Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНТ
√ Бизнесът у нас иска само лятно часово време
България въвежда през 1979 година смяната на зимното с лятно часово време. Сега бизнесът у нас иска само лятно часово
време. Работодателите са изчислили, че преките и косвени щети от сезонното местене на стрелките възлизат на около 400
милиона лева годишно.
Добрин Иванов, Асоциацията на индустриалния капитал: Българската индустрия е за лятно време. Смяната на часовото
време нанася повече вреди, отколкото ползи. Хората заболяват повече, работят по-малко, не се чувстват комфортно.
Увеличават се инфаркти, инсулти, катастрофи, трудови злополуки. Щетите, които нанася смяната на работното време, са
между 300 и 400 милиона лв. годишно.
Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма: Туризмът избира лятното часово време поради динамиката
на нашите пътувания. Ние имаме доста повече време, един час повече, ако можем да кажем, за туристически атракции. И
имаме възможност за повече свободно време и на заетите в други дейности, за да могат да използват вечерите си за
развлечение. По-дълго време през вечерта, особено за ресторантьорите, е изключително изгодно. Във всички случаи става
дума за милиони и този 1 час е много важен.
За повече информация вижте видеото.
БНР
√ Проф. Стефан Петранов: Сивата икономика бавно се свива, но делът й остава висок
Тенденцията на намаляване на сивата икономика в България е благоприятна, но делът й все още остава висок. Това
обобщение направи в предаването „12+3“ проф. Стефан Петранов, един от авторите на изследване по темата на
Асоциацията на индустриалния капитал.
Сивата икономика е със сравнително висок дял, но спрямо ситуацията от 2013 година има съществено подобрение.
Наблюдаваме свиване на размера на сивата икономика, тоест икономиката се избелва, делът на сивата икономика е все
още висок, но е спаднал, коментира Петранов.
Единият компонент на изследването почива върху обективни официални статистически данни, които са проверяеми.
Другият компонент идва от анкетни проучвания сред работодатели и работници и служители в предприятията, поясни
експертът.
Най-застъпена по думите му е сивата икономика в секторите туризъм, строителство, селско стопанство и търговията на
дребно. Според проф. Петранов трябва да се смени насоката на въздействие:
В повечето случаи администрацията действа на базата на контрола. Тъй като не е възможно всеки субект да бъде
контролиран винаги, по всяко време и навсякъде, тоест резултатите от контрола ще бъдат винаги ограничени, трябва да се
предприемат мерки от гледна точка на мотивацията, доверието и по-високата култура в края на краищата.
Запитан за метода на преброяване на цигарените кутии от кофите за отпадъци като механизъм за проследяване на сивия
дял проф. Петранов отбеляза, че това се прави от консултантска фирма, натоварена от големите производители на цигари
да изследва дела на нелегално продаваните цигари:
Това е частна инициатива. Това е косвен метод за оценка на сивата икономика. Дали е добър или лош, може да се спори,
но така или иначе се използва. Приходите от акцизи и тютюневи изделия в бюджета нарастват, така че тези две неща си
кореспондират.
Последното изследване се отнасяше за 2016 година и то показваше, че сивата икономика е под 30% от БВП. Този дял или
ще се запази подобен - малко под 30 на сто, или ще спадне още малко надолу - с един пункт, прогнозира Стефан Петранов.
Като загубени пари за бюджета това прави около 10 млрд. лева, пресметна проф. Петранов.
Чуйте повече в звуковите файлове.
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Epicenter.bg
√ Менда Стоянова: Сива икономика?! Най-големият проблем е в търговията
Изследванията на корупцията и контрабандата много често се базират на анкети, обърна внимание тя.
„Сивата икономика не може да се измери лесно, за съжаление. Много често по отношение на корупцията и контрабандата
изследванията се базират на анкети. Не бива да отричаме, че има сива икономика, но борбата с нея се води и в последните
години има значителни успехи в това отношение.“
Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.
„В търговията е най-големият проблем със сивата икономика, защото там най-лесно може да се купуват и продават стоки
без документи. Всичко това се знае и се работи по законодателни мерки. Основният начин да се борим срещу сивата
икономика е развитието на обществото“, смята Менда Стоянова. „Бюджет 2017 година приключи на плюс. Имаме сериозен
ръст на приходите от данъка върху печалбата, което значи, че приходите на фирмите са по-високи. За да достигнем този
излишък, имаме неизпълнени разходи. Те основно са инвестиционни, защото много от големите проекти не тръгнаха през
2017 година - за самолетите, инфраструктурни проекти, забави се и усвояването на еврофондовете“, каза още тя.
Grama.bg
√ Държавата срещу контрабандата
„Целият автотранспортен сектор е сенчеста икономика, в земеделието има огромна сенчеста икономика – хората работят,
но не е ясно какви пари получават, какво се осигуряват. В туризма е същото. Но все пак те работят и получават заплати. Но
за мен най-голямата сенчеста икономика в момента са горивата. Там е най-големият проблем за държавата. Това
коментира в предаването „Денят започва“ по БНТ Емил Димитров – Ревизоро, който е председател на парламентарната
комисия за наблюдение на приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата.
Няма отрасъл – строителство, земеделие, туризъм, които да нямат голям дял от сенчестата икономика и там са усилията и
на инспекцията по труда, и на данъчни органи – да проверяват и да се опитват да ги извадят на светло, обясни Ревизоро и
допълни, че се правят постоянни проверки.
По отношение на контрабандата на цигари Димитров обясни, че при всяко изследване се променят градовете, в които има
много контрабандни цигари, а в следващо тримесечие намалява и „отиват“ в друг град. Това е един непрекъснат процес –
няколко ведомства обединени се борят с него, заяви той. По отношение на данните към третото тримесечие на 2017
година, че потреблението на цигари без платени акцизи е достигнало най-ниските нива през последните десет години и е
6%, Ревизоро коментира, че е важно да се задържи това ниво, а после да се преборим и с проблема с рязания тютюн, който
не е в извадката.
„Всички бихме били благодарни, ако тези 6% продължават да бъдат удържани в тези нива и разбира се, пристъпи към
допълнителните възможности да се търсят мерки, усилия, успехи в рязания тютюн.“, каза Емил Димитров.
При горивата имаме проблем, заяви Димитров. Той обясни, че трябва да бъде приет закон – този за търговията с нефт и
нефтени продукти и тъй като продуктът в случая е течен и не могат да се слагат бандероли, би могло да се поставят
маркери, които да показват от коя рафинерия са и за какво – износ или внос. Това според Димитров би могло да
„дисциплинира “ пазара и приходите в бюджета.
За държавата няма значение кои търговски субекти работят, тя приема изначално, че всички са в легалния бранш, и когато
е сигурно, че тя ще си събере парите, те да си преразпределят пазара, да се борят помежду си, пазарна политика. Но
държавният интерес да бъде защитен, широкият обществен интерес, приходите.
ТВ Европа
√ Теменужка Петкова отговаря на депутатски въпроси за цената на електроенергията
По време на редовния парламентарен контрол министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговаря пред
народните представители на въпрос, свързан с цената на електроенергията.
На среща при премиера Бойко Борисов във вторник работодатели, представители на енергийния сектор и управляващи се
договориха за реформи, които да повишат прозрачността на електроенергийния пазар. Основната промяна – на свободния
пазар ще бъдат изкарани производителите, които до момента продаваха електроенергията на НЕК и то на преференциални
цени. На борсата те ще предлагат тока на пазарни цени, а разликата ще бъде покривана от Фонда за гарантиране на
вземанията в енергетиката. Втората промяна: дружествата ще продават електроенергия на фирмите на два, 12- часови
пакета – дневен и нощен. В момента се предлагат само 24 часови пакети. Третата мярка е ускоряване на преговорите за
предсрочно прекратяване на договорите с Американските централи – Тец Марица изток 1 и 3.
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Investor.bg
√ За една година промишленото производство в България се увеличава с 2%
Най-голям ръст има при производството на основни метали – 26% и при химични продукти – 24,2%, отчете
статистиката през декември
Промишленото производство в България отчита ръст през декември на месечна и годишна база, показват предварителни
данни на Националния статистически институт (НСИ).
През последния месец на миналата година статистиката регистрира увеличение при календарно изгладения индекс на
промишленото производство от 2% спрямо съответния месец на 2016 г., което е единайсти пореден месец на годишен
ръст.
Индексът, изчислен от сезонно изгладените данни, през декември нараства с 0,7% в сравнение с ноември.

Индекси на промишленото производство (2010 = 100)

Източник: НСИ
Месечни изменения
Данните показват, че през декември има увеличение спрямо ноември в преработващата промишленост – с 1,5%, и в
добивната промишленост – с 0,7%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ – с 0,2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на мебели – с 9,9%, ремонта и
инсталирането на машини и оборудване – с 9%, обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм – със 7,7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 4,7%.
Националната статистика регистрира месечен спад при производството на превозни средства, без автомобили – с 20,5%,
производството на тютюневи изделия – с 10,9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 6,6%,
производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 5,4%.
Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Източник: НСИ
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Годишни изменения
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в
преработващата промишленост – с 5,2%, а спад е регистриран в добивната промишленост – с 5,2%, и в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5,1%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо 2016 г. се наблюдава при производството на основни
метали – с 26%, производството на химични продукти – с 24,2%, производството на лекарствени вещества и продукти – с
19,4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 16,3%.
По данни на статистиката годишно намаление има в производството на тютюневи изделия – с 35,8%, производството на
метални изделия, без машини и оборудване – с 12,7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с
8,6%, производството на напитки – с 6,1%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година
(Календарно изгладени)

Източник: НСИ
√ Нови 10 застрахователни дружества от ЕС са поискали да работят у нас през януари
Няма български застрахователни дружества или посредници, които да са поискали да извършват дейност в друга
държава от блока
През януари 2018 г. 10 застрахователни дружества от държави членки на ЕС са нотифицирали Комисията за финансов
надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а две са
преустановили извършването на дейност, съобщи българският регулатор.
Към 31 януари 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна
дейност у нас, са 603.
В първия месец от годината 13 нови застрахователни посредници от държави членки са уведомили КФН, че желаят да
извършват дейност в България, а 3 са преустановили извършването на дейност. Общият им брой към 31 януари е 2333.
През миналия месец няма застрахователни дружества със седалище у нас, заявили намерение да извършват
застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Общият брой към края на януари е 15 дружества.
Няма и нови български застрахователни посредници, поискали да извършват дейност на територията на други държави
членки на ЕС. Към този момент техният брой е 45.
OffNews
√ Промените в Търговския закон - нова административна тежест и ограничаване на права
Изключително полезно се оказва за съвременния ни нормотворец, че остава забулен зад персоналната неяснота на
използваното „законодателя“, когато искаме да посочим автора на нормативните актове. Провеждането на
последователни политики бива заместено от хаотичното изменение под обществен или лобистки натиск, реципиране на
европейското законодателство и популистки причудливости. Пропуските на ниво законодателна техника пък често пречат
за качествени промени, а насочва по пътя на следващата промяна.
В края на 2017-та се случиха така коментираните последно време промени в Търговския закон във връзка със забраната за
продажба на дружествени дялове при неплатени осигуровки и заплати, които се оказаха грубата недомислица относно
възможността за доказване на неплатени работни заплати. Резултатът беше невиждано в последните години блокиране
на оборота, който продължи неоправдано много време. На 12.01.2018 г., между първо и второ четене на Законопроекта за
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пазарите на финансови инструменти, бяха внесени предложения за допълнения в закона, които засягат така болните
текстове на Търговския закон.
Какво измисли законодателят?
Ясно беше на всички, че пътищата са два: отмяна на проблемните текстове и възстановяване на предишната рамка, докато
се измисли удачното законодателно разрешение или нова промяна. Пак така беше ясно за всички, че първият вариант,
макар и очевидно най-разумен, не е мислим за управляващите. Затова се продължи напред към изменение на промените.
Струва ми се обаче, че нуждата от бързина отново е допринесла за текст, а и процедура, далеч от съвършената.
Предложено е въвеждане на изискване за подаване на декларация по образец към заявлението, с която да се декларира
липсата на неплатени заплати и осигуровки. След това, Агенция по вписванията ще уведомява Инспекцията по труда и НАП
като редът за това ще се определя допълнително между ръководителите на тези институции.
Удачно ли е разрешението?
Интересен е концептуалният подход на законодателя – създаване на административна тежест, затрудняване на
упражняването и ограничаване на права, за сметка на изпълнение на задължения на държаните органи. В НК са налични
солидно прокламирани текстове, инкриминиращи невнасянето на осигурителни вноски, а основни задължения на НАП
следва да са недопускането на невнасянето и принудителното събиране на дължими публични задължения. Ако насложим
и последните изменения на чл. 19 ДОПК, ще установим, че невъзможността за справяне с всеизвестни проблеми от години
се бори с налагане на рестрикции за всички субекти, включително добросъвестните. Добрата бизнес среда обаче би
трябвало да улеснява инвеститорите и затруднява „лошите“, а не да утежнява работата на всички, за да може, евентуално,
да не се допусне осъществяване на некоректни практики.
Още при пръв преглед прави впечатление, че се въвежда поредната процедура, даже и междуведомствена, която тепърва
ще бъде разработвана и усъвършенствана. Тоест, повече административен ресурс за, както ще видим, съмнителен
резултат. Не е ясно и колко време ще отнеме това – понастоящем въведеното автоматично уведомяване на КАТ от
нотариусите за прехвърлянето на МПС-та като че ли все още не е работещо, макар нормативно действащо от Нова година.
Насложено върху обсъжданите проблеми за разрастване на администрацията и административната тежест,
предложението не се вписва въобще. Първо, защото ще е нужен нов ресурс от служители, за да се случва комуникацията
между институциите, и второ – за гражданите ще е необходима подготовка и представяне на поредната декларация.
Законопроектът определя като декларатор „праводателят“. Такъв ще е продавачът на дружествените дялове, който по
никакъв начин не е задължително да е управител на дружеството, твърде вероятно е да не знае въобще дали има
непогасени задължения за осигуровки и заплати. Вярно е, че съдружниците в ООД участват в неговата дейност, но
управителите са оперативно компетентни и носят отговорност за това, а и разпределението на дейностите би могло да
изключи продавача от тази сфера въобще. Не бива да забравяме, че в България ООД не е само форма за дейност на дребен
и среден капитал, а с него оперират доста сериозни „играчи“. Така, ще бъде задължено да декларира данни неправилното
лице.
Ако пък в хода на продажбата на дружествени дялове се открият такива задължения, то ще е нужно съдействие на
управителя, който, като представляващ дружеството, ще трябва да извърши нужното за погасяването им (той ще е
компетентен да изплати заплатите). При липса на недобросъвестно съдействие, това също би блокирало продажбата и
поставило в доста комплицирана ситуация съдружниците.
Притеснително ми се вижда и това, че за вписване на промяната е нужно само деклариране, т.е. процедурата се
осъществява и завършва срещу предоставена декларация, а при неистина на декларирането се прехвърляме в полето на
възможността за установяване на престъпление и наказване на виновните. Мисля, че точно от това е бягал законодателят
при първоначалния текст на закона и сегашното отстъпление е доста компромисно.
Един обикновен пример може да онагледи добре ситуацията. За престъплението невярно деклариране е нужна вина. За
да декларираш неистина или затаиш истината, трябва да я знаеш (истината). Ако продавачът на дружествени дялове, който
декларира липсата на неплатени заплати и осигуровки, не е управител и не знае дали има такива, той би бил невинен за
това грешно деклариране. Вярно е, че може би е следвало да се поинтересува, но какво ще стане, ако управителят му е
отчел грешна информация за неплатените заплати и осигуровки – деклариралият няма вина, а „излъгалият“ ще е извършил
ли престъпление и какво? Без да задълбавам допълнително в правните хипотези става ясно, че промяната прави текстът
напълно кух като възможна ефективност.
Изходът от въртележката на трудността за създаване и усъвършенстване на законодателството чрез промени би могъл да
бъде вече действащият Консултативен съвет по законодателството, който, действително, включва водещи юристи във
всяко едно от направленията си. Тук обаче отново всичко ще опре до политическа воля. За да има реален ефект от него,
през Съвета трябва да минават за консултации всички закони на Народното събрание, особено най-важните, а не
обратното. Водещи ще се окажат тежестта на становищата на Съвета и тяхното значение за принципната позиция на
Правната комисия и Народното събрание, както и ще се осигури ли спокойна обстановка за работата й, без натиск и опити
за прокарване на влияния.
Vlastta.bg
√ 2018: Икономиката на България ще расте по-бързо, ще се търсят повече хора
2018 гoдинa щe бъдe мнoгo ycпeшнa зa бизнeca и иĸoнoмиĸaтa нa Бългapия. Иĸoнoмичecĸият pъcт щe бъдe пo-виcoĸ oт
тoзи пpeз 2017 г., a тъpceнeтo нa ĸaдpи щe e пo-гoлямo. Meниджъpитe и ĸoмпaниитe ca пoзитивнo нacтpoeни, чe бизнecът
им щe pacтe c oceзaeми тeмпoвe.
Toвa пoĸaзвa ceдмoтo гoдишнo пpoyчвaнe нa ĸoнcyлтaнтcĸaтa ĸoмпaния зa диpeĸтeн пoдбop нa ĸaдpи Ѕtаntоn Сhаѕе
іntеrnаtіоnаl, пpoвeдeнo cpeд нaд 100 виcши мeниджъpи нa ĸoмпaнии oт paзлични ceĸтopи нa иĸoнoмиĸaтa.
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Tъй ĸaтo вce пo-гoлямa чacт oт бизнeca им e cвъpзaнa c дигитaлизaциятa, ĸoмпaниитe тpябвa дa инвecтиpaт в нoви
тexнoлoгии, дa paзpaбoтвaт нoви бизнec мoдeли и дa пpeoбpaзyвaт вътpeшнoфиpмeнитe cи пpoцecи.
Изминaлaтa 2017 г. e eднa дoбpa гoдинa зa ĸoмпaниитe, ĸaтo в нaд 3/4 oт cлyчaитe бизнecът им e oтбeлязaл pъcт. Haйcepиoзнo paзвитиe пpeз 2017 г. ce нaблюдaвa в ayтcopcингa, тexнoлoгиитe, пpoмишлeнoтo пpoизвoдcтвo и пoтpeбитeлcĸитe
пpoдyĸти и ycлyги.
78% oт ĸoмпaниитe щe нaeмaт нoви cлyжитeли пpeз 2018 г. Tъpcят ce нoви cпeциaлиcти нa вcичĸи нивa, нo нaй-вeчe
eĸcпepти cъc cпeцифични фyнĸции. Koмпaниитe ce нyждaят oт инoвaтивни и ĸpeaтивни лидepи, ĸoитo пpитeжaвaт
нeoбxoдимитe ĸaчecтвa дa нaпpaвлявaт yмeлo пpoмянaтa.
Дeфицитът нa ĸaдpи ocтaвa нaй-гoлямoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo и пpeз нacтoящaтa гoдинa. Oтĸpивaнeтo нa тaлaнти,
зaдъpжaнeтo нa cлyжитeли и изгpaждaнeтo нa пoзитивнa paбoтoдaтeлcĸa мapĸa, ca вoдeщи, ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa
пoддъpжaнe нa ycпexa нa ĸoмпaниитe пpeз 2018 г.
Шeмeтнoтo paзвитиe нa тexнoлoгиитe нaлaгa нaeмaнeтo нa пpoфecиoнaлиcти в нoви oблacти ĸaтo: дигитaлeн мapĸeтинг и
пpoдaжби, тexнoлoгични инoвaции, бизнec интeлиджънc (ВІ), инфopмaциoннa cигypнocт.
Toп мeниджъpитe cpeщaт тpyднocти в нaмиpaнeтo нa ĸвaлифициpaни пpoфecиoнaлиcти зa cвoитe eĸипи, ocoбeнo зa
виcoĸитe мeниджъpcĸи нивa, cлeдвaни oт диpeĸтopcĸитe нивa, ĸaĸтo и нивo ĸлючoви cпeциaлиcти cъc cпeцифични
фyнĸции. Зa нaмиpaнeтo нa ĸaндидaти c yпpaвлeнcĸи oпит ce paзчитa глaвнo нa пpeпopъĸи и peфepeнции, лични и
пpoфecиoнaлни мpeжи или пapтньop зa диpeĸтeн пoдбop
"Дигитaлнитe тpaнcфopмaции ĸapaт ĸoмпaниитe нe caмo дa инвecтиpaт в нoви тexнoлoгии и дa нaлaгaт нoви бизнec
мoдeли, нo и нaлaгaт вce пo-гoлямo тъpceнe нa пpoфecиoнaлиcти в oблacттa нa дигитaлнитe тexнoлoгии, тexнoлoгични
инoвaции и инфopмaциoннaтa cигypнocт.
Hapacтвa нyждaтa и oт мeниджъpи и cпeциaлиcти в тpaдициoннитe oблacти ĸaтo: пpoдaжби, yпpaвлeниe нa пpoeĸти, ИT и
пpoизвoдcтвo. Πpeз изминaлaтa гoдинa 52% oт ĸoмпaниитe в Бългapия ca пoлзвaли ycлyгaтa eĸзeĸютив cъpч. Зa cpaвнeниe
пpeз 2016-тa, пpoцeнтът e бил 36.", cпoдeля Дapинa Πeнeвa, изпълнитeлeн диpeĸтop нa "Cтaнтън Чeйc Интepнeшънъл
Бългapия".
В. Сега
√ Общинари отказват да се подчинят на антикорупционния закон
Съветници искат да запазят правото си да участват във фирми в подопечната им община
Общинарите станаха поредното съсловие, което намери нередности в новия антикорупционен закон. "България може да
остане без общински съветници. Законът им забранява да участват в търговски дружества, които имат договори с
общините. Много от тях вече изпълняват задълженията си неправомерно", заяви пред БНР Красимира Германова, шеф на
местния парламент в Созопол и ръководител на Националната асоциация на председателите на общинските съвети.
Организацията се събра вчера на заседание в Ловеч и една от обсъжданите теми бе именно новият закон.
Законът влезе в сила през януари, а преди това остри критики към него отправиха неправителствени организации,
опозицията и президентът. Държавният глава наложи дори вето, което бе отхвърлено от управляващото мнозинство.
Съпротивата на общинските съветници идва от параграф 19 на допълнителните разпореди, който им въвежда редица
ограничения. Чрез промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) им се забранява
да сключват договори със своята община и предприятията й в качеството им на едноличен търговец, съдружник, акционер
или член на дружество. Според Германова така местните парламентаристи няма да могат да осъществяват
общественополезна дейност. "Договор в общия смисъл е и договор за наем на помещение например. Такива договори
сключват много джипита, които са общински съветници. Подобни са и договорите за дарения", заяви тя. Германова обаче
се ожали и от забрана на дейност, която е форма за масова корупция в България - извършване на ремонтни дейности от
общински съветници след обществена поръчка.
На практика общинарите нямат кой знае какъв повод за недоволство, тъй като с поправките в ЗМСМА подлежат на контрол
не от Комисията за противодействие на корупцията, която действа на централно ниво, а от органите, които са ги избирали
(местните избирателни комисии) или пък от съответната антикорупционна структура в общинския съвет. В най-честия
случай това означава да се разследват сами.
Още забрани
На съветниците се забранява още да бъдат контрольори, управители, прокуристи, търговски пълномощници, синдици или
ликвидатори на търговски дружества с общинско участие, както и да са членове на ръководните им органи. До 23 февруари
те трябва да декларират всичките вменени от двата закона нови форми на несъвместимост, ако имат такава. Декларациите
отново се подават по места. От комисията съобщиха, че наличие на несъвместимост не значи прекратяване на мандата.
Просто местните парламентаристи трябва да направят постъпки за отстраняването й.
Econ.bg
√ 5.2 милиона живеят в градовете у нас
Делът на градското население като дял от общия брой на населението се е увеличил - от 20 на сто през 1950 г. - до
67 на сто през 1990 г. и до 75 на сто през 2016 г.
Около 5.2 млн. души живеят в градовете в България, като обитават 2,6 милиона жилища. Това показва анализ на Евростат
за демографската карта на общността през 2016 г., предава БНТ.
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Анализът е фокусиран върху някои от проблемите на европейците, които живеят в градска среда, но е провокиран от
провеждащия се в Куала Лумпур, Малайзия, Световен градски форум, който се провежда до 13 февруари, отбулязва
нациоанлната телевизия.
За България е отбелязана тенденцията за обезлюдяване на селските райони и миграцията на хората към големите градове.
Отчита се, че делът на градското население като дял от общия брой на населението се е увеличил - от 20 на сто през 1950
г. - до 67 на сто през 1990 г. и до 75 на сто през 2016 г.
Селските райони за около 65 години са загубили население в полза на градските райони от близо 6 милиона души. В
момента в селски райони у нас живеят около 1,8 млн. души, тоест основата на пирамидата е обърната - от близо 6 млн.
селско население преди половин век - днес тези хора живеят в градовете.
Отчита се също, че София и Варна са единствените градове у нас, които през последните години отбелязват непроменено
трайно увеличение на населението си - в София с около 30 на сто, във Варна - с около 10 на сто.
Градовете у нас с най-прогресивно обезлюдяване на населението са Враца - минус 23 на сто и Видин - минус 22 на сто. В
анализа се отчитат и други две негативни тенденции: около 30 на сто от българите или близо 1,5 млн. души, които живеят
в градска среда, са в ситуация на риск от бедност и социално изключване.
Освен това от съществуващите близо 2,6 млн. жилища в градовете - над 650 хиляди, или близо 25 процента, са практически
необитаеми. Дава се пример, че 24 на сто от жилищата в столицата са необитаеми, в околностите на София - 48 процента,
във Варна - 30 процента и в Пловдив - 26 процента необитаеми или вакантни жилища.
√ Отпада хартиеният обмен на документи между администрациите
До началото на ноември над 140 администрации трябва да минат на е-документи
144 са административните структури в страната, които могат да обменят документи изцяло по електронен път към
момента, съобщиха от Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Сред тях са 26 институции на централната
администрация – министерства, агенции и държавни комисии, както и половината от областните администрации. Над 70
на сто от реалните участници в системата за електронен обмен на съобщения, поддържана от ДАЕУ, са общински
администрации.
Съгласно плана за драстично намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, до 1 ноември 2018 г.
всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.
ДАЕУ публикува информация за реалните участници в електронния обмен на документи в раздел "Административна
информация/Електронен обмен на документи" на сайта на електронното правителство. В същия раздел институциите
могат да намерят необходимата документация и условията за присъединяване към системата за е-обмен на съобщения.
Администрациите, които не разполагат със собствени системи за документооборот, могат да използват системата за
електронна препоръчана поща e-Delivery, като създадат еднократно свои профили в системата.
Kmeta.bg
√ Питат бизнеса какви кадри иска
Анкетно проучване сред работодателите в област Враца стартират от Aгенцията по заетостта. Идеята е чрез него да бъде
събрана информация за това какви кадри търси бизнесът, предлага ли обучение за служители без стаж и ще се наемат или
съкращават работници.
Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на последващите приоритети на областната политика по насърчаване
на заетостта в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие
и на регионалните и общинските планове за развитие.
Срокът за попълване на анкетата е до края на февруари.
Анкетният формуляр може да бъде намерен на официалния сайт на Агенция по заетостта в рубрика: „Проучване за
потребностите от работна сила“.
Econоmy.bg
√ Създават икономическа зона във Враца при интерес от инвеститори
Все по-засилен инвеститорски интерес има към Индустриалните зони в цялата страна. Това заяви министърът на
икономиката Емил Караниколов, който присъства на подписването на Меморандум за сътрудничество между Община
Враца и „Национална компания индустриални зони“ /НКИЗ/.
Общината и Националната компания ще работят съвместно за привличане на инвестиции във Враца и за обособяване на
икономическа зона в града при конкретен интерес от инвеститори.
Караниколов посочи, че с подписването на Меморандум за сътрудничество община Враца получава възможност нейният
терен да се популяризира и предлага на инвеститори от НКИЗ.
„От друга страна „Национална компания индустриални зони“ разширява портфолиото си от терени, които да предлага на
инвеститорите“, допълни той. По думите му целта е съвместната работа между НКИЗ и българските общини до доведе до
развитие на регионите чрез нови инвестиционни проекти.
Икономическият министър изтъкна, че досегашният модел на развитието на индустриални зони не е бил сполучлив, затова
е разработена нова концепция, свързана с това първо да бъде изградена инфраструктурата в зоната и едва след това да се
канят инвеститорите.
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Караниколов бе категоричен, че през последните години има все по-сериозна необходимост от разширяване на
портфолиото на НКИЗ с нови локации с възможности за индустриални терени, които да се предлагат на потенциалните
инвеститори.
„През последните години все по-често отчитаме конкретни искания от инвеститори да им се предложат терени в региони,
където няма да имат сериозна конкуренция при търсенето на работна сила. Все повече чуждестранни и български
компании осъзнават проблема с кадрите, изникващ в регионите със съсредоточена индустрия“, каза още той.
На форума присъстваха представители на работодателските организации, директори на професионалните училища в
община Враца и представители на бизнеса. Пред тях министър Караниколов заяви, че липсата на кадри и тяхното обучение
е един от основните проблеми пред бизнеса, към който ще бъдат насочени всички усилия, за да бъде преодолян.
Econоmic.bg
√ Мария Габриел: Няма причина да ни отлагат за Шенген
Ние не извиваме ръце и не слагаме юмруци на масата, заяви българският еврокомисар
Няма основание за неприемането на България в Шенген, знаем обаче, че решението се взима с единодушие. Това заяви
еврокимисарят Мария Габриел в сутрешния блок на bTV. По думите й държавата ни е в добро сътрудничество с останалите
държави по отношение на външна граница.
"Ние не извиваме ръце и не слагаме юмруци на масата. Показваме, че сме надежден дългосрочен партньор. Това от една
страна донесе промяна на този имидж на България, който искаме да имаме. От друга страна когато е важно и премиера
Борисов го прави, темата се поставя на дневен ред", обясни Мария Габриел.
Тя подчерта, че следващите месеци темата ще бъде на дневен ред и ще получи по-засилен отзвук. "Европейската комисия
и Европейския парламент от три години повтарят едно и също - в ЕС нещата са по-различни", допълни българския
еврокомисар.
Мария Габриел коментира и темата за смяната на името на Македония и фокуса върху Западните Балкани: "Стратегията
на ЕС за Западните Балкани не залага конкретна дата за приемането им, а "хоризонт 2025" и по-важното е, че няма ясен
политически сигнал, че вратата към европейската перспектива остава отворена - нещо, което е било немислимо по-рано",
каза тя.
Припомняме, че преди дни холандският премиер Марк Рюте заяви, че страната му подкрепя влизането на България в
Шенген, но все още има несвършена работа у нас.
FrogNews.bg
√ Красимир Коев: Европа ни гледа с уважение заради нашето вино
Какви са новите тенденции в развитието на лозарството и винарството, проблемите, които мъчат производителите и защо
лозето продължава да си иска мотиката, а не молитвата? По тези др. въпроси пред „Фрог нюз“ дни преди Трифон Зарезан
говори директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ Красимир Коев.
- Г-н Коев, чувствате ли се поласкан от това, че т.г. България, представлявана от ИАЛВ, бе поканена за страна
партньор на най-голямото земеделско изложение за Европа в Берлин миналия месец?
- Всяка година по традиция се кани страна партньор на Германия като домакин. Голяма чест за нас бе да открием този
престижен форум. В нашата палата бяха изложени традиционните ни продукти – вино, мед, розово масло, месна, млечна
промишлености, плодове, зеленчуци, всичко от секторите на нашето земеделие. Германците показаха голямо уважение
към нас.
- Любопитно е какви са чужденците, които пазаруват бг стоки?
- Едните ги гони носталгията, защото са били у нас и си спомнят с носталгия морските ни курорти, красивата ни природа и
вкусна храна. Другите, онези, които сега идват на почивка у нас и третите, които са любопитни и планират да посетят
страната ни или да правят бизнес тук. И най-впечатляващото е, че интерес проявяват предимно млади германци, които са
запознати със земеделието в цялост и в частност как се прави то в България. Аз бях приятно изненадан, че са наясно, че
м.г. сме били домакин на Световния конгрес на виното, че познават нашите постижения в областта на винопроизводството
и отглеждането на лозя.
- Това дава ли основание да смятаме, че занемареното през годините на т.нар. „демократичен преход“ земеделие,
вече започва да „диша“?
- 9-та година съм в агенцията и определено мога да кажа, че съм пряк участник в съживяването на сектора. И не съм
голословен – мога да подкрепя с факти всяка своя дума. От 2009 г., когато реално започнахме да получаваме евросредства
за възстановяване на унищоженото, досега лозовите масиви в България се увеличават с по 12 000 – 14 000 декара годишно.
Межд 5 – 8 са чисто новите винарски фирми, които се правят ежегодно. Това ми дава основание да твърдя, че сектора ни
вече преодоля кризата от 1990 г., когато бе раздържавяването. Горд съм, защото лозарството и винарството са една от
емблемите, визитна картичка на България.
- Какво е държавното планиране във вашата област? Конкретно – традиционно лозарски район като Северозапада,
където се отглеждаше „Гъмза“, днес тъне в нищета и бедност, там какво правите?
- Да, вече четвърта година с приоритет средствата от Европа се ползват за тези необлагодетелствани райони. Дори
разширихме зоната към Плевенско, защото териториите там са също традиционно лозаро винарски.
- А останаха ли хора там, които проявяват интерес към такава работа?
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- Определено има интерес. „Магурата“, шато „Бученица“, шато „Бургозоне“, има голяма китайска инвестиция в Лом,
американска инвестиция в Ново село, шато „Монтан“ и др. В Брегово пък се прави първото розе от бяло грозде и т.н. Няма
да преувелича, ако кажа, че изграждането на нови наши предприятия в Северозапада съперничи на това в Югозапада.
- Вие лично какво вино пиете, българско ли?
- Само българско червено. На мен колега от Франция ми е казвал: „Вашето вино е много по-добро от нашето, ама ние това
никога няма да го признаем“. На последното изложение в САЩ, когато е годишният им дегустационен конкурс, сортът,
който споменахте „Гъмза“, взе 89 точки от сто възможни. Това се случва за първи път. Търсят го и в Чехия, Полша, Германия
и др. Най-голямо внимание у нас обаче има към белия сорт „Мускат Отонел“. За съжаление обаче не можем да изнасяме
големи количества вино навън, тъй като нямаме толкова мащабни терени за производство.
- Защо държавата се отнася към родните производители като с доведени деца и не им помага да продават стоката
си с разумни договори в големите хранителни вериги, които буквално им дерат кожите?
- Това наистина е голям проблем, но държавата няма как да определя правилата на големите мултинационални вериги.
Мога само да дам пример – в развитите държави от ЕС има силни браншови организации, които правят преговори с
търговците. А тук всеки производител сам преговаря и в резултат в 95 на сто от случаите се налагат условията на големите
вериги. Да погледнем южните народи като Италия, Испания – там действат като колектив и резултати има.
- След Трифон Зарезан накъде?
- Имаме си наша национална програма, отделно от тази на сектора „Земеделие“. Мераклиите да работят може да са
спокойни – до 2023 година ще има евросредства за подпомагане на ресора с по 75% инвестиция. Ще доизградим
започнатите 16 нови предприятия. Проблем имаме с работната ръка, въпреки че надниците у нас вече са по 30-40 лева.
Но, ето, сега в Германия с почуда разбрах, че и там имат тези дертове. А лозето, нали знаете, не ще молитва, иска си
мотиката...
Sinor.bg
√ Постоянно затревени са площите, които се заявяват пет и повече поредни години
Преди Кампанията за директни плащания 2018 г.
От тази година министерството на земеделието ще поддържа данни за временно затревените площи в Системата за
идентификация на земеделските парцели (СИЗП), които включват терени с минимален размер над 1 декар, заявени според
номенклатурата на културите в ИСАК (Идентификационната система за администрация и контрол). Това е записано в
проектонаредбата за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол, минала през съгласуване с браншовите организации в края на януари 2018 г.
Според промените агроминистерството ще поддържа данни в СИЗП за временно затревените площи, които включват
площи с минимален размер над 1 декар, заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите
земи, представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в ИСАК. Ако тези площи са
заявени в парцелите до четири поредни години, се считат за обработваеми земи. Площи, заявени в парцелите пет и повече
поредни години, се считат за постоянно затревени площи.
Цифровите географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве, се използват от Разплащателната агенция за
извършване на кръстосани административни проверки на подадените през определена година на кандидатстване
заявления за подпомагане. Те се използват още за улеснение на земеделските стопани при заявяване на земеделските
парцели за подпомагане през годината, която следва годината на обновяване на данните.
В Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се създават, поддържат и обновяват цифровите
географски и атрибутивни данни за референтните парцели – физическите блокове, за слоя „Площи, допустими за
подпомагане“, за екологично насочените площи, за слоя „Постоянно затревени площи“ и за временно затревените площи,
гласи още наредбата.
В предложения проект в нормите, уреждащи съдържанието на Системата за идентификация на земеделските парцели
(СИЗП), се въвежда детайлизирано изброяване на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве на
системата, тъй като към момента липсва такова изброяване.
С предвидените изменения се прецизират възможните случаи на възмездно и безвъзмездно предоставяне на цифровата
орто-фото карта (ЦОФК) на физически и юридически лица. В проекта на акта допълнително се предвижда освен аерофото
изображения от ежегодното заснемане, да се използват и сателитни изображения, до които МЗХГ има достъп и отговарят
на съответните изисквания.
В предложения проект се създават текстове, с които се дефинират основните характеристики на физическия блок –
граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор.
За граници на физическите блокове се ползват налични трайни топографски елементи като граници между земеделски и
неземеделски земи и граници между различни видове неземеделски площи, вкл. гори, захрастени територии, водни
обекти, канали, застроени площи, пътища (полски и с постоянна настилка), огради, елементи на ландшафта, вкл. синори,
редици дървета, дерета и др.
Начинът на трайно ползване на физическия блок, в зависимост от предназначението на земята, е от земеделски или
неземеделски тип съгласно приложение към наредбата. Начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско
предназначение се определя спрямо преобладаващия над 75% от площта начин на ползване на земята в границите му.
Уникалният идентификационен номер на всеки физически блок се състои от ЕКАТТЕ на землището, в което блокът попада
с по-голямата част от площта си и пореден номер на създаване в границите на землището.
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С предложените изменения и по повод на констатации от одитен доклад АА/2016/022/BG, в проекта на акта се уреждат
правилата за създаване, поддържане и обновяване на географска и атрибутивна информация за временно затревените
площи в обработваеми земи.
В допълнителните разпоредби към наредбата се отменят остарели и неприложими норми, които се отнасят за дефиниция
за постоянно затревени площи и определяне на звено от министъра на земеделието, храните и горите, което контролира
и приема извършената работа по дешифриране на физическите блокове и контролира очертаването на площите,
допустими за подпомагане, както и текст във връзка с функциите на ДФЗ-РА, тъй като тази материя е уредена в Закона за
подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
В предложения проект на акта се създава приложение „Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите
блокове“ с цел информацията от приложението да бъде публично достъпна и земеделските стопани да бъдат улеснени в
разбирането си за начините на трайно ползване на физическия блок.
Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни от линеен и полигонов тип в СИЗП за екологично
насочени площи, като от линеен тип са елементите по чл. 8, т. 1 и 5 и чл. 10 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда
за прилагане на схемите за директни плащания (обн. ДВ, бр. 16 от 2015, Наредба № 3 от 2015 г.), а от полигонов тип - за
елементите по чл. 8, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г.
Цифровите географски и атрибутивни данни за референтни парцели – физически блокове, слой "Площи, допустими за
подпомагане" и екологично насочени площи се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване
на площите чрез:
1. дешифриране на актуална ЦОФК, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане;
2. отразяване на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на референтни парцели по чл. 33а, ал. 2
ЗПЗП;
3. отразяване след анализ и при съществуваща техническа възможност за това на резултатите от проверките на място по
чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, които предоставят допълнителна, различна и непротиворечива информация спрямо съществуващите
към момента данни в СИЗП.
Profit.bg
√ Нови разпродажби на Уолстрийт удариха и азиатските пазари
Азиатските акции поевтиняват днес, като китайските книжа се понижиха до многомесечни дъна, след като индексите на
Уолстрийт вчера паднаха отново, на фона на бързо нарастващите лихви по щатските държавните облигации.
В същото време имаше търсене за така наречените валути убежища, като японската йена и швейцарския франк.
Индексът Shanghai Composite отстъпи с 4.1%, след като падна до най-ниското си ниво от май 2017 г., докато индексът на
сините чипове CSI300 записа спад от 4.6%, след като проби шестмесечно дъно.
С тези понижения китайските акции последваха щатските и вече са в корекция, или спад от 10% или повече от върха.
Китайската централна банка обяви днес, че е осигурила времена ликвидност в размер на близо 2 трлн. юана (316.11 млрд.
долара), за да задоволи търсенето на кеш преди дългите празници около настъпването на Китайската нова година.
Японският Nikkei се понижи с 3.2% и върви към седмична загуба от 8.9%.
Азиатско-тихоокеанаският индекс на MSCI падна с 2.3% днес, до двуседмично дъно. Индексът, който достигна рекордно
високо ниво на 29 януари, е на път да запише спад в шести пореден ден и понижение от 7.7% за седмицата.Австралийският
основен индекс изгуби 1.2%, докато южнокорейският KOSPI падна с 1.9%. Хонконгският Hang Seng затвори с 3.8% надолу.
Щатските пазари остават в епицентъра на световните разпродажби, като вчера Dow Jones падна с 4.1%, а S&P 500 се понижи
с 3.7%. С вчерашните понижения S&P 500 и Dow Jones вече са в корекция, губейки по над 10% от рекордните си нива,
достигнати на 26 януари.
Лихвата по щатските 10-годишни държавни облигации нарасна до 2.884% вчера, точно под четиригодишия връх от 2.885%,
достигнат в понеделник. За последно лихвата бе на ниво от 2.8330%.
Лихвите по щатския дълг нараснаха, на фона на вероятността за емитиране на повече дълг с цел финансиране на
фискалните разходи, опасения около инфлацията и очакванията, че Федералният резерв ще започне да вдига лихвите порано и ще го прави по-често, отколкото се очакваше преди това.
При валутите доларът остана почти без промяна на ниво от 108.880 йени, след като изгуби 0.5% вчера. Щатската валута е
на път да запише 1.5% спрямо йената за седмицата.
Швейцарският франк също остана почти без промяна на ниво от 0.9373 франка за долар, след като поскъпна с 0.7% в
предходния ден.
Еврото добави 0.1%, до 1.2259 долара.Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест
други основни валути, остана без промяна на ниво от 90.241 долара, след като вчера докосна двуседмичен връх от 90.567
пункта.
Британският паунд поскъпна с 0.2%, до 1.3943 долара. Вчера паундът поскъпна до 1.4067 долара, след като от Централната
банка на Англия обявиха, че вероятно ще трябва да вдигнат лихвите по-скоро от очакваното.
Суровинните валути поевтиняват, след като цените на петрола паднаха до седемседмични дъна.
Канадският долар се търгуваше на ниво от 1.2598 спрямо щатския долар, след като вчера падна до шестседмично дъно от
1.2615. Австралийският долар поевтиня до 0.7766 щатски долара, което бе най-ниското му ниво от 28 декември насам.
Фючърсите на щатския лек суров петрол губят 1%, до 60.53 долара за барел, след като вчера поевтиняха до седемседмично
дъно от 60.27 долара, на фона на опасенията за ръст в предлагането, след като Иран обяви, че планира да увеличи
производството си, а добивът на петрол в САЩ достигна рекордни нива. Цената на петрола от сорта брент падна с 0.75%,
до 64.32 долара за барел.
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