Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНТ
√ Защо бизнесът иска да внася работници от чужбина?
Проблемът с липсата на работна ръка го усещат всички - дори и синдикатите няма да поставят под съмнение
съществуването му. Дискусията и напрежението се пораждат от начините, по които да се реши проблемът, заяви Теодор
Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Теодор Дечев: Проблемът е разнолик. Тук не става дума просто ей така да хванем някаква орда от източни работници и да
ги докараме тук. Тук става дума за висококвалифицирани работници.
Имаме такива висококвалифицирани работници, но дефицитът е много голям, допълни Дечев.
Въпросът, който трябва да си зададем е не откъде, а дали въобще да внасяме работници, след като заплатата ни е найниска в ЕС, след като имаме лоши условия на труд и най-голямо неравенство в България. Това каза в студиото на "Денят
започва" Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". Според нея първо тези проблеми трябва да се коригират, а след това да се
дискутира темата за внос на работници.
За повече информация вижте видеото.
В. Земя
√ Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни
Депутати от управляващата коалиция внесоха в края на работния ден в петък законодателни промени, свързани с
трудовата миграция. Става въпрос за предложения за промени в приетия вече на първо четене Закон за трудовата
миграция и трудовата мобилност, които са внесени минути преди 18.00 часа в петъчния ден. Вносители са председателят
на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов и група депутати от ГЕРБ и “Обединените патриоти“. С тези поправки
се разрешава наемането на двойно повече работници от страни извън Европейския съюз в българските фирми — в
момента тези работници могат да бъдат най-много 10% от средносписъчния състав на дадено предприятие, като
предложението е те да станат 20%, а за малките и средните предприятия — 35%. Сред другите предложения са отпадане
на списъка с професиите, по които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, а също така и отпадане на т. нар.
“пазарен тест“ за издаване на Синя карта на Европейския съюз за специалисти — това е предварително проучване на
кадрите, което работодателите правят за определени групи професии. По този начин се цели да се облекчи достъпът на
чужденци с висше образование до българския пазар на труда. Въпреки извънредните поправки в закона председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява да бъде разрешено наемането на повече
работници от страни извън ЕС без никакви пречки.
Debati.bg
√ Работодатели се обявиха против изменението и допълнението на Наказателния кодекс
Работодателските организации се обявиха против промените в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор за
длъжностно престъпление в частния сектор. Според бизнеса проектът е противоконституционен. „Предлаганите промени
не намират опора в конституцията и прогласените в нея принципи на разграничение на собствеността на частна и
публична“, се казва в позицията на организациите. В нея се напомня, че основният закон прогласява, че държавните имоти
се управляват в интерес на гражданите и обществото, а частната собственост е неприкосновена.
Освен това, бизнесът твърди, че действията по управлението на частната собственост са свързани със свобода на
договаряне, свободно определяне на цени и безпрепятствен избор на партньори. Те твърдят, че целта е да се достигнат
взаимноизгодни условия на договарящите страни. При разходването на публични средства сключването на договори се
извършва по специфични правила, които целят най-ефективно оползотворяване на публичния ресурс в защита на
обществения интерес. „Тези основни конституционни различия, предпоставят различна степен на обществена опасност
при осъществяване на корупционни практики в частния и обществения сектор и съответно предполагат диференциран
законодателен подход, а не симетрично регламентиране на последиците от прилагането им“, казват работодателите.
Според тях криминализирането на нарушенията по служба в частния сектор са „опасни и недопустими“. „Новата
разпоредба дава възможност да се търси наказателна отговорност за гражданскоправни отношения“, казва бизнесът. В
позицията се напомня, че активният и пасивният подкуп в частния сектор вече са инкриминирани, а оценката за
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ефективността на съществуващия текст е добра. Според работодателите възможността да се търси наказателна
отговорност при дисциплинарни нарушения в частния сектор ще доведе до „тълкувателен хаос и произвол при
правоприлагането“.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Обществена дискусия за българското здравеопазване
Сдружението на общинските болници слага началото на обществена дискусия за българското здравеопазване. На масата
са поканени и представители на работодателите, както и Центъра за защита правата в здравеопазването.
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев се ангажира до няколко месеца да бъде създаден нов модел на
системата за здравеопазването, да бъде решена и съдбата на общинските лечебни заведения. По- голяма част от
общинските болници са с натрупани дългове за милиони левове и на практика са пред фалит.
Търси се начин те да бъдат преструктурирани и оздравени. След поредица от протести общинските болници поискаха
допълнителна субсидия от 30 милиона лева и изплащане на надлимитната дейност от последните две години.
√ Община Пловдив финансира 6 нови паралелки по дуално обучение
Нови 6 паралелки по дуално обучение ще бъдат открити в Пловдив през следващата учебна година. С тях общата им бройка
ще стане 11, съобщи зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. Общината ще финансира с 18 хиляди лева рекламната
кампания по набиране на кандидати за дуалните паралелки. Три от тях ще са в профилираната гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване "Христо Ботев". Там ще се подготвят кадри за мебелно производство, за тапицерство,
реставрация и полиграфия.
"В 8, 9 и 10 клас децата ще овладяват теорията. В 11-и и 12-и ще имат занятия в училище и стаж във фабрика. Ще получават
часовата ставка на минималната заплата", обясни директорът на гимназията инж. Константин Костадинов.
Той добави, че новите паралелки са подкрепени от бизнеса, който е поел ангажимент да осигури работни места на
младежите след завършването им.
Дуално обучение ще има в още две гимназии под тепетата - по електротехника и по механотехника.
√ С почти 11% се е повишила средната заплата у нас
Така средното възнаграждение е стигнало почти 1100 лева. Приблизително с еднакъв процент са се повишили заплатите
и в частния, и в обществения сектор.
Най-голямо увеличение са усетили работещите в сектор образование - над 18%, следват ги от администрацията с 14 на сто.
Най-добре платени са в сектора на компютърните технологии - 2450 лева, енергийния сектор 1800 лева и застрахователите
с 1780 лв.
Средната депутатска заплата се увеличава с 297 лева и вече ще бъде 3540 лева. Според правилника на парламента тя е три
пъти по-висока от средната в обществения сектор през последния месец на предишното тримесечие. Отделно от това,
депутатите получават пари и за участие в комисии.
Investor.bg
√ Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с ДЦК
Изградената връзка между Централния депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ увеличи
възможностите на търговията с държавни ценни книжа
Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана възможно, след
като се изгради връзка между депозитара и Държавния депозитар на ценни книжа в Българска народна банка (БНБ).
Вече ще могат да се финализират и сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар между членове на Централен
депозитар, които не са членове на Държавния депозитар.
Това съобщиха от институцията, която поддържа централизиран регистър на финансовите инструменти, отразява сделките
с безналични финансови инструменти, клиринг, сетълмент, както и процеса по заемане на финансови инструменти.
До момента търговията с ДЦК се извършваше на фондовата борса, а приключването на сделките ставаше само в Държавния
депозитар на ценни книжа в БНБ.
„Вече всички могат да участват пълноценно на пазара на ДЦК и това е резултат от съвместните усилия на екипите на
Централен депозитар и БНБ. Работихме изключително интензивно с колегите от централната банка и завършихме успешно
няколко стратегически проекта с тях. Убедени сме, че те ще дадат сериозен тласък на развитието на капиталовия пазар в
страната ни“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.
Новата връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ позволява на инвестиционните
посредници също и да съхраняват ДЦК по подсметки на крайни клиенти в Централен депозитар.
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Търговията с емисии ДЦК на фондовата борса започна през ноември миналата година. Тогава с идеята да изградят
стабилен пазар на държавни ценни книжа с траен интерес на инвеститорите към него Централен депозитар и БФБ-София
решиха да не начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите
клиенти.
15 инвестиционни посредника и банки се присъединиха към инициативата и няма да начисляват допълнителни такси на
клиентите си при търговия с ДЦК.
Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на Централен депозитар и БФБ-София може
да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.
В резултат на друг съвместен проект с БНБ Централен депозитар ще прави плащанията по корпоративни действия в лева
по-бързо и по-евтино за своите клиенти.
Прехвърлянията на парични средства по корпоративни действия ще се извършват чрез оперираната
от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и ще са по всички стандарти, практики и
изисквания- възможно най-рано в деня на плащане.
Така крайният клиент ще разполага възможно най-рано със средствата. Това се отнася до плащанията в лева на: лихви
и/или главници по облигационни емисии; дивиденти; суми от продажба на права и ликвидационни дялове по емисии
акции в лева и плащания, и по корпоративни действия с левови емисии ДЦК.
News.bg
√ Ангелкова преговаря за директна авиолиния София-Пекин
България разполага с огромен потенциал за успехи в областта на туризма и полага усилия той да бъде оползотворен, заяви
председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в неформалната среща на министрите на туризма на държавитечленки на ЕС в София.
Туризмът е приоритетен сектор на българската икономика и чрез повишаване на качеството на туристическите продукти в
последните години България се е превърнала в конкурентоспособна дестинация, подчерта Карянчева
Министърът на туризма Николина Ангелкова съобщи, че се водят преговори за откриване на директна авиолиния СофияПекин с конкретика до края на годината.
Ангелкова коментира необходимостта за създаване на условия за подобряване на качеството на туристическия продукт.
Обсъдени са и допълнителната свързаност в региона на Западните Балкани, интеграцията в туризма и създаването на
съвместни продукти за далечни пазари. Хърватия предлага създаването на европейски туристически фонд, като част от
възможностите за финансиране в туризма, съобщава Ангелкова.
Според генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили сред членовете на
организацията, относно частни дружества, липсват български фирми и се надява да се появят.
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще предостави нови, още по-големи възможности за
развитие на сектора и хората от туристическия бранш ще ги оползотворят максимално, коментира Караянчева.
Във връзка със следващата финансова рамка е важно да се обособи цифровизацията, но отделна глава за туризъм няма,
важно е да се говори за нивото на финансиране на отрасъла, обясни Елжбета Биенковска - еврокомисар по вътрешен пазар,
индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия отбеляза.
БНР
√ Регионалните служби по заетостта ще проучват потребностите на работодателите от работна сила
Регионалните служби по заетостта в страната започват проучване на потребностите на работодателите от работна сила
според изискванията на Закона за насърчаване на заетостта. Електронната анкета е на сайта на съответната служба и до
края на март всеки работодател може да я попълни. Божидар Михайлов, директор на Варненската регионална служба по
заетостта, коментира:
Да се отсеят по-сериозните нужди и то на регионално ниво, за да може да се предвиди малко по-късно взаимодействие с
Министерство на образованието, да могат да се предвидят специални програми или пък Агенцията по заетостта чрез
Министерството на труда и социалната политика да организира професионални обучения на местно ниво, които да са в
полза на работодателите местните. Работодателите на територията на Варна и региона са няколко хиляди. Опитваме се да
направим така, че анкетата да представлява представителна извадка за нуждите на по-голямата част от работодателите.
Колкото повече работодатели попълнят анкетата, толкова по-добре ще бъде за взимане на някакви мерки по отношение
на персонала въобще. Търсим ниша, в която да реализираме хората, които са регистрирани в бюрата по труда, които нямат
конкретна специалност и са по-трудни за реализиране.
√ НСИ: Слабо намаляване на заетостта, но при увеличаване на средната работна заплата в края на 2017 година
Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в България намаляват към края на декември 2017 година с 34,0 хиляди, или с 1,5% спрямо третото
тримесечие, като достигат 2,28 милиона.
Спрямо края на третото тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности
"Селско, горско и рибно стопанство" - с 12,1%, "Хотелиерство и ресторантьорство" – с 12,0% и в "Операции с недвижими
имоти" - понижение с 5,1%, докато най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е
регистрирано в дейността "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива"
- повишение с 1,9 на сто.
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Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща
промишленост" (22,2%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (17,3%).
Спрямо края на 2016-а година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на
миналата година се увеличават скромно с 5,4 хиляди, или с 0,2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в
икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" (повишение с 3,2 хиляди, или с 2,8%) и в
"Хотелиерство и ресторантьорство" (с 2,2 хиляди, или с 2,1%), докато най-голямо понижение на наетите лица към края на
декември 2017 година има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (понижение с 2,9
хиляди).
Графика на средната брутна работна заплата по месеци

В същото време средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2017 година е в размер на 1095 лева и
се увеличава спрямо предходното тримесечие с 5,6%, като през октомври средната брутна месечна работна заплата е била
в размер на 1084 лева, през ноември се е понижила леко до 1078 лева, преди обаче да нарасне през декември до 1123
лева, показват предварителни данни на НСИ.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо повишение на средната месечна работна заплата през
последното тримесечие на миналата година спрямо третото тримесечие са: "Образование" (ръст с 19,2%), "Операции с
недвижими имоти" (със 7,7%) и "Други дейности" (с 6,2%).
На годишна база средната месечна работна заплата през периода октомври - декември 2017 година нараства с 10,6%
спрямо края на 2016 година, като най-голямо e увеличението отново в икономическата дейност "Образование"
(повишение с 18,5%), следвана от "Други дейности" (с 14,5%) и "Административни и спомагателни дейности" (с 14,4%).
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017-а
нараства с 10,2% в обществения сектор, а в частния сектор – с 10,8%.
Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение през последните три месеца на миналата година са "Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2448 лева), "Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1808 лева) и "Финансови и застрахователни дейности" (от 1783
лева).
В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство"
(със средна заплата от 647 лева), "Други дейности" (789 лева) и "Строителство" (847 лева).
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БТВ
√ 9 месеца до края на геоблокирането при пазаруване в ЕС
Това е срокът за онлайн търговците да адаптират платформите си да обслужват при еднакви условия местни
купувачи и клиенти от други държави в Съюза
Онлайн търговците имат девет месеца, за да адаптират платформите да обслужват при еднакви условия местни купувачи
и клиенти от други държави в Европейския съюз. Това са последствията от премахнатите от Европейския парламент
ограниченията за трансгранично пазаруване в интернет.
Досега в определени платформи потребителите бяха с блокиран достъп или пренасочвани към други сайтове.
Иван Миланов например опитал да купи ортопедична възглавница от Обединеното кралство. Първоначално покупката
била невъзможна от България, а сега е достъпна, но на много висока цена за доставка.
„Ако съм във Великобритания и си го поръчам, доставката е безплатна в рамките на един ден, ако си го поръчам до
България доставката беше 50 паунда за нещо, което струва 20“, казва той.
63% от сайтовете в Европейския съюз не предоставят възможност на потребителите да пазаруват от друга европейска
държава.
„С новите правила всеки потребител ще може да си купи продукт или услуга от сайт, където за него е най-изгодно“, обясни
еврокомисарят Ева Майдел.
Геоблокирането е най-разпространено при домакинските електроуреди. Досега това се заобикаляше от нашите
потребители с поръчка на друг адрес в Европа и доставка с малка куриерска фирма.
„Но е голяма занимавка и до известна степен е риск – губят се много нещата“, казва Миланов.
У нас през изминалата година онлайн най-много са се купували стоки за бита. Комисията за защита на потребителите (КЗП)
ще следи дали се спазва новият регламент за равни условия на пазаруване.
Economic.bg
√ 4 нови борсови фонда се търгуват на БФБ
Номиналната стойност на един дял от фондовете е €1
Четири нови борсови фонда се търгуват oт вчера на Българската фондова борса (БФБ). Те са от семейството на "Експат Асет
Мениджмънт" и ще позволят на инвеститорите да инвестират по-лесно и удобно в акции на компании в Словакия,
Словения, Унгария и Хърватия.
Фондовете са: Expat Slovakia SAX UCITS ETF (борсов код: SK9A), Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (борсов код: SLQX), Expat
Hungary BUX UCITS ETF (борсов код: HUBE) и Expat Croatia CROBEX UCITS ETF (борсов код: ECDC). Те се търгуват в Сегмент
борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ-София.
„С новите фондове Борсата стана единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на
представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа. Убедени сме, че това ще даде допълнителен тласък в
ликвидността на капиталовия ни пазар.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната
церемония.
Номиналната стойност на един дял от фондовете е 1 евро. Дяловете са безналични, поименни, свободно прехвърляеми.
Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението
в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично
изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро.
Преди повече от година и половина стартира търговията с първия идексен борсово търгуван фонд, този който следва SOFIX.
В средата на януари започна търговията с други 4 индексни борсово търгувани фонда на БФБ-София, които следват
индексите на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия. Така заедно с новите 4, броят на индексните борсово търгувани
фондове на БФБ-София става 9. Предстои листването на последните два фонда, следващи основните индекси на
Македонската и Белградската борса.
Cross.bg
√ Европа ни дава 1,5 милиарда евро за нови работни места и ограмотяване
Близо 1,5 млрд. евро ще инвестира Европейския социален фонд (ЕСФ) в България до 2020 г. С националното
съфинансиране сумата се увеличава до 1,7 млрд. евро. С този ресурс всяка година се реализират проекти за създаване на
нови работни места, подобряване на условията на труд, повишаване на уменията и знанията на работещи и безработни,
превенция на ранното отпадане от училище, осигуряване на стипендии за студенти, ограмотяване на възрастни,
подпомагане на икономически неактивни, хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, съобщава novini.bg
През 2018 г. по линия на ЕСФ оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" ще финансира програма „Работа".
По нея се очаква да бъдат наети около 10 000 безработни от близо 200 общини, в които безработицата е над средната за
страната. Със средства от ЕСФ ще се насърчава предприемачеството и ще се гарантира отпускането на нисколихвени
кредити до 50 000 лв. за стартиращи фирми и социални предприятия. Ще продължи и подкрепата за създаване на мрежа
от качествени социални услуги, които да осигурят по-добра грижа и условия за живот на децата и младежите, настанени в
социални домове.
Над 180 хиляди души са получили подкрепа от Европейския социален фонд от 2014 г., когато започна настоящият
програмен период. Близо 45 000 безработни са намерили препитание, а други над 40 000 младежи са започнали първата
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си работа или са преминали през обучение или стаж по проекти, финансирани по оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси" през последните 3 години. За същия период над 48 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат
да се обслужват сами са получили личен, домашен или социален асистент.
През миналия програмен период (2007-2013 г.) всеки десети българин е участвал в проекти, финансирани по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси". Чрез тази подкрепа в България са създадени 140 000 работни места, а над 400
000 души са преминали курсове за професионално обучение и са станали по-конкурентоспособни на пазара на труда. В
периода 2007-2013 г. по проекти, финансирани чрез Европейския социален фонд са подобрени условията на труд в над
1400 фирми, създадени са близо 150 центъра за настаняване от семеен тип, 56 000 деца бяха върнати в образователната
система, а близо 20 000 възрастни завършиха програми за ограмотяване.
Търсенето на възможности за продължаване на подкрепата от ЕСФ и след 2020 г. е приоритет на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Първата стъпка в тази посока ще е организирането на международна конференция за
бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората - пътят напред" на 15 и 16 февруари в София. Целта
на конференцията е да се превърне в платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и за идентифициране
на основните тенденции за бъдещото финансиране на инвестициите в развитието на хората. В конференцията ще участват
над 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори,
организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.
В. Банкерь
√ Стара Загора е на 1-во място в международна класация за инвестиционна дестинация
Стара Загора е класирана на 1-во място в категорията Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите в
престижната класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, проведено от fDi Magazine – издание на
Файненшъл Таймс.
Градът е начело в категорията на малките региони с население по-малко от 1,5 милиона жители. Тази година Стара Загора
изпреварва Русе следвано от Скопие, Бургас, Пловдив, Варна, Срем (Сърбия), София – област, Каунас (Литва) и София-град.
В класацията 2016/17 на първо място в класацията за категорията се нареждаше Скопие, следвано от Бургас, Пловдив и
Русе. След това беше ред на Стара Загора, а малко по-назад – на 8-мо и 9-то място – оставаха регионите на Варна и София.
За създаването на класацията fDi Европейски градове и региони на бъдещето 2018/19, дирекция fDi Intelligence на
Файненшъл таймс използва данни, събрани чрез специалните й онлайн инструменти, като най-важни от тях са fDi
Benchmark и fDi Markets.
Събраната информация за 489 дестинации – 301 града, 150 региона, 38 местни производствени консорциума – е
разпределена в пет отделни категории: Икономически потенциал, Работна среда, Ефективност на разходите,
Инфраструктура и Бизнес среда. Всеки участник може да получи максимум 10 точки за всяка категория данни, чиято тежест
е допълнително определяна от екипа на fDi Intelligence, за да отговаря на търсените критерии за всяка подкатегория на
класацията Европейски градове и региони на бъдещето 2018/19.
Церемонията по награждаването ще се проведе на 13 март 2018, както всяка година, в Кан, Франция.
в. Сега
√ БОРКОР препоръча корупцията в здравеопазването да стане престъпление
Трябва да се поддържат регистри за спонсорства и дарения, смята центърът
Инкриминиране на корупцията в здравния сектор и създаване на регистри за даренията от фармацевтичните компании
към болници и лекари са мерките, които препоръчва несъществуващият вече Център за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност - БОРКОР. Препоръките са от доклад с оценка на риска "с цел идентифициране
на възможности за корупционни практики при доставката и употребата на медицинските изделия", изпратен до здравния
министър. Докладът е изготвен в края на м.г., преди реформата на тези структури, които вече са обединени в комисия за
борба с корупцията.
Докладът предлага "въвеждане на норми в Наказателния кодекс за инкриминиране на подкуп или други корупционни
престъпления при или по повод изпълнение на задълженията, включително при предписването на лекарства, медицински
изделия, при доставка на лекарства за директна употреба от медицински работници или специалисти, или при препращане
на пациенти или материал за изследвания". В Германия дори има специален закон за борба с корупцията в здравния
сектор, посочват от БОРКОР. Освен това практиката в Европа е материалните и финансовите отношения между лекари и
фармацевтични компании, както и между лекари и пациенти, да са регламентирани и се налагат санкции, включително
наказателни.
И в момента корупцията у нас е престъпление, но БОРКОР предлага специализирана разпоредба за лекарите, което би
предполагало по-тежко наказание.
Като средство за контрол на лобизма в сектора, от антикорупционния орган препоръчват да се създадат "вътрешни
регистри в лечебните заведения, в които да се оповестяват средствата, получени от фармацевтичните компании, дарения,
спонсорство, обучения, семинари". Освен това "на базата на информационна връзка с НАП Министерството на
здравеопазването да създаде регистър, в който се оповестяват сключените договори на физически и юридически лица от
сферата на здравеопазването с фармацевтични компании, тяхната стойност, предмет, дарения, спонсорството".
Друга препоръка е "дискусия относно актуализиране на статута на лечебните заведения като търговски дружества с оглед
ефективна превенция на корупцията на ниско ниво. Целесъобразно е един от елементите на тази дискусия да бъде за
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уреждане на статута на лечебните заведения като търговци със специален закон. Регламентация за забрана на дейности в
конфликт на интереси за лекари или други медицински експерти и предвиждане на санкции за това".
От БОРКОР препоръчват също медицинските изделия, подобно на новите лекарства, да минават през оценка на здравните
технологии, т.е. производителите им да доказват, че притежават нужните ефективност и качество, съпоставени с цената.
Също подобно на лекарствата е нужна и регулация на цените на медицинските изделия, смятат от БОРКОР.
АНАЛИЗ
В ЕС годишно се реализират около 96 млрд. долара печалба от търговията с медицински изделия. По данни на ЕК
съществуват общо над 500 000 изделия, пише в доклада. През последните 6 години ръстът на нарастване на
производството на медицински изделия е около 4% на средна годишна база, в рамките на ЕС в този сектор ежегодно се
инвестират около 7.5 млрд. евро. "Всичко това влиза в сблъсък с развитието на регулаторното законодателство в отделните
държави и в международен план. При тези динамични условия неизбежно възникват различни практики на високо ниво,
свързани с прокарването на лобистки интереси и реализацията на корупционни схеми", гласи още докладът.
В. Земя
√ Потребителите в Европа са готови да харчат повече, в България - не съвсем
Потребителското доверие в Европа се подобрява и жителите на Стария континент показват по-голяма склонност да харчат.
Това обаче не е съвсем валидно за българите, показват резултатите от традиционното тримесечно изследване на
компанията за проучване на потребителите GfK в Европейския съюз. То отчита нагласите през последното тримесечие на
2017 г. Към края на 2017 г. икономическите очаквания в България достигат 6.3 пункта през декември. Това е втората найвисока стойност за годината и силно окуражаваща след най-ниското ниво за годината от –11.3 пункта през май, отчита
компанията. Все пак през декември 2017 г. очакванията за доходите са на ниво от 11.3 пункта и българите ги оценяват като
значително по-лоши от тези през февруари, когато очакванията са достигнали най-висока стойност за годината от 26.1
пункта. В сравнение с декември 2016 г. показателят също е по-нисък с 8.4 пункта. Данните за Европа като цяло показват,
че оптимизмът на потребителите през декември е достигнал най-високото си ниво за последните десет години. Тогава
индексът на потребителския климат на GfK за ЕС-28 достигна 21.1. В края на третото тримесечие този показател все още е
бил 20.9 пункта. За 2018 г. GfK прогнозира увеличение на потребителските разходи на частните домакинства в Европейския
съюз от 1.5% до 2% в реално изражение.
√ 16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации
За последните 2 години (2015–2017 г.) Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми — посредници за
работа в чужбина, съобщиха от агенцията. До крайната мярка се е стигало заради установени от Главната инспекция по
труда нарушения и влезли в сила наказателни постановления. Най-честите нарушения са свързани със събиране на такси
от търсещите работа за посредничеството, изпращане на работа в чужбина, без фирмата да е сключила посреднически
договор с работодател в съответната страна, или непредоставяне на работника на индивидуален трудов договор за
наемане. До прекратяване на регистрацията на фирмите посредници се е стигало и когато посредник не е предоставял на
работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети, срока
на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва
посреднически договор с търсещия работа или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа.
Миналата седмица фондация “Томсън Ройтерс“ съобщи за над 200 мигранти във Великобритания, сред които и българи,
третирани като роби във ферма за цветя в Корнуол. Впоследствие българското Министерство на външните работи отрече
сред освободените от полицията работници да е имало български граждани. Агенцията по заетостта напомня, че на сайта
ѝ е публикувана подробна информация, включително контакти, на институциите в страните от ЕС и европейското
икономическо пространство, които извършват проверка на условията на трудова заетост.
Pariteni.bg
√ Всяка храна с етикет за страната производител
Ще се изписва и мястото на произход на основната съставка в продукта
Страната на произход задължително ще трябва да се отбелязва на етикета на продукта.
Това е съобщил говорител на Европейската комисия, цитиран от euractiv.com по повод объркването дали това изискване
има задължителен или доброволен характер.
През януари ЕК излезе с проект за публично обсъждане на регламент за посочване страната на произход, но настъпи
объркване със заглавието на документа, в който присъства думата „доброволно“ означаване.
Говорителят на ЕС посочва, че от текста става ясно, че означаването на етикета на страната на произход ще е задължително,
но посочва, че към момента това е просто проект на предложение.
В страни като Италия и Гърция има нарастваща тенденция за по-прецизно етикетиране на храните, като основният
аргумент за това е, че потребителите трябва да знаят откъде идва продуктът, който консумират. Европейските граждани
търсят информация за произхода на храните, сочи и доклад на Европейската организация на производителите.
Миналия август Италия реши да наложи задължително етикетиране на пастата и ориза относно основните съставки според новите правила трябва да е посочено мястото на отглеждане на пшеницата и ориза.
Междувременно Гърция също предвижда подобни мерки за тази година и за млякото и млечните продукти.
Представители на хранителната индустрия реагираха негативно на мерките предвидени от Еврокомисията, с аргумента, че
те ще дискредитират единния пазар.
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Въпроси има и по темата за основните съставки на храните. Според ЕС страната или мястото на произход на основната
съставка, при положение, че то не е същото като страната на произход на крайния продукт, трябва да бъде отбелязано като
ЕС, не-ЕС или съчетание от двете.
Тази възможност обаче - да се отбелязва просто, че страната на произход не е европейска, без да се отбелязва коя точно
е тя, може да доведе до объркване на потребителите, смятат от организацията за безопасна храна в Европа, коментират
от ЕК.
Производителите ще имат на разположение 180 дни, за да се адаптират към новата система и коректури на етикетите на
опаковките преди влизането в сила на новата наредба.
Sinor.bg
√ Първата регистрация като фермер става само лично
Кампания 2018 г.- директни плащания
При първоначалната регистрация в областните дирекции по земеделие земеделският стопанин е длъжен да представи
документите си само лично, като срещу това получава издадената регистрационна карта. При следващи заверки на
регистрациите това може да става и от представител на фермера, който от своя страна е длъжен да носи нотариално
заверено пълномощно, доказващо, че го представлява пред държавната администрация.
Това е записано в последните промени на наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските
стопани, изработени заедно с поправките в наредба 3 от 2015 година за условията и реда на прилагане на схемите по
директни плащания.
Новите допълнения са важни при попълването на анкетните карти при кандидатстването за директни плащания.
Само да припомним, че регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално заверено
пълномощно са длъжни в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) да представят актуална
информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.
Въз основа на представената информация областната дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на
земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка,
генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверените от областнната дирекция копия на анкетни карти с анкетни
формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра за декларираната дейност са неразделна част от
регистрационната карта и служи за легитимиране на земеделските стопани пред контролните органи и финансиращите
институции.
В кампанията за 2018 г. е важно да се знае, че при проверки физическите лица представят документ за самоличност. От
тази година земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще
ползват през съответната година, но и всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно
чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното
основание за ползването им, или заверка от кмета/кметския наместник на населеното място по местонахождение на
имота. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните
идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят
и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.
Земеделските стопани, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация, в която вписват следните
дейности:
1. първично производство на фуражи;
2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;
3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;
4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки
или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.
Когато земеделският производител стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва
отделни анкетни формуляри.
Промяна има и в член 8, алинея 7, която се отнася за анкетните формулари. Анкетните формуляри се заверяват от
общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл. 11, ал.
1 чл. 5, ал. 3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с
нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по
земеделие в областната дирекция "Земеделие". Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява
копия на анкетните карти със заверените анкетни формуляри.
Profit.bg
√ Азиатските акции с разнопосочно представяне днес
Азиатските акции записаха разнопосочно представяне днес, на фона на изопнатите нерви на инвеститорите преди
очакваните по-късно през деня данни за инфлацията в САЩ, които може или да разсеят, или да разпалят страховете за побързо вдигане на лихвите в световен мащаб.
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Търсенето на йената доведе до това, че доларът проби дъното си от миналата година и поевтиня до 15-месечен минимум
от 107.01 йени.
Това, от своя страна, подложи на натиск японския Nikkei, който се понижи с 0.6%, до четиримесечни дъна. В момента
трейдърите са се концентрирали върху 200-дневната пълзяща средна стойност на индекса при 21 031 пункта, тъй като
пробив би предизвикал мечи нагласи
На другите азиатски пазари измененията бяха по-малки, както и при фючърсите на щатския S&P 500. Азиатскотихоокеанският индекс на MSCI добави 0.4%.
Инфлацията при потребителските цени в САЩ се очаква да се е забавила до 1.9% на годишна база, докато прогнозата за
основната инфлация е за стойност от 1.7%. Подобни стойности биха успокоили нервите на инвеститорите.
Има опасения обаче, че инфлацията може да се окаже по-висока, както стана с данните за заплащането преди две
седмици.
На валутните пазари щатският долар бе поставен под натиск отново, като доларовият индекс изгуби 0.28% спрямо кошница
от валути, падайки до 89.453 пункта.
Еврото поскъпна до 1.2363 долара и се отдалечи от достигнатото през миналата седмица дъно от 1.2204. То бе
подпомогнато от очакванията около данните за БВП на Германия, които трябва да излязат по-късно днес.
Спадът при долара подкрепи суровините, като медта поскъпна, след като скочи с 2.7% вчера.
Спот цената на златото нарасна с 0.4%, до 1 335.01 долара за тройунция, отдалечавайки се от достигнатото миналата
седмица едномесечно дъно от 1 306.81 долара.
Цените на петрола се стабилизираха засега, въпреки че опасенията около свръхпредлагането никога не изчезват.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 1 цент, до 59.18 долара за барел, докато фючърсите на брента
добавиха 9 цента към цената си, до 62.81 долара за барел.
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