Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Сиярто: Унгария ще продължи да подкрепя България за членството й в Шенген
Министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто даде висока оценка на българо-унгарските
отношения, като постави акцент върху политическите и икономическите връзки между двете държави, съобщи
пресцентърът на Министерския съвет.
На съвместна пресконференция след срещата си с вицепремиера Марияна Николова, той потвърди позицията на Унгария
и заяви, че страната му подкрепя безусловно България за членството й в Шенген.
"Ние ще продължим и занапред да оказваме техническа помощ за охраната на границите на България, които са външни
на Европейския съюз.", каза Сиярто и подчерта, че страната ни се справя изключително добре в опазването на външните
граници на общността.
Заместник министър-председателят Марияна Николова посочи, че България цени изразената подкрепа и допълни, че
Унгария е важен партньор на страната ни в Европейския съюз, със сходни позиции по важни теми като европейската
перспектива на Западните Балкани и кохезионната политика.
"Нашите двустранни отношения може да определим с една ключова дума - приятелство. Те са свързани с интензивен
диалог на всички равнища, както и взаимодействие по широк спектър от двустранни въпроси и тези от европейския и
международен дневен ред", каза българският вицепремиер.
Марияна Николова е на двудневно посещение в Будапеща по покана на унгарското правителство. Обменът на добри
практики и опит при прилагането на политики за справяне с демографската криза, насърчаване на раждаемостта и
интеграцията на ромската общност са във фокуса на визитата и. По-късно тя се срещна и с унгарския си колега, заместник
министър-председателя Жолт Шемен.
√ Подписаха договора за строителството на тунел „Железница“
Подписан е договорът за проектирането и строителството на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“.
Съоръжението ще е с дължина около 2 км и ще бъде най-дългият пътен тунел изграждан досега у нас. Изпълнението на
поръчката е възложено на ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, в което участват: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“
ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД. Стойността на договора е 185 370 370, 37 лв. без ДДС. Проектът ще се съфинансира от
Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20142020 г.
Спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки Агенция „Пътна инфраструктура“ пристъпи към подписване
на договора след като Върховният административен съд се произнесе в полза на решението на АПИ за избор на
изпълнител. В тази връзка на 15 януари т. г. агенцията изпрати искане до класираните участници - ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ
2018“ и ДЗЗД „АМ Струма-ОП2: Тунел Железница“, за удължаване срока на валидност на офертите.
В получените отговори офертното си предложение потвърди ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, а ДЗЗД „АМ Струма-ОП2:
Тунел Железница“ (в което са „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД) не удължава срока на
валидността й.
Срокът за изпълнение на проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на тунел „Железница“ (от км
366+720 до км 369+000) e 1060 календарни дни. Съоръжението ще бъде с две отделни тръби за движение в посока.
Дължината на всяка тръба ще е около 2 км. Тунелът ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно осветление,
вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика и т. н. Ще бъде
изграден и обслужващ тунелен път при южния портал на тунела откъм гр. Симитли, площадка за хеликоптер, два моста
над Суха река, които са съответно 132 м и 24 м, подпорна стена и др.
През миналата година АПИ проведе обществена поръчка за избор на изпълнители за „Проектиране и строителство на
автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Тръжната процедура бе с 3 обособени позиции - за тунела, и за пътя
преди и след съоръжението, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на
оперативната програма. Тогава бяха подписани и договорите за проектирането и строителството на трасето преди и след
съоръжението.
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Отсечката преди тунел „Железница“ в посока София - Кулата (от км 366+000 до км 366+720) е с дължина 720 м. Тя включва
и обслужващ тунелен път при северния портал и мостово съоръжение с обща дължина 620 м. Участъкът ще бъде изграден
от ДЗЗД „Железница - Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и
„Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Стойността на договора е 29 985 345 лв. без ДДС. Участъкът след тунел
„Железница“ (от км 369+000 до км 370+400), е 1,4 км.
Той ще бъде построен от „ПСТ ГРУП“ ЕАД. Стойността на договора е 18 442 297,40 лв. без ДДС. Договорът включва
проектиране и строителство на автомагистрален участък с дължина 1,4 км, селскостопански подлез, подпорна и
укрепителна стена, отводнителни съоръжения, изграждане и реконструкция на инженерни мрежи и др.
БНТ
√ Комисията по правни въпроси разглежда промените в Изборния кодекс
На първо четене депутатите гласуваха машинният вот навсякъде в страната да се отложи, а номерата пред партиите и
коалициите в бюлетината да отпаднат. Предлага се и видеонаблюдение във всяка секция при броенето на бюлетините,
което да се излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия. Електронно гласуване ще се реализира поетапно,
за да се осигури допълнителна защита от хакерски атаки.
√ Комисията за контрол над специалните служби разглежда случая „Гебрев“
Връзката между предполагаемото покушение срещу бизнесмена Емилиян Гебрев и случая „Скрипал" е основната тема на
заседанието на Комисията за контрол над специалните служби .
МВР работи по всички версии във връзка с отравянето на оръжейния търговец Емилиан Гебрев. По случая има издадена и
европейска заповед за разследване, която вече е изпратена на западните партньорски служби, а досъдебното
производство е възобновено. И още една тема в дневния ред на комисията.
Депутатите ще говорят относно информацията, че държавната петролна компания на Венецуела е опитала да изнесе
голяма сума пари през България.
√ Томислав Дончев: Избори с изцяло нов състав на ЦИК е голяма авантюра
В студиото на сутрешния блок на БНТ вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че провеждането на избори с изцяло нов
състав на Централната избирателна комисия е „голяма авантюра“. Той призна, че мандатът на сегашния ЦИК изтича, но
отхвърли предположенията, че запазването му на пост е предпоставка за фалшифициране на евроизборите.
По думите на вицепремиера опити за саботиране на изборния процес е имало - кибератаките от 2015 г. Той отказа да
назове техния автор, защото това по думите му е в сферата на предположенията.
Рискове за евроизборите има, призна той. Единият вариант е DDos атака (Атака за отказ на услуга, бел. ред.) срещу
сайтовете на министерства и имейл сървъри, с което се нарушава комуникацията. Системата за броене обаче е много
защитена, изтъкна Дончев, и допълни, че България е добре подготвена за евентуална атака. По думите му, другият начин
на атака е да се внуши съмнение у гражданите за законността и честността на изборния процес чрез фалшиви новини, но
защитата срещу тях е въпрос и на обществена нагласа.
Томислав Дончев, вицепремиер: Всеки е в правото да развива хипотези, но с тази тема не е хубаво да си играем.
Ще отнеме време обществото да развие ниво на критичност, с което да се защити от фалшивите новини.
ЦИК е безспорно с изтичащ мандат, заяви Томислав Дончев, но по думите му избори с изцяло нов състав на ЦИК е „голяма
авантюра“. Темата с членовете на ЦИК не бива да се превръща в повод за политически истерии, заяви вицепремиерът и
допълни, че ще бъде взето правилното решение, а по въпроса се провеждат консултации с юристи. Той добави, че
вариантите са да се прегласува сегашният състав до евроизборите или той да остане в длъжност до избиране на нов.
Томислав Дончев изтъкна, че ГЕРБ няма мнозинство в сегашния състав на ЦИК.
Томислав Дончев, вицепремиер: Нашето виждане е, че резултатите от изборите зависят от волята на гражданите, а не от
присъствието на квоти в изборните администрации.
Преди избори хрумват нови идеи, но не е добра практика изборното законодателство да се редактира преди избори,
призна Дончев.
Има страни, в които данните от екзит половете се оповестяват в рамките на изборния ден, но има и такива като България,
където това е забранено - въпрос на избор е кой модел да се приложи, за да се гарантира прозрачен изборен процес,
изтъкна Дончев.
Между партньори не е добре да се работи с ултиматуми - така вицепремиерът коментира изказването на Красимир
Каракачанов, че ще подаде оставка, ако не се приеме концепция за интеграця на ромите. Дончев допълни, че има поголяма нужда от обществен дебат за интеграцията на ромите, отколкото политически.
Томислав Дончев, вицепремиер: Редно е да се преразгледат инструментите, чрез които се прави подобна политика.
Образованието е ключовият фактор за интеграцията на ромите, след това следват жилищната политика и
здравеопазването, заяви Томислав Дончев.
√ На срещата в Страсбург: Джузепе Конте излезе със становище за бъдещето на ЕС
Вчера пред Европейския парламент в Страсбург, италианският премиер Джузепе Конте коментира по темата за бъдеще на
Европейския съюз. Дебатът беше с продължителност от повече от 3 часа.
По време на дебата обществото се интересуваше дали италианският премиер ще засегне темата за скандала, който се
разрази между Франция и Италия, когато Конте се срещна с представители на "жълтите жилетки". В първото изказване на
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премиера нямаше коментар по темата, но впоследствие Джузепе Конте, че двете държави имат дълбоки корени и не бива
да се стига до подобни разногласия.
Италианският премиер обърна внимание на ситуацията с миграцията. Според него ЕС е закъснял със справянето с
проблема. Той заяви, че са нужни повече пари за укрепване сигурността по границите, коментира ситуацията с Брекзит
сподели, че предстои вземане на важни решения, които касаят всички европейски държави.
Днес очакваме пресконференция в Страсбург, на която ще бъдат обсъждани предстоящите евроизбори, още как ще бъдат
разпределени местата европарламента, още коментари за трансграничните плащания и намаляване на таксата на банките
при подобни плащания.
√ Международна конференция за Близкия изток стартира във Варшава
Във Варшава се открива двудневна министерска среща за мир и сигурност в Близкия изток. Домакини са Съединените щати
и Полша.
В Международната конференция ще участват българският вицепремиер и външен министър Екатерина Захариева,
вицепрезидентът на Съединените щати Майк Пенс, израелският премиер Бенямин Нетаняху. Иран не беше поканен на
конференцията, а Русия отказа да участва във форума. В навечерието на срещата американският държавен секретар Майк
Помпейо е посочил, че страната му ще положи усилия, за да спре проекта за газопровод между Русия и Германия "Северен
поток-2". Газопроводът насочва пари към Русия и едновременно с това вреди на Европа, заявил Помпейо, цитиран от
агенция Франс прес.
Money.bg
√ Cлaбa 2018-a зa бългapcĸия изнoc, близo 8 млpд. лeвa oтpицaтeлнo caлдo
Πpeз 2018 г. oт Бългapия ca изнeceни cтoĸи нa cтoйнocт 55 275.7 млн. лв., ĸoeтo e c 1.2% пoвeчe в cpaвнeниe c пpeдxoднaтa
гoдинa. Caмo зa дeĸeмвpи oбщият eĸcпopт възлизa нa 4 154.7 млн. лв. и нaмaлявa c 2.4% cпpямo cъщия мeceц нa
пpeдxoднaтa гoдинa, пoĸaзвaт пpeдвapитeлнитe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт.
B cтpaнaтa пpeз минaлaтa гoдинa ca внeceни cтoĸи нa cтoйнocт 62 945.5 млн. лв., или c 6.3% пoвeчe cпpямo 2017 гoдинa.
Πpeз дeĸeмвpи внocът нaмaлявa c 8.6% cпpямo cъщия мeceц нa пpeдxoднaтa гoдинa и възлизa нa 4 881.1 млн. лeвa.
Oбщoтo външнoтъpгoвcĸo caлдo e oтpицaтeлнo пpeз 2018 г. и e нa cтoйнocт 7 669.8 млн. лeвa. Πo цeни FОВ/FОВ (cлeд
eлиминиpaнe нa paзxoдитe зa тpaнcпopт и зacтpaxoвĸи пpи внoc нa cтoĸи) caлдoтo cъщo e oтpицaтeлнo и e в paзмep нa 3
256.3 млн. лeвa.
Tъpгoвия нa Бългapия cъc cтpaнитe извън EC
Eĸcпopтът нa cтoĸи oт Бългapия зa cтpaни извън EC пpeз 2018 г нaмaлявa c 12.5% в cpaвнeниe c пpeдxoднaтa гoдинa и e нa
cтoйнocт 17 550.6 млн. лeвa. Πpeз дeĸeмвpи изнocът нa cтoĸи зa тpeти cтpaни ce cвивa c 14.6% cпpямo cъщия мeceц нa
пpeдxoднaтa гoдинa и e в paзмep нa 1 488.6 млн. лeвa.
Ocнoвни тъpгoвcĸи пapтньopи нa Бългapия ca Typция, Kитaй, Cъpбия, CAЩ, бившaтa югocлaвcĸa peпyблиĸa Maĸeдoния и
Pycĸaтa фeдepaция, ĸoитo фopмиpaт 52.6% oт изнoca зa тpeти cтpaни.
Bнocът нa cтoĸи в Бългapия oт тpeти cтpaни пpeз 2018 г. ce yвeличaвa cъc 7.4% в cpaвнeниe c 2017 г. и e нa cтoйнocт 23 012.3
млн. лeвa. Πpeз дeĸeмвpи внocът oт тpeти cтpaни нaмaлявa c 11.3% cпpямo cъщия мeceц нa пpeдxoднaтa гoдинa и e в
paзмep нa 1 822.0 млн. лева.
Haй-гoлям e cтoйнocтният oбeм нa cтoĸитe, внeceни oт Pycĸaтa фeдepaция, Typция, Kитaй и Cъpбия.
Bъншнoтъpгoвcĸoтo caлдo нa Бългapия c тpeти cтpaни пpeз 2018 г. e oтpицaтeлнo и e в paзмep нa 5 461.7 млн. лeвa. Πo цeни
FОВ/FОВ (cлeд eлиминиpaнe нa paзxoдитe зa тpaнcпopт и зacтpaxoвĸи пpи внoc нa cтoĸи) caлдoтo cъщo e oтpицaтeлнo и e
нa cтoйнocт 3 522.1 млн. лeвa.
Tъpгoвия нa Бългapия c cтpaнитe oт EC
Πpeз пepиoдa янyapи - нoeмвpи 2018 г. изнocът нa cтoĸи oт Бългapия зa EC ce yвeличaвa c 9.5% cпpямo cъщия пepиoд нa
2017 г. и e в paзмep нa 35 059 млн. лeвa. Изнocът нa cтoĸи зa EC пpeз нoeмвpи нapacтвa cъc 7% cпpямo cъщия мeceц нa
пpeдxoднaтa гoдинa и e в paзмep нa 3 445.2 млн. лeвa, пoĸaзвaт пpeдвapитeлнитe дaнни нa HCИ.
Ocнoвни тъpгoвcĸи пapтньopи нa Бългapия ca Гepмaния, Итaлия, Pyмъния, Гъpция, Фpaнция и Бeлгия, ĸoитo фopмиpaт
67.5% oт изнoca зa дъpжaвитe члeнĸи нa EC.
Bнocът нa cтoĸи в Бългapия oт EC пpeз пepиoдa янyapи - нoeмвpи 2018 г. ce yвeличaвa c 6.8% cпpямo cъщия пepиoд нa 2017
г. и e нa cтoйнocт 36 874.1 млн. лeвa. Haй-гoлям e cтoйнocтният oбeм нa cтoĸитe, внeceни oт Гepмaния, Итaлия, Pyмъния,
Иcпaния и Гъpция.
Πpeз нoeмвpи внocът нa cтoĸи в Бългapия oт дъpжaвитe - члeнĸи нa EC, нaмaлявa c 0.1% cпpямo cъщия мeceц нa
пpeдxoднaтa гoдинa и e в paзмep нa 3 606.6 млн. лeвa.
Bъншнoтъpгoвcĸoтo caлдo нa Бългapия c EC зa пepиoдa янyapи - нoeмвpи 2018 г. e oтpицaтeлнo и e нa cтoйнocт 1 815.1 млн.
лeвa.
Investor.bg
√ Желязков: Удължихме концесията за "Летище София", за да привлечем повече кандидати
Ще се промени модела на субсидиране на автобусния транспорт, съобщи транспортният министър
"Процедурата за концесия на "Летище София" следва своя нормален и законосъобразен ход". Това заяви транспортният
министър Росен Желязков в ефира на bTV.
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Той обясни, че е удължена концесията на летището до 3 април с мотив да се промени документацията, която трябва да
бъде икономически балансирана и да се привлекат повече инвеститори. Росен Желязков даде пример с концесията
летището в Белград, където също имало няколко пъти удължаване на срока.
Правителството рестартира търга през юли 2018 г., като очакванията бяха да се получат около 550 млн. евро от 35-годишна
концесия на летището. От тях 280 млн. евро трябва да бъдат платени предварително.
Обявените изисквания за концесия на "Летище София" са с прогнозна стойност 3 898 229 907 евро без ДДС. Те бяха
публикувани на 5 юли 2018 г. в официално обявление на Министерство на транспорта. Според документа, концесията е
със срок 35 години, за над 7,6 млрд. лева. Поръчката включва изграждане на трети терминал през първите десет години
от концесията.
Отдалечените населени места няма да останат без автобусен транспорт, но ще има промени в начина на субсидиране на
линиите, коментира още министърът.
"Всяка година се отделя сума, за да се компенсира нерентабилният транспорт в малки и отдалечени населени места.
Проблемът е, че тя се насочва към кметовете и голяма част от сумите остават в градовете за линии, за които дори не е
направен анализ", твърди той.
По думите на Желязков малка част от сумите отиват по предназначение и затова ще се търси смяна на модела. Той
представи идеята да се въведат автомобили вместо бусове. Транспортният министър обяви, че тази година за дотиране на
автобусни линии, които обслужват малки населени места, са дадени 4 млн. лева повече.
Investor.bg припомня, че на 7 февруари министър-председателят Бойко Борисов разпореди на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши проверка как се отпускат субсидии за превоз на
пътници по нерентабилни автобусни линии в слабо населени планински и гранични райони в страната.
Това става, след като в два последователни дни в репортажи БНТ и bTV повдигнаха въпроса за поскъпването или липсата
на междуселищни превози в Ямболско и Пернишко и предупреждение от страна на превозвачите, че ще протестират на
18 февруари. Според превозвачите причините са в увеличението на заплатите, застраховките и инфлацията.Тогава стана
ясно, че 128 линии в страната в момента не функционират, въпреки че държавата покрива 50% от загубите на
транспортните фирми, а едно от обясненията е нелоялната конкуренция на превозвачи от сивия сектор.
"Трябва да се намери справедливото решение", категоричен е Желязков. Тази седмица предстои среща със Сдружението
на превозвачите и финансовия министър.
√ Само българите с трудов договор в Англия ще гласуват на евровота при твърд Brexit
Всички останали ще трябва да отговарят на общото условие – да са пребивавали последните три месеца на
територията на страна членка на ЕС
Ако на 29 март се стигне до Brexit без сделка, то на територията на българското консулство в Лондон ще могат да гласуват
на европейските избори само българските граждани, които са на трудов договор.
Всички останали ще трябва да отговарят на общото условие – да са пребивавали последните три месеца на територията на
страна членка на ЕС. Това обясни е ефира на bTV експертът по изборни системи Димитър Димитров. Той обаче добави, че
ако крайните срокове за Brexit бъдат удължени, българите на Острова ще могат да гласуват както досега.
Експертът отбеляза, че през 2014 г. на последните европейски избори над 20 секции за български гласоподаватели са били
открити във Великобритания, докато в Германия са били открити два пъти по-малко секции.
„В последните години обаче има засилване на мигрантския поток към Германия, така че статистиката най-вероятно ще
бъде по-различна на предстоящите избори“, посочи още Димитров. Той обясни още, че ако за излизането на
Великобритания от ЕС не бъде постигнато споразумение, то единият вариант за българите в страната ще бъде да отидат
до някоя близка страна в ЕС и да гласуват там.
Под въпрос е дали ще могат успешно да упражнят правото си на глас, тъй като, ако нямат трудов договор, ще трябва да
отговарят на условието в последните три месеца да са пребивавали на територията на страна членка на ЕС, което няма да
е валидно за Великобритания.
News.bg
√ Общините твърдо няма да получат пари от ТОЛ таксите
Няма как парите от ТОЛ таксите да идат за ремонт на общинската пътна мрежа. Това стана ясно от думите на регионалния
министър Петя Аврамова пред кметовете.
Догодина АПИ ще осигури рехабилитацията на пътищата с приходите от ТОЛ таксите и в бюджета ще остават средства за
четвъртокласната пътна мрежа.
"Поехме ангажимент да се самоиздържаме във връзка с рехабилитацията на пътищата", припомни тя.
Иначе строителният министър призна, че проблемът с пътищата както от републиканската пътна мрежа, така и на
общинските пътища е и на МРРБ, и на общините.
Нужни били средства за ремонта им.
АЗ и АПИ твърдо стоим зад искането на общините да имат повече средства за пътищата, увери тя градоначалниците.
БТВ
√ Софийският университет – отново с лидерски позиции у нас
Софийският университет - отново лидер сред висшите училища у нас, според възможностите за професионална реализация
на студентите. По традиция вестник "24 часа" организира Церемония за награждаване на най- добрите висши училища.
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Според класация на Министерството на образованието и науката през изминалата година най-големият университет у нас
е с лидерска позиция при 17 специалности - с най-много желаещи да ги изучават студенти.
След него се нарежда Техническият университет в София – с водеща позиция в 6 направления. В челната тройка е и
Медицинският университет. Най-голям ръст в приема има при медицинските специалности, а спад при част от
педагогическите.
Fakti.bg
√ Искате ли да наемете на работа чужденци?
Статията в съкратен вид е предоставена от списание „Успешна комуникация с проверяващите органи“ на
издателство Резон България
През последните години в законодателството ни започнаха да се утвърждават правила и процедури, които осигуряват погъвкави възможности за започване на работа на територията на нашата страна на граждани от трети държави.
Възможността за трудова заетост е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и
Правилника за неговото прилагане (ППЗТМТМ), които претърпяха промени през 2017 г. и 2018 г. Именно с тях се
либерализира и правният ред за назначаване на висококвалифицирани работници, а и за много търсените за хотелиерския
и ресторантьорския бранш сезонни работници за 90 дневна заетост.
Основен принцип в законодателството ни при наемане на граждани на трети държави е, че те могат да извършват дейност
на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се
удостоверява със съответното разрешение за пребиваване, издадено от МВР, и/или след издаване на съответно
разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) за достъп до българския пазар на труда.
Съществуват различни режими и процедури за достъп до пазара на труда в зависимост от заетостта, която желаят да
упражняват работниците - граждани на трети държави, на територията на страната, като в изпълнението на тези процедури
са ангажирани и различни институции. В някои случаи разрешението се издава от МВР, като в него се включва и
разрешението на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Такива са например Единното разрешение за
пребиваване и работа (ЕРПР), много познатата ни Синя карта на Европейския съюз (СК). В други случаи първо се издава
разрешение за работа от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) и въз основа на него се издава
разрешението за пребиваване от Министерството на вътрешните работи (например разрешението за работа (РР) и
разрешението за извършване на дейност на свободна практика (РСП)).
За определени категории граждани на трети държави е предвидена възможност да работят без разрешение за работа, а
само въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта. Това са: сезонни работници; краткосрочно командировани лица;
граждани на трети държави, но с български произход; научните работници; студенти в редовна форма на обучение;
стажанти.
Сезонна работа до 90 дни
Безспорно най-предпочитаната, бърза и достъпна възможност за работодателите в туристическия бранш (хотели,
ресторанти, заведения край морето) за снабдяване с персонал за летния сезон отново ще бъде сезонната заетост. Тя е найпривлекателна и за самите работници - граждани на трети държави, тъй като режимът е регистрационен, а не
разрешителен. За нея се изисква само регистрация (не разрешение) в Агенцията по заетостта (АЗ), въз основа на
декларация, подадена от работодателя (чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ). Последните промени в законодателството наложиха една
тенденция към облекчаване на възможността за достъп до пазара на труда на гражданите на трети страни за сезонна
работа до 90 дни. Отменено беше изискването за документи за образование, специалност, правоспособност,
професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава.
Разбира се и за тази форма на заетост има ограничения: обект на контрол от страна на инспекторите по труда при тази
заетост е съблюдаване на забраната за смяна на работодател и за работа при втори работодател чрез сключване на втори
трудов договор. Процедурата изисква също така разрешението/регистрацията в АЗ да се извърши преди началото на
заетостта и влизането на чужденците на територията на страната, което обстоятелство се следи от АЗ при произнасяне по
искането за регистрация. При регистрация в АЗ на сезонна заетост до 90 дни е допустимо гражданите на трети държави да
притежават валидна виза за краткосрочно пребиваване на територията на Република България.
За стартиране на процедурата по регистрация на сезонна заетост до 90 дни е необходимо работодателят да подаде в
Централна администрация на АЗ Декларация в два екземпляра по образец /Приложение № 5 към ППЗТМТМ/ с приложени
документи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ППЗТМТМ.
В договора следва да бъде посочено мястото на работата. За такова се смята седалището на предприятието, с което е
сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Необходимо е да се
посочи и работно място, на което ще полага труд работникът. Работното място е помещение, цех, стая, нахождение на
машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или
служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение.
Копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора.
В трудовия договор следва да е включена задължително клауза, че транспортните разходи от мястото на произход на
сезонния работник до работното му място в Република България са за сметка на работодателя, който поема и разноските
в обратната посока, независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение с наетия работник. В ЗТМТМ
и ППЗТМТМ не са предвидени ограничения в размера на пътните разходи, които следва да бъдат заплащани от
работодателя в изпълнение на чл. 27, ал. 1 от ЗТМТМ.
Регистрацията на сезонна заетост до 90 дни без прекъсване се извършва в 10-дневен срок от подаване на декларацията за
сезонна работа и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ, като на вносителя се
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връща заверен екземпляр. Краткият срок за регистрация води до това, че при непълни или сгрешени документи АЗ
постановява отказ, а не връща указание до работодателите за отстраняване на грешките в рамките на същата процедура.
Отказът не прегражда възможността да се попълнят документите или отстранят недостатъците и да се стартира нова
процедура!
От краткосрочна заетост до 90 дни до разрешителен режим за 9 месеца
В чл. 29а на ЗТМТМ е създадена възможност за уреждане на случаите по преминаване от регистрационен режим на
краткосрочната сезонна заетост до 90 дни в разрешителен режим за сезонна заетост до максимум 9 месеца в рамките на
календарната година. За тези случаи е предвидено сезонният работник да продължи да работи при същия работодател
или да го смени, без да се прилага изискването да пребивава извън територията на Република България във връзка с
процедурата на АЗ. Условията и редът по преминаване от регистрационен в разрешителен режим са определени в чл. 21а
от ППЗТМТМ.
Заявлението за продължаване на заетостта на сезонния работник се подава от работодателя не по-късно от 14 дни преди
изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост, като изпълнителният директор на АЗ предоставя разрешение по
чл. 24, ал. 1 от ЗТМТМ в срок от 10 дни след подаване на заявлението. За предоставяне на разрешението се заплаща такса
в размер на 100 лв., определена в чл. 7, ал. 8 на ЗТМТМ, за което се представя документ за извършен превод по банков
път.
След предоставяне на разрешението на АЗ сезонният работник следва да изпълни условията на чл. 50а от Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България: за да получи от органите на Министерство на вътрешните
работи (МВР) право на пребиваване за целите на сезонна заетост, чужденецът следва да притежава виза за дългосрочно
пребиваване тип „D”, издадена от органите на МВнР. Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република
България с виза тип „D” да подаде документи за издаване на „Разрешение за сезонен работник” в териториалните
структури на Дирекция „Миграция” на МВР.
Други процедури за достъп на чужденци от трети държави до пазара на труда
В ЗТМТМ е регламентиран ред за получаване на право на заетост на членовете на семейства на лицата с разрешение за
дългосрочно пребиваване, членовете на семействата на български граждани или на гражданин на държава-членка на ЕС,
на държава-страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. Тази заетост следва да се декларира от
работодателя по ред, определен в Правилника за прилагане на ЗТМТМ.
Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване
в Р България, или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище, или с предоставена
международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците, и членовете на техните
семейства.
Какви са условия за достъп до пазара на труда?
При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда, чужденецът пребивава извън територията на Република
България и не следва да притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, издадена от службите на МВнР, с
изключение на предвидените в ЗТМТМ случаи.
Издаденото от АЗ разрешение се явява основание за издаване от „Консулските служби“ на МВнР на виза тип „D“ за влизане
в страната, с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция „Миграция“ на МВР за срока на разрешението за
достъп до пазара на труда.
Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско
гражданство. Работодателите следва да направят предварително проучване на пазара на труда - „пазарен тест”,
доказващо, че националният пазар на труда не предлага подготвени местни лица. В нормативната уредба са предвидени
случаи за заетост без провеждане на „пазарен тест”.
Очаквайте продължение с Осемте специфични процедури, отнасящи се до различни групи работници и служители
1. Единно разрешение за пребиваване и работа (Единно разрешение или ЕРПР)
2. Синя карта на ЕС (СК)
3. Сезонна заетост (СЗ)
4. Вътрешнокорпоративен трансфер (ВКТ)
5. Разрешение за работа
6. Разрешение за извършване на дейност на свободна практика
7. Регистрация на краткосрочна заетост
8. Деклариране на заетост
OffNews.bg
√ Мей: Вярвам, че мога да постигна сделка за Брекзит, която парламентът да подкрепи
Вярвам, че мога да постигне сделка за Брекзит, която Парламентът да подкрепи, за да може Великобритания да напусне
ЕС на 29 март. Това заяви британският премиер Тереза Мей.
В Камарата на общините, където информира депутатите за дискусиите с ЕС, Мей отново каза, че не смята, че митнически
съюз, какъвто е предложен от опозиционната Лейбъристка партия, е път към гарантиране на споразумение, предаде
Ройтерс, цитирана от БТА.
"Преговорите са в решителна фаза и сега всички трябва да сдържаме нервите си, за да постигнем промените, за които
Камарата настоява и да реализираме Брекзит в предвидения срок", каза Мей.
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"Като получим промените, от които имаме нужда за "предпазния механизъм", като защитим правата на работниците и
околната среда и повишим ролята на парламента в следващата фаза от преговорите, вярвам, че можем да постигнем
сделка, която Камарата ще подкрепи".
Мей каза още пред депутатите днес, че "се нуждае от време", за да обсъди с ЕС промените в споразумението за Брекзит,
сключено с Брюксел, така че да удовлетворява британските депутати.
Мей изтъкна, че иска депутатите от всички политически сили да подкрепят сделката, която тя сега се опитва да постигне,
като се мотивира с нуждата от одобряване на още закони, които да подготвят излизането на Обединеното кралство от ЕС.
"Всъщност, според мен, е в интерес на този парламент и в интерес на одобряването на закони, да има убедителен вот от
цялата камара", каза Мей пред парламента.
БНР
√ Представят първата стратегия за цифровизация на селското стопанство у нас
Министерството на земеделието ще представи първата по рода си стратегия за цифровизация на селското стопанство у
нас.
До 2020 г. европейският бюджет ще отдели над 100 млн. евро за тази цел в Общността.
Новите цифрови технологии имат потенциал да направят революция в земеделието, а такава е нужна, защото всяка
следваща година от фермерите ще се иска да произвеждат повече и по-добре и да се справят с фактори, като климатичните
промени и глобалните пазари.
Експертите отчита, че има сериозна цифрова пропаст между селските райони, където е едва 40 на сто от домакинствата в
Европейския съюз имат достъп до бърз, широколентов интернет и градските райони, в които такъв имат 76%.
Към 2020 година 9 от 10 работни места, в това число и селското стопанство, ще изискват дигитални умения, а добрата
подготовка на фермерите е път към гарантиране на хранителната сигурност.
България за първи път разработи стратегия за цифровизация на земеделието и днес ще стане ясно какво е включено в нея,
както и какви средства са предвидени за прилагането й на практика.
√ Каракачанов на среща на министрите на отбраната на страните - членки на НАТО
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще участва днес и утре в срещата на министрите на
отбраната на страните членки на НАТО в Брюксел, съобщиха от военното ведомство.
На форума ще бъдат разгледани редица ключови въпроси от дневния ред на алианса, които ще очертаят пътя за срещата
на държавните и правителствени ръководители на НАТО през декември в Лондон.
√ ЕП обсъжда правила за проверка на преките чуждестранни инвестиции
Евродепутатите ще обсъдят въвеждането на общоевропейски правила за проверка на преките чуждестранни инвестиции.
Целта е да се установи дали финансовите потоци към ключови сектори представляват заплаха за стратегическите интереси
на Евросъюза.
Към момента 14 държави от ЕС имат механизми за скрининг на преките чуждестранни нивестиции, които обаче се
различават по обхват и структура.
От Европарламента посочват, че през последните години преките инвестиции от Китай са нараснали 6 пъти, от Бразилия
10 пъти, а тези от Русия са се удвоили.
Практика показва, че в последно време те се насочват към високотехнологичния сектор и често чрез компании с държавна
собственост или с връзки с правителствата.
Предвижда се чрез новия общ европейски механизъм да бъдат защитени ключови индустрии, като на проверка вече ще
подлежат чуждите преки инвестиции във водния сектор, транспорт, комуникации, както и технологии, включително
полупроводници, изкуствен интелект и роботика. Гласуването на резолюцията ще бъде утре.
√ Подем на европейските борси след подновяване на търговските преговори между САЩ и Китай
Европейските акции поскъпват в началото на новата седмица с оглед на инвеститорския оптимизъм относно
подновяването на търговските преговори между САЩ и Китай и следвайки подемът на китайския фондов пазар след края
на Лунната нова година в резултат на силни данни за продажбите на дребно по време на едноседмичните празници.
През днешната азиатска търговия основният китайски фондов индекс Shanghai Composite нарасна с 1,36% до най-високо
ниво от 5-и декември насам, а по-малкият индекс Shenzhen Composite - с цели 2,9%, тъй като инвеститорите са
оптимистично настроени преди стартиралият в Пекин нов кръг от преговорите между САЩ и Китай. Подкрепа за
позитивното поведение на китайските пазари на акции оказаха и данни, според които търговците на дребно и заведения
за обществено хранене в Китай са спечелили над 147,5 млрд. долара по време на едноседмичната почивка за Лунната
нова година.
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 пък нараства в ранния следобед с близо 1%, заличавайки загубата от 0,5%
през предходната седмица, която беше в резултат на притесненията, свързани със забавянето на икономическия растеж
на стария континент.
Добър подем с над 1,3% бележи минно-добивния сектор в Европа, след като цената на китайската желязна руда достигна
до рекорден връх в резултат на опасенията за проблеми с доставките от Бразилия след срутването в края на януари на
язовирна стена в бразилския щат Мианс Жерайс, поддържана от минната компания Vale S.A. Акциите на водещи компании
като Glencore, Rio Tinto и BHP поскъпват с между 1% и 1,5%.
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Солидно повишение бележи и банковият сектор благодарение на рязко поскъпване на акциите на италианските
кредитори, след като банките Banco BPM, UBI Banca и UniCredit заявиха, че техните нива на капиталова адекватност
изпълняват стандартите на ЕЦБ. Техните акции нарастват съответно с 3,9% и с 2,75%, след като четвъртият по големи
италиански кредитор Banco BPM заяви, че Европейската централна банка е поискала банката да се придържа към новите
капиталови изисквания.
Това допринесе за силен ръст на италианския фондов индекс MIB с 1,63% и до подем в целия европейски банков сектор,
като акциите на HSBC Holdings се повишават с 1,43, а на Banco Santander - с 1,45%.
Германският фондов индекс DAX30 се повишава с 1,11%, френският CAC 40 - с 1,18% и британският FTSE100 - с 0,84%.
Допълнителна подкрепа за позитивното представяне на европейските пазари на акции оказват и обезценките на еврото и
на британската лира спрямо щатския долар на фона на поредицата сигнали за сериозно икономическо забавяне на
еврозоната и на Великобритания. Еврото се понижава към 1,1297 долара, тествайки важното дъно от 24-ти януари в 1,1298
долара (най-ниско ниво от 14-ти декември 2018-а), докато паундът се търгува под 1,2900 долара с поглед към
двуседмичното дъно от 7-и февруари около 1,2854 нивото след слаби данни за растежа на британската икономика.
Фючърсите на основните американски фондови индекса също регистрират повишения преди старта на официалната
търговия на Уолстрийт, като фючърсите на DJIA се повишават с над 110 пункта (с 0,45%), на широкият индекс S&P500 - с
0,4% и на технологичният индекс Nasdaq100 - с 0,55%. Инвеститорите на Уолстрийт също гледат с оптимизъм на новия кръг
на търговски преговори между САЩ и Китай. В началото на седмицата разговорите ще се водят на ниско работни ниво,
преди в Пекин да пристигнат американския финансов министър Стивън Мнучин и търговския представител Робърт
Лайтхайзер, за да се включат в преговорите в четвъртък и петък заедно с китайския вицепремиер Лю Хъ.
В петък в полунощ (15-и февруари) пък изтича крайният срок за постигане на споразумение между доминирания от
демократите Конгрес и администрацията на президента Доналд Тръмп относно финансирането на федералното
правителство. През уикенда имаше пореден провал в преговорите между лидерите на демократи и републиканци по
въпроса дали да се ограничи броят на мигрантите, които властите могат да задържат. Белият дом не е изключи
вероятността за нов принудителен "шътдаун" (временно прекратяване на работата на част от федералното правителство),
ако не може да бъде постигнат компромис по въпроса за сигурността на границите до полунощ в петък.
√ Дипломатически скандал между Норвегия и Полша
Полски дипломат е обявен за персона нон грата в Норвегия заради оплаквания от местни институции, че им е оказвал
недопустим натиск.
Дипломатическият скандал станал заради случаи на отнемане на деца от техни родители заради обвинения в
малтретиране, посочва Ройтерс.
В отговор на действията на Норвегия Полша обяви за нежелан във Варшава норвежкият консул там.
Поведението на полския консул Славомир Ковалски е било несъвместимо с дипломатическият му статут, обяснило
правителството в Осло, когато поискало от Варшава сама да го отзове. Полското правителство обаче отказало. Заради това
консулът бил обявен за персона нон грата.
Норвежките социални служби често са критикувани в чужбина, че действат по този въпрос много твърдолинейно и че
техните решения често засягат семейства от чуждестранен произход, отбелязва Ройтерс.
Полша е страната с най много мигранти в Норвегия - около 98 хиляди при общо пет милиона и триста хиляди население на
скандинавската страна.
Novinite.bg
√ НС гласува на първо четене Закона за преброяване на земеделските стопанства
Депутатите започват работа с обсъждане на второ четене на промени в Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси. Те трябва да определят условията, при които ще се извърши преброяване на земеделските
стопанства. С него се въвежда европейска директива за ограничения в употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното оборудване, които влизат в сила на 22 юли т.г. Залагат се преходни периоди за повторно
употреба на някои резервни части. От обхвата на закона се освобождават тръбните органи, музикални инструменти, които
съдържат олово, поради липсата на надеждни заместители.
Очаква се парламентът да приеме на първо четене Закон за преброяване на земеделските стопанства в България. То ще се
проведе от 1 до 18 септември догодина чрез попълване на статистически въпросник на място или онлайн. По искане на
БСП преди окончателното приемане на Закона ще се брои и наличната в стопанствата земеделска техника.
Ратификацията на изменението в споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по
обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие е последна точка в дневния ред на
депутатите. Целта е да се осигури независима външна оценка за актуалното състояние на системата за обществени поръчки
в България и ефективността на предприетите досега мерки.
Утре в пленарна зала влизат измененията в Изборния кодекс и предложението на левицата за започване на процедура по
избор на нова Централна избирателна комисия.
Преди да влязат в пленарната зала, решението за откриване на процедура за избор на членове на Централната
избирателна комисия и промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на второ четене в ресорната правна комисия.
√ ЕП прие мерки за по-добра координация при бедствия
Европейският парламент (ЕП) прие мерки за подобряване на координацията за справяне при бедствия.
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Предстои към механизма на Европейския съюз за гражданска защита да бъде създаден общ резерв от ресурси като
самолети за борба с горски пожари, помпи с висок капацитет, полеви болници и екипи за спешна медицинска помощ. Те
ще се използват при спешни случаи след решение на Еврокомисията, когато държава членка няма достатъчно ресурси да
реагира сама при бедствие.
Решението ще влезе в сила след финалното одобрение на Съвета на министрите и ще бъде приложено още от това лято.
Въпросът за обща реакция при кризисна ситуация стана належащ след горските пожари, бурите и наводненията в Европа
от последните две години.
Евродепутатите приеха и засилване на обмена между млади професионалисти и доброволци в гражданската защита.
Novini.bg
√ Правителството утвърждава законодателната си програма до юни
Законодателната си програма до юни тази година ще утвърди правителството на редовното си заседание днес. Ще бъде
допълнен и списъкът с регулираните професии.
Промени ще бъдат направени при разпределението и използването на радиочестотните ленти, ползвани съвместно за
граждански нужди и за нуждите на националната сигурност.
Министрите ще приемат и Наредба за външните експерти по предварителния контрол на обществените поръчки.
Stolicata.bg
√ Най-много работна сила се търси в София
София е градът в които търсенето на работна ръка е най-голямо и при най-високо заплащане. Toва става ясно от наличните
работни места в електронната трудова борса на Агенцията по заетостта.
В момента в нея над 10 000 свободни работни места. Най-много са обявите за наемане персонал близо 440 в София-град.
Предложени са предимно безсрочни договори, а най-високата обявена заплата е за водачи на камиони - фирма например
търси 10 такива при месечно възнаграждение от 3800 лева. За разработчици на софтуер обявената заплата от 3000 лева, а
за инженер – 2400 лева. С високо заплащане са и обявите за леяри и заварчици за 2500 лева и строители за около 1600
лева. Готвачи и кухненските работници се търсят за 1000 лева. За също толкова заплата се търсят чистачи и домашни
помощници. Доста атрактивни са и заплати от 2400 лева за персонал за информиране на клиенти, сочат последните данни
от борсата.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок”
Вицепремиерът и изборите - гост Томислав Дончев;
Случаите на морбили в Европа растат - всичко за мерките;
На живо от Страсбург: ще затихне ли кавгата между Италия и Франция?
След пожара във Войводиново - каква е съдбата на 300-те работници от изгорелия завод?
Как социалният статус, размерът на жилището и храната влияят на ръста? - данните на антрополозите;
БТВ, ”Тази сутрин”
Продължение на скандала "Ало, Банов съм" – рекетирани ли са държавни чиновници?
Предстои ли закриване на икономически университети? В студиото – министър Красимир Вълчев.
На живо: Проверка на Югозападното държавно предприятие в Кресна - кой прокара 7 км пътища за сондажно
проучване?
Има ли връзка между отравянето на Скрипал и Емилиян Гебрев? Коментар на ген. Тодор Бояджиев.
Защо емигрантът-милионер Шефкет Чападажиев направи голямо дарение за болницата в родния си град?
Каква ще е съдбата на Царските конюшни, след като съдът обяви продажбата за нищожна? Гост – заместик-кметът
Тодор Чобанов.
Нова телевизия, „Здравей България”
42 хиляди лева за 280 квадратни метра земя край метрото? Собственици на отчуждени заради строежа земи
протестират недоволни от ниските цени.
Опит за рекет? Младежи обвиняват жена-шофьор, че е одраскала колата им, и я изнудват да им даде пари на ръка.
Как полицията залови рецидивисти, след като ги показахме в рубриката "Дръжте крадеца!"?
За връзката между отравянията на Сергей Скрипал и Емилиян Гебрев и очакваната хибридна атака за изборите.
Говори президентът от 2012-а до 2017-а Росен Плевнелелиев.
Влага, мухъл и мизерия в ямболската болница – ще бъдат ли някога ремонтирани сградите на болничното
заведение?
Дискриминирани ли са учениците от Айтос, които трябва да плащат за обяда си, за разлика от деца от селата около
града? На живо – продължение по темата.
Дръжте крадеца! Жена краде бутилка с алкохол от магазин за сувенири. Поредна дребна кражба, която ще остане
безнаказана.
Историческа църква, посещавана от Васил Левски се руши, а богомолци събират пари, за да я възстановят.
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Български пътешественик, който прекоси абсолютно сам амазонската джунгла, говори за това какво е да
вдъхновяваш и да даваш пример на другите.

√ Събития в страната на 13 февруари
София.
От 16.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на Международна научна конференция
„Нему да бъде слава, чест и почит" - 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ в Националния музей
„Земята и хората".
От 09.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще заседава Министерският съвет.
От 14.30 часа в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" в зала 242 Комисията за контрол над
службите ще изслуша ръководители на специалните служби, главния прокурор и всички, които имат отношение
към случая „Гебрев".
От 11.00 часа в залата 11-ия етаж на КНСБ ще се проведе пресконференция на тема „Заплашва ли човешки животи
сивата икономика в България?".
От 11.00 часа ПП „Възраждане", Асоциация за домашно образование /АДО/ и Сдружение „Многодетни български
майки" ще представят становищата си по проекта за „Национална стратегия за детето 2019-2030 г." на
пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
***
Бургас.
От 15.30 часа заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка
Петкова ще посетят сондажния кораб Noble Globetrotter II в град Бургас. На място те ще се запознаят с
предстоящите дейности по провеждане на проучвателен сондаж в блок „Хан Кубрат" в Черно море от компанията
Shell International Exploration and Development Italia S.p.a.
***
Перник.
От 14.00 часа в зала „Струма" на Областна администрация Перник ще се проведе заседание на Областната комисия
по транспорт.
От 15.00 часа във фоайето на Драматичен театър „Боян Дановски" ще се състои информационна борса за набиране
на войници и матроси за Българската армия в рамките на националната информационна кампания за
популяризиране на военната професия „Бъди войник". На централния площад в същия час жители и гости ще могат
да разгледат бойния вариант на бронираната машина „Пустинна котка", която е на въоръжение във Военна
полиция. Концертът на Представителния ансамбъл на въоръжените сили ще започне от 18.30 ч. в Драматичен
театър „Боян Дановски".
***
Пловдив.
От 11.00 часа в Заседателна зала на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" 1 ще се проведе пресконференция
за отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
Пловдив през 2018 г.
***
Разград.
От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация ще бъде разгледано предложението за Държавен план-прием
в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединени училища на територията на Област Разград
за учебната 2019/2020 г.
***
Русе.
От 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост
към Областния съвет за развитие.
***
Стара Загора.
От 14.00 до 17.00 часа в зала „П. Р. Славейков" на Община Стара Загора ще се проведе обучителен семинар за
преподаватели с цел превенция на престъпления при малолетни.
***
Чепеларе.
От 17.00 часа в Заседателната зала на община Чепеларе кметът Славка Чакърова ще направи отчет за дейността
на Общината за 2018 г.
***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 2 на Областна администрация-Шумен ще се проведе извънредно общо събрание на
Асоциацията по ВиК
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√ Междуфирмените разплащания у нас се бавят средно около месец
Междуфирмените разплащания в България са се бавили средно 29 дни през 2018 година, докато през 2017 година те са
закъснявали с 38 дни, сочи проучване на компанията Intrum, специалист в подобни анкети.
Проучването обхваща 29 страни, представени от 9607 компании. В него са отразени данни за 2017 г. и 2018 г. Отложеното
плащане е в основата на трайните търговски взаимоотношения между компаниите.
Най-бързи са междуфирмените разплащания в Латвия, Естония и Ирландия - съответно 18, 19 и 20 дни. Точно обратната е
ситуацията в Португалия - 66 дни, Босна и Херцеговина и Италия - по 56 дни. Средноевропейското време за разплащане за
2018 г. е 34 дни, пише в съобщението.
В отношенията между бизнеса и крайните клиенти е налице по-кратък срок за разплащане. Средното време, което е нужно
в Европа, е 22 дни през 2018 г. и 27 дни през 2017 г. В България средното време на погасяване на задълженията е 21 дни
през 2018 г., а през 2017 - 20 дни. Лидер отново са Прибалтийските републики. Най-дълго е времето за разплащане между
бизнеса и клиентите в Испания - 45 дни, в Босна и Херцеговина - 39 дни и в Португалия - 38 дни.
Изплащането на задълженията между бизнеса и публичния сектор в Европа е средно 40 дни. За нашата страна периодът
на разплащане на задълженията е 32 дни през 2018 г. и 33 дни през 2017 г. Лидер по този критерий е Латвия - с 18 дни срок
за разплащане, а с най-лоши показатели е Италия - 104 дни.
6 от 10 компании в Европа предпочитат да има по-дълъг период за разплащане, за да могат да планират по-добре
паричните си потоци и реализацията на продуктите, като по този начин те са по-сигурни и спокойни (за България резултатът
е аналогичен).
България обаче заема и една неконкурентна позиция - 3-то място от страните с най-много отписани приходи - 2.78 на сто
от общите годишни приходи. Само Ирландия и Сърбия са пред нас със съответно 3.10 на сто и 2.88 на сто, а Румъния е 4-та
с 2.73 на сто отписани приходи според анкетата на Intrum. Средният процент за ЕС на загуба на приходи е 1.7 на сто.
Почти една трета (31 на сто) от анкетираните фирми в България казват, че ще могат да наемат повече служители, ако
длъжниците им са по-бързи с техните плащания. Това е по-висок резултат в сравнение с европейската средна стойност от
20 на сто, сочи проучването. 38 на сто от анкетираните фирми в България също заявяват, че закъснелите плащания не им
позволяват да растат в икономически план.
Клиентите все още плащат късно, но бизнесът в цяла Европа изглежда е станал малко по-устойчив, когато става дума за
способността му да се справя с последиците от забавянето на плащанията, отчита изследването. Възможността за работа
с налични средства улеснява значително фирмите. Периодът на разплащане между фирмите в България се подобрява.
Обезпокоителното е, че плащанията от публичния сектор към компаниите в страната отнемат повече време от
корпоративните плащания, сочи проучването.
√ ЕК: Държавите от ЕС трябва да имат самостоятелност при криза в областта на отбраната
Макар да сме тясно свързани със САЩ, трябва в случаи на криза в областта на отбраната да бъдем способни да действаме
самостоятелно. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен след седмичното заседание
на еврокомисарите, предаде БТА.
Той посочи, че пред лицето на новите предизвикателства мнението в много държави от ЕС се е променило и днес те
подкрепят повишаването на отбранителните разходи и сътрудничеството в тази област. ЕК никога не е препоръчвала
ограничаването на бюджетните разходи да бъде за сметка на средствата за отбрана, поясни Катайнен. Трябва да повишим
възможностите си за отбранително сътрудничество и взаимодействие, добави той.
Много трудно е днес да се прави разлика между отбрана и сигурност. Необходимо е ЕС да бъде способен да защити земята
и гражданите си. Военното оборудване поскъпва по-бързо от всички останали стоки, затова се налага да обединим усилия
при харченето на парите на данъкоплатците. Трябва да защитим европейската самостоятелност, включително в
икономиката, посочи Катайнен.
ЕК предвиди за проекти по европейската отбрана от 2021 до 2027 г. да бъдат осигурени 13 милиарда евро. Дотогава ЕС
отделя 590 милиона евро за изследвания и разработка на военно оборудване. Един от тези проекти е съвместяване на
работата на безпилотни самолети и подводници. По-рано през деня генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг
заяви, че е важно ЕС да допълва работата на пакта, без да се стига до надпревара в дейността.
√ Испанският премиер обмисля свикване на предсрочни избори
Испанският премиер Педро Санчес обмисля свикването на предсрочни парламентарни избори на 14 април, предаде
Ройтерс, като се позова на испанската национална информационна агенция ЕФЕ.
Управляващата в Испания социалистическа партия разполага с по-малко от една четвърт от местата в долната камара на
парламента, която в сряда ще се произнесе по проектобюджета на правителството на малцинството за тази година. Има
голяма вероятност социалистите да загубят вота, отбелязва Ройтерс.
За да прокарат проектобюджета за 2019 г. в парламента, социалистите се нуждаят от подкрепата на по-малки партии, сред
които и каталунските националисти, които заявиха, че ще гласуват против.
Утре във Върховния съд на Испания започва процес срещу дванадесет каталунски политици по обвинения в
организирането на бунт заради участието им в неуспешния опит за обявяване на независимост на Каталуния.
Ако испанският парламент отхвърли бюджета за 2019 г., мандатът на социалистите ще приключи по-рано от планирания
му край през 2020 г., заяви днес заместник-генералният секретар на управляващата партия Адриана Ластра на
пресконференция в Мадрид, предаде БТА.
Окончателното решение дали да бъдат свикани предсрочни избори ще бъде взето от премиера Санчес, отбеляза Ластра.
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Източници на Ройтерс казаха, че произвеждането на предсрочни избори е възможно, но все още не е определена дата за
тях. Една от вероятните дати е 26 май, когато испанците ще гласуват едновременно за Европейски парламент, регионални
и местни органи на управление.
Социологически проучвания сочат, че консервативните, десноцентристките и крайнодесните сили, които заеха по-твърда
позиция по отношение на Каталуния от Санчес, могат да спечелят достатъчно гласове на предсрочни парламентарни
избори, за да управляват заедно.
В. Банкерь
√ Румяна Бъчварова става посланик на България в Израел
Ръководителят на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова ще стане посланик на България в
Израел. Бившият вицепремиер и вътрешен министър в кабинета "Борисов 2" ще замени в Тел Авив Димитър Михайлов. По
неофициална информация назначението й е утвърдено от президентството.
Бъчварова беше предложена за посланик още през миналата година.
Президентът Румен Радев е одобрил назначаването на бившия служебен премиер Марин Райков за посланик на България
в Лондон. Указ от държавния глава ще бъде издаден след получаване на решение на Министерския съвет.
Досегашният посланик на страната ни в Лондон Константин Димитров напусна британската столица преди няколко дни в
разгара на Брексит, тъй като мандатът му изтече.
Доскоро Марин Райков бе посланик в Рим.
Bloomberg TV
√ Какъв ще е ефектът от трансформацията в енергийния сектор
Самюел Фурфари, професор по енергийна геополитика, Брюкселски свободен университет, В развитие, 11.02.201
Енергийният сектор преминава през доста впечатляващи промени, защото през последните 40 години се страхувахме от
липсата на достъп до енергийни ресурси. Това каза Самюел Фурфари, професор по енергийна геополитика, Брюкселски
свободен университет, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. Опасявахме се, че няма да имаме петрол,
че трябва да продължаваме да използваме възобновяеми източници, допълни той.
"Благодарение на технологичния напредък разбрахме, че петролът е достъпен не само в Близкия изток. Още по-важен от
петрола е природният газ. Оказа се, че имаме резерви от природен газ за над 200 години".
Не трябва да смятаме, че възобновяемите източници скоро ще заменят изкопаемите горива, тъй като изкопаемите горива
са много по-евтини от възобновяемите източници, обясни Фурфари.
"1.2 млрд. души в света нямат достъп до електричество и те не се интересуват от климатичните промени или околната
среда. Те просто искат да имат достъп до електричество".
Много страни биха спечелили от промяната, прогнозира той.
„САЩ са първите, които произвеждат 12 млн. барела петрол на ден, но Канада и Австралия също се превръщат в основни
играчи в бранша. Австралия открива все повече залежи на природен газ, но продължава да добива въглища и уран“.
Цената на петрола и газа в световен мащаб ще остане почти без промяна. В Европа ще има леко понижение на цената на
газа, коментира той.
√ Напрежението между Италия и Франция разграничава идеологическите и политическите им позиции предизборно
Любомир Кючуков, Институт за икономика и международни отношения, Бизнес старт, 13.02.2019
Решението на Франция да изтегли посланика си от Италия, е може би най-големият дипломатически скандал между двете
съседни държави в последните десетилетия. Противопоставянето се корени в едни по-скорошни отношения, след
идването на дясната партия "Лига" и популисткото движение "Пет звезди" на власт в коалиционно правителство. Кое
създаде напрежението в отношенията между двете страни коментира Любомир Кючуков, Институт за икономика и
международни отношения, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.
"Конкретният повод, в който се корени сегашното напрежение, е срещата на Ди Майо с представители на "жълтите
жилетки" и с техните евентуални кандидати за Европейския парламент, желанието му да ги подкрепи, както и изявлението
му, че "свободата идва във Франция през Алпите". От друга страна това не епизод в отношенията между Италия и Франция,
те се влошиха в последното десетилетие, от либийската криза, след нашествието на либийския остров Лампедуза на
мигрантите. Италия се почувства изоставена от ЕС, не толкова от Франция, по проблема с мигрантите", каза Кючуков.
По думите му, това е една от причините може би и за идването на власт на сегашното италианско правителство, до голяма
степен популиските партии профитират от тези настроения, предлагат на реални проблеми едни лесни решения. "Сега тази
криза ескалира във връзка с евроизборите, тя има идеологически и политически аспекти", уточни Кючуков.
Другият вицепремиер, от националистическата формация в италианското правителство, също много агресивно атакува
Макрон, а от друга страна Макрон обяви тази дяснопопулистка политика за "чумата на Европа", посочи гостът и
конкретизира, че изказването на френския президент е направено по повод обявеното сътрудничество на Виктор Орбан и
Салвини за евроизборите.
Кючуков посочи още, че френският президент е подложен на много силен натиск, в тази връзка редица коментатори
отбелязват, че може би и Салвини, и Ди Майо, и Макрон имат полза от това противопоставяне, доколкото то консолидира
и разграничава техните позиции.
"Що се отнася до самата политика на Макрон, има основание да се смята, че да, ерата на Меркел в ЕС приключва, но има
опасения, че ерата на Макрон може и да не започне. Той е европейският лидер с най-активни предложения в ЕС, но те не
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са еднозначни и не се приемат от всички страни, а и доста сериозно ерозира политическото му влияние в самата Франция",
е мнението на коментатора.
√ Как Португалия се превърна от кризисна страна в икономическо чудо
Въпреки това обаче резултатите не са изцяло положителни
През 2015 г. Португалия беше на дъното. Дясното консервативно правителство прилагаше политиката на строги икономии
на ЕС: съкращения на социални облаги, увеличаване на данъците, намаляване на пенсиите. Икономиката се сви, всеки
втори млад португалец бе безработен.
През октомври 2015 г. ляво правителство пое управлението, като обърна тенденцията за намаляването на заплатите и
пенсиите, сви общите данъчни повишения и вместо това увеличи данъците върху наследствата и богатството. „Беше
грешка да се мисли, че икономиката може да бъде рехабилитирана с драстично намаляване на заплатите и прекомерни
съкращения в социалната държава", казва премиерът Антониу Коща.
Резултатите говорят сами за себе си: икономиката расте, безработицата е намаляла наполовина, а новото правителство
иска да инвестира 20 милиарда евро. Социалдемократите увеличават резултата си до 40%, като така, заедно с
Лейбъристката партия на Джереми Корбин, са сред най-успешните леви партии в Европа. Докато десните популисти
увеличават подкрепата си в почти всички европейски страни, в Португалия няма такава партия.
Всичко това звучи твърде добре, за да е истина, но специално за този материал може да бъде малко предпазливи.
Kontrast.at е социалдемократично списание и не е напълно неутрално. Подемът изобщо не идва при всички, страната
остава силно задлъжняла, много хора стачкуват.
Също така и социалистическото правителство не е прекратило напълно програмата за строги икономии, но е рязало
разходи другаде, като например в здравеопазването. Португалската икономика печели от външни фактори, като туризъм,
ниски цени на петрола и ръст в продажбите на португалски продукти. И в сравнение с други места в Европа, малко бежанци
търсят закрила в тази страна, което лишава расистите от важен аргумент за подем.
Факт е обаче, че възходът на крайните десни започна много преди така наречената бежанска криза - със спасяването на
банките и антисоциалната икономическа политика. Примерът на Португалия показва, че нещата могат са различни....
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