишната финансова рамка, но и
законодателния пакет, касаещ управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове.
След като в началото на май Европейската комисия представи проекта на Многогодишна финансова рамка за ЕС до 2027
г., се очаква на 29 май да публикува и проекта на Общия регламент за разпределение на средствата по секторни
политики и държави.
Непосредствено след това на 8 юни България ще бъде домакин на конференция на високо политическо ниво, където за
първи път високопоставени представители на държавите-членки и ключовите европейски институции ще коментират
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предложенията на Европейската комисия и ще дадат тласък в дебата за приоритетите за финансиране в следващия
програмен период.
Дарик
√ 90% от работните места ще изискват цифрови умения след 2020-а
След 2020 година 90 процента от работните места ще изискват цифрови умения. Това коментира във Варна европейският
комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, която участва в дискусия за цифровото бъдеще
на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите. Тя допълни, че в ЕС днес много малко хора
имат цифрови умения, а все още 169 милиона европейци нямат основни цифрови умения.
Цифровизацията е част от всекидневието ни и тя променя абсолютно всичко, каза още Габриел. Според нея,
цифровизацията носи много ползи в чисто икономически план, защото става въпрос за развиване и на електронна
търговия. Самата цифровизация има и своята тъмна страна, тя носи много риск от още повече социално изключване,
затова мой първи приоритет са цифровите умения, коментира еврокомисарят.
Според нея, темата за киберсигурността ще продължава да е повече от актуална, защото това не са само лични данни, а
всичко, което е критична инфраструктура. По тази причина е много важно ЕС максимално бързо да финализира тази
тема, защото предлагаме нова, силна кибер агенция - ENISA, с повече финансов и човешки ресурс, обясни Мария
Габриел. По думите й за първи път се предлага и механизъм за координация между държавите членки в случай на
широкомащабна атака. Габриел посочи, че се предлага и създаването на центрове за изключителни постижения, като в
тях ще се инвестира в човешката експертиза.
Еврокомисарят каза, че над 17 000 общини от целия ЕС са се регистрирали за финансиране на проекти за безплатен
публичен безжичен интернет. По думите й България е на едно от първите места, като са регистрирани над 200 общини.
Тя обясни, че при първата покана за 1000 ваучера в рамките на секунди са получени 5000 регистрации. Много бързо ще
продължим към следващата стъпка - да уведомим първите 1000 общини и съответно да помислим на фона на това
голямо искане какво още може да се направи, за да удовлетворим желанието на общини да се включат, обобщи
Габриел.
В. Банкерь
√ Въвеждат изискване да се отбелязва съдържанието на месо в колбасите
Въвеждат се нови изисквания за хранителните стоки. Вече ще е описано колко точно месо има в колбасите. Вече ще
знаем, че когато купуваме кренвирши, съдържанието на месо в тях ще е минимум 50%. Новите правила са подготвени от
Министерство на земеделието, а целта им е да се избегне двойният стандарт в храните, съобщи Нова телевизия.
Подобни ще се изискванията за наденица и други колбаси. В каймата, съдържанието на месо ще трябва да е поне 70- 80
процента. За млечните продукти ще се запише, че се приготвят от поне 5 литра мляко. Все още не е решено дали ще има
изисквания и за безалкохолни напитки, шоколади и други храни. В момента в България има стандарт "Стара планина" за
храните, но той не е задължителен.
Проф. Донка Байкова заяви, че качествените храни, които са по рецептурен състав с натурални съставки, са по-скъпи.
„Тези пълнители са само придаващи обем, структура, вкус, различни технологични овкусители, оцветители, добавки и
пълнители – те са само натоварващи с калории, без хранителна плътност и стойност. Натоварват ни с калории и от тях
имаме редица здравословни проблеми. На първо място свръхтегло и затлъстяване, висококалорични с нищожна
хранителна плътност. Това означава, че в единица калории има минимално съдържание на жизнено важни и есенциални
хранителни вещества. Всичко това, уви, се съдържа в качествените и по-скъпи колбаси”, каза експертът.
√ ББР разширява програмата си по COSME
Българската банка за развитие разширява обхвата на своята програма за индиректно финансиране КОСМЕ+. От
нисколихвено и дългосрочно финансиране, комбинирано с гаранция от ББР и Европейския инвестиционен фонд, вече ще
могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия – клиенти както на търговските банки, така и на небанковите
финансови институции. Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен
срок за издължаване при максимален лихвен процент 3М Euribor +5,7%.
Обновената програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП
кредити или банкови гаранции и приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия. Ще има и
допълнителни стимули за предприемачите, които дават работа на застрашени от социална изолация – хора с
увреждания, възпитаници на социални домове, както и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” преди
навършване на пълнолетие.
Част от приходите по програма КОСМЕ+ ББР ще използва за допълнително, пряко финансиране на проекти със социално
въздействие.
Обхватът на програмата е 33 млн. евро, а Българската банка за развитие има готовност да сподели до 60% от риска по
предоставените кредити и гаранции със своите партньори. Финансирането по програмата се осъществява благодарение
на гаранцията, предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането на продуктивни инвестиции в
Европейския съюз, чрез които да се улесни и нарасне достъпът до финансови средства на МСП.
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√ ЕК предложи нови правила за ДДС
ЕК предложи в края на миналата седмица нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да
определят ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС) и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на
МСП.
Предложенията са последните стъпки от основното преразглеждане на правилата за ДДС от страна на Комисията.
Създаването на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС ще намали драстично измамите с ДДС, в резултат на
които ЕС губи ежегодно 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи
приходите на правителствата.
Общите за ЕС правила за ДДС, договорени от всички държави членки през 1992 г., вече не са актуални и са твърде
ограничителни. Те позволяват на държавите членки да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и
продукта. Същевременно за страните от ЕС ставките на ДДС са полезен инструмент, с помощта на който те могат да
преследват някои от своите политически цели. Сега Комисията е на път да изпълни обещанието си да даде на държавите
членки повече свобода при определянето на ставките. Страните ще станат по-равнопоставени, що се отнася до някои
действащи изключения от правилата, познати като „дерогации в областта на ДДС“.
Комисията търси и разрешение на проблема на по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за
привеждане в съответствие с изискванията за ДДС. Разходите за привеждане в съответствие са с 11 % по-високи за
предприятията, развиващи презгранична търговия, в сравнение с търгуващите само на вътрешните пазари. Най-малките
играчи са най-засегнати. Оказва се, че това е реална пречка за растежа, тъй като малките предприятия съставляват 98 %
от дружествата в ЕС. Ето защо ние предлагаме повече дружества да могат да се ползват от предимствата на по-простите
правила за ДДС, които в момента са на разположение само на най-малките фирми. Цялостните разходи за привеждане в
съответствие с изискванията за ДДС ще бъдат намалени с цели 18 % годишно.
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Преди три месеца
Комисията предложи да направи основно преразглеждане на правилата на ЕС за ДДС, насочено към създаване на
окончателен режим на ДДС. Това означава да бъде въведен принципът на начисляване на ДДС в държавата на
местоназначение. Предвижда се днешните предложения за ставките на ДДС да влязат в сила след въвеждането на
окончателния режим.“
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви:
„Днес ние правим поредната крачка към създаване на единно пространство по отношение на ДДС за Европа с по-прости
правила за нашите държави членки и дружества. Благодарение на тези предложения страните от ЕС ще разполагат с поголяма свобода да прилагат намалени ставки на ДДС към конкретни продукти или услуги. В същото време те ще намалят
бюрокрацията за малките предприятия, които работят в различни държави членки, и ще им помогнат да се разрастват и
да създават работни места. Накратко, общи правила, когато това е необходимо за функционирането на вътрешния пазар,
и повече гъвкавост за правителствата да преследват своите политически цели чрез ставките на ДДС.“
Повече гъвкавост
Към момента държавите членки могат да прилагат на своята територия намалена ставка с минимален размер 5 % върху
две отделни категории продукти. Редица страни прилагат и специални дерогации за други намалени ставки.
Освен стандартната ставка на ДДС, която е най-малко 15 %, държавите членки ще могат вече да предвидят:
-две отделни намалени ставки в размер между 5 % и стандартната ставка, избрана от държавата членка;
-едно освобождаване от ДДС (или т.нар. „нулева ставка“);
-една намалена ставка в размер между 0 % и намалените ставки.
Настоящият сложен списък със стоки и услуги, към които могат да се прилагат намалените ставки, ще бъде премахнат и
заменен с нов списък с продукти (като оръжия, алкохолни напитки, хазарт и тютюн), към които винаги ще се прилага
стандартната ставка от 15 % или повече.
За да защитят публичните приходи, държавите членки ще трябва също да гарантират, че среднопретеглената ставка на
ДДС възлиза на поне 12 %.
Новият режим означава също, че всички стоки, които към момента се ползват от ставки, различни от стандартната, могат
да продължат да го правят.
Намаляване на разходите във връзка с ДДС за МСП
Съгласно действащите правила държавите членки могат да освободят продажбите на малките дружества от ДДС, при
условие че годишният им оборот не надвишава определен размер, който е различен в отделните страни. Разрастващите
се МСП губят своя достъп до мерките за опростяване веднага щом надскочат прага за освобождаване. Освен това тези
освобождавания са на разположение само на националните играчи. Това означава, че няма равнопоставени условия на
конкуренция за малките дружества, които осъществяват търговия в ЕС.
Макар настоящите прагове за освобождаване да остават, с днешните предложения се въвежда:
-праг за оборота в ЕС в размер на 2 милиона евро, под който малките предприятия ще се ползват от мерки за
опростяване, без значение дали са освободени от ДДС;
-възможност за държавите членки да премахнат за всички малки предприятия, отговарящи на условията за
освобождаване от ДДС, задълженията във връзка с ДДС за идентификация, фактуриране, счетоводна отчетност и
изготвяне на справки-декларации;
-праг за оборота в размер на 100 000 EUR, който ще позволи на дружествата, осъществяващи дейност в повече от една
държава членка, да се възползват от освобождаването от ДДС.
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Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Европейския икономически и
социален съвет за консултация и на Съвета — за приемане. Измененията ще породят действия едва след преминаване
към окончателния режим.
Контекст
Предложените мерки се основават на „крайъгълните камъни“ на едно ново окончателно пространство на ЕС по
отношение на ДДС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС „Към единно
пространство на ЕС по отношение на ДДС“, представен през април 2016 г.
Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен
и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 %
от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС.
В. Монитор
√ Почина председателят на БСК Божидар Данев
Починал е изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, съобщиха от организацията.
„Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изгуби своя символ, човекът, който отдаде целия си живот,
цялата си енергия, интелектуална и емоционална сила за изграждането на едно по-добро и по-справедливо общество“,
пишат от организацията.
Божидар Данев е роден на 5 ноември 1939 г. в София. Завършва висшето си образование в Техническия университет в
София през 1965 г., след което постъпва на работа в Институт по кибернетика при Българската академия на науките. През
1980 г. започва работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт. Последователно
заема длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател. Бил е част от
управлението на ЦКС, Софийската фондова борса, УС на БАН, голямо застрахователно дружество и други компании.
√ Варна събра 24 европейски представители за дигитализиране на културното и историческо наследство
Имаме уникалната възможност за промени в дигитализацията на културното и историческо наследство за неговото
опазване, като това може да започне още днес, от Варна“. Това заяви във Варна еврокомисарят по цифровата икономика
и цифровото общество Мария Габриел, която е патрон на международната конференция „Визия за европейското
културно наследство 2025“.
Проявата се реализира в рамките на културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз, с подкрепата на Национален фонд „Култура” и домакинството на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ във
Варна. В нея участват представители на културни институции от 24 европейски страни.
В сектора на културното наследство на ЕС работят 300 000 души, но с него косвено са свързани близо 8 млн. работни
места, посочи Габриел. Тя цитира анкета, според която 80 на сто от анкетираните хора от ЕС считат, че културното
наследство е важно както лично за тях, така и за цяла Европа, а три четвърти от запитаните са категорични, че трябва да
се заделят повече пари за опазване на културното наследство.
Мария Габриел припомни, че 2018 е европейската година на културното наследство, както и, че се навършват 10 години
от създаването на „Европеана“ - европейската дигитална библиотека, която обединява цифровите изображения на
културно-историческото наследство на Стария континент. Платформата съдържа повече от 55 милиона записа на 24
езика и всеки месец има 1 млн. посещения, колкото са в сайта на Лувъра, посочи Габриел. С проекта “Варненска
дигитална библиотека” от 2008 г., Регионална библиотека “Пенчо Славейков” пък става първия участник от България в
най-голямата дигитална библиотека на Европа, а от 2010 г. агрегира данни за „Европеана“ и от партньорски организации
от страната.
Като най-голям мултидисциплинарен агрегатор в България, библиотеката представя страната с над 60 000 записа,
разказващи историята и културата на България. “Варненска дигитална библиотека” включва разнообразни документи за
Варна и региона, собственост на библиотеката, а също и материали на други културни институти от града, читалища от
региона, както и на частни колекционери. Колекцията обединява цифровизираните документи с метаданни - аналитични
описания на артефактите.
Според еврокомисарят, електронната библиотека е безпрецедентно съчетание на технологиите с културата, както за подоброто й опазване, така и за улесняване на достъпа до нея в текст, звук и картина.
Преди това Мария Габриел участва в граждански диалог за ролята на цифровизацията за развитието и растежа на
регионите. Над 17 000 общини от ЕС са се регистрирали за финансиране на проекти за безплатен публичен безжичен
интернет и България е на едно от първите места с кандидатствали над 200 общини. ЕК пусна в действие уеб портала на
инициативата WiFi4EU за финансиране на проекти за безплатен публичен безжичен интернет.
Програмата предлага на общините ваучери на стойност 15 000 евро за създаване на точки за публичен достъп до
безжичен интернет на обществени места, включително библиотеки, музеи, паркове и площади - по избор на общините. В
най-скоро време ще бъдат обявени първите 1 000 спечелили общини.
„Цифровизацията е част от всекидневието ни. Тя носи много ползи в чисто икономически план, дава възможност за
развитие на електронната търговия. След 2020 г. 90 на сто от работните места ще изискват цифрови умения, но днес в ЕС
все още 169 милиона граждани ги нямат“, посочи еврокомисарят.
В сегашния бюджетен период има 500 млн. евро за стратегията за дигитализация. 100 млн. евро са на разположение
всяка година за дигитални иновационни хъбове.
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„Моята амбиция е в следващия период този бюджет да стане 3 пъти по-голям“, коментира Мария Габриел. Тя припомни,
че предложението й за създаване на дигитална Европа е залегнало в плановете на ЕК, като е изработена нова програма с
бюджет от 9 млрд. евро, която пряко ще се управлява от Брюксел.
√ Русенец изобрети алтернатива на Брайловото писмо
Цифровата система позволява четене и писане чрез 10 бутона
Русенецът инж. Койчо Митев изобрети цифрова система, която може да бъде ползвана като алтернатива на
традиционното Брайлово писмо. Предлаганото решение позволява на хора със зрителни, слухови или говорни
увреждания да четат и пишат само чрез устройство с 10 бутона, свързано с компютър. Системата е наречена от автора
Bulgarian Braille и e приложима за всички езици по света.
Изобретателят е подал искане за проучване и заявка за патент в Патентното ведомство на България и отговорът от там е,
че решението отговаря на изискванията за новост и изобретателна стъпка. Сега инж. Митев търси производители на
електронни устройства, за да се направи прототип – концептуален модел, който да бъде предоставен на потребители за
тестване.
„Системата позволява да се чете и пише чрез разполагане на пръстите върху десетте бутона, като при четене бутоните се
повдигат, а при писане – се натискат. Пръстите на ръцете условно са номерирани от 0 до 9. Необходимо е също
потребителят да запомни и поредния номер на буквите в своята азбука. Известно е, че броят на знаците от различните
писмени системи по света е двуцифрено число. Латинските букви, използвани без диактричните знаци в английския и
италианския език, са 26, буквите в гръцката азбука са 24, българската кирилица има 30 букви, а най-много букви има в
кхмерското писмо – 74. Всеки знак от която и да е писмена система може да се идентифицира само чрез две цифри в
диапазона от 01 до 99“, обяснява инж. Митев.
Знаците за пунктуация и други символи се представят с двуцифрени кодове в диапазона от 75 до 99, извън диапазона на
кхмерското писмо, като те са еднакви за всички писмени системи. Съдържанието на текстовете за четене е вградено в
преносимо устройство /флашка/. Електронните книги ще имат вграден чип, който управлява превода на писаната реч
към цифров образ на всеки писмен знак и ще осигурява повдигане на бутоните под пръстите на потребителя.
„Броят на хората по света с увредено зрение, говор или слух е над 350 милиона. Брайловото писмо е създадено преди
почти 200 години. Време е да се появи ново решение – не чрез плъзгане на върховете на пръстите върху полукартон по
множество перфорирани точки, а чрез космическите десет цифри“, смята инж. Митев. По думите му чрез изобретението
физическото качество чувствителност на върховете на пръстите на потребителя, както и запаметяването на комбинацията
от точки на традиционното Брайлово писмо ще бъдат заместени от по-прости за усещане и запомняне човешки качества
– повдигане или притискане на бутони или клавиши от пръстите на ръцете и запаметяване на пореден номер на всеки
писмен знак.
Инж. Койчо Митев е готов да дари благотворително авторските права на системата при изявено желание от страна на
държавата и организациите на хората с увреждания.
√ Човек пази лични данни само при 250 души във фирмата
Облекчения за малките компании, иска евродепутат
Само фирми с над 250 души трябва да назначават човек, който да отговаря за личните данни. Новият регламент за
защита на личните данни е в противоречие с нашето законодателство, защото не са готови промените, които да го
съгласуват с новите изисквания, смята евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев
Има ли спасителен пояс в морето от лични данни
Въпреки че регламентът беше приет през 2016 г., нямаше достатъчно разяснителни кампании, и на ниво ЕС. Тепърва
стартира дебатът какво предвижда регламентът. Тепърва стартират и законовите промени, които трябваше да са факт,
които да разяснят новите изисквания. Стигна се до там, че нашият закон си противоречи с регламента, посочи Радев.
Трябва да се направи много широка кампания. Тепърва започват законовите промени. Добре е, че има облекчения за
малките фирми, смята още той.
По думите на председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов държавата и регулаторът са
направили не малко за разяснение на новия регламент за защита на личните данни. А бизнесът не е обърнал
необходимото внимание и затова не е подготвен в момента. По думите му трябва да се балансират правото на достъп до
информация и защитата на личните данни.
"Правото на неприкосновеност и защита на индивидуалността на човека не може да доминира над правото на
информация и обратното - не може всичко да е публично, тъй като имаме нужда от защита на нашата неприкосновеност,
на това какво правим и решаваме да го направим с изключение, когато сме публични личности", каза Венцислав
Караджов в ефира на БНТ.
Той отрече, че според новия регламент не може да се разпространява информация за лице, срещу когото се води
разследване или което е обвиняемо.
"Не мисля, че е така, тъй като в конкретния случай регламентът няма да намира своето приложение, правилата ще бъдат
по новата директива за разследване, която е най-общо казано полиция, вътрешен ред и правосъдие. Тогава, когато има
обществен интерес, той трябва да бъде удовлетворен и трябва да бъдат намерени правила, по които да се случи.
Прокуратурата би следвало да разработи такива правила, включително и органите на досъдебното производство. В края
на краищата общественият интерес е да се разкрие престъплението и деецът на това престъпление и този интерес
понякога надвишава интереса журналистът да получи информация, за да може да я оповести. По тези правила се
разработи новата директива за регулиране на достъпа до оперативни лични данни, които за разлика от личните данни на
физическото лице, са необходими именно за разкриване на обективната истина и предотвратяване на престъпления от
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по-висок обществен ранг. Понякога разкриването на информацията не е толкова важна, отколкото предотвратяване на
самото престъпление", допълни още председателят на КЗЛД.
Той каза още, че ако има журналистическо разследване с цел разкриване на неправомерни практики в системата, не би
следвало да води до санкции за дадената медия. "Но ако се окаже, че това е една жълта новина, то тогава няма да има
изключване на прилагане на правилата на регламента и ще се санкционира медията като администратор. Но това трябва
да се прецени конкретно спрямо казуса и обстоятелствата", каза Венцислав Караджов.
КРОСС
√ Правителството ще обсъди новата Здравна карта
Правителството ще обсъди новата Здравна карта. Тя предвижда съкращаване на около 6 000 легла в болниците, забрана
за включване на нови болници, когато съществуващият брой на територията на дадена област превишава конкретните
потребности.
Документът, който включва необходимите болнични легла, лекари и медицински персонал по области, ще служи за
основа на сключване на договори със Здравната каса.
Новата карта предвижда един общопрактикуващ лекар да има пациентска листа от 1500 души или на 100 хиляди души да
се падат 67 лични лекари.
Документът предвижда на всеки хиляда души да се пада един зъболекар. Здравната карта трябва да бъде приета и от
Парламента.
√ 342 млн. лв. са необслужваните бързи кредити
342 млн. лв. са раздадени и необслужени бързи кредити само за първото тримесечие на годината. За това предупреди
Пейо Майорски от Комитета за защита на потребителите.
Все повече стават нефинансовите институции отпускащи кредити с лихви надхвърлящи понякога 40%, като схемата на
нарастване на лихвата е обяснена по сложен и неразбираем за обикновените граждани начин. Също така потребителите
са обект на агресивна реклама за бързи кредити, в която се отбелязва, че средствата се отпускат дори при лоша кредитна
история.
Това е поредният капан за граждани с ниски доходи и слаба финансова култура. Затова призоваваме хората да внимават
какви бързи кредити взимат и при какви условия. Като Инициативен комитет за защита на потребителите сме силно
обезпокоени от огромната сума на необслужваните кредити, повечето от които вече са в ръцете на колекторските
фирми, които тормозят гражданите.
По официални данни на БНБ размерът на необслужваните бързи кредити вече достига 342,8 млн. лева към края на
първото тримесечие на годината. За една година лошите заеми намаляват с 11,8% (45,8 млн. лева). В сравнение с края на
декември 2017 година обаче те се увеличават с 0,1% (0,4 млн. лева) и прекъсват тренда на намаление, който имаха 13
тримесечия – от края на юни 2015 г.
Апелираме гражданите да се запознаят подробно с условията и лихвите при тегленето на бързи кредити и не ги
съветваме да взимат заеми от нефинансови институции. Само за пет месеца от старта на кампанията за събиране на
„Сигнали срещу колекторските фирми" са събрани вече над 150 сигнала на граждани. В голямата част става въпрос за
погасени по давност сметки към мобилни оператори и именно малки потребителски и бързи кредити.
√ Продължаваме да изоставаме от ЕС още 15 години
България ще продължи да изостава на европейско равнище в следващите 15 години. Това се посочва в Годишния доклад
за икономическото развитие и политики в България, изготвен от Института за икономически изследвания на БАН.
Не трябва да мислим за догонване на средното европейско равнище в близките 15 години, заяви пред bTV доц. Виктор
Йоцов от института. По думите му даже достигането на 75% от средните нива на европейските икономики ще отнеме
най-малко 13 години и то при растеж, който е с 2% по-висок от този в по-развитите страни.
„С 3,6% (колкото е в момента - б.р.) ще ни отнеме 30 години", подчерта той.
„Неприятното е, че изоставаме спрямо другите нови страни в ЕС, които отбелязват през миналата година по-голям
растеж от нас. Лидер е Румъния със 7%", посочи Йоцов.
Според него са нужни структурни политики, свързани с разпределението на ресурса по сектори и увеличаване на
производствени капацитет. „Демографската структура е изключително неблагоприятна - имаме намаляване на
населението (...) 30-40 хиляди губим всяка година", предупреди Йоцов.
Той се обяви за сериозен дебат по отношение на т. нар. „плосък данък". Според него той е бил въведен без допитване до
обществото и експертите в период, който е бил по-благоприятен за българската икономика.
√ В сутрешните блокове
БНТ, „Денят започва"
Какво изхвърляме в морето и океана? Започва глобално изследване;
От Плевен до София - младите гвардейци на пост пред президентството;
По клиничната пътека на здравеопазването - проф. Генчо Начев;
За и против нова инсталация за изгаряне на отпадъци в София - общинските съветници Лорита Радева и Венци
Мицов;
С колко и защо поскъпва токът през юли? Анализ на експертите;
Брюксел предлага забрана на пластмасата за еднократна употреба - защо?
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БТВ, "Тази сутрин"
Неприлични танци на абитуриентски бал в Харманли. Къде е границата на отношенията между учител и ученик?
Колко месо има в кренвиршите и защо земеделското министерство иска нов стандарт?
Имало ли е намеса на Ценко Чоков в изборите за кмет на Галиче? Коментар на Весела Лечева и Тома Биков;
Преди срещата Борисов - Путин - ще има ли старт на големите енергийни проекти? В студиото проф. Антоанета
Христова и Андрей Райчев;
На живо от Капитан Андреево - кой се грижи и обучава кучето Ричи, което откри рекордно количество хероин?
Преди големия финал на „Мастършеф" - победителите от предишните сезони Божана Кацарова и Симеон
Червенков.
Нова телевизия, „Здравей, България"
След като количеството на месото в кренвиршите ще се определя със закон - Какъв ще е новият стандарт за
минимално съдържание на месо в колбасите и на мляко в сиренето и кашкавала?
В "Дръжте крадеца" - как се краде колело за секунди от паркинг на улицата?
ДАНС ще може да внедрява агенти в частни фирми и институции? Възможно ли е това да доведе до произвол?
Пациенти с белодробни заболявания на протест, тъй като нямат достъп до трансплантации.
Ще бъде ли опасен за здравето на софиянци новият завод за горене на отпадъци?
Мъж от софийско село спаси бебе сърна на пътя. Търси съдействие от институциите? Румен Бахов на живо.
Как децата в Бистрица ще могат да учат хокей на трева в училище?
Първо интервю с победителя на финала на "Като две капки вода".
√ Предстоящи събития в страната за 29 май 2018
София.
На „Дондуков"2 президентът Румен Радев ще приеме младежите от Втори ученически гвардейски отряд към
Основно училище "д-р Петър Берон", Плевен. В 12.45 часа пред парадния вход на Администрация на Президента
държавният глава и учениците ще наблюдават програма, подготвена от Националната гвардейска част. След това
президентът ще отправи приветствие към младите гвардейци в „Гербова зала".
От 12.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет.
От 10.00 часа в сградата на Френския институт в София, пл. „Славейков" № 3, зала „Славейков", ще се проведе
четвъртият семинар, част от конкурс „Екообщина" на тема „Устойчиво управление на публичните пространства".
Очаква се официален гост на събитието да бъде Николай Нанков, министър на регионалното развитие и
благоустройството.
От 15.00 часа в зала „Овална" на Народно събрание ще се проведе заседание на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения.
В НДК ще се проведе Конференцията „Ромското включване" под егидата на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз.
От 9.00 часа в заседателната зала на хотел КООП (вход от към улица "Г.С.Раковски"№99, сграда на Централен
кооперативен съюз - България) ще се състои конференция по проект "Надграждане на основните системи на
Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)".
От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се състои
заседание на Съдийската колегия на ВСС.
От 10.00 часа до лятното кино пред НДК започва най-голямото пролетно книжно изложение в България традиционният Пролетен базар на книгата.
От 10.00 часа в Дома на Европа на ул. „Раковска" 124 ще бъден даден старта на европейската екологична
кампания „Глас за океана".
От 10.30 часа на лятната сцена в „Княз-Борисовата градина" Министерството на околната среда и водите
организира хепънинг, с който ще отбележи Зелената седмица през 2018 г. Участниците ще бъдат приветствани от
зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. Гости на тържеството ще са представители на ЕК
в България и Йоана Христова, зам.-кмет на столицата.
От 11.00 часа в ресторант „Мистър Пица", ул. „Верила" 3 ще се състои пресконференция по повод шестото
издание на Изложение „Мисия Здраве".
От 11.00 часа в конферентната зала на хотел "Сенс" ще се проведе дискусия по Дейност 1 „Привеждане на
подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на еуправление" по Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на Имотния регистър за интеграция с
кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги".
От 11.00 часа в зала „Витоша" на хотел „Маринела" ще се състои пресконференция за фестивала One Love Tour
2018г.
От 13.00 часа в зала Сердика на „София Хотел Балкан" Инициатива "Правосъдие за всеки", съвместно с фондация
"Кристиан Таков", организират Форум "Върховенство на справедливостта и правосъдието".
От 18.00 часа в НДК председателят на НС на БСП Корнелия Нинова ще се срещне с представители на
образованието, науката и културата.
От 18.00 часа в двореца „Врана" ще бъде представен албумът „В служба на България", посветен на 130 години от
основаването на българската царска династия и 80 години от рождението на Цар Симеон II, които се навършиха
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през 2017 г. На представянето ще присъстват Техни Величества Цар Симеон и Царица Маргарита и Н.Ц.В. Княгиня
Мария-Луиза.
От 18.00 часа в столичната галерия-книжарница „София Прес" ще се състои откриването на изложба от проекта
„Учители и ученици в изобразителното изкуство" - „Проф. Андрей Даниел и ученици".
От 18.30 часа в Софийска градска художествена галерия ще бъде даден стартът кампанията „Дай път на живота!"
за намаляване жертвите на пътя.

***
Бургас
От 14.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе граждански диалог за развитието на морската
политика.
От 17.00 часа в голямата зала на Младежкия културен център на ул. „Гладстон" ученици от няколко бургаски
училища ще покажат в междуучилищен уъркшоп „Какво е да си бежанец".
***
Варна.
От 11.00 часа в сградата на Митница Варна (на адрес Варна, площад „Петко Р. Славейков"№2) заместникдиректорът на Агенция „Митници" Юлиан Мирков, началникът на Митница Варна Светлан Савов и окръжният
прокурор на Варна Владимир Чавдаров ще дадат брифинг, на който ще предоставят информация за задържането
на голямо количество амфетаминопроизводни на Пристанище Варна - Запад.
***
Варна/Златни пясъци.
От 14.30 ч. в хотел DoubleTree Hotel by Hilton, Варна - к. к. "Златни пясъци", ще се проведе семинар, посветен на
туризма между Китай и ЕС - 2018г.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Община Видин Огнян Ценков ще пожелае "На добър час" на
отбора ученици от ГПЧЕ "Йордан Радичков", които на 1 юни ще участват в Европейското младежко събитие 2018
в Страсбург, а на 2 юни ще бъдат представители на България в Европейския парламент в Страсбург, в програма
ЕВРОСКОЛА.
От 14.00 часа в залата на 6-ти етаж в сградата на Община Видин заместник-кметът Венци Пасков ще приеме
участниците по проект "Развитие на социалните компетенции на децата с езиково обучение в ранна детска
възраст" на Програма "Еразъм+", който се осъществява от ДГ "Желязко Попниколов", съвместно с партньори от
Словения (координатор), Естония и Италия.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе Викторина за деца и ученици,
организирана от Областна дирекция на МВР.
От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще бъде представено възражение срещу идеята творчеството на Емилиян
Станев да бъде свалено от учебните програми за средното образование. В пресконференцията ще участват д-р
Радка Пенчева, завеждащ уредник в къщата музей на Емилиян Станев във Велико Търново и доц. Владимир
Донев, преподавател по литературознание и методика на обучението по български език и литература във ВТУ.
От 11.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция, представяща резултатите от изследване на
студенти политолози от Великотърновския университет за нагласите на обществото по оста "Изток-Запад".
***
Враца.
От 17.00 часа в Младежки дом-Враца ще се състои откриване на изложба „Ботевска работилница" и
награждаване на призьорите.
От 19.00 часа пред Община Враца ще се проведе Концерт на Ансамбъл „Българе".
***
Горна Оряховица.
От 11.00 часа в Зала 1 на Общината ще се състои тържествена сесия на Общински съвет Горна Оряховица,
церемония по представяне на удостоените със звания и награди по случай Празника на Горна Оряховица. На
събитието ще присъства председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов
От 11.45 часа пред Община Горна Оряховица ще се състои тържествено издигане на знамето на Горна
Оряховица, празничен поздрав от Кмета на Община Горна Оряховица, оповестяване на удостоените със звания и
награди по случай Празника на Горна Оряховица.
От 12.00 часа на пл. „Георги Измирлиев" ще започне Фестивал „Улицата" - представяне на улично изкуство и
творци.
От 20.00 часа на пл. „Георги Измирлиев" ще се състои празничен концерт с участието на Десислава Златева,
Любо Киров и Владимир Ампов - Графа, 3D Mapping и празнични илюминации.
***
Кюстендил.
От 09.30 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе акция по кръводаряване.
От 17.30 часа в голямата зала на Общински драматичен театър ще се проведе общинският конкурс за детско
творчество „Кюстендил - това е моят град".
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***
Плевен.
От 11.00 часа в Пресклуб на БТА-Плевен ще се състои информационна среща на тема: "Стартиране на
Информационна кампания „Вдъхновявам, Създавам, Развивам", по проект BG05M9OP001-1.023-0003-C01
„Възраждане на предприемаческия дух в Северозападна България".
***
Пловдив.
От 9.15 часа в 6-а аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски" на ул. „Цар Асен" №24 за пета поредна
година Химическият факултет на Пловдивския университет организира семинар за иновативните методи за
анализ.
От 11.00 ч. в присъствието на заместник-кмета Георги Титюков в Община Пловдив ще бъдат връчени официални
грамоти на лицата, удостоени с приза „Най- добрият човек".
От 18.00 часа в галерия „Пловдив", намираща се във фоайето на Общинския съвет, ще бъде представена
студентска изложба под надслов „Пробуждане".
***
Смолян.
От 17.30 часа в зала „Петър Стайков" на КДК - Смолян ще се проведе среща на тема: „Някои допълнителни щрихи
по създаването на Смолянски окръг, истини и полуистини за хората, ангажирани в този процес, за настоящето и
бъдещето на областта".
***
Стара Загора.
От 16.30 часа в Младежки дом, бул. "Патриарх Евтимий" 176, Старозагорският Омбудсман Надежда Чакърова
организира среща-дискусия в подкрепа на националната кампания на Мая Манолова "Нашето дете" с участието
на Младежки и Детски общински съвети, училищни психолози и педагогически съветници, представители на
местни младежки сдружения, Международен младежки център и други.
***
Хасково.
От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Хасково ще се състои пресконференция на Коалиция „Да за Димитровград" във
връзка с традиционно организирания от политическата сила детски празник "Здравей, лято".
***
Шумен.
От 9.00 часа в Окръжен съд Шумен е насрочено поредно заседание по делото Хитрино.
От 10.00 часа на изнесен брифинг с участието на кмета Любомир Христов ще бъдат разгледани част от обектите,
които се изграждат по проекта за градска среда към ОП "Региони в растеж".

Profit.bg
√ Акциите поевтиняват, еврото близо до 6.5-месечни дъна
Азиатските акции поевтиняват днес, а еврото се търгува близо до 6.5-месечни дъна, с оглед на очертаващите се
предсрочни избори в Италия. Възобновяването на дипломатическите преговори със Северна Корея и отстъплението в
цените на петрола обаче подкрепиха пазарните нагласи.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.5%, след като преди това записа ръст в три поредни сесии.
Японският Nikkei изгуби над 1%, докато южнокорейският основен индекс KOSPI затвори с 0.8% надолу. Китайските акции
също приключиха на отрицателна територия, като индексът CSI300 изгуби 0.6%.
Австралийският основен индекс единствен записа ръст в региона, благодарение на поскъпването на банковите акции.
Ликвидността обаче бе относително ниска заради на празниците в Сингапур, Малайзия, Индонезия и Тайланд.
Европейските индекси вчера също записаха понижения, след като популисткото движение „5-Звезди“ и евроскептичната
партия „Лига“ се отказаха от плановете си за сформиране на правителство в Италия.
Несигурността се засилва и от предстоящия в петък вот на недоверие срещу премиера на Испания Мариано Рахой.
Фючърсите на щатския индекс S&P500 изтриха първоначалния си ръст, но все още са на положителна територия.
Търговията бе ограничена вследствие на празниците вчера в двата най-големи финансови центрове в света – Лондон и
Ню Йорк.
Ръстът при щатските индекси фючърси дойде, след като президентът на Южна Корея Мун Дже-ин даде индикации за
предстоящи допълнителни разговори и срещи със севернокорейския лидер Ким Чен-ун след изненадващата среща
между двамата през уикенда. Ким е потвърдил ангажимента си да “финализира” ядреното разоръжаване на Корейския
полустров, заяви Мун.
Еврото за последно се търгуваше на ниво от 1.1629 долара, след като вчера достигна 1.1608, което бе най-ниската му
стойност от началото на ноември.
Доларовият индекс, който следи представянето на щатската валута спрямо кошница от шест други основни валути,
нарасна с 0.2%, доближавайки се до най-високото си ниво от средата на ноември насам.
Доларът обаче поевтинява спрямо йената до 109, доближавайки достигнатото наскоро триседмично дъно от 108.94 йени
за долар.
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Анализаторите насочват вниманието си към очакваните по-късно през седмицата данни за инфлацията в САЩ, които
може да предоставят индикации за предстоящите вдигания на лихвите от страна на Федералния резерв.
Един от признаците, че инвеститорите напоследък предпочитат по-сигурни активи е, че лихвата по щатските 10-годишни
облигации отвори на шестседмично дъно от 2.9% след вчерашния празник в САЩ.
Цените на петрола остават под натиск предвид очакванията, че Саудитска Арабия и Русия ще започнат да произвеждат
повече петрол, въпреки нарастващото производство на САЩ.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха до шестседмични дъна и вървят към понижение в пети пореден ден.
Юлският контракт за последно губеше 1.6%, до 66.81 долара за барел.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват с 0.3%, след като вчера цената им падна до 74.49 за барел, което бе найниското ниво от около три седмици. За последно фючърсите се търгуваха на цена от 75.53 долара за барел.
Спот цената на златото остана почти без промяна на ниво от 1 297.00 долара за тройунция.
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