Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ призова Европейския парламент да активизира усилията си за прилагане на Стратегията за кръговата икономика
без повече забавяне
„Приветстваме инициативата на Европейския парламент за структурирано обсъждане на потенциала на всички
заинтересовани страни – работодатели, социални партньори и структури на организираното гражданско общество, в
процеса на преход от традиционна, линейна, към кръгова икономика. Този процес изисква промяна на съзнанието и
нагласите на цялото общество и ролята на услугите от общ интерес е незаменима“.
Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и
вицепрезидент на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията,
предоставящи услуги от общ интерес – СЕЕР (http://www.ceep.eu/) на конференция „Ролята на услугите от общ интерес в
прехода към кръгова икономика“, която се проведе на 19 януари в Европейския парламент в Страсбург.
Конференцията
е
организирана
от
Интергрупата
по
обществени
услуги
към
Европарламента
(https://en.wikipedia.org/wiki/Intergroups_in_the_European_Parliament). Участие в дискусията взеха и членовете на ЕП и
съпредседатели на групата г-н Денано и г-жа Матиас, както и докладчикът по въпросите на кръговата икономика на ЕС гжа Бонафе. АИКБ, като единствен изразител на интересите на доставчиците на услуги от общ интерес, представи тяхната
позиция в дебата, като призова и за промяна на дефиницията за малки и средни предприятия, така че в обхвата й да
попаднат повече български компании.
„В кръговата икономика трябва да участват всички компании – малки, средни и големи, публични и частни. Що се отнася
до услугите от общ интерес, в прехода към кръгова икономика трябва да се включат всички сектори – управлението на
отпадъци и води, енергетика, транспорт и др.“, посочи д-р Ангелова. В позицията на Постоянната проучвателна група
„Услуги от общ интерес“ към Европейския икономически и социален комитет – ЕИСК (http://www.eesc.europa.eu/), на която
д-р Ангелова е президент, се посочва, че „От съществено значение е да се пристъпи към политика на по-съществено
приобщаване на малките и средните предприятия на европейски ниво в процеса на преход към кръгова икономика“.
ЕИСК призовава Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕFSI) да бъде в по-голяма степен насочен към проекти
от кръговата икономика.
„Жизнено важно е да се осъзнае, че инвестирането в тази област има съществен принос към постигането на общите цели
на Плана Юнкер за по-висок растеж, заетост и устойчивост. Това е още по-валидно за инвестициите в кръговата икономика,
които включват проекти, използващи нови за пазара технологии и които са по-рискови от конвенционалните инвестиции“,
подчерта д-р Ангелова.
По време на конференцията, д-р Ангелова призова стратегията за кръговата икономика да започне да се прилага без
повече забавяне – както на европейско равнище, така и в страните-членки на ЕС, включително посредством насърчаване
на обмена на добри практики между тях.
„Наред с бързото приключване на прегледа на законодателството, свързано с управлението на отпадъците, ние също така
предлагаме приоритетно преразглеждане на директивата за торовете и стратегията за пластмасите и пластмасовите
отпадъци, както и равнопоставено третиране на отпадъците на общинско равнище“. Според д-р Ангелова в йерархията на
управлението на отпадъците на първо място трябва да бъде поставена превенцията от генериране на отпадъци,
последвана от подобряване на продуктовия дизайн, което ще допринесе за удължаването на жизнения цикъл на
продуктите и тяхната трайност, както и ще помогне за оптимизиране на бъдещата им повторна употреба и рециклиране.
„Необходимо е да се извърши амбициозно преразглеждане на директивата за екодизайна и плана за действие към нея.
Европейските разпоредби за еко-етикетирането трябва да бъдат адаптирани и опростени, за да улеснят гражданите при
взимането на решение в полза на ресурсноефективни продукти“, посочи д-р Ангелова.
През декември 2015 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за преход от линеен модел на икономически растеж
към кръгова икономика с цел повишаване конкурентоспособността, както и стимулиране на устойчива икономика и
създаване на нови работни места. Пакетът мерки включва законодателни предложения относно отпадъците и всеобхватен
план за действие, чиято крайна цел е стойността на продуктите и материалите да се запазва възможно най-дълго време,
генерирането на отпадъци и използването на ресурси да бъдат сведени до минимум, а продуктите при достигне края на
жизнения си цикъл да се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.
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√ Радев готов с екипа си, казва го в понеделник
Избира служебен премиер между професори - Герджиков и Дуранкев, и академик Стефан Воденичаров Президентът
Румен Радев е готов с екипа си и ще го обяви до дни, казаха от “Дондуков”2. Прессекретар на Радев ще е журналистката
Елена Йончева. Началник на кабинета му ще е журналистът и писател Иво Христов. И двамата бяха плътно до Радев по
време на предизборната кампания, след победата, както и в парламента на клетвата му вчера. Официално на срещи и
двамата вече се представят като част от новата президентска администрация.
Международничката от “Позитано” 20 Деница Златева, шеф на програмата му в кампанията, ще продължи да работи с
Радев. Тя става секретар по българското председателство на ЕС. Екскметът на село Труд Николай Копринков ще е секретар
по развитието на регионите и инфраструктурата. Секретар или съветник по въпросите на отбраната ще е о.з. полк. Илия
Милушев - бивш военен пилот, доверен приятел на генерала. Съветник по правните въпроси се очаква да стане Емилия
Друмева.
Бившата конституционна съдийка дълго време оглавяваше правния отдел на парламента, беше и шеф на Обществения
съвет към ЦИК. Секретар по външнополитически въпроси вероятно ще е Атанас Кръстин. Той е дипломат от кариерата, бил
е в мисиите ни в Ниш и Мюнхен. Според схемата на администрацията на “Дондуков” 2 президентът има секретари по
различни сектори, в момента 9 на брой, съвети със същите ресори, както и отделни съветници. Така като съветник по
международна политика за държавния глава се очаква да работи бившият ни посланик в Москва Пламен Грозданов. Той
е изпълнителен директор на “Произведено в България”, затова е сочен от някои за подходящ служебен икономически
министър. Очаква се в екипа на президента да влезе и още един човек от инициативния му комитет - Слави Василев, син
на бизнесмена и шеф на комитет “Васил Левски” Васил Василев. Екипът на Радев трябва да бъде публично оповестен в
понеделник - ден след официалната смяна на президентите. 5 дни по-късно, на 27 януари, се очаква Радев да посочи и
състава на служебния кабинет. Знак за това той даде и в речта си пред парламента вчера, като обяви на депутатите, че им
остава една седмица. За служебен премиер се коментира името на бившия парламентарен шеф Огнян Герджиков.
Професорът бе в парламента за клетвата на Радев, но в кулоарите не пожела да разкрие ще оглави ли правителство.
“Изявления до края на месеца няма да правя. След това - каквито намерите за добре, заяви Герджиков. И допълни: - Заклел
съм се да не правя никакви изявления за никого за нищо до края. Пред гроба на майка ми се заклех.” А с обяснението, че
много неща не могъл да чуе добре, професорът отказа да коментира програмната реч на Радев. Това е балансиран човек,
обобщи Герджиков. Запитан дали е присъствал на церемонията като бивш шеф на НС или като бъдещ служебен премиер,
той каза: “Никакъв бъдещ не съм, аз съм бивш председател на парламента и вие много добре го знаете.” Радев все още
избира служебен премиер между двама професори и един академик, казаха близки на президента. В листата му е и
професор Боян Дуранкев. Той преподава маркетинг и комуникации в УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси.
Друг вариант бил акад. Стефан Воденичаров, доскоро шеф на БАН. Запознати разкриха, че Радев е искал имена за служебни
министри от синдикати и професионални организации.
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√ Преките инвестиции в България намаляват с над 46% за 11 месеца
Чуждестранни лица вложиха 53,7 млн. евро в недвижими имоти – с 2, 8 млн. евро повече, отколкото инвестираха от
януари до ноември 2015 година
От януари до ноември 2016 г. преките инвестиции възлизат на 953,7 млн. евро, като са по-ниски с 826,7 млн. евро (46,4%)
в сравнение със същия период на 2015 г., когато възлизаха на 1,780 млрд. евро, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ).
През ноември миналата година те нараснаха с 12,4 млн. евро, докато през ноември 2015 година увеличението беше 32,2
млн. евро. От януари до октомври дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от
капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната)
възлиза на 297,8 млн. евро. Той е по-нисък с 686,1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари – ноември
миналата година, когато беше 983,8 млн. евро .
Данните са предварителни и с отчета за декември 2016 г. ще бъдат направени ревизии на данните за октомври – ноември
2016 година, уточняват от централната банка. Статистическата информация за 2015 г. и 2016 г. подлежи на ревизия с
годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Нетните
постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за единадесетте месеца на миналата година
възлизат на 53,7 млн. евро, докато за същия период на 2015 година те бяха 50,9 млн. евро. Най-голям дял в инвестициите
в недвижими имоти имат швейцарците, които са вложили 22,7 млн. евро в нашата страна, което представлява 42,3% от
общия размер на средствата, влезли от януари до ноември миналата година.
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Гражданите на Русия са инвестирали 6,7 млн. евро – 12,5% от общия размер за периода, а норвежците - 6,1 млн. евро,
което представлява 11,4% от общия размер за единадесетте месеца на миналата година. По предварителни данни,
реинвестираната печалба, която показва дела на чуждестранните
инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия
резултат, възлиза на 594,2 млн. евро за януари – ноември 2016 година, при 660,5 млн. евро за същия период на
предходната година.
Най-големите нетни преки инвестиции в страната от януари – ноември 2016 г. са направени от Холандия – 202,1
млн. евро, което представлява 21,2% от общия размер за периода, от Германия – 155,1 млн. евро (16,3%) и от Люксембург
– 128,4 млн. евро (13,5%). По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – ноември 2016 г. нарастват
със 77,2 млн. евро, при увеличение със 70,4 млн. евро за януари – ноември 2015 г.
През ноември 2016 година те намаляват с 15,3 млн. евро, при увеличение от 12,5 млн. евро за ноември предходната
година.
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√ Износът на България расте, а вносът се свива между януари и октомври
Забелязва се по-засилена търговия със страни от ЕС и по-слаба със страни извън блока
Износът на България през първите десет месеца от 2016 година остана на приблизително същото ниво спрямо година порано, като нараства леко (с 0,2%) до 19,377 млрд. евро, докато вносът намалява с 2,3% на годишна база до 21,316 млрд.
евро. Това показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).
Износ
Основен принос за повишението на износа през периода имат групите други инвестиционни стоки – с 369,7 млн. евро
(34,7%) и суровини за производство на храни – с 234,9 млн. евро (15,9%). Намалява износът на цветни метали с 582,8 млн.
евро (29,7%) и петролни продукти с 288,9 млн. евро (17,6%).
По стокови групи най-голям ръст на износа се наблюдава при различни видове продукти на химическата промишленост
със 150,3 млн. евро (157,3%), както и при маслодайни семена и плодове, разни видове семена - със 125,4 млн. евро (27,1%)
и при житни растения - със 103,3 млн. евро (14,5%).
Износът основно се понижава при мед и изделия от мед с 593 млн. лева (33,9%) и при минерални горива, минерални масла
и продукти от тяхната дестилация - с 379,9 млн. евро (17,9%) на годишна база.
Основни търговски партньори
Износът за Европейския съюз (ЕС) се увеличава на годишна база, а за страните извън блока намалява.
За европейските страни износът се увеличава със 770,3 млн. евро (6,2%), като делът му в общия износ се повишава от 64,6%
за януари – октомври 2015 г. до 68,4% за същия период на 2016 г.
Най-много нараства износът за Германия – с 222,6 млн. евро (9,1%), за Румъния – със 166,3 млн. евро (10,5%), за Гърция –
с 93,7 млн. евро (7,5%), за Испания – с 87,5 млн. евро (19,1%) и за Холандия - с 84,9 млн. евро (19%).
Намалява износът за Белгия със 195 млн. евро (27,9%).
При държавите извън ЕС износът се понижава със 722,6 млн. евро (10,6%), като делът му в общия износ намалява от 35,4%
за януари - октомври 2015 г. до 31,6% за същия период на миналата година. Най-голям принос за намалението има износът
за Турция (със 176,9 млн. евро, 10,3%), за Китай (със 160 млн. евро, 34,7%), за Украйна (с 94,3 млн. евро, 63,1%) и за САЩ (с
80,3 млн. евро, 25%) на годишна база. Износът за Гибралтар нараства с 9,2 млн. евро (71%).
В същото време най-голям дял в общия износ има износът за Германия (13,8% от общия износ, 2,670 млрд. евро), за Италия
(9,5%, 1,848 млрд. евро), за Румъния (9,1%, 1,754 млрд. евро) и за Турция (7,9%, 1,534 млрд. евро).
Внос
Основна причина за намалението на вноса за периода между януари и октомври на годишна база са групите суров петрол
и природен газ (с 642,7 млн. евро, 26,2%), руди (с 322 млн. евро, 28,7%) и масла (със 127 млн. евро, 15,8%). Нараства вносът
на групите други инвестиционни стоки (със 144,8 млн. евро, 15,2%), горива, различни от суров петрол, природен газ и
въглища (със 110,6 млн. евро, 69,1%) и дрехи и обувки (със 100,1 млн. евро, 18,9%).
По стокови групи най-голямо понижение на вноса се наблюдава при минерални горива, минерални масла и продукти от
тяхната дестилация - с 841,3 млн. евро (24,5%) и при руди, шлаки и пепели - с 322 млн. евро (28,7%). Вносът основно
нараства при различни видове продукти на химическата промишленост - със 148,2 млн. евро (39,9%) и при изделия от
чугун, желязо или стомана - със 125,9 млн. евро (27%).
Основни търговски партньори
Вносът от Европейския съюз нараства, а за страни извън ЕС намалява.
От страни от ЕС са внесени стоки с 283,1 млн. евро повече (2,5%), като делът им в общия внос се увеличава от 52,6% за
януари - октомври 2015 г. до 55,1% за същия период на 2016 г.
Най-много нараства на годишна база вносът от Полша със 143 млн. евро (20,3%), от Германия със 133,7 млн. евро (5,3%) и
от Италия с 68,5 млн. евро (4,3%).
Намалява вносът от Гърция с 69,7 млн. евро (8%) и от Румъния с 57,6 млн. евро (4,9%).
Вносът от държавите извън ЕС намалява на годишна база със 779,3 млн. евро (7,5%), като делът му в общия внос се
понижава от 47,4% за януари - октомври 2015 г. до 44,9% за същия период на 2016 г.
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Най-голям принос за намалението на вноса има този от Русия – спад от 725,6 млн. евро (27,3%), докато вносът от Турция
се повишава със 122,8 млн. евро (10,4%), а от Китай със 122 млн. евро (7,8%).
Най-голям дял в общия внос има вносът от Германия (12,6% от общия внос, 2, 676 млрд. евро), от Русия (9,1%, 1,937 млрд.
евро), от Китай (7,9%, 1, 689 млрд. евро) и от Италия (7,8%, 1,667 млрд. евро).

news.bg
√ До 90% са измръзнали някои сортове череши
Между 70 и 90 процента са измръзванията при различните сортове череши в Кюстендилска област. Това е в резултат на
продължилите минусови температури от последните дни, показва проверка на специалистите от Института по земеделие
в областния център, съобщи БНТ. От там са установили още, че най-малко са засегнати ябълките и сливите - до 30 процента.
Минусовите температури като тази година са явление, което се случва периодично през около 30-40 години в
Кюстендилския регион, казват специалистите от Института по земеделие.
На 8 януари температурата в региона е била над минус 27 градуса. Овошките от череши не са измръзнали напълно, защото
пъпките са били в дълбок покой.
Директорът на Института по земеделие в Кюстендил Димитър Домозетов разказва, че при черешата, ако 30-35% от
плодните пъпки са запазени, добивът е добър. Тук са запазени по 10%, което значи, че реколтата ще бъде частично
компроментирана.
Предположения дали тези студове ще доведат до повтаряне на слабата черешова реколта от миналата година, все още не
могат да бъдат направени, категорични са специалисти.
Димитър Домозетов акцентира на пораженията от студа: "Не бива да забравяме големия бич - "пролетната целувка" на
зимния мраз. Това е много страшно за нашия регион".
Заради ниски температури миналата пролет почти 90 % от реколтата от череши в Кюстендилска област беше унищожена.
Това се отрази както на качеството, което беше много по-лошо от предходни години, така и на цената.
На едро плодът се търгуваше с 40 ст. за килограм повече, а по пазарите на дребно се продаваше над 2 лева за килограм.

в.Монитор
√ По 1 000 000 лв. на ден губят превозвачи от снега
По 1 000 000 лв. на ден губят превозвачи заради снега. Средно между 300 и 430 лв. са загубите само за 24 часа, ако един
камион не се движи. А между 2000 и 2500 тирове седят всеки ден на паркинг и чакат да потеглят. Това съобщиха за
„Монитор“ представители на бранша. Едно превозно средство, ако стои един ден без да работи, струва 300 лв. В сумата
влизат разходите за заплата на шофьора, осигуровки, лизингови вноски на ремаркета и влекачи и застраховки, изчисли
Йордан Арабаджиев, изп.- директор на Съюза на международните превозвачи. Разходите се покачват, ако камионът е на
пътя, с поне около 100 лв. заради горивото, което се изразходва. Един TIR харчи по около 4-5 л нафта на час, ако работи на
място. Така за 10 часа е изхабен около 50 л дизел.
Минусът в сметката може да набъбне допълнително, ако към загубите от разходи по самия транспорт се добавят и
неустойките. Арабаджиев обясни, че те започват от 200 лв. за ден закъснение и могат да достигнат до 600 лв. Най-голяма
е сумата, когато се отнася за превози при определени температури, на опасни товари и бързоразвалящи се храни
Има и супер специфични товародатели, които фиксират не само деня, но и часа, обясни още Арабаджиев. И посочи, че и
при тях нещата излизат извън този общ контекст, за който говорим. Други превозвачи обаче обясняват, че това не е
основният проблем, защото има случаи, в които може да се използва форсмажор.
Никой вече не смята загубите, защото те са непрекъснати, коментира Красимир Лалов, председател на Националното
сдружение на българските превозвачи. И допълни, че камионите се спират и през лятото, и през зимата. А сега се очаква и
поредно затваряне на границата от гръцките фермери. Според Лалов никой не полага грижа за отрасъла, който носи 20%
от брутния вътрешен продукт на страната. Между 2000 и 2500 камиона на ден не пътуват, изчисли още Лалов. По думите
му само за ден в близост до гара Яна са престоявали около 70 превозни средства, малко след нея още близо 50, а на Правец
TIR-овете са били около 40. Според него сред най-засегнати са камионите, които пътуват по международно направление,
както и такива, които зареждат големите търговски вериги
Експертът посочи още, че в Равно поле се намират складове на три от най-големите вериги, откъдето ежедневно тръгват
поне 50-60 превозни средства за цяла България.
По данни на бранша в района на Силистра, Разград и Шумен транспортна услуга няма, като това са и най-засегнатите
области от тежките зимни условия. Част от Бургаска област също, но там има обходни маршрути.
Тежка е ситуацията и в района на Русе, Добрич и Ботевград, периодично се затваря и Проходът на Републиката, за да се
чисти. Вътрешните превози на въглища и дърва например също са спрени.
Тази година почистването е доста по- адекватно, посочи Христо Христов от Комитета по транспорт на Конфедерацията на
индустриалците в България. Според него най-добрият начин е да се затварят трасетата за 2-4 часа, да се почистват и след
това да се пуска движението. По думите му такава е и европейската практика. Христов посочи, че превозвачите са съгласни
за временни затваряния, но не и да се блокира цялата пътна мрежа.
Още загуби очакват превозвачите, ако в понеделник гръцките фермери затворят границата.
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За сега няма потвърдена информация, че това ще стане, но намерението им беше заявено още миналата година по същото
време, когато те спряха движението през граничните пунктове за повече от 30 дни. А преди дни съобщиха официалното
си решение, че ще блокират главни пътища в Гърция. Пълно спиране на движението през ГКПП-тата дори на зеленчуци,
риба и леки коли и транзитно преминаващи готвят нашите превозвачи като ответна реакция. Тази година те са категорични,
че няма да се чака и да се водят преговори, а блокадата ще е още от първия ден. По данни на бранша около 1300 камиона
дневно минават между двете страни. А загубите от блокадата на граничните пунктове миналата година бяха над 40 млн.
лв. Превозвачите са сезирали всички компетентни органи включително главния прокурор на Гърция, както и шефа на
националната полиция. Информирани са Министерство на външните работи, гръцкото посолство у нас, българско
посолство в Гърция, ЕК и комисарите по транспорт и вътрешен пазар. Нито една институция не е поела ангажимент за
конкретни действия, ако се стигне до блокада на границата, обясни Арабаджиев. Той припомни, че миналата година ЕК е
казала, че това е двустранен проблем и ние трябва да си го решим.

investor.bg
√ Мартин Димитров: Предлагаме таван от 20% за лихви при потребителските заеми
Асоциацията за потребителско кредитиране смята намалението на законната дължима лихва като непазарно
обоснована
Намалението на максималния таван на лихвените проценти при потребителските кредити от 50% на 20% е нормално,
защото сега той е достатъчно висок, като се има предвид че основният лихвен процент е под 1%.
Това коментира пред Investor.bg Мартин Димитров, депутат от Реформаторския блок, по повод внесен законопроект за
промени в Закона за задълженията и договорите, който засяга както определянето на годишния процент на разходите
(ГПР) за потребителските кредити, така и максималните дължими лихви към търговец от физическо лице. Повод за
изказването на депутата е недоволството на Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), която е на
мнение, че "намалението на законната дължима лихва ще лиши голяма част от българските граждани от достъп до
финансови услуги, като се превърне в преграда за множество клиенти, които са свикнали да ползват кредит на място в
търговските обекти или да вземат кредити онлайн и у дома".
Според асоциацията, „ако законопроектът стане част от действащото българско законодателство, максималният размер
на годишният процент на разходите (ГПР), приложим за потребителски кредити, би променил драстично своя размер без
това да е обосновано от обективни изменения в пазарните условия”.
В официалната позиция на БАПК се посочва, че в мотивите към законопроекта не са взети предвид косвените ефекти от
промените и приемането му в „сегашната му форма ще има неблагоприятни и необосновани последици върху цял един
сектор от икономиката, а именно потребителското кредитиране”.
„Според мен е необходимо законопроектът да бъде прецизиран с оглед на ефекта, който същият има върху други
нормативни актове, в това число Закона за потребителския кредит, и върху правоотношения, абсолютно различни от
забавата за изпълнение на парични задължения“, коментира Цветан Петринин, изпълнителен директор на TBI Bank банката е един от членовете на БАПК.
Банкерът напомня, че промените ще наложат изменения в Закона за потребителския кредит и това налага публична
дискусия и разглеждане на всички гледни точки заради евентуални неблагоприятни последствия от приемането на
предложението.
От БАПК уточняват, че в асоциацията членуват шест финансови институции: „БНП Париба Лични Финанси“ ЕАД, „Уникредит
Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, „Провидент Файненшъл България“ ООД, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Микро Kредит“АД, „Изи Асет
Мениджмънт” АД (Easy Credit), които „следват принципите на отговорното кредитиране и се отнасят към клиентите си в
съответствие с най-високите етични стандарти”.
През годините от услугите на компаниите в асоциацията за потребителско кредитиране са се възползвали над 2,5 милиона
клиенти, твърдят от БАПК.

в.Сега
√ Гафове на МОН може да блокират 350 млн. лв. за наука
Вицепремиерът Томислав Дончев поиска да бъде спрян конкурса за изграждане на научни центрове
Дългоочакваното усвояване на 350 млн. лв. за българската наука от ОП "Наука и образование" може да бъде спряно броени
дни преди финала на процедурите по набирането на кандидати за изграждането на два вида научни центрове - за върхови
постижения и за компетентност. Причината е, че просветното министерство е променило съществено насоките за
кандидатстване 24 дни преди крайния срок за подаване на проектите, който изтича на 23 януари. Това опорочава
процедурата и поставя потенциалните кандидати в неравнопоставеност, пише вицепремиерът по еврофондовете в оставка
Томислав Дончев до колегата си и просветен министър Меглена Кунева в официално писмо, с което "Сега" разполага. В
него Дончев препоръчва стопиране на процедурите за неопределено време - докато се отстранят грешките, и повторното
им стартиране "максимално бързо".
От МС потвърдиха за наличието на подобно писмо, но коментираха, че то не било проблемно и необичайно и е в рамките
на нормалната кореспонденция с МОН, т.е. не означава директно, че процедурите за наука ще бъдат спрени. От екипа на
Кунева обаче реагираха изненадано и до редакционното приключване на броя не успяха да дадат коментар. Според
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запознати един от вариантите за излизане от ситуацията е срокът да бъде удължен, ако никой не подаде оферта до края
на днешния ден.
Междувременно това ще позволи да се коригират условията според препоръките на Томислав Дончев.
Писмото на Дончев е провокирано от сигнал на 15 учени от БАН, ТУ-София и СУ, изпратен на 28 декември до него и до
просветния министър. В него се моли за удължаване на срока за кандидатстване по процедурата за центровете за върхови
постижения заради сериозни съмнения за злоупотреба с планираните средства.
Учените описват куп нередности, допуснати от управляващия орган на програмата, които според тях видимо толерират
дадени организации. Според тях периодично се правят концептуални промени за подготовка на проектните предложения,
дават се разяснения, противоречащи на първоначалните указания, което налага драстични промени в подготвените вече
проектни предложения и др. От научната общност недоумяват как е възможно дни преди финала за подаване на проектите
управляващият орган да не е представил всички документи за кандидатстване и да твърди, че предстоят изменения в
насоките за кандидатстване. Екипът на Томислав Дончев е направил анализ на промените в условията. "Въз основа на това
считаме, че насоките за кандидатстване по двете процедури са били изменени съществено, при това по
незаконосъобразен ред, което води до опорочаване на провеждането им", е категоричното мнение на експертите. Те
посочват, че на 30 декември управляващият орган под формата на таблица с въпроси и отговори на практика е извършил
промяна на насоките за кандидатстване, без обаче да са налице условията, при които това е допустимо - за увеличаване
на финансовия ресурс, за удължаване на срока за представяне на проектите и ако има промени в правото на ЕС и/или
българското законодателство.
В писмото си от 18 януари т.г. вицепремиерът Дончев е категоричен, че с таблицата, която от МОН претендират, че е само
за "отстраняване на явни фактически и технически грешки", всъщност се извършват "съществени промени в процедурата"
за центровете за върхови постижения. На всичкото отгоре те не са отразени към днешна дата в самите приложения, т.е. не
е направена същинска промяна на документите. Приведени са и 4 конкретни доказателства. В една от таблиците например
съотношението задължения - собствен капитал, на което трябва да отговарят кандидатите, е променено от "е било поголямо" на "не е било по-голямо", което по същество променя допустимите кандидати, както и възможностите за
партньорства по процедурата, пишат от МС. За сериозно изменение, макар и по-благоприятно за кандидатите, може да се
смята и промяната на процента на максимално допустимите разходи за публичност и визуализация, който е увеличен от
0.5 на 1%. Същото важи и за премахването на изискването проектите да бъдат преведени от заклет преводач. За
съществена промяна се смята и фактът, че кандидатите трябва да опишат функциите на научния екип "за изпълнение", а
не "за управление" на проекта, както е било първоначално.
В заключение Дончев посочва, че таблицата за отстраняване на явни фактически и технически грешки е била видима в
ИСУН само от 30 декември до 3 януари, като само 2 от тези дни са били работни, т.е. не може да се каже кой кандидат коя
информация е видял. От екипа на вицепремиера са категорични, че промените крият "сериозен риск от нарушаване на
основните принципи на равнопоставеност", публичност и прозрачност, поради което препоръката към МОН е да прекрати
процедурите за изграждане на научни центрове. Съветът е те да се обявят наново във възможно най-кратки срокове след
изчистване на така наречените фактически и технически грешки.

Медиапул
√ Паралелно ще се строят газовите връзки с Гърция и със Сърбия
От Белград обаче тепърва ще чакат еврофинансиране за своя участък
Меморандум за ускорено изграждане на връзката между газовите системи на България и Сърбия, която да е готова до май
2019 г. и да влезе в експлоатация до края на 2020 г., подписаха в София в четвъртък българския министър на енергетиката
Теменужка Петкова и сръбският министър на минното дело и енергетиката Александър Антич.
Двамата заявиха, че българско-сръбският интерконеткор ще се развива паралелно с този до Гърция като целта е заедно да
влязат в експлоатация през 2020 г.
Но докато България разполага с 45 млн. евро от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за
строежа на своя участък от Нови Искър край София през Перник до Калотина, Сърбия тепърва ще чака еврофинансиране
от предприсъединителните европрограми през тази и през следващата година.
За българското трасе още в края на 2015 г. бе изработен технически проект и план за устройството на територията, който
бе финансиран от старата европрограма "Конкурентоспособност" с 3.5 млн. евро, За да се задейства втората фаза по избор
на изпълнител на строежа и самите дейности, трябва и Белград да започне ефективна работа по своя участък, стана ясно
от думите не Теменужка Петкова.
Александър Антич посочи, че през 2012 г. преговорите между Сърбия и ЕС са се водили за сумата от 14 млн. евро, а в
момента се преговоря за отпускането на 3-4 пъти по-висока сума.
Той коментира, че развитието на газовата връзка между България и Гърция пряко засяга и интерконектора между България
и Сърбия, тъй като ще осигурява за страната нови източници за доставка на газ от южния газов коридор и предстоящия
терминал за втечнен газ в Александруполис.
Капацитетът на интерконектора между България и Сърбия се планира да е 1.8 млрд. куб. м годишно с възможност да стигне
5 млрд куб. м.

в.Сега
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√ Съкратени миньори блокираха ТЕЦ "Бобов дол"
Свързваните с Христо Ковачки мини пак бавят плащания на 370 работници
Стотина съкратени миньори от мините в Бобов дол блокираха вчера входа на ТЕЦ-а и пътя на камионите, които извозват
въглищата, като се заканиха да блокират и магистрала "Струма". Поредният протест на хората е заради неизплатените им
по две заплати като обезщетение за съкращението от рудник "Бабино", стопанисван от "Въгледобив - Бобов дол" ЕООД,
неполучените средства за ваучери и суми за отпуск. Част от миньорите още не са започнали да получават и обезщетенията
си за безработица от НОИ.
Протестиращите отхвърлиха предложението на ръководството на мините за поредния погасителен план за плащане, който
предвижда да се плати дължимото в рамките на 6 месеца. "Не може ли 2 години да ни ги изплащате?", възмутиха се
съкратените и се заканиха да продължат с протестите днес.
Досега са съкратени 370 миньори от общо 647 служители на рудник "Бабино", който се закрива. От тях обаче само 158 са
се записали в бюрото по труда и имат право на обезщетението от НОИ. Останалите са си намерили работа, били са
пенсионери или им предстои да се пенсионират, обясни пред "Сега" лидерката на "Подкрепа" в Дупница Йорданка
Германова. Тя заедно с няколко миньори преговаряха с ръководството. "Не постигнахме нищо. Хората искат пореалистичен план за погасяване", коментира Германова. Не е ясно каква е общата сума за обезщетения, която мините
дължат, защото не били приключили още месеца. Според протестиращите всеки има да взема средно между 1500 лв. и
2000 лв. Към ноември дължимата сума е била 63 хил. лв. - е най-актуалната информация, с която синдикатите разполагат.
Част от останалите без работа миньори не са получили още и обезщетения от НОИ. Причината е, че според закона
осигурителният институт започва да плаща след първия месец. След протеста вчера оттам обясниха, че част от хората,
съкратени през октомври и ноември, вече са започнали да получават обезщетенията си. От поделението на института в
Кюстендил обещаха да придвижат плащанията и на останалите. "Ако при отпускане на обезщетението за безработица
липсват данни за изплатено обезщетение за оставане без работа, изплащането на паричното обезщетение за безработица
не се спира", обясниха от НОИ пред "Сега".
НЕВОЛИ
През октомври работещите в мините пак излязоха на протест, защото предприятието не бе плащало заплати и пари за
ваучери с месеци. Тогава отново бе подписан погасителен план за изплащане на сумите, които бяха по около 100 лв. на
служител. По информация на синдикатите са изплатени парите за ваучерите от април до август включително и оттогава не
са плащани отново. Заплатите пък били получени за ноември, а сега предстои да се изплатят за декември.

Дневник
√ Веселин Марешки ще бъде проверен за нелоялна конкуренция при търговията с лекарства
Бизнесменът Веселин Марешки ще бъде проверен за нелоялна конкуренция при търговията с лекарства. Това се вижда от
съобщение за образуваното производство в сайта на Комисията за защита на конкуренцията.
Сигналът е подаден от Специализираната прокуратура, която не е намерила данни за престъпление, но смята, че случаят
е от компетенцията на антимонополния регулатор.
От събраните в хода на разследването доказателства прокуратурата е установила, че в периода 2013 - 2014 г. Веселин
Марешки в качеството си на собственик на търговски дружества, извършващи дейност по продажба на лекарствени
средства, заедно със сътрудници под негово ръководство са предприели агресивни действия спрямо собственици на
аптеки в България. Те са отправяли предупреждения към тях, че ако откажат да купуват лекарствени продукти от
дистрибутора "Фармнет" АД, до аптеките им ще бъде отворена тяхна аптека с логото на "Супер нова" за Северна България
и "Лидер" за Южна България, които щели да продават лекарствени продукти на по-ниска цена от доставните цени. Те били
предупреждавани и да очакват проверки от Изпълнителната агенция по лекарствата като по този начин ще бъде унищожен
бизнесът им.
Постановлението е изпратено на КЗК за извършване на проверка и ангажиране на административнонаказателната
отговорност на съответните лица.

Дарик радио
√ Въвеждат наказателна такса за транзитно минаващите коли без винетка
Парламентът въведе компесаторна такса за транзитно преминаващите през страната автомобили, които не са платили
винетна такса. Това стана с приемане на промени в Закона за пътищата на второ четене. Водач на пътно превозно средство,
който се движи по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, както и по такива, които са извън
нея или по техни участъци, без да е заплатил винетна такса, заплаща компенсаторна такса. Тя ще му даде право да довърши
пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането й. Размерът на компенсаторната такса ще се определя от
Министерския съвет. Пътно превозно средство, пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление
влизане на територията на България, без да притежава валиден документ за платена такса, може да продължи пътуването
си само след заплащане на таксата в специализираното звено на Агенция "Митници" на съответния граничен пункт.
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money.bg
√ Telerik съкращава над 100 служители в България
Cлeд ĸaтo вчepa cтaнa яcнo, чe coбcтвeниĸът нa бългapcĸa ІТ ĸoмпaния Теlеrіk - aмepиĸaнcĸaтa Рrоgrеѕѕ, плaниpa дa cъĸpaти
450 чoвeĸa oт глoбaлния cи пepcoнaл, днec cтaвa пo-яcнo и ĸoлĸo бългapcĸи cлyжитeли щe бъдaт зaceгнaти.
Cпopeд Іnvеѕtоr.bg зaпoвeди зa ocвoбoждaвaни ca пoлyчили 110 дyши. Πo дaнни oт пocлeднaтa пpecĸoнфepeнция нa
ĸoмпaниятa cлyжитeли й в Бългapия ca oбщo 650.
Oт Рrоgrеѕѕ oбяcнявaт в cъoбщeниe дo мeдиитe, чe oбявeнoтo пpecтpyĸтypиpaнe зacягa вcичĸи дивизии и oфиcи нa глoбaлнo
нивo, вĸлючитeлнo и в Бългapия. Oт ĸoмпaниятa oбaчe oтĸaзвaт дa нaзoвaт ĸoнĸpeтнa цифpa зa бpoя нa ocвoбoдeни
cлyжитeли.
Cпopeд oтчeтa нa ĸoмпaниятa нaмaлeниeтo нa пepcoнaлa щe зaпoчнe пpeз пъpвoтo фиcĸaлнo тpимeceчиe нa 2017 и би
тpябвaлo дa e нaпълнo пpиĸлючилo в ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe нa 2017 гoдинa.
Πo инфopмaция нa Іnvеѕtоr.bg чacт oт cлyжитeлитe ca нaпycнaли ĸoмпaниятa oщe нa 17 янyapи, a дpyгa чacт щe нaпycнaт
ĸoмпaниятa oфициaлнo oт ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe, ĸaтo дoтoгaвa щe тpябвa дa пpeдaдaт paбoтaтa cи нa cвoитe
"нacлeдници".
Tyĸ e мяcтoтo дa пpипoмним, чe Рrоgrеѕѕ пpидoби Теlеrіk пpeз 2014 гoдинa cpeщy 262.5 милиoнa дoлapa. Πo вpeмe нa
пocлeднaтa cи пpecĸoнфepeнция в Бългapия тя oбяви плaнoвeтe cи зa cтpoeж нa 9-eтaжнa cгpaдa в Coфия, ĸoятo дa пoбepe
paзшиpявaщaтa ce дeйнocт и eĸип нa ĸoмпaниятa y нac.
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