Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Васил Велев: Бизнесът има място в управлението на висшето образование
Политически партии претендират за авторство върху предложенията на бизнеса
Безплатно висше образование за студентите, които останат да работят в България след завършване на следването си. Това
предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал. Според Васил Велев държавните вузове получават бюджетна
субсидия, срещу която не излиза очакван краен продукт.
"Не университетът, а студентът да получава тази субсидия под формата на кредит, който след завършването няма да
връща, ако остане да работи в страната", поясни Велев. Ако обаче дипломиралият се студент замине за чужбина, ще трябва
да връща този кредит, защото обществото е инвестирало в него. Няма да има връщане на кредита и ако младият човек,
завършил висшето си образование, не може да открие свободно работно място в страната.
"За дефицитните специалности работодателите предлагат и паралелно въвеждане на стипендии", стана ясно още от
думите на Васил Велев. Бизнесът би се включил в този процес, но трябва да има и на кого да се предложат стипендии,
посочи той, като даде пример с липсата на кадри в машиностроенето, където бизнесът е готов да инвестира в студенти, но
просто няма такива.
Имаме свръхпроизводство на юристи, икономисти и на кадри за държавната администрация, което е разхищение на
обществен ресурс, смятат работодателите. АИКБ предлага двойно съкращаване на бройките за прием в хуманитарните
специалности.
"Предложенията на работодателите са били обсъдени с просветния министър Красимир Вълчев и са срещнали подкрепа",
декларира Васил Велев, който очаква съпротива от университетските ръководства.
Парламентарният отглас е разнопосочен.
Проф. Станислав Станилов от ПГ на Обединените патриоти посреща идеята за безплатно висше образование "с много
задоволство и малко хумор", защото от "Атака" отдавна настояват за подобни мерки. Според Станилов подобна
рестриктивна мярка, която наподобява разпределението от времето на социализма, днес е наложителна. Стоян Мирчев
от БСП твърди, че левицата също припознава идеята като своя, включена в предишни предизборни кампании. И двамата
народни представители обръщат внимание върху специалността медицина, която бълва кадри, докато българското
здравеопазване се задъхва от недостиг на кадри.
Различните гледни точки по темата чуйте в звуковите файлове.
В. Банкерь
√ Бизнесът предлага двойно съкращаване на бройките в хуманитарните специалности
Безплатно висше образование за студентите, които останат да работят в България след завършване на следването си. Това
предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал. Според Васил Велев държавните вузове получават бюджетна
субсидия, срещу която не излиза очакван краен продукт.
"Не университетът, а студентът да получава тази субсидия под формата на кредит, който след завършването няма да
връща, ако остане да работи в страната. Ако обаче дипломиралият се студент замине за чужбина, ще трябва да връща този
кредит, защото обществото е инвестирало в него. Няма да има връщане на кредита и ако младият човек, завършил висшето
си образование, не може да открие свободно работно място в страната", обясни Велев пред БНР.
"За дефицитните специалности работодателите предлагат и паралелно въвеждане на стипендии. Бизнесът би се включил
в този процес, но трябва да има и на кого да се предложат стипендии. Пример за това с липсата на кадри в
машиностроенето, където бизнесът е готов да инвестира в студенти, но просто няма такива. Имаме свръхпроизводство на
юристи, икономисти и на кадри за държавната администрация, което е разхищение на обществен ресурс", смятат
работодателите.
АИКБ предлага двойно съкращаване на бройките за прием в хуманитарните специалности.
"Предложенията на работодателите са били обсъдени с просветния министър Красимир Вълчев и са срещнали подкрепа",
декларира Велев, който очаква съпротива от университетските ръководства.
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Aгенция „Фокус“
√ Васил Велев: КЕВР трябва да има инструмент да възпира пазарни манипулации
КЕВР трябва да има инструмент да възпира пазарни манипулации. Това каза председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев на обсъждането на тема: „Предстоящите промени в Закона за енергетиката
– стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Цялата статия прочете тук.
В. Монитор
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Участието на държавата в сделката за ЧЕЗ е по-малкото зло
Участието на държавата в сделката за ЧЕЗ и придобиването на контролен пакет в дружеството може да се разглежда като
по-малката от две злини, това каза за „Монитор” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ). По думите му, ако не може да се спре сделката и да се стартира наново, по-добре е държавата да има
контролен пакет.
„В българския закон в момента няма опция, регулираща дали подобни покупко-продажби на дружества монополисти те
са добри за потребителите. По друг начин сделката не може да се спре. За това в такъв случай остава вариантът държавата
да купи купувача, което е по-малкото зло”, смята Велев.
Той сравни сегашната ситуация със сделката за ерепето за Западна България с положението на свободния пазар на ток.
„Първо ние се докарахме дотам, че препоръчахме на малкия бизнес да се върне към регулирания пазар на
електроенергията, където цените са по-добри за него, отколкото на така наречения свободен, който не работи добре. Сега
сме в сходна ситуация. Пред реалността за неизвестен купувач или купувач без опит и експертиза в управлението на
разпределителни дружества - да предпочетем държавен контрол. Това не е нормална ситуация. Ясно е обаче, че избраният
купувач на ЧЕЗ няма този опит, за да управлява едно такова предприятие и ако това е единственият начин (държавният
контрол - б.а.) да се гарантират доставките и развитие на мрежата, то той е за предпочитане”, смята председателят на
АИКБ.
На въпрос дали участието на държавата е вариант, докато се намери стратегически инвеститор Велев отговори, че може
предприятието да остане на борсата и в него да се инвестират миноритарни пакети, например от пенсионни фондове, като
държавата запази дял, гарантиращ й контрол над ерепето.
Според него намесата на държавата в сделката за ЧЕЗ няма да обезсърчи инвеститорите, защото те вече се сблъскват с
други проблеми у нас. „Те са уплашени от липсата на човешки ресурси в България и на справедливо правораздаване, а не
от това, че държавата ще закупи определен пакет акции, на пазарна или може би даже на надпазарна цена от частна фирма
монополист.
Както бе съобщено в събота от „Инерком”, избрани за купувач на активите на ЧЕЗ у нас, преговорите с „ЧЕЗ груп” в Прага
относно възможността българската държава да закупи дялове в „ЧЕЗ България” ще се състоят от средата до края на тази
седмица.
До варианта за участие на държавата се стигна след нарастване политическото напрежение около сделката. В четвъртък
собственикът на „Инерком” Гинка Върбакова даде информация на депутатите в парламента около продажбата на открито
и закрито заседание на комисиите по енергетика и специалните служби. Преди това тя имаше среща с премиера Бойко
Борисов в министерския съвет, където се съгласи да разговаря с чешките продавачи държавата ни да има контрол върху
две от дружествата на „ЧЕЗ груп” у нас - „ЧЕЗ - Снабдяване” и „ЧЕЗ - Разпределение”.
В. Дума
√ Властта забрави за уязвимите потребители на ел.енергия
Проблемът с помощите за социално слабите няма да бъде решен с новите поправки в Закона за енергетиката
В широко огласената от управляващите престояща промяна в Закона за енергетиката, свързана с либерализацията на
електроенергийния пазар, се оказа, че липсва защита на уязвимите потребители. Това стана ясно вчера по време на
дискусията в парламента, на която бяха представени промените в законодателството.
В предстоящите промени липсва много важна част от мерките за либерализация - защитата на уязвимите потребители на
електроенергия, въпреки че механизъм за това беше разработен съвместно със Световната банка, заяви вчера по време
на дискусията председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. За нуждата от социална
защита на уязвимите потребители призна и енергийният министър в оставка Теменужка Петкова. Така на практика се оказа,
че въпросът с помощите за социално слабите уязвими потребители няма да бъде решен при настоящите поправки в Закона
за енергетиката.
Предстоящите промени бяха представени от председателя на енергийната комисия в НС Делян Добрев. Според тях всички
производители с преференциални договори над 4 мегавата инсталирана мощност, с изключение на двете т.нар.
"американски централи" в Маришкия басейн, ще излязат на борсата. Причината да се намали прагът на инсталираната
мощност от 5 на 4 мегавата е, че имало много производители, които гравитират около мощност от малко под 5 мегавата.
Затова и е решено да се увеличи обхватът и на борсата да трябва се продават производители с мощност над 4 мегавата.
Производителите вече няма да плащат таксата задължение към обществото в Националната електрическа компания (НЕК),
а във фонда за сигурност на електроенергийната система. Фондът ще плаща на НЕК за нейните разходи за изкупуване на
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ток от ВЕИ, както и разликите между борсовите цени и преференциалните тарифи. Тъй като има много участници, които
събират "Задължения към обществото" от своите клиенти, но не внасят средствата в НЕК, каквато е системата днес, ще
бъде въведена гаранция в размер на едномесечния размер на задълженията към обществото и, ако те не бъдат покрити,
гаранцията ще бъде усвоявана от фонда.
Работодателите подкрепят предлаганите промени", заяви Васил Велев от АИКБ. Според него с тях на пазара ще се появят
повече производители и няма да има монопол за две държавни централи, визирайки АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица
изток" 2, които са основните производители, които предлагат ток на енергийната борса.
Investor.bg
√ Готова е следващата крачка към либерализация на енергийния пазар
Готвените промени в Закона за енергетиката няма да се отразят върху цената на електроенергията, гарантираха
експерти
С голям пакет предложения за промени в Закона за енергетиката ще бъде направена следващата крачка към
либерализацията на електроенергийния пазар. През последните месеци процесът циклеше именно заради пропуски в
законодателството. Забавянето беше породено от желанието да бъде подготвен изцяло нов енергиен закон. Заплахите за
протест от страна на бизнеса срещу високите цени на тока обаче активизираха процеса.
Председателят на енергийната комисия към Народното събрание Делян Добрев представи предстоящите промени в
законодателството по време на специална дискусия в парламента. Според тях всички производители с преференциални
договори над 4 мегавата инсталирана мощност, с изключение на двете т. нар. "американски централи" в Маришкия басейн,
ще излязат на борсата. Преди седмица се коментираше инсталирана мощност над 5 мегавата, но се е оказало, че има
много производители, които гравитират около мощност от малко под 5 мегавата.
Общото количество електроенергия, което ще излезе на пазара с тази мярка, е поне 4 тераватчаса, изчисли Добрев.
Разликата между преференциалната и пазарната цена ще се покрива от специален механизъм - чрез договори за разлика,
които ще бъдат сключвани между производителите и Фонда "Сигурност на електроенергийнита система".
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) пък ще определя референтната цена, като тя ще бъде формирана
спрямо типа производител. Така ще бъдат покривани разликите между пазарните и преференциалните цени.
Променя се и моделът на събирането на задълженията към обществото - таксата ще се събира от Фонда "Сигурност на
електроенергийната система" (ФСЕС) и ще се превежда на Националната електрическа компания (НЕК). НЕК ще
разпределя средствата към производителите с преференциални условия под 4 мегавата мощност.
Тъй като има много участници, които събират "Задължения към обществото" от своите клиенти, но не внасят средствата в
НЕК, каквато е системата днес, ще бъде въведена гаранция в размер на едномесечния размер на задълженията към
обществото и, ако те не бъдат покрити, гаранцията ще бъде усвоявана от Фонда.
С промените в Закона за енергетиката електроенергията, необходима за покриване на технологичните разходи, ще бъде
купувана от енергийната борса. В момента цената на тази енергия се определя от енергийния регулатор. Делян Добрев
отбеляза, че електроразпределителните дружества ще могат да участват на всички борсови сегменти - ден напред, в
рамките на деня или за двустранни договори, за купуват нужните количества електроенергия. Годишно са нужни около 4
тераватчаса електроенергия за покриване на технологичните разходи на ЕРП-тата.
Председателят на парламентарната енергийна комисия беше категоричен, че промените няма да окажат влияние върху
цената на електроенергията, нито върху размера на таксата "Задължения към обществото". Промяна може да настъпи,
след като договорите за американските централи бъдат променени, допълни председателят на енергийния регулатор
Иван Иванов.
Председателят на КЕВР Иван Иванов представи новите отговорности на регулатора, които ще бъдат част от този
законодателен пакет. Те са свързани с приемането на европейския регламент REMIT и дават правото на регулатора да
контролира търговията на едро с електроенергия на борсовия пазар.
КЕВР ще изпълни коректно своите задължения, които се вменяват на регулатора, гарантира още Иванов.
Той отчете, че ликвидността на борсата ще се повиши с около 4,3 - 4,5 тераватчаса.
Иванов посочи по време на дискусията, че в предстоящите промени липсва много важна част от мерките за либерализация
- защитата на уязвимите потребители на електроенергия, въпреки че механизъм за това беше разработен съвместно със
Световната банка.
Върху нуждата от социална защити на уязвимите потребители акцентира и енергийният министър в оставка Теменужка
Петкова. Тя посочи още, че готвените промени са предизвикателство за държавните енергийни дружества и институции Българския енергиен холдинг, НЕК, ФСЕС и други. Подписването на договорите между Фонда и производителите с
преференциални условия е щадящ начин за предоговаряне на договорите с преференциални условия, смята още
министърът.
"Работодателите подкрепят предлаганите промени", заяви Васил Велев от АИКБ. Той посочи, че с тях на пазара ще се
появят повече производители и няма да има монопол за две държавни централи, визирайки АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ
"Марица Изток" 2, които са основните производители, които предлагат ток на енергийната борса.
Той призова и за законодателни промени, които да дават контролна функция на КЕВР при придобиване на дял или цял
пакет от лицензираните дружества.
Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова посочи, че в много от проектите участват банки
като кредитиращи институции и те ще следят да няма съществена промяна в договорите. Затова и тя поиска
държавногарантирани приходи на ФСЕС.
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Предизвикателствата пред ВЕИ сектора са най-големи при предвидените промени в законодателството, тъй като
производството на тези централи не е постоянно, каза тя.
Русенова отбеляза още, че премиите, които ще бъдат плащани по договорите за разлика, тоест референтните цени, трябва
да бъдат определяни чрез балансирани решения на енергийния регулатор.
BGNEWS
√ Готова е следващата крачка към либерализация на енергийния пазар
С голям пакет предложения за промени в Закона за енергетиката ще бъде направена следващата крачка към
либерализацията на електроенергийния пазар. През последните месеци процесът циклеше именно заради пропуски в
законодателството. Забавянето беше породено от желанието да бъде подготвен изцяло нов енергиен закон. Заплахите за
протест от страна на бизнеса срещу високите цени на тока обаче активизираха процеса.
Председателят на енергийната комисия към Народното събрание Делян Добрев представи предстоящите промени в
законодателството по време на специална дискусия в парламента. Според тях всички производители с преференциални
договори над 4 мегавата инсталирана мощност, с изключение на двете т. нар. "американски централи" в Маришкия басейн,
ще излязат на борсата. Преди седмица се коментираше инсталирана мощност над 5 мегавата, но се е оказало, че има
много производители, които гравитират около мощност от малко под 5 мегавата.
Общото количество електроенергия, което ще излезе на пазара с тази мярка, е поне 4 тераватчаса, изчисли Добрев.
Разликата между преференциалната и пазарната цена ще се покрива от специален механизъм - чрез договори за разлика,
които ще бъдат сключвани между производителите и Фонда "Сигурност на електроенергийнита система".
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) пък ще определя референтната цена, като тя ще бъде формирана
спрямо типа производител. Така ще бъдат покривани разликите между пазарните и преференциалните цени. От
създаването си спасителният енергиен фонд е дал 1,1 млрд. лева на НЕК.
Променя се и моделът на събирането на задълженията към обществото - таксата ще се събира от Фонда "Сигурност на
електроенергийната система" (ФСЕС) и ще се превежда на Националната електрическа компания. НЕК ще разпределя
средствата към производителите с преференциални условия под 4 мегавата мощност.
Тъй като има много участници, които събират "Задължения към обществото" от своите клиенти, но не внасят средствата в
НЕК, каквато е системата днес, ще бъде въведена гаранция в размер на едномесечния размер на задълженията към
обществото и, ако те не бъдат покрити, гаранцията ще бъде усвоявана от Фонда.
С промените в Закона за енергетиката електроенергията, необходима за покриване на технологичните разходи, ще бъде
купувана от енергийната борса. В момента цената на тази енергия се определя от енергийния регулатор. Делян Добрев
отбеляза, че електроразпределителните дружества ще могат да участват на всички борсови сегменти - ден напред, в
рамките на деня или за двустранни договори, за купуват нужните количества електроенергия. Годишно са нужни около 4
тераватчаса електроенергия за покриване на технологичните разходи на ЕРП-тата.
Председателят на парламентарната енергийна комисия беше категоричен, че промените няма да окажат влияние върху
цената на електроенергията, нито върху размера на таксата "Задължения към обществото". Промяна може да настъпи,
след като договорите за американските централи бъдат променени, допълни председателят на енергийния регулатор
Иван Иванов.
Председателят на КЕВР Иван Иванов представи новите отговорности на регулатора, които ще бъдат част от този
законодателен пакет. Те са свързани с приемането на европейския регламент REMIT и дават правото на регулатора да
контролира търговията на едро с електроенергия на борсовия пазар.
КЕВР ще изпълни коректно своите задължения, които се вменяват на регулатора, гарантира още Иванов.
Той отчете, че ликвидността на борсата ще се повиши с около 4,3 - 4,5 тераватчаса.
Иванов посочи по време на дискусията, че в предстоящите промени липсва много важна част от мерките за либерализация
- защитата на уязвимите потребители на електроенергия, въпреки че механизъм за това беше разработен съвместно със
Световната банка.
Върху нуждата от социална защити на уязвимите потребители акцентира и енергийният министър в оставка Теменужка
Петкова. Тя посочи още, че готвените промени са предизвикателство за държавните енергийни дружества и институции Българския енергиен холдинг, НЕК, ФСЕС и други. Подписването на договорите между Фонда и производителите с
преференциални условия е щадящ начин за предоговаряне на договорите с преференциални условия, смята още
министърът.
"Работодателите подкрепят предлаганите промени", заяви Васил Велев от АИКБ. Той посочи, че с тях на пазара ще се появят
повече производители и няма да има монопол за две държавни централи, визирайки АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица
Изток" 2, които са основните производители, които предлагат ток на енергийната борса.
Той призова и за законодателни промени, които да дават контролна функция на КЕВР при придобиване на дял или цял
пакет от лицензираните дружества.
Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова посочи, че в много от проектите участват банки
като кредитиращи институции и те ще следят да няма съществена промяна в договорите. Затова и тя поиска
държавногарантирани приходи на ФСЕС.
Предизвикателствата пред ВЕИ сектора са най-големи при предвидените промени в законодателството, тъй като
производството на тези централи не е постоянно, каза тя.
Русенова отбеляза още, че премиите, които ще бъдат плащани по договорите за разлика, тоест референтните цени, трябва
да бъдат определяни чрез балансирани решения на енергийния регулатор.
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БНТ/ Референдум
√ Каква трябва да бъде ролята на държавата при структуроопределящи предприятия?
В дискусията в студиото на "Референдум" тезата за повече участие на държавата във важни за икономиката ни сектори
подкрепиха икономическият анализатор Билян Балев от Институт за икономически напредък и финансовият консултант и
учредител на Българската асоциация за управленско развитие и консултиране Александър Трифонов.
Застъпниците на тезата, че повече държавно участие не гарантира сигурност и качество за крайния потребител, бяха
заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, икономистът и
инвестиционен консултант Евгений Кънев, и юристът Николай Ценков от Институт за дясна политика.
Каква трябва да бъде ролята на държавата при структуроопределящи предприятия – да контролира и регулира или да
притежава собственост от тях? Може ли да е по-добър стопанин от частния бизнес в сектори с национално значение като
енергетиката?
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми

Nova TV
√ Социалният министър: Новата концепция за ТЕЛК няма за цел да отнема права
Бисер Петков подчерта, че повереното му министерство се ръководи от принципа за социална справедливост
Социалният министър Бисер Петков каза, че обществото ни е с изострена чувствителност към несправедливостта във
всичките й форми. Той заяви, че повереното му министерство се стреми в политиките си да се ръководи от принципа за
„социална справедливост”. Той отхвърли като погрешна тезата на хората с увреждания, които се притесняват, че новата
концепция за системата на оценка на работоспособността, ще ги лиши от средства.
„Споменатата бройка на хора, които ще бъдат засегнати от тази концепция, е някаква интерпретация, която не
възприемам”, заяви той.
„Тази концепция няма за цел да отнема придобити права”, подчерта той за реформата в ТЕЛК. Той добави, че концепцията
има за цел да подобри медицинската експертиза.
„Предложението в концепцията е да се обособи експертиза на работоспособността, защото тя сега е част от медицинската
експертиза”, каза той.
„Сега в момента ТЕЛК-овото решение е универсален ключ към всички права, които законодателството ни дава на хората с
увреждания”, заяви социалният министър.
Петков подчерта, че става въпрос за нов подход, в който водещо е „социалното”. Този подход се базира на класификация
на Световната здравна организация. В него водеща е социалната оценка, а именно доколко едно лице с увреждания може
да живее функционално и да полага труд. Бисер Петков заяви, че трябва да има по-справедлив подход при
разпределението на ресурса, който се изплаща на хората с увреждания.
„За изплащане на инвалидни пенсии сумата е 1 млрд. 760 млн. лева. Всички са съгласни, че от осигурителната система
неправомерно се ползват права от хора, които процентът им на трайно загубена работоспособност, е завишен”, каза
социалният министър.
„Това, което защитавам като теза е, че средствата, които се насочват за хората с увреждания, трябва да останат за тях, но с
реформата, която предлагаме целта е да се разпределят по-справедливо”, подчерта министър Петков.
Той призна, че се създава впечатление, че институциите вървят след събитията, когато става въпрос за нашумелите случаи
на насилие в училища, детски градини и други подобни.
Той коментира и случая на жена от Сливен, която две години се съди с властите, след като те й отнемат трите деца.
„Настаняването в приемни семейства е една от мерките за закрила, която се прилага при констатация, че децата са в риск
или живеят в лоши условия, както е в случая. Да, всъщност приемните семейства в България са професионални в огромната
си част”, каза той.
Той подчерта, че въпросът дали да се отделят пари за подкрепа на биологичните родители или да се търсят приемни
семейства, ще бъде отсъден. Той изказа мнение, че в такива случаи финансовата помощ трябва да е насочена към
семейството, което би могло „само да преодолее тези лишения и материални затруднения”, преди да се приложи
приемната грижа.
По въпроса с насилието в детски градини и социални домове, министър Петков каза, че ДАЗД провежда проверки във
всички центрове за настаняване от семеен тип.
„Няма да се реагира само по случаи и сигнали, а навсякъде ще се види доколко се работи по стандартите”, подчерта той.
Освен това министърът каза, че се работи за повишаване на професионалната квалификация, както и финансовият стандарт
за социалните служители.
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В. Банкерь
√ Ще стане ли реалност кръговата икономика?
Министерството на финансите организира Конференция на високо равнище – „Следващата многогодишна финансова
рамка: дистрибутивни, алокативни и стабилизиращи функции“. Събитието ще се проведе на 9 март в Националния дворец
на културата. С провеждането на форума Българското председателство на Съвета на ЕС цели да осъществи плавен преход
между обсъждането на темата за следващата МФР на неформалната среща на държавните и правителствените
ръководители, която се проведе на 23 февруари, и предложението на Европейската комисия за МФР след 2020 г., което се
очаква да бъде публикувано в началото на май. По време на конференцията в София се предвижда дискусията да бъде
фокусирана върху МФР в контекста на разпределителните и стабилизиращите функции на публичните финанси.
Конференцията на високо равнище ще се проведе в две сесии, като откриващите речи в началото им ще бъдат излъчвани
в реално време тук. Първата е експертна тематична дискусия, по време на която основните теми на разговор ще бъдат
подходящата комбинация от политики за ефективен разход на средства и възможните начини за приспособяване на
текущата система на собствени ресурси към новата конюнктура. Участници в панела ще бъдат експерти от министерства
на финансите и на външните работи на държавите членки, представители на ЕК, Генералния секретариат на Съвета на ЕС
и водещи европейски неправителствени организации. Събитието ще бъде открито от министъра на финансите и
председател на Съвета ЕКОФИН Владислав Горанов и от заместник министър-председателя и министър на външните
работи на Република България Екатерина Захариева.
Втората сесия на форума ще се проведе на висше политическо ниво. Приветствени слова в началото й ще поднесат
заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, комисарят по бюджета и човешките ресурси
Гюнтер Йотингер и министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. Сред участниците във
втория панел, които ще проведат политически дебат относно бъдещето на публичните финанси на ЕС след 2020 г., ще
бъдат министри на финансите и на външните работи от ЕС и други институции, отговарящи за преговорите по МФР. В
дискусията ще се включат високопоставени представители на европейски институции, сред които Комисията за регионално
развитие в ЕП, Европейския комитет на регионите Европейската сметна палата, ЕК, ЕП, Генералния Секретариат на Съвета
на ЕС, Народното събрание на Република България и на други водещи европейски институции и организации. След края
на събитието не е предвидена пресконференция.
√ Общини отново вдигнаха местни данъци и такси
Този понеделник в рамките на Българското председателство се състоя дебат за това как кръговата икономика да стане
реалност. Дебатът се проведе по време на срещата на министрите на околната среда на страните членки на 5 март в
Брюксел под ръководството на Нено Димов, министър на околната среда и водите.
По време на обсъжданията министрите говориха за това как да се ограничи негативното влияние както на пластмасите и
пластмасовите микрочастици, така и на опасните химични вещества върху околната среда. Те обсъдиха още въпроса как
да се повиши използването на рециклирана пластмаса, както и безопасно да се обработват отпадъци, които съдържат
опасни вещества.
“Мини пакетът за кръговата икономика” на Комисията, представен през януари тази година, беше в основата на
дискусиите. Те бяха съсредоточени най-вече върху Стратегията за пластмасите в кръговата икономика и предложението за
взаимодействие между химикалите, продуктите и отпадъците.
„Трябва да пазим нашата околна среда от замърсяването с пластмаси. Днес направихме много важна първа стъпка в тази
посока, която ще ни позволи да изпълним обещанието си да се грижим за околната среда и здравето на нашите граждани.“,
коментира Димов.
В понеделник министрите говориха още за екологизирането на Европейския семестър. Предвид факта, че един от
приоритетите на България в областта на околната среда е доброто законотворчество и прилагането на законодателството,
дебатът беше съсредоточен върху връзката между по-доброто законотворчество и екологизирането на Европейския
семестър.
След края на срещата министър Димов и комисар Кармену Вела, който отговаря за околната среда, морското дело и
рибарството, дадоха съвместна пресконференция.
OffNews
√ Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност
Депутатите от парламентарната комисия за борба с корупцията изслушаха кандидатите за председател на новата
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, станала популярна
като комисията "Антикорупция". Тя ще следи лицата, заемащи висши публични длъжности.
Кандидатите за шеф на новата актикорупционна комисия са двама - Пламен Георгиев и Николай Николов. По време на
изслушването им и двамата заявиха, че са готови да се явят на тест за почтеност, какъвто в закона е заложен само за
служителите в новия орган, но не и за членовете на ръководството.
"Добре е и членовете на комисията доброволно да се подложат на такава проверка", каза Николов и подчерта, че ако бъде
избран за ръководител, такива тестове ще се правят за новоназначените служители и при съмнения за непочтеност по
отношение на вече работещите в комисията.
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"Аз съм минавал на полиграф, имам готовност да мина тест за почтеност. Аз съм готов да се явя пред комисията на
парламента за проверка по критериите, изработени от нас. Иначе би било дискредитиращо председателя да се яви на
проверка пред себе си", обясни Георгиев.
И двамата кандидати казаха, че ако бъдат избрани, биха обмислили да предложат другия претендент за свой заместник.
Пламен Георгиев обаче обяви, че ако не бъде избран за председател, няма да стане заместник, а ще се върне да работи
като прокурор.
Част от идеите, които Георгиев и Николов представиха пред депутатите по време на заседанието, се припокриваха.
Георгиев, който се очаква да бъде избран за поста, е предложен от депутатите от управляващата коалиция - ГЕРБ и
Обединените патриоти. От 2013 година до момента е председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КОНПИ), около която миналата година се вдигна шум заради запорираното имущество на бизнесмена и
издател Иво Прокопиев. Пламен Георгиев е бил прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, зам.административен ръководител в Специализираната прокуратура, както и зам.-министър на правосъдието. Завършил е
право в "Софийския университет".
Николай Николов е предложен за шеф на комисията "Антикорупция" от БСП. От 2011 до януари 2018 година е член на
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), а от 2013 година - неин председател.
Николов поема поста на председател в комисията за конфликт на интереси след отстраняването на Филип Златанов заради
скандала с неговото тефтерче. Николов е доктор по право с дисертация, свързана с установяването на имущество,
придобито от престъпна дейност.
Николай Николов: Да проверяваме със софтуер поръчките над 1 млн. лева
Първи пред депутатите концепцията си представи Николай Николов. Той очерта три основни приоритета пред комисията,
ако бъде избран - ефективност, превенция на корупцията и ежедневно взаимодействие с другите органи, особено с
прокуратурата. Обясни, че е готов е да се възползва от възможността новата комисия да внесе законопроекти за борба с
корупцията.
"Явявам се като кандидат за председател на антикорупционния орган, не защото си търся
работа, а защото разглеждам тази отговорност като кауза. Смятам, че имам опита, но приемам тази позиция като
предизвикателство - заедно да спрем корупцията в тази държава", каза Николов и подчерта, че държи на
безпристрастността. "Изключвам външна и вътрешна намеса при работата на служителите", добави той и подчерта, че ако
поеме поста, ще работи като пръв сред равни.
Една от идеите му е да се създаде софтуер, който да проверява големи обществени поръчки - над 1 млн. лева. Той ще
следи дали има ли свързани лица при органа на възлагане и изпълнение.
Друга идея, свързана с обществените поръчки, е да се създадат електронни търгове за поръчките, а външни експерти за
всяка поръчка да не се избират от възложителя, а от новата комисия "Антикорупция". Обясни, че възможността за сигнали
за корупция трябва да бъде популяризирана - да се разпространи образец, за да може хората, фирмите, организациите да
знаят как да подадат сигнал.
Подчерта още, че ще залага на превенцията на корупцията, но ще използва цялата тежест на закона срещу тези, които са
го нарушили.
Николов обясни, че ако той поеме новия орган, ще създаде 10 териотирални дирекции. "Така ще доближим
териториалните звена до гражданите, за да могат по-лесно да подават и сигнали", обясни той.
Пламен Георгиев: Да създадем нова антикорупционна култура още от университета
Георгиев също заяви, че превенцията на корупцията е от особена важност. Той обяви, има споразумение с УНСС там да
има магистърска програма и други модули за антикорупционно обучение. "Моето мнение е, че това трябва да се започне
в училищата, едва след това в университетите и новия орган. Трябва да се създаде една нова антикорупционна култура",
обясни Георгиев.
Той разкри и подробности за това по какви критерии ще се избират служителите в новата комисия. Идеята му е да има
периодични тестове за познаване на законите, психологични профил, както и проверки за употреба на алкохол и
наркотични вещества. По всички тези критерии ще се получават точки. "Това ще се разпише подробно, за да може всеки
да го вижда". Ще има и обучителен план за служителите.
Една от идеите на Георгиев е да се засили сътрудничеството с балканските държави. "Нашата комисия може да стане един
център на Балканите за борба с корупцията. Идеята ми е да се създадат контактни точки", обясни кандидатът на
управляващата коалиция.
"Целта е да разработим модел, който да гарантира, че няма да има лов на вещици", каза още Георгиев.
Друго негово предложение е на 6 месеца или 1 година да се праши анализ на приетото законодателство, за да се види
дали отговаря на антикорупционната идея.
"Твърдото ми убеждение е, че този нов антикорупционен орган има възможност ефективно да се бори с корупцията. Далеч
съм от мисълта, че борбата с корупцията ще бъде лесна, това е една сложна задача. Със своята дейност доказах, че когато
има желание и воля, резултати може да се постигна постигнат. Концентрацията на повече правомощия води до множество
организационни и правни казуси. Аз виждам в това предизвикателство", обясни Георгиев и подчерта, че и за него
поемането на поста е кауза.
По думите му всички местни директори в новия орган трябва да си взаимодействат с районните прокуратури и да работят
с представителите на другите органи.
Още преди създаването на комисията "Антикорупция" управляващи и опозиция влязоха в спор кой да избира
председателя на новия орган. БСП бяха на мнение, че председателят трябва да се назначава от държавния глава,
докато ГЕРБ настояваха той да бъде излъчван от Народното събрание. Депутатите приеха окончателно
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предложението на ГЕРБ. След това президентът наложи вето и обяви, че оспорва нормативния акт в цялост. В крайна
сметка народните представители отхвърлиха ветото на държавния глава.
В. Сега
√ НЗОК пак ще може да избира кои болници да финансира
Тази година здравната каса пак ще има възможност да избира кои болници да финансира, предвижда проект на наредба
на здравното министерство, с която се определя как да се провежда селективното договаряне. То ще е възможно само в
областите, в които броят на леглата в отделните специалности в болничното лечение надвишава определените в
националната здравна карта потребности на населението.
И здравната карта, и предишната наредба за селективното договаряне, публикувани при предишния кабинет "Борисов",
паднаха в съда по формални причини - картата не беше обнародвана в "Държавен вестник", а в наредбата нямаше
финансова обосновка. В момента МЗ подготвя нова национална здравна карта, която да определи потребностите във всяка
област. Според предишната карта излишните легла за активно лечение в болниците бяха 2429 от общо 38 284 налични,
като в повече бяха основно терапевтични и хирургични легла в Пазарджик, Пловдив и София. Беше регистриран и недостиг
на педиатрични легла, а също и на такива за дългосрочни и палиативни грижи и продължително лечение. Най-вероятно и
новата здравна карта ще установи излишък на легла на места.
Тя би трябвало да е факт до 1 април, когато ще е в сила новият рамков договор и НЗОК ще започне да сключва договори с
болниците за 2018 г. Това ще стана именно по критериите, определени в наредбата за селективното договаряне. Както и
предишната, и настоящата дава предимство за договор с НЗОК на болници, които осигуряват комплексност, качество, обем
и сложност на лечението, отделно се измерва и удовлетвореността на пациентите. С предимство ще са болници, които
приемат повече спешни пациенти, осигуряват 24-часово лечение, приемат най-тежките случаи, обучават специализанти и
др. Така ще се даде предимство на големите високотехнологични многопрофилни болници.
По-леки ще бъдат критериите за оценка на лечебните заведения в труднодостъпните региони. Там обаче така или иначе
не се очаква леглата да са повече от потребностите на населението и едва ли ще се наложи НЗОК да избира кого да
финансира.
Предишната наредба също предвиждаше предимство на големите болници, но касата така и не селектира болниците, с
които работи - въпреки че здравната карта сочеше излишък на легла, НЗОК не оряза договора на нито една болница.
√ Фонд "Земеделие" предупреди за най-честите грешки при търговете
В проектите по селската програма общини залагат критерии, на които отговаря само една фирма
Анализ на най-често допусканите грешки при провеждането на обществени поръчки при проектите от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) пусна фонд "Земеделие". В момента такива търгове подготвят част от кандидатите,
които са сключили договори с разплащателната агенция. Затова и целта на анализа е да се даде допълнителна информация
на земеделците за подобряване качеството на проведените от тях търгове по бъдещите приеми по ПРСР.
Експертите на фонда са разделили пропуските на две. В първата част са допусканите грешки при подготовката на
решението за откриване, обявлението и документацията за участие в процедурата. Една от основните грешки е свързана
с пропуски при определянето на прогнозната стойност на търговете. От фонда дават и примери - в прогнозната цена за
строително-монтажни работи например не е включена стойността на непредвидените разходи, одобрени съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Друг пропуск е установен, когато се включат
непредвидените разходи в прогнозната стойност, но липсва информация каква е стойността, определена като абсолютна
сума или като процент от стойността на поръчката.
Често се допускат и грешки, свързани с изготвянето на техническата спецификация, т.е. залагат се критерии, на които може
да отговори една-единствена фирма. В същото време се залага изискване за реализиран оборот, който се отнася само до
един от участниците в обединението, а не към цялото обединение. По този начин се обезсмисля правото на лицата да
обединяват усилията си, за да участват в процедурата по възлагане на обществена поръчка.
Фонд "Земеделие" разглежда и друг тип грешки - тези, които се допускат при самото провеждане на търговете. Там найголемите пропуски са свързани с неспазването на сроковете за подаване на оферти, за отговор на въпроси и др. Проблем
е също, че често пъти срокът за получаване на оферти е удължаван, но само някои от фирмите разбират за това, защото
решението за промяна на срока не е публикувано. Липсата на подписи също пречи при провеждането на част от поръчките,
изтъкват от фонд "Земеделие".
НАПРЕДЪК
Изпълнението на ПРСР от години е апокрифно и до момента реално не може да се види коя фирма колко пари е взела по
всяка една отделна мярка на програмата с общ бюджет от над 5.6 млрд. лв. От екипа на вицепремиера Томислав Дончев
обясниха, че все пак напредък има - в момента данните на ПРСР се интегрират към тези на останалите европрограми,
публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.
АБСУРДИ
Само преди две години тогавашният шеф на фонда и настоящ министър Румен Порожанов разкри скандални случаи на
източване на субсидии. Част от тях бяха свързани с пенсионери, които масово работят по схемата "Млад фермер", а в
същото време децата им са в чужбина. Животновъди пък разнасяли зайци и пъдпъдъци из страната, за да ги показват по
време на проверките на място и така да доказват, че действително се занимават с отглеждането им. Към 2016 г. обаче
имало много уволнени чиновници, куп заведени дела, но само една осъдителна присъда, при това условна. Не стана ясно
и дали разобличаването на порочните схеми не бе кризисен пиар. Дни преди брифинга агенти на ДАНС нахлуха в сградата
на фонда за обиски.
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√ Бизнесът и университетите в Пловдив с мерки за липсващите кадри
Студентите, които учат в Техническия университет в Пловдив, лесно намират работа дори по време на следването.
Причината е, че бъдещите инженери чрез стажове и практики попадат във фирмите от "Тракия икономическа зона" и след
това остават там.
Високотехнологичните производства, които навлизат във фирмите, изискват и висококвалифицирани кадри. С това се
съобразяват и от Техническия университет. Отново по заявка на бизнеса отскоро има магистърска специалност по
мехатроника. В университета се провеждат и дни на кариерата,на които фирми представят своите стажантски програми и
възможностите за практики. Благодарение на тези програми голяма част от студентите в горните курсове вече работят.
За Пловдив и региона най-голям е гладът за инженери. Поради тази причина от университета са заявили по-голям прием
тази година по специалността.
News.bg
√ Депутатът Евгения Ангелова в Брюксел: Призоваваме да отпаднат разликите в директните плащания на хектар в ЕС
Нарастващите предизвикателства в световен мащаб изискват Общата селскостопанска политика да продължи да бъде
силна и адекватно финансирана. Тя трябва да запази досегашния си балансиран подход, основаващ се на два стълба, с
възможност за трансфер между тях. Общата селскостопанска политика трябва да е пазарно ориентирана, основана на
принципите на солидарност и социална справедливост. Това заяви в Брюксел народният представител от ГЕРБ и заместникпредседател на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова.
Тя участва в заседание на политическата група на ЕНП с представители на националните парламенти от партиите членки
на ЕНП.
Основните теми на конференцията са приоритети и новите предизвикателства пред Бюджета на ЕС и реформата в Общата
селскостопанска политика. В събитието участват още заместник-председателят на Групата на ЕНП в ЕП Естер де Ланг,
заместник-председателят на ЕК, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността - Юрки
Катайнен, генералният секретар на ЕНП Антонио Лопес, председателят на Конституционната комисия на ЕП Данута Хюбнер,
европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, както и депутатът от ГЕРБ и
председател на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.
"Директните плащания са важен фактор за изграждане на издръжливост на земеделските стопанства и поддържане на
пазарна ориентация на стопанствата. След 2020 г. те следва да осигурят подкрепа и стабилизиране на селскостопанските
доходи, равнопоставеност на единния пазар на ЕС и подпомагане на уязвимите сектори", посочи Евгения Ангелова. Тя бе
категорична, че въвеждането на възможност за национално съфинансиране в директните плащания е неприемливо.
Ангелова отбеляза, че разликите в директните плащания на хектар продължават да съществуват между отделните държави
членки. "Призоваваме да отпадне историческият подход за разпределение на средствата за директни плащания и да се
завърши процеса на тяхното цялостно сближаване, с цел осигуряването на равнопоставени условия за конкуренция на
единния пазар", заяви депутатът от ГЕРБ.
Според заместник-председателя на Комисията по бюджет и финанси обвързаните директни плащания позволяват
насочване на подпомагане в определени сектори, които изпитват трудности, и спомагат за решаването на специфични
регионални проблеми.
"Тези плащания следва да бъдат запазени дори с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс. Необходимо е и да се
запази възможността за прилагане на преходна национална помощ и след 2020 г., като тук влиза и тютюнът за България",
каза още Ангелова.
По думите й едно от предизвикателствата пред ОСП след 2020 г. е увеличаването на устойчивостта на земеделския сектор
с цел справяне с бъдещите кризи. "Следва да бъдат осигурени нови, гъвкави и бързоприложими инструменти", коментира
тя и допълни, че България поддържа идеята за създаване на хоризонтална нормативна уредба за ограничаване на
нелоялните търговски практики в агрохранителната верига на ниво ЕС.
Във връзка с развитието на селските райони, Евгения Ангелова подчерта, че трябва да бъде поставен акцент върху
модернизацията на технологиите, внедряване на иновации и обмена на опит и знания, като ролята на земеделския
производител в хранителната верига следва да се засили чрез осигуряване на допълнителни стимули за сдружаване.
Sinor.bg
√ На 17 май ще се обсъжда идеята за по-евтин роуминг със Западните Балкани
На срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която ще се проведе на 17 май в рамките на Българското председателство в
София, ще бъде представен план за намаляване на цените на роуминга в Западните Балкани, съобщи в Брюксел
еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел. Тя добави, че след проведените разговори и с мобилни
оператори, и с представители на правителствата тече оценка на събраните данни. Резултатът ще бъде обявен в София.
„Необходим диалог с всички заинтересовани страни - операторите, страните от региона, Европейския съюз и това правим
от няколко месеца. В момента продължаваме анализа на получените отговори от операторите, така че да стане ясно, че
ангажиментът ни е общ, но този ангажимент е свързан с конкретни стъпки. Конкретни стъпки, които - спрямо определени
срокове - дават конкретен резултат за хората. Работим над това, оставаме оптимисти, защото на всички ни е ясно, че
преживяваме необикновен политически момент, момент, в който европейската интеграция, европейската перспектива за
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региона на Западните Балкани е много високо в дневния ред, има много силен ангажимент. Разбира се, че това е процес,
който е основан на заслугите, на реформите, но има междувременно и огромно желание тази европейска перспектива да
се запълни с конкретика. Какво по-добро средство от цифровизацията!“, посочи Габриел.
Габриел участва в конференция, организирана от евродепутата Андрей Ковачев, който каза, че е неприемливо роумингът
в съседните на България държави да бъде толкова скъп, колкото в другия край на света.
„Ние трябва да покажем на хората от тези страни, че те не са забравени от Европейския съюз и въпреки, че страните не са
част от Европейския съюз, по определени теми те вече да се присъединят към него - например образование,
инфраструктура, разбира се - и роуминга. Абсолютно неприемливо е роуминг цените в страните от Западните Балкани да
са такива, каквито са в Австралия или Индонезия. Това е нещо, което Европейската комисия е започнала, ще представи
напредъка по този въпрос и се надявам наистина да можем да представим и на гражданите от Западните Балкани, но и на
гражданите на ЕС, които пътуват за тези страни, че съюзът е направил нещо за намаляване на цените още преди
присъединяването на тези държави“, посочи Ковачев.
В. Монитор
√ Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: 8 язовира преливат, но не са в критично състояние
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор следи нивата на язовирите, които се повишават заради
снеготопенето. Разпоредени са извънредни проверки. В по- голямата част от водните басейни е осигурен свободен обем,
предаде БНТ. Има язовири, които контролирано преливат. Задължение на собствениците и концесионерите на
съоръженията е да следят изправността им и нивата на водите, напомни Иван Сяров от ДАМТН.
"В Софийска и Пернишка област и област София-град няма язовир в аварийно състояние. 8 от язовирите преливат, но те не
са в критично състояние. Язовирите са динамична система и постоянно променят генерираната си вода и същевременно
трябва да се наблюдават. Постоянно има работоспособност на основните изпускатели. Най-опасните участъци в едно
такова състояние на язовирите, когато има повишен приток, това са участъците след преливни и облекчителни
съоръжения, тъй като там се концентрира основния отток на язовира", заяви той.
√ По данни на Евростат: Само един от десет БГ работници се ъпгрейдва
Само 11% от българските служители опресняват професионалните си знания чрез курсове и семинари. Това показват данни
на Евростат. Статистиката сочи, че средно 33% от европейците са посещавали обучения за повишаване на квалификацията
си през 2016 г., което означава, че България изостава в това отношение. В класацията по този показател страната ни е сред
последните места – 26-о от общо 28. Най-активни са били трудещите се в Холандия, Швеция и Финландия, където всеки
втори работещ е преминал курс за повишаване на знанията и уменията си. На другия полюс са служителите в Румъния и
Гърция, които заемат съответно 27-о и 28-о място в класацията. И в двете държави едва 8% от работниците са решили да
инвестират в освежаването на професионалните си способности. Статистиката показва, че голяма част от европейците
не са посещавали курсове заради липса на време.
Тази причина са посочили 98% от британците, 79% от гърците и половината от българите. Между 50 и 27 на сто от
служителите в Естония, Франция, Латвия, Австрия и Испания признават, че не са имали интерес към подобряване на
знанията и уменията си. Същата причина са посочили и 20% от българите. „У нас хората разчитат работодателят да им
осигури квалификационно обучение. Самоинициативата за обновяване на знанията е малка, защото това
рядко води до повишаване на заплата, което демотивира
хората“, обясни пред „Монитор“ експертът по подбор на персонала Маргарита Николчева.
За 15 на сто на нашенците инвестицията в подобряване на професионалните умения е невъзможно, заради липса на
финанси. Под 5% са заявили, че не са участвали в семинари и квалификационни курсове, защото не са намерили
подходящи програми. Останалите 10 на сто от българите не са пояснили защо са пропуснали да повишат професионалните
си знания. Към момента социалното министерство предлага редици програми за квалификацията на служителите.
Предвижда се до 2021 г. със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ над 150 000 безработни
са получават безплатни обучения за повишаване на знанията и уменията.
Дневник
√ ЕК предлага увеличение на минималните държавни помощи за фермери
Държавите-членки ще имат възможност да изплащат минимални държавни помощи в областта на селското стопанство,
известни като de minimis, до 25 хил. евро на едно стопанство в период от три години. Това ще се случи, ако бъде прието
новото предложение на ЕК за промени в правилата за изплащане на тези средства. Сега сумата, която всеки фермер може
да получи по тази схема е 15 хил. евро за период от три години.
Помощта de minimis се изплаща от държавния бюджет като целта е да подпомага фермерите, най-често в кризисни
ситуации, без да минава през процедури за уведомление на ЕК. Въпросното финансиране обаче има заложен максимален
праг с цел да се гарантира, че по този начин няма да бъде нарушена конкуренцията на пазара.
В пакета от промени, които ЕК предлага сега, освен увеличението на тавана на тези плащания, трябва да бъдат включени
и други две правила. Едното от тях е, че един селскостопански отрасъл не може да получи повече от 50% от всички
изплащани помощи de minimis през годината. Отделно от това се предлага да бъде създаден централен регистър за
изплатените средства, което цели опростяване на наблюдението при разпределението на помощите.
В момента предложението на ЕК е на етап обсъждане със заинтересованите страни, което ще продължи до 16 април.
Очаква се то да бъде прието през лятото след обсъждания с националните правителства. В официалното изявление на
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комисията се казва, че ЕК "отговаря на призива на държавите-членки" да се увеличи тавана на помощта, която ще им даде
възможност да разпределят средства в по-голям мащаб и по-бързо, без да преминават процедура по уведомление.
"De minimis се оказа особено полезна във времена на криза, тъй като позволява по-бърза реакция в помощ на
земеделските стопани, за да преодолеят спешни ситуации като например временни ликвидни затруднения", се казва в
изявлението на комисията.
Economy News
√ ЦИЕ - още по-привлекателна за инвеститори
Развиващите се европейски държави са атрактивни за инвестиции в кратосрочен и дългосрочен план смятат анализатори.
Прогнозата им се потвърждава както от макроикономическите данни, така и движението на пазарите през 2017 г. и от
началото на 2018 г.
След силното представяне през 2017 г. на пазарите от Централна и Източна Европа от началото на 2018 г. те продължават
да се представят по-силно от развитите. Индексите на MSCI за Централна и Източна Европа са сред най-силно
представящите се регионални индекси от началото на годината. MSCI EFM Europe + CIS е с ръст от 5.5% за първите два
месеца на годината (в еврово изражение). За сравнение индексът за развита Европа е на отрицателна територия (-2.58%
от началото на годината).
В основата на силното представяне на индекса за Източна Европа в голяма степен стои подобряването на сентимента към
Русия. Подобряването на конюнктурата на пазара на петрол през 2017 г., както и позитивните макроикономически
развития доведоха до позитивни настроения към руския пазар. След като 2017 г. бе отрицателна за него, за първите 2
месеца на годината руския индекс MICEX е с ръст от близо 9%, оставайки стабилен през февруари, който се
характеризираше със засилена волатилност на пазарите. Същевременно руската рубла също заздравява позициите си. С
много добро представяне е и румънския пазар, който е също с ръст от 9% за първите два месеца на годината, като също
остана стабилен през волатилния февруари.
През февруари SOFIX спадна с 3.7%. Тази корекция се дължи на силните спадове на глобалния фондов пазар под влияние
на опасенията свързани с евентуално по-високи лихвени проценти от страна на Федералния резерв и не изменя прогнозата
за ръст от 15% на българския фондов пазар до края на 2018 г.
На фона на спадовете на американския и западноевропесйките пазари в последния месец, относително по-доброто
представянето на развиващите се европейски пазари от началото на годината показва, че те са добър инвестиционен
избор. Според портфейлни мениджъри тяхната привлекателност се дължи на подценеността на акциите и добрите
макроикономически показатели и перспективи пред икономиките. Това мнение се подкрепя и от предварителните данни
на Евростат за ръста на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г., които бяха публикувани през февруари. Основният
извод от тях е, че регионът на Източна Европа продължава да бъде двигател на растежа в Европа като цяло. Всички страни
от региона на Централна и Източна Европа, които са публикували данни, отчитат по-висок от средния и за ЕС, и за еврозоната ръст, като пет от страните от региона заемат челните позиции по темп на нарастване Румъния отново заема първото
място, отчитайки силен ръст през Q3’17 (+7% на годишна база). Чешката икономика продължава да ускорява темпа си на
ръст до 5.1% през четвъртото тримесечие. Естония ускоря темпа си на ръст до 5%. Унгария засилва темпа си на ръст на БВП
до 4.8%, с което също попада в топ 5 на европейските страни по ръст през последното тримесечие. България дели 9-то
място с Литва и Словакия. С най-голям принос за ръста на България отново е вътрешното потребление, стимулирано от
развитието на пазара на труда – тенденция характерна за целия регион, характеризиращ се с понижаваща се безработица
и ръст на възнагражденията.
Данни на Евростат за Q3’2017 и предварителни данни за Q4’2017
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Profit.bg
√ Поредната оставка в Белия дом разтърси финансовите пазари
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в сутрешната търговия, повлияни
от поредната оставка в кабинета на американския президент Доналд Тръмп.
Бившият изпълнителен директор на Goldman Sachs Гари Кон, който оглавяваше Националния икономически съвет, напуска
поста заради разногласията си с Тръмп по въпроса за повишаването на митническите тарифи.
Кон беше твърд противник на тази идея, но във вторник президентът заяви твърдо, че ще вдигне митата върху вноса на
стомана до 25% и тези на алуминия до 10%. Самият Гари Кон не споменава тази тема в официалното съобщение за своята
оставка, но според източници, цитирани от Bloomberg, той е взел решението след напрегнат разговор в Белия дом.
"За мен беше чест да служа на страната си и да прокарвам политики в полза на икономическия растеж и на американския
народ, в това число и историческата данъчна реформа", казва в прощалното си изявление бившият директор на Goldman
Sachs.
Разногласията му изглежда не са били само с президента, а и с търговския министър Улбър Рос, от когото всъщност дойде
първоначалната идея за затягането на търговските бариери. Двамата дори са провели спор на четири очи само часове
преди решението за новите тарифи да бъде обявено.
В крайна сметка, то се оказа повратен момент за 57-годишния Гари Кон, който е регистриран като демократ, но се включи
в екипа на Доналд Тръмп с намерението да помага за изработването на политики в полза на бизнеса. Той беше ревностен
поддръжник на данъчната реформа, прокарана от Белия дом, но се оказа непреклонен по темата за външната търговия.
Междувременно финансовите пазари реагираха негативно на новината за неговата оставка. Щатският долар поевтиня
спрямо останалите основни валути. Доларовият индекс падна с 0.1 на сто до ниво от 89.47 пункта, като най-силното
понижение беше спрямо японската йена - с близо половин процент.
Това доведе до разпродажби на борсата в Токио, тъй като акциите на японските износители са чувствителни към
поскъпването на местната валута. Водещият индекс Nikkei 225 отчете спад от близо процент.
На останалите ключови пазари в Азиатско-тиоокеанския регион обаче също преобладават негативните настроения. Найсериозни разпродажби се набллюдаваха в Хонконг, Индонезия и Австралия, където индексите се понижиха с над процент.
Фючърсите на широкия американски бенчмарк S&P 500 също регистрираха спад от 1.1%, до ниво от 2 686 пункта.
В крайна сметка, страхът от възхода на протекционизма успя да надделее над позитивните политически новини, идващи
от Корейския полуостров, където се наблюдават сигнали за затопляне на отношенията между Сеул и Пхенян. Те бяха в
основата на поскъпването на американските акции вчера.
Цената на суровините също пострада заради новите търговски бариери, които се очаква да бъдат въведени съвсем скоро.
Американският лек суров петрол с доставка през април поевтиня с 0.8%, до ниво от малко над 62 долара.
Сортът Брент се понижи със същите темпове и в момента се търгува за 65.25 долара за барел. Алуминият остана една идея
по-стабилен, но също регистрира минимален спад от 0.1%, до 2 137 долара за тон на борсата в Лондон.
Цената на златото, което по принцип играе ролята на инвестиционно убежище във времена на несигурност, този път
остана почти без промяна. Ценният метал се търгува за 1 335 долара за тройунция.
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