Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ Номинирайте институции, личности и организации в трите категории на конкурса за наградите „Икономика на
светло"!
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за ежегодните награди „Икономика на
светло“, които ще бъдат връчени на предстоящата церемония през месец юли 2018 г.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция
и принос в ограничаването на сивата
икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към
неформалната икономика, да поощри
предприемането на активни действия в
тази посока и да популяризира
градивната роля на бизнеса в обществото
за
подобряване
на
социалноикономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2017
г. се присъжда в три категории:
• За
нормативен
акт
или
административна практика, които водят
до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване
на бизнес средата.
•
За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики
и т.н.
•
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията,
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Номинации може да направите, като попълните приложената форма, която също така е публикувана на интернет
страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България (www.bica-bg.org) и на Националния център „Икономика
на светло“, както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул.
„Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът
за изпращане на номинации е до 10.05.2018 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юли.
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Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика
в България. Всяка година изданията на конкурса предизвикат заслужен обществен и медиен интерес. Събитието
популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и
развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в
страната.
Economic.bg
√ Започват номинации за наградите "Икономика на светло"
Срокът за изпращане на номинации е до 10 май 2018 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за ежегодните награди
„Икономика на светло", които ще бъдат връчени на предстоящата церемония през месец юли 2018 година.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло" за 2017 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата;
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Номинации може да се правят с попълване на форма, която е публикувана на интернет страниците на Асоциация на
индустриалния капитал в България (www.bica-bg.org) и на Националния център „Икономика на светло", както и директно
да се изпращат предложения в Национален център „Икономика на светло" (1527 София, ул. „Тракия" № 15; електронна
поща: v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът
за изпращане на номинации е до 10.05.2018 г.
3е-news
√ АИКБ стартира номинациите за 5-то издание на конкурса "Икономика на светло"
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за ежегодните награди „Икономика на
светло“, които ще бъдат връчени на предстоящата церемония през месец юли 2018 г., съобщиха от организацията.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2017 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата;
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Номинации може да направите, като попълните приложената форма, която също така е публикувана на интернет
страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България (www.bica-bg.org) и на Националния център „Икономика
на светло“, както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул.
„Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът
за изпращане на номинации е до 10.05.2018 г.
Dnes.bg
√ До Виетнам ли ще опрем, за да решим дефицита на работна ръка?
Украинци и молдовци се дърпат, а кризата у нас се задълбочава
Дефицитът на работна ръка се усеща все по-силно в България, включително поради задълбочаващата се демографска
криза. Може ли обаче вносът на работници и специалисти от държави извън ЕС да реши проблема?
Натискът на работодателските организации в България за облекчаване на вноса на работна ръка в страната се оказа
успешен. Правителството вече сключи спогодба за привличане на специалисти от Армения, а до средата на годината се
очаква подобни спогодби да бъдат подписани с Украйна и Молдова, пише Дойче веле.
А работа има в България
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Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев смята, че тази тенденция е изцяло положителна:
"Недостигът на човешки ресурси се превръща в основен фактор, възпиращ новите инвестиции в България. Липсата на
работна ръка ограничава стопанския растеж и пречи на българската икономика да се възползва от подобряващата се
стопанска конюнктура в света", твърди Велев. Ръководената от него асоциация е установила дефицит от поне 80 хиляди
специалисти в машиностроенето, електротехниката, строителството, здравеопазването, транспорта и логистиката.
"В същото време безработните в страната са около 200 хиляди души, към които трябва да бъдат прибавени и 100 хиляди
т.нар. "обезкуражени" – хора, които всъщност никога не са си търсили работа. Половината от безработните обаче са без
образование и без каквато и да е професионална квалификация. Сред тях има и хора, които просто не желаят да работят.
За българите като че ли е по-лесно да напуснат страната в търсене на работа, вместо да се преместят в друг град, където
работа има", изтъква Велев.
Директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков е на друго мнение. "В дискусията, която
предхождаше облекченото издаване на трудови визи, не се появиха каквито и да било разчети и анализи за ситуацията на
пазара на труда. През последните години в страната са били приемани по 3-4 хиляди души от страни извън Евросъюза и в
огромната си част те са били сезонни работници. Това показва, че няма проблем в тази насока", контрира Нейков.
Не бедността, а демографският срив
Големите играчи в българския бизнес са съгласни, че ниските заплати в България са сериозна причина за трудовата
емиграция, смята Велев. Но според работодателите ключовият фактор за нарастващия дефицит на работна ръка е не
бедността, а тежката демографска ситуация в страната. Понастоящем за местата на всеки 100 работници и специалисти,
напускащи пазара на труда поради пенсиониране, на разположение са едва 63 навлизащи в трудоспособна възраст
младежи. В същото време броят на икономическите емигранти през последните години надвишава броя на завърналите
се в страната средно с 4 хиляди души.
"И американски заплати да дадем, пак няма как да компенсираме тези тежки демографски и кадрови дисбаланси", твърди
Васил Велев. И допълва, че през следващите десет години се очаква дефицитът да достигне крайно болезнения за България
брой от половин милион души. "За сравнение дефицитът от кадри в несравнимо по-голямата германска икономика е 1,5
млн. души. А известно е, че колкото повече хора дойдат да работят в страната, толкова повече ще нараства икономиката,
събраните данъци и осигурителни вноски", убеден е индустриалецът .
Васил Велев разчита, че православието и по-топлият климат ще привлекат десетки хиляди работници и специалисти от
Украйна и Молдова, където живеят и български малцинства. Като пример той посочва резултатите от неотдавнашен
конкурс за инженери в бургаския машиностроителен завод "Спартак". За едно работно място там са кандидатствали 40
украински специалисти. Спечелилите конкурса ще получават 1,5 пъти по-голяма заплата от българските си колеги и ще
ползват жилищни и транспортни облекчения.
В отговор Иван Нейков цитира скорошно изявление на министъра на труда и социалната политики, че Украйна и Молдова
не проявявали интерес към сътрудничество в износа на работна ръка за България. Експертите на Балканския институт по
труда и социалната политика са на мнение, че този износ няма да реши проблемите на българските работодатели.
"Според нас икономически по-изгодно и социално по-целесъобразно е усилията да се съсредоточат към повишаване на
икономическата активност и качествата на наличните трудови ресурси. Става въпрос за няколкостотин хиляди
работоспособни кадри, част от които са и висококвалифицирани", казва Нейков. Сред тях са между 150 и 200 хиляди души
с увреждания, които не са особено желани от работодателите.
Заети в сивия сектор
Поне 100 хиляди от току-що пенсиониралите се имат запазен трудов потенциал да продължат да заемат досегашните си
работни места и да обучават младите. Най-голяма е групата на т.нар. "нищонеправещи" млади хора. Според различни
източници броят им варира от 100 до 300 хиляди души.
"Анализите ни сочат, че значителна част от тези хора всъщност здраво работят в сивия сектор. Европейският съюз настоява
„нищонеправещите“ да бъдат приобщени към светлата част на икономиката, като чрез изпити им бъдат признати
придобитите в практиката умения", обяснява Нейков.
Голямата надежда на българските работодатели за запълване на дефицита от работна ръка е Виетнам. „Виетнамците са
добри работници, а страната им се е специализирала в износа на човешки ресурси. В Румъния и Чехия вече има цели
автомобилостроителни заводи, в които работят само виетнамски работници. А ние сме ограничени с таван от 20% при
наемането на чужденци извън Евросъюза в големите български предприятия и до 35 % в малките и средните фирми “, не
крие недоволството си Васил Велев.
Предприемачът е убеден, че гласуваните от Парламента облекчения при издаването на сини карти няма да доведат до
превръщането на България в транзитен пункт на нелегална трудова миграция към Западна Европа. „Издаването на
комплексно разрешително за работа важи за 1 година и е свързано с точно определено работно място в страната. То не
дава никакви права и възможности доведените отвън специалисти да бъдат приемани на работа в друга страна-членка на
Евросъюза“, посочва Васил Велев. Той обаче признава, че българските работодатели нямат никакъв опит в подбора на
кадри зад граница.
БНТ
√ Бизнесът се обяви категорично против готвените промени в Наказателния кодекс
Те предвиждат намеса на Прокуратурата в борбата с корупцията в частния сектор. След края на заседанието на
парламентарната правна комисия, председателят й Данаил Кирилов заяви, че и 7-те предложени законопроекта ще
бъдат обсъдени на първо четене в пленарна зала и тогава ще стане ясно дали и кои точно ще бъдат подкрепени.
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В продължилата близо 3 часа дискусия работодателите бяха единни в оценката си, че предлаганите промени в
Наказателния кодекс няма как да ограничат корупцията в частния сектор.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България не може да се търси аналог и да се пренасят
корупционните престъпления от държавния в частния сектор.
Васил Велев - Асоциацията на индустриалния капитал в България: Ако аз съм инвеститор и си назнача директор, който
да управлява инвестициите ми, който взима подкупи и ме краде, това е мой проблем. Той е окрал мен. Къде е мястото
на прокурора тук, той не управлява обществен ресурс.
От търговско-промишлената палата изцяло се обявиха за отхвърляне на промените, а от Стопанската камара призоваха
депутатите да не бързат с приемането им.
От Върховния касационен съд заявиха, че макар някои от предложенията да са добри, като цяло са против промените. Замглавният прокурор Пенка Богданова предупреди, че с регулацията в частния сектор трябва да се действа внимателно и за
промените да се търси мнението на по- широк кръг експерти.
От правната комисия заявиха, че престои обсъждането им на първо четене.
Данаил Кирилов - председател на правната комисия в НС: В пленарна зала на първо четене ще реши дали ще подкрепи
някой от 7-те законопроекта и кои точно от тях.
Едновременно с това ще търси и мнението на академичната общност по предвижданите промени.
Club Z
√ Спорните промени в НК продиктувани от некадърни евроексперти
Кабинетът не се отказва от критикуваната поправка, бизнесът: утре депутатите няма да имат имунитет
Управляващите нямат намерение да се отказват от спорните промени в Наказателния кодекс, отнасящи се до корупцията
в частния сектор. Това стана ясно по време на обществено обсъждане, което се проведе в Народното събрание.
Срещу измененията, изготвени от управляващите, с които се въвежда преследване на корупция и в частния сектор и се
криминализира търговията с влияние, реагираха остро юристи и магистрати. Министърът на правосъдието Цецка Цачева
обяви обаче, че не намира притесненията за неоснователни, зaщoтo зaĸoнoпpoeĸтът e в изпълнeниe нa ĸoнĸpeтни
пpeпopъĸи, cъдъpжaщи ce в aнaлизa, извъpшeн oт eвpoпeйcĸи мaгиcтpaти нa пpoĸypaтypaтa в ĸpaя нa 2016 г. Председателят
на правна комисия Данаил Кирилов обясни, че единственият начин текстовете да бъдат изтеглени, е такова решение да
бъде взето от Министерския съвет.
Кирилов обясни, че има идея между двете четения на законопрокета да бъде създадена работна група, която да прецизира
текстовете. "Оттук нататък предстои обсъждане в пленарната зала. Това обсъждане ще се състои когато законопроектът
влезе в програмата на Народното събрание, а решението кога ще стане това - се взима от председателския съвет на
Народното събрание", обясни той.
На въпрос дали е възможно Министерският съвет да изтегли спорните текстове, правосъдният министър отговори: "Вие
чухте ли предложението за създаване на работна група в широк състав?". По време на днешното обсъждане промените,
предложени от правителството, предизвикаха сериозни притеснения. Едно от тях беше, че дават прекалено голени
правомощия на прокуратурата да се меси в частния сектор.
В началото на публичното обсъждане Цачева призова депутатите да гласуват на първо четене промените , а след това той
претърпи редакции. "Не намирам за основателно цялостното отхвърляне на законопроекта, каквито гласове се чуха", каза
по време на дебата министърът на правосъдието Цецка Цачева.
Тя мотивира внасянето на законопроекта с препоръки към страната ни в докладите по механизма за сътрудничество. "Аз
съм далеч от мисълта, че сме предложили най-добрата редакция и след дебати депутатите биха могли да предложат поправилни редакции от нашите. Също така не мога да приема, че с този законопроект става дума за чиновнически
произвол", добави тя и подчерта, че не приема мненията, че този "законопроект, видите ли, изненадващо е влязъл в
Народното събрание, той е минал всички необходими процедури". "Очевидно има проблем, след като обсъждаме
законопроект, приет от правната комисия на първо четене. Според нас не може да бъде отстранен този проблем, защото
заданието е грешно.
Не може да бъде търсена аналогия там, където тя не съществува - а именно да се пренесат правилата за престъпленията
от публичния в частния сектор", каза Васил Велев от Асоциация индустриалния капитал. Той подчерта, че не вижда
каква роля може да има прокурор в частния сектор.
"В частния сектор има свобода на договаряне, кой точно ще прецени, че е ощетен, ако не договарящите се страни", каза
Велев. Подчерта, че банките, застрахователните компании и борсите, които оперират с чужди пари, и в момента се
регулират от държавата.
Вицепрезидентът (2012- 2017) и зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) Маргарита Попова също застана
зад тезата, че е по-добре законопроектът да бъде оттеглен. Тя добави, че за частния сектор административната тежест, а
не корупцията, е най-големият проблем.
"Няма нищо страшно, ако ние решим, след това обществено обсъждане, да дръпнем назад тези законопроекти, да
дръпнем напред борбата с корупцията и намаляването на административната тежест", каза Попова и обясни, че страната
ни не трябва да бърза да приема промени в Наказателния кодекс заради натиск, които идва ЕС.
Попова подчерта, че от БСК са представили своята позиция по законопроекта и там са представени проблеми с конкретни
параграфи. "Работодателите напълно не приемат тези параграфи, те биха позволили магистратски произвол", обясни тя.
"Представете си хипотезата, че забавеното плащане на една заплата, може да доведе до там, че работникът не може да се
разплати с банката и вредите могат да се мултиплицират. На лице ли са вредните последици, умишлено ли е извършено -

4

разбира се, знаят, че не са платили", коментира Милен Ралчев от Висшия адвокатски съвет по повод текста, от
законопрокета предвижда.
В. Монитор
√ Дават пълномощия на КЕВР да спира сделки с монополисти
КЕВР да може да спира сделки с активи на монополните енергийни дружества. Това реши днес на първо четене
енергийната комисия в парламента. Законопроектът е внесен от депутата Искрен Веселинов (Обединени патриоти), като с
него се предлагат по-големи правомощия на енергийния регулатор при одобряване на сделки с повече от 20% от капитала
на енергийни дружества.
Според депутата целта е да се запълни съществуващият правен вакуум, изваден наяве след сделката с „ЧЕЗ България“.
„Оказва се, че българският закон не дава възможност за регулация на сделки, които са от изключително значение, както
за защита правата потребителите, така и с оглед гарантиране не само на доставките, но и на националната сигурност като
цяло“, обясни мотивите си той.
Според председателя на енергийната комисия Делян Добрев между първо и второто четене законопроектът трябва да
бъде огледан добре, за да не се прекали с намесата на държавата в подобни сделки.
Васил Велев от АИКБ обясни, че са се обърнали към Европейската работодателска организация да коментират случая с
ЧЕЗ. „Колегите проучиха опита на свои членове и ни информираха, че друг подобен случай в Европа няма.
Липсва и подобна практика за предварително произнасяне при прехвърляне на собственост“, обясни браншовикът.
Проектът беше одобрен с 18 гласа "за" и двама въздържали се от ДПС. Бюрхан Абазов от ДПС обясни, че не е найподходящият вариант КЕВР. „Не мислим, че те ще се справят с тази задача, защото нито имат капацитета, нито опита. Не
сме против идеята за законопроекта. Напротив, нашата подкрепя идеята да има такова законодателство, което да парира
това, което се случи с ЧЕЗ и да се разпише механизъм, който да не позволи тази история да се повтори“, уточни депутатът.
Преди да разгледа този законопроект, комисията обсъди и прие на второ четене и промените в същия закон, касаещи
либерализацията на пазара. По време на дискусията по текстовете стана ясно, че най-вероятно от 1 юли ВЕИ-тата няма да
излязат директно на свободния пазар. Според зам.-председателя на енергийната парламентарна комисия Валентин
Николов
НЕК ще продава от името на производителите
на зелена енергия токът им на борсата. Депутатът обясни, че това се прави, защото те няма да успеят в толкова кратки
срокове да сключат нови договори с Фонда за стабилност на енергийната система, каквито са изискванията приети в Закона
за енергетиката.
По време на обсъжданията стана ясно още, че всички промени в енергийния закон ще трябва да получат нотификация и
одобрение от Европейската комисия, защото с тях се променя механизмът, по който се подкрепят производителите на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).
Според депутатите от БСП първо трябва да се изчака нотификацията от ЕК на новия механизъм преди той да бъде включен
в законодателството. Ерменков поиска и преходен период от 12 месеца, за да бъдат тествани всички системи и изчистени
проблемите.
Делян Добрев обеща, че между първо и второ четене ще има допълнителни текстове, които ще дадат гаранции за защита
на интересите на инвеститорите. Той допълни, че за ВЕИ промените ще влязат в сила, когато има отговор от ЕК за новата
схема. По този начин ще бъде даден и допълнителен срок на производителите да предоговорят своите условия с
кредиторите.
ТВ Европа
√ Енергийната комисия прие излизането на производители с мощност над 4 мегавата на свободния пазар
С 13 гласа „За“ и 7 „Въздържал се“ депутатите от Комисията по енергетика приеха на първо четене законови изменения,
които предвиждат излизането на производители с преференциални условия като ВЕИ и когенерации с инсталирана
мощност от 4 мегавата, на свободния пазар. Освен това закупуването на електроенергията за технологични нужди ще става
от борсата. Въздържалите се бяха от БСП, които не са против законопроекта,а искат той да бъде прецизиран.
Големите промени в Закона за енергетиката минаха на първо четене в ресорната комисия. Те предвиждат излизането на
свободния пазар на всички ВЕИ производители, топлофикации и заводските централи с мощност 4 MW и над 4 MW. След
влизането в сила на промените 147 производители ще бъдат задължени да продават генерацията си на енергийната борса.
От тях 131 са ВЕИ централи. Резултатът от това ще е увеличението на дела на свободния пазар от сегашните около 55% на
70 на сто.
Делян Добрев – председател на Комисията по енергетика:
„Основата на тези предложения са, че производители с преференциални цени – от една страна ВЕИ производители, от
друга топлофикации когенерации с инсталирана мощност над 4 мегавата на свободния пазар.“
От БСП гласуваха „Въздържал се“. Те обявиха принципна подкрепа за законопроекта, но са категорични, че е необходимо
още прецизиране на текстовете, както и промените да влязат не от 1-и юли, а от по-късна дата.
Таско Ерменков – депутат от ПГ на БСП:
„Провеждаме реформа без преходен период и без каквато и да е подготовка на участниците в него. Считаме, че това е
прибързано, считаме че това ще доведе до опасности,въобще за цялата енергийна система и че е необходимо поне 12месечен период на сухи тренировки.“
Председателят на КЕВР Иван Иванов подкрепи промените, като заяви, че те ще помогнат за повече прозрачност в сектора.
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Иван Иванов – председател на КЕВР:
„Същественото предимство на това решение е, че ще бъдат изсветлени договорите, които се сключват, защото те ще
преминават през Енергийната борса. Освен това самата борса е независима по своя характер.“
Работодателските организации също изразиха подкрепата си към законопроекта.
Васил Велев – председател на АИКБ:
„Ние не отричаме правата на всички по веригата от генерация до потребление – печалба, възвръщаемост на инвестициите,
основната и крайна цел на този регламент и на логиката е, че трябва оптимизирана и честна конкуренция в полза на
крайния потребител.“
Готвените промени ще трябва да получат нотификация и одобрение от Европейската комисия, защото променя механизма,
по който се подкрепят производителите на възобновяемите енергийни източници.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Динамика в строителството подобри бизнес климата през март
Търговията на дребно също стимулира стопанската конюнктура, единствено в сектора на услугите показателят се
понижава, отчита НСИ
През март 2018 г. общият показател на бизнес климата в България се повишава с 0,7 пункта спрямо февруари, отчита
Националният статистически институт (НСИ).
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и търговията на дребно, докато в
промишлеността показателят запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят
се понижава.
Бизнес климатът в промишлеността остава на нивото си от февруари. Промишлените предприемачи оценяват настоящата
производствена активност като понижена, като и очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се
влошават.
Основният фактор, затрудняващ предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, следван от недостига
на работна сила, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното влияние на втория фактор.
Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три
месеца.
През третия месец от годината бизнес климатът в строителството се покачва с 1,2 пункта, което се дължи на
оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест
месеца. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с поблагоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.
Основните пречки, ограничаващи бизнеса, остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша
и недостига на работна сила, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на
първия фактор.
По отношение на продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
От анкетите в сектора на търговията на дребно става ясно, че показателят там нараства с 3,2 пункта спрямо февруари в
резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите
шест месеца. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от
външния пазар през следващите три месеца се подобряват.
Факторите „конкуренция в бранша“, „недостатъчно търсене“ и „несигурна икономическа среда“ продължават да
затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.
Относно продажните цени търговците не очакват промяна през следващите три месеца.
В сферата на услугите очакванията на мениджърите продължават да са песимистични. През март бизнес климатът в сектора
на услугите се понижава с 1,4 пункта главно поради по-резервираните оценки на мениджърите за настоящото бизнес
състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена,
докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните проблеми за развитието на бизнеса.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
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√ Караниколов: Инвеститорите се завръщат в България
Ще има възможност, след като бъдат ремонтирани язовирите, по заявка на общините отново да им бъдат върнати,
каза министърът на икономиката
Инвеститорите се завръщат в България и страната отново е атрактивна за чужди вложения. Това каза министърът на
икономиката Емил Караниколов по БНТ.
Той коментира, че е налице сериозен ръст на чуждите инвестиции, като го обясни със засиления интерес на инвеститорите
заради политическата стабилност у нас.
Караниколов изброи някои от възможните бъдещи инвестиции – от Австрия за около 500 млн. евро, от Саудитска Арабия,
чиито представители наскоро приключиха бизнес визитата си у нас, от Катар вече има конкретни запитвания за инвестиции
в инфраструктура. Има изключително сериозен инвеститорски интерес към България, обобщи министърът.
Икономическият растеж е балансиран, каза още той. За всяка следваща година ще е около 3,7-4%. За тази година ще гоним
3,7% ръст на икономиката, може да постигнем и повече, прогнозира Караниколов.
Според него в момента пред икономиката ни има два основни въпроса - дигитализацията и работната сила. Науката,
образованието и дигитализацията в момента са най-важните неща за българската икономика, каза Караниколов.
Той коментира и темата за опасните язовири в страната. Емил Караниколов обяви, че към момента 131 язовира са
квалифицирани като опасни. Не са от големите стратегически, но не са и малки, има и големи язовири сред тях, посочи
той.
Министърът изтъкна, че към днешна дата обстановката е спокойна, няма язовири, които да са пред тежко аварийно
състояние, но за опасните трябва незабавно да бъдат предприети действия.
Той напомни, че преди две години контролът върху състоянието на язовирите и язовирните стени бе прехвърлен върху
Държавна агенция по метрологичен и технически надзор. Те, разбира се, отговарят само за контрола - отиват, проверяват,
дават предписания, след това проверяват дали са изпълнени, съответно съставят актове за административни нарушения и
наказания.
По думите му преди две години не е бил ясен броят на язовирите в България, а сега се знае, може да се каже и кои от тях
могат да се квалифицират като опасни.
Преди дни междуведомствената работната група излезе с предложения за промени в Закона за водите във връзка с
безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. С предложенията се въвежда категоризация на
язовирите, урежда се и собствеността им. Дава се срок на общините от три месеца да решат кои язовири да запазят за
стопанисване и кои да прехвърлят на държавата.
Това обаче не означава автоматично прехвърляне на собствеността, поясни икономическият министър. Ще се иска
решение на кмета, на общинския съвет, прехвърляне като дарение, обясни процедурата Караниколов и допълни, че
процедурата за някои от язовирите ще отнеме доста време.
Ще има възможност, след като бъдат ремонтирани язовирите, по заявка на общините те отново да им бъдат върнати.
Караниколов обясни, че единият вид категоризация ще е за видове язовири, обеми, големина, водно огледало, а другата
категоризация ще бъде по опасност.
√ Сериозен ръст на изкупеното краве мляко бе отбелязан през 2017 г. у нас
Тече процес на преструктуриране в сектора
България е водеща през 2017 г. в Европейския съюз по ръст на изкупеното мляко (12%), според бюлетина за март на
Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Института по аграрна икономика. Това се случва
на фона на спад в броя на млечните крави.
Анализаторите очакват по предварителни данни изкупеното краве мляко през 2018 г. да достигне 568 хил. тона при
приблизително 570 хил. тона година по-рано.
До голяма степен този ръст се дължи на решението на агроминистерството да обвърже директните субсидии за подкрепа
за производството с изискването фермерите да доказват с фактури продадената продукция, смята доц. Божидар Иванов
от Института. Но това според него не е единствената причина за ръста.
Тече процес на преструктуриране и ситуацията е по-благоприятна за големите стопанства, които са по-ефективни и работят
на светло.
Според САРА въпреки стабилизираните цени на млякото през 2017 г. броят на млечните крави в България намалява с 19
300 до около 252-253 хил. глави, сочат предварителни оценки на агроминистерството.
Причината е настоящата нерентабилност на малките и средни стопанства с до 100-150 животни. Те не успяват да увеличат
продуктивността си, за да повишат приходите и да намалят разходите.
Голяма част от малките ферми (над 10 млечни крави) и средните стопанства (над 50) не разполагат с достатъчно земи и
така не ползват директни плащания на площ, което допълва икономическите им затруднения, а това води до
продължаващо съкращение на животните.
Най-голям ръст на консумацията на млечни продукти в страната на база млечен протеин през 2018 г. ще има при
саламуреното сирене (плюс 6% в сравнение с 2017 г.) и кашкавала (плюс 4%), смятат авторите на анализа.
В. Банкерь
√ От началото на европредседателството 10 000 делегати и гости са посетили страната
Три месеца след началото на Българското председателство Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове в парламента изслуша министър Лиляна Павлова за напредъка по изпълнението на неговите
приоритети.
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Павлова представи пред народните представители информация за развитието на преговорите по отделни законодателни
актове и досиета, върху които е фокусирана работата на Председателството и неговия екип от близо 1500 души, както и
кратка статистика за популярността и обществения интерес спрямо събитията, дейностите и темите на Председателството.
Тя информира, че към този момент в София са проведени 100 от планираните 320 събития от календара, в които са взели
участие около 10 000 делегати и гости. Статистиката, по думите на министър Павлова, показва, че през първите два месеца
от началото на Председателството близо 1600 акредитирани международни журналисти от 20 държави, в това число и
извън Европа, са били ангажирани с отразяване на събитията. Въз основа на постоянния медиен мониторинг, министърът
коментира, че в българската и чуждестранната преса до момента има публикувани 17 990 материала за председателството,
като само 5,6% от тях са в негативен план. Най-много са статиите за Западните Балкани.
Най-голям интерес към Председателството освен в ключовите градове София и Брюксел, се наблюдава и в Лондон. Бе
отбелязано, че е голям процентът на хората, които следят темите и събитията през създадените онлайн платформи и
социални мрежи, като от тях значителен е делът на възрастовата група 25 – 34 години.
По отношение на работата по отделните законодателно досиета, Лиляна Павлова информира, че за първите три месеца на
Председателството са проведени 726 заседания на подготвителните органи на Съвета и на тематичните работи групи,
включително 64 триалога между Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия по 35 досиета в рамките на
заседанията на заместник-постоянните и постоянните представители на страните-членки в Брюксел. По думите на
министъра, към момента са финализирани текстове по 10 законодателни досиета, сред които – т.нар. регламент за
геоблокирането, който премахва пречките на географски принцип пред електронна търговия, общата рамка за
предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“), регламентът за трансгранична
доставка на колетни пратки, по пакета от мерки за енергийна ефективност на сгради и изпълнение на ангажиментите по
Парижкото споразумение. Министър Павлова посочи, че очаква до края на месец май, да бъде постигнато съгласие и да
бъдат приключени триалозите по още 7 досиета, едно от които е Директивата за командироване на работници, по което
беше постигнатo споразумение в началото на месец март и се отчита като значителен успех за Председателството.
През изминалите месеци, българските екипи са фокусирали своето внимание и работа върху статута и финансирането на
европейските политически партии и фондации във връзка с предстоящите европейски избори, инициативата на Комисията
за ревизиране на регламента за Европейска гражданска инициатива с цел по – ефективно участие на гражданите в процеса
на вземане на решение, Директивата за борба с измамите в контекста на онлайн търговията, работата по създаване на
Европейска прокуратура и др.
По отношение на тематичните приоритети на Председателството министърът информира, че е стартирала подготовката в
съдържателно отношение на срещата на върха за Западните Балкани с изготвянето на проект на политическа декларация,
както и на анекс към нея, в който ще бъдат описани конкретни стратегически инфраструктурни проекти за транспортна,
дигитална, енергийна свързаност с хибридно финансиране. Според Павлова, това ще придаде практическо измерение на
политическия ангажимент на Съюза спрямо европейската перспектива на региона.
По приоритета сигурност и стабилност, Лиляна Павлова информира, че относно реформата на европейската система за
убежище, Председателството е успяло да отведе процеса на нов етап, предвид блокирането и невъзможността, в
предходните четири председателства, да бъде постигнато съгласие между страните-членки по релокацията и Дъблинския
регламент. Лиляна Павлова отбеляза, че България като страна – председател е предложила нов подход и нова философия
за работа по досието, чрез представянето на комплексен план за управление на кризи. Очаква се до края на месец май да
бъде ясно дали ще бъде постигнат търсения компромис по алтернативното предложение на Българското председателство.
Друга ключова тема, която е във фокуса на Председателството е дебатът за бъдещето на Европа, пречупен през
обсъжданията във връзка с формирането на европейския бюджет след 2020 г. и необходимостта Кохезионната политика
да остане водеща европейска инвестиционна политика. Въз основа на проведените към момента обсъждания,
включително на ниво министри, по думите на министър Павлова, следва да се отбележи, че голяма част от страните-членки
считат, че Кохезионната политика следва да се запази, макар и оптимизирана и с намален обхват, предвид значимостта й
за по-изостаналите и бедни региони.
БНТ
√ Търсят работници за летния сезон във Варна
Туристическият бизнес по Северното Черноморие усилено набира кадри за новия сезон. В тази все по-трудна задача
помагат и от Агенцията по заетостта във Варна, които организираха поредната борса в морския град. Над 30 фирми търсят
близо 500 мотивирани и подготвени кандидати за различни позиции.
През последните две години за туристическия бранш става все по-трудно да намери персонал за активния летен сезон. За
това и свободните работни места се обявяват още през февруари.
Божидар Михайлов, дир. на Агенцията по заетостта - Варна: Камериери, сервитьори, барани, помощник-готвачи,
работници в кухня. Пиколата малко на по-късен етап ги взимат. В момента гледат да оформят основните групи за
длъжностите свързани с разконсервирането на хотелите, почистването, така че основно там са насочени усилията на
хотелиерите.
В този хотел предлагат целогодишна заетост и въпреки това все по-трудно намират квалифицирани кадри.
Пресияна Гаджева, мениджър в хотел: Всеки иска да бъде на високо ниво, но за да бъде на това ниво, трябва да мине от
ниските стъпала, да надгради своите знания и умения. Дори да е завършил туризъм трябва да има надграждане, трябва
да има опит.“
Стотици хора посетиха борсата в търсене на най-добрия баланс между работа и заплащане. Асен учи в Медицинския
колеж, специалност „Рехабилитация“ и му е нужен опит.
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Асен Горанов, кандидат за работа: По-скоро за опита и за практиката занапред, защото ще ми е от полза до някаква
степен.
- Парите важни ли с за теб, придобивките?
- За начало не толкова. Основно опита на тази позиция.
От туристическия бранш са категорични, че ако не успеят да намерят кадри у нас, ще наемат от чужбина. Най-често
хотелиерите спасяват сезона с хора от Молдова и Украйна.
√ Няма да има споразумения при делата за корупция по високите етажи на властта
Това заяви шефът на Специализираната прокуратура Иван Гешев. От спецзвеното отчитат увеличение на сигналите за
корупция от граждани, неправителствени организации и държавни институции. На този фон е отчетен ръст и на исканията
за прилагане на СРС-та.
От спецпрокуратурата отчетоха ръст в почти всички показатели. С 200 повече са исканията за СРС-ата през 2017 г. спрямо
2016 г. Това са малко над половината от всички искания в страната. Отказите от страна на съда са около 30 на сто.
Осъдените са 270 спрямо 136 предходната година. Над половината присъди обаче са след споразумения. При някои от
случаите има и ефективни между 3 и 4 години затвор.
Иван Гешев, административен ръководител на Специализираната прокуратура: Криминалната престъпност грубата
голяма част е осчетоводила ареста и затвора като част от бизнеса. На него му е ясно, че той трябва да сключи споразумение,
след като стигне на едно ниво - колкото по-малко, толкова по на сметка, за да може да излиза и да си върши работа.
Ръководителят на спецобвинението отчете ръст и на сигналите свързани с корупция по високите етажи на властта. Найчесто обект на разследване са били кметове, техните заместници и общински съветници.
Иван Гешев, административен ръководител на Специализираната прокуратура: Ако мислите, че ще има споразумения
за корупцията по високите етажи много се лъжете. Там борбата ще е до последно, защото едно споразумение означава
КПКОНПИ, запори на имоти, на сметки, репутационнен риск.
Не на последно място магистратите заявиха, че спешно трябва да бъдат решени битовите и кадровите проблеми. За година
и половина щатовете в спецпрокуратурата са увеличени значително, но в спецсъда няма промяна.
Иван Гешев, административен ръководител на Специализираната прокуратура: Ще дойде момент, когато работата ще
блокира и този момент наближава. Докато на други места варианта да се разпитват свидетели до три през нощта пред
съдия е абсурд тук е ежедневие.
В момента спецпрокуратурата е разделена в две сгради, припомни той и поясни, че това е неудобно.
News.bg
√ Европейската комисия иска обяснение от "Фейсбук"
Европейската комисия вече е поискала обяснение от "Фейсбук", тъй като 50 милиона потребители са засегнати и трябва
да се знае колко от тях са европейски граждани, заявява в интервю за EurActive българският комисар по цифрова
икономика и общество Мария Габриел по повод излязлата информация, че профили от социалната мрежа са били тайно
използвани за целите на политически кампании.
"От две години съществува стратегия за единния цифров пазар, новият регламент за защита на личните данни (GDPR) ще
влезе в сила от май, имаме и законодателство в областта на правото на неприкосновеност на личния живот и електронните
комуникации. Всичко това трябва да предотврати такива негативни ефекти. За да се избегне подобен скандал в бъдеще,
преговорите по основната реформа на Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните
комуникации (ePrivacy) също трябва да продължат", коментира Габриел.
Според нея са нужни гаранции, че технологичните компании получават съгласието на потребителите, преди да обработят
данните им. Съгласието на потребителите е в центъра на законодателните инициативи, както в областта на защитата на
личните данни (GDPR), така и в областта еPrivacy. Европейският съюз иска наистина да стане ясно, че няма противоречие
между различните бизнес модели и защитата на личните данни. "Има ценности и отговорност - това е добавената стойност
на европейския подход", обяснява Мария Габриел.
Тя говори и за друго законодателно предложение за онлайн платформите, което тя ще обяви следващия месец, и което
ще принуди търсачките да обяснят как се класират резултатите от търсенето. "Комисията се нуждае от повече информация
за това как се извършва класирането при търсене, какви критерии се използват и как те се прилагат. Става въпрос за
прозрачност, която е особено важна и трябва да държим на нея", допълва Габриел.
Прозрачността е и в центъра на новото законодателство "platform-to business", което ще бъде предложено следващия
месец и предвижда правила за прозрачност на бизнес договори на онлайн платформите с други компании.
Econ.bg
√ Външният дълг на България продължава да се свива
Частните и държавните задължения в края на януари са над 33 млрд. евро, отчете БНБ
Брутният външен дълг на България в края на януари (частен и държавен) продължава да се свива като част от брутния
вътрешен продукт (БВП). Към края на януари той възлиза на 33,138 млрд. евро, като намалява с 2,3% (790,8 млн. евро) на
годишна база.
Така той представлява 61,8% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За
сравнение, преди малко повече от две години съотношението беше над 75%. Според прогнозата на централната банка
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през тази година БВП на страната ще е 53,639 млрд. евро. Към 31 януари дългосрочните задължения са 25,457 млрд. евро
и намаляват с 4% (1,059 млрд.евро ) в сравнение с година по-рано.
Краткосрочните задължения в края на януари възлизат на 7,680 млрд. евро и нарастват с 3,6% ( 268,4 млн. евро) в
сравнение с година по-рано.
Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на първия месец на тази година е 5,666 млрд. евро, като
намалява с 0,9% (52,9 млн. евро) в сравнение с края на миналата година. Външните задължения на сектора се понижават
с 15,9% (1,069 млрд. евро) спрямо януари 2017 г.
Външните задължения на банките са 4,201 млрд. евро (7,8% от БВП) и през януари се понижават с 2,3% (97 млн. евро)
спрямо края на миналата година, но дългът нараства със 7,8% (304,6 млн. евро) на годишна база. Дълговете на бизнеса и
домакинствата през януари са 10,568 млрд. евро (19,7% от БВП) и отбелязват спад с 0,4% на месечна и с 3,4% на годишна
база.
В края на януари вътрешнофирменото кредитиране достига 12,702 млрд. евро (23,7% от БВП), което е с 0,2% (21 млн. евро)
повече в сравнение с края на миналата година, и с 2,8% (341,9 млн. евро) нагоре спрямо януари 2017 г.
Полученото външно финансиране от нерезиденти през януари е в размер на 133,8 млн. евро при 266,4 млн. евро година
по-рано. От него 18,4 млн. евро (13,8% от общия размер) са за сектор "Държавно управление", 0,3 млн. евро (0,2% от общия
размер) – за сектор "Банки", 57,2 млн. евро (42,7%) за Други сектори, а вътрешнофирменото кредитиране е 58 млн. евро
(43,3%).
През януари 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са на стойност 194,4 млн. евро,
докато година по-рано бяха платени 513,9 млн. евро.
Капитал
√ Българите не одобряват конфликтите в управлението, но не искат и предсрочни избори
"Алфа рисърч": Дистанцията между ГЕРБ и БСП се скъсява, но не заради ръст на социалистите, а от спад при
управляващите
Мнозинството от българите не смятат, че управляващата коалиция работи в интерес на страната, но същевременно не
искат предсрочни избори. Това е един от изводите от проучване на агенция "Алфа рисърч", представително за
пълнолетното население на България, проведено в периода 15 - 24 март, което беше представено днес.
Малко над половината от запитаните - 53%, оценяват отношенията между ГЕРБ и "Обединени патриоти" като неприемливи,
което не работи в полза на България. С десет процентни пункта по-малко са тези, които виждат, че има търкания между
коалиционните партньори, но въпреки това смятат, че съюзът е в интерес на страната (43%). Едва 4% твърдят, че не могат
да преценят ситуацията. Малката разлика говори за поляризация на мненията, но в същото време не е за пренебрегване и
превесът на негативните оценки за скандалите сред управляващите.
Българите са разколебани чия е вината за напрежението - 30% твърдят, че проблемите в отношенията с партньорите се
дължат на ГЕРБ, а 27% - на патриотите. Най-голямата обаче е групата на тези, които не могат да преценят - 43%.
Интересно е, че въпреки това няма отчетлива нагласа за предсрочен вот - 57% от запитаните твърдят, че няма
необходимост от нови избори. Едва 19% виждат в тях изход, а 27% не знаят дали това ще помогне.
Ефектно, но не ефективно
Агенцията отчита, че шумните кампании от първите месеци на годината имат краткосрочен ефект, но не влияят
непременно в дългосрочен план върху политическото и електоралното поведение на избирателите. Най-пряк негативен
ефект върху управлението досега е имал скандалът със сделката за ЧЕЗ. 57% от българите са убедени, че правителството е
замесено в продажбата на активите на пазарджишката фирма "Инерком", а министърът на енергетиката Теменужка
Петкова губи 10 процентни пункта от рейтинга си. Но доколкото се осъзнава, че случаят се използва за политическа атака
срещу ГЕРБ, подкрепата за правителството остава в рамките на 21%, колкото беше през декември. Нарастват критиците
към управлението в столицата и в селата. Заради одобрението към поведението на премиера във външнополитически
план неговият рейтинг нараства с 3% спрямо декември.
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Посещението на руския патриарх Кирил в България, по време на което той предяви претенции към недостатъчно
уважителното според него отношение към Русия, е ерозирало положителните настроения на българите към Москва. 67%
от запитаните оценяват думите на руския патриарх като неприемливи и унизителни, а 25% - като справедливи. Но ефектът
от това не е само в емоционалните оценки по конкретния повод, а е по-дълбок. "43% са на мнение, че Русия настоява не
за просто признателност, каквато мнозинството от хората наистина проявяват, но и страната ни да следва нейния път на
развитие. Което, също според мнозинството от българите, не съответства на техния избор", пишат в анализа си социолозите
от "Алфа рисърч". Като цяло позитивното отношение към Русия спада от 66% на 56%. Охладняването към Москва заедно с
европейската активност на правителството води до нов ръст на обичайно високата подкрепа за ЕС (от 50% до 58%), но също
така и до известен ръст в одобрението на Северноатлантическия алианс (от 38% до 44%).
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На този фон са интересни колебанията в подкрепата за БСП. Социалистическата партия отбелязва символични победи,
твърдят от агенцията и ги свързват например със скандалите около ЧЕЗ, кампанията срещу Истанбулската конвенция, което
й помага да скъси дистанцията с ГЕРБ до 2.5%. В същото време на въпрос за предстоящия вот за евродепутати през май
2019 г. разликата е 7% в полза на ГЕРБ. Това се дължи на като цяло антиевропейската реторика на БСП, твърдят в анализа
си от "Алфа рисърч", която демотивира избирателите на левицата да участват в точно този вот. Левицата попада в
своеобразен капан на своите пиар победи. "Дали битките за общественото мнение, които партиите водят, могат да ги
доведат до реални електорални победи - това е стратегически въпрос за всички основни формации", казват социолозите.
Не БСП качва подкрепа - тази за ГЕРБ спада
ГЕРБ запазва водещата си позиция, но търпи щети заради скандала с ЧЕЗ и вътрешнокоалиционните сътресения.
Любопитно е, че вътрешнопартийните удари между "патриотите" рикошират в големия коалиционен партньор, твърдят
социолозите. Подкрепата за най-голямата партия е 23.1% от всички избиратели. БСП запазва ниво от 20.5%, като
дистанцията се скъсява не заради ръст при социалистите, а заради спада при управляващите. "Обединените патриоти"
също задържат процентите си на 5.2%. Одобрението към лидерите на трите формации ги подрежда в следния ред Красимир Каракачанов (29.8%), Валери Симеонов (11.4%) и Волен Сидеров (6.4%). При техните избиратели сработва
защитният механизъм – увеличаването на обществената нетърпимост към техни публични изяви води до консолидация на
феновете им.
ДПС може да разчита на 5.1% подкрепа в настоящия момент, докато "Воля" - с 2% привърженици - по-скоро няма шансове
да попадне в парламента, ако изборите бяха днес.
"Твърде ниска, вероятно дори наказателно ниска остава подкрепата за фрагментираната извънпарламентарна десница",
показват данните от изследването. Всяка една от партиите събира между 0.6% и 1.8%. От лидерите им с относително найвисока подкрепа се ползва Христо Иванов (9%). Заради категоричните проевропейски нагласи на избирателите им
европейските избори са благоприятна възможност за пробив за тези партии.
Club Z
√ Българите не познават СЕТА и се страхуват
Проучване на "Маркет линкс" показва нагласите за търговското споразумение между ЕС и Канада: ще
облагодетелства големите корпорации
Българите масово не познават търговското и икономическото споразумение между Европейския съюз и Канада СЕТА, а
тези, които имат информация за него, смятат, че то крие рискове както за качеството на храните, така и за малкия и средния
бизнес.
Това сочат данните от национално представително проучване за познатостта и нагласите на гражданите към СЕТА,
направено от социологическата агенция "Маркет линкс" по поръчка на неправителствената екологична организация "За
Земята" сред 1013 пълнолетни души.
Според данните 52,4 на сто от запитаните за първи път чуват за търговското споразумение, 21,1% са чували, но не знаят
какво е това, 21,3 на сто са частично информирани, чували са само отделнио мнения. Запознатите със СЕТА "до голяма
степен" са едва 5,2%.
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"Проучването оценява изключително ниско степента, в която българските институции са запознали гражданите със
споразумението чрез официални източници на информация (техни публикации, материали и мнения). На въпрос защо не
е имало официална информационна кампания сред обществото водещите отговори са, че българските управляващи по
принцип нямат практика да информират гражданите за дейността си (41.5%), и защото политиците знаят, че
споразумението съдържа клаузи, които няма да бъдат одобрени от обществото (32.8%), като на този въпрос гражданите
са могли да отговарят с повече от един отговор", посочват авторите на изследването.
В същото време българите са раздвоени дали СЕТА ги касае и следователно трябва да научат повече за него. 22,4%
посочват, че искат да научат повече, защото то би се отразило върху живота на всички българи, а 19,2% - защото се отнася
до интересите на държавата. От другата страна са 20,6 на сто от запитаните, които посочват, че темата е само за експертите
и 13,8 на сто, които посочват, че тя касае само бизнеса. Все пак 24% не могат да дадат отговор.
Близо 38% от анкетираните са отговорили, че не знаят или не могат да отговорят на въпроса какво може да се очаква от
това споразумение, сочат още данните. 27,2 на сто посочват, че преобладават рисковете, 22,5%, че нищо няма да се
промени, а около една пета от тях (19%) смятат, че споразумението носи повече ползи.
"Притесненията на гражданите се виждат и от отговорите на друг въпрос, от който става ясно, че само 9.8% от тях не виждат
значими рискове. Основните притеснения на българина са свързани със снижаване и заобикаляне на стандартите за
безопасност на храните (39.5%), намаляване на конкурентността на българския бизнес и възможността държавата да бъде
съдена от чужди компании в наднационални арбитражи (23.2%) като при този въпрос гражданите са могли да дават повече
от един отговор.

Тук можете да видите цялото изследване
Представители на Европейската комисия, немалко български политици и някои експерти, които се застъпват за
споразумението, използват за основен аргумент, че сделката с Канада би била полезна за малкия и средния бизнес.
Отговорите в проучването показват, че гражданите имат далеч по-трезва преценка по този въпрос, като едва 6% смятат, че
споразумението ще облекчи тази част от компаниите, и едва 2,6% от запитаните казват, че малкият и средният бизнес ще
са най-печеливши от споразумението. В същото време над една пета (20.4%) от гражданите смятат, че най-много ползи
ще извлече едрият корпоративен бизнес, без значение от националния му произход.
Ивайло Попов от "За Земята" коментира:
"С това проучване не искахме просто да попитаме хората дали са „за“ или „против“ споразумението, а да потърсим имат
ли информация за него и какво по същество смятат за него. Но и така от отговорите става ясно, че повечето българи са
негативно настроени към сделката. На база на изследването смятаме, че българските институции, и най-вече
правителството са длъжници на обществото ни във връзка със СЕТА. Преди Народното събрание да пристъпи към решение
"за" или "против" ратификация, държавните органи трябва да представят официални анализи за ползите и вредите и
после да се съобразят с мнението на хората. Проблемът е, че те дори не са изготвили такива, а има политици, които бързат
да го хвалят. До голяма степен темата за СЕТА беше застъпена от правителството с гръмки слова за отпадане на визите, но
то пропусна да каже, че това е нещо, което се полага така или иначе на българските граждани и не е предмет на
споразумението с Канада."
Припомняме, че в края на 2016 г. ЕС одобри споразумението с Канада, а от септември 2017 г. влезе в сила голяма част от
споразумението. Някои от най-спорните клаузи в него като арбитражите, в които компании ще могат да съдят държавите,
ще влязат в сила едва след ратифицирането му от националните правителства. България още не е ратифицирала
споразумението, а междувременно през юли 2017 г. президентът Радев даде СЕТА на Конституционния съд.
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Kmeta.bg
√ Строители и монтьори търсят във Враца
Фирми търсят строители и автомонтьори на трудовата борса във Враца, стана ясно днес на прескоференция в институцията.
Малко над сто са обявените свободни работни места през месец февруари. 80 от тях са в частния сектор.
Най-много са свободните работни места в строителството – 31. С 10 по-малко служители търсят в преработващата
промишленост. Девет човека пък се търсят в сферата на ремонта на автомобилите и мотоциклети. Това обяви директорът
на борсата Маргарита Ангелова.
В сравнение с месец януари броят на заявените работни места на първичния пазар е намалял с 53. Със свободните от
предходния месец 57 през текущия на безработните са предложени общо 192 работни места, допълни Ангелова.
В. Сега
√ Фермери ще блокират с трактори пътищата на 3 април
Все още нито едно пристанище не е монтирало уреди за измерване на количествата на внасяните горива
Фермери изкарват на 3 април трактори и комбайни по пътищата, за да ги зареждат на бензиностанциите. Така сдруженията
на зърнопроизводителите, на земеделските кооперации и още над 20 браншови съюза на земеделски производители ще
протестират срещу законопроекта за регулиране на пазара на горива. Той бе гласуван на първо четене от парламентарната
комисия за борба със сивата икономика през миналата седмица въпреки опасенията на редица браншове, че ще убие
малките и средните фирми. Вчера обаче бе подадена заявка, че проектът може и да не мине. Икономическата комисия в
Народното събрание след дълго обсъждане гласува единодушно "въздържал се".
Определяният като лобистки законопроект вменява на земеделците неприложими изисквания за съхраняване и
транспортиране на горивото за земеделската техника, които ще принудят много стопанства да спрат работа, заяви
председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Законопроектът предвижда
земеделските стопани да се регистрират или като фирми за съхранение на гориво, за което трябва притежават капитал от
3 млн. лв., или като търговци на дребно, т.е. да изпълнят всички изисквания както бензиностанциите. Това означава да
монтират измервателни уреди в своите бази, да се свържат дистанционно с НАП и годишно да представят банкова
гаранция от минимум 20 000 лв.
Закупуването на нивомери ще струва на земеделския бранш около 100 млн. лв., пресмятат засегнатите. "Ние не сме
търговци на горива, а ползватели, защото купуваме горивата от митническите складове, при което плащаме и акциза, и
ДДС, за което постоянно сме подложени на проверки. Защо трябва да ни третират като бензиностанции?", посочи Явор
Гечев, шеф на асоциацията на земеделските кооперации.
Фермерите са убедени, че целта на закона не е борба с контрабандата, а натиск земеделските стопани да купуват по-скъпо
гориво от бензиностанциите вместо от големите митнически складове. "Ако държавата има воля, нека се бори с
контрабандата на границите, а не да я търси по селата", заяви Гечев.
Междувременно от Агенция "Митници" съобщиха, че все още нито едно пристанище не е монтирало измервателни уреди
с онлайн връзка с митническата електронна система на инсталациите за приемане и разтоварване на течни горива.
Гратисният период, даден със Закона за акцизните и данъчните складове от началото на тази година, изтича през юни.
Мярката бе въведена, за да се гарантира, че в страната не влизат танкери с контрабандно гориво, което после се продава
в страната без платен акциз. От 2014 г. такива уреди и онлайн връзка с НАП имат данъчните складове и бензиностанциите.
От Българската газова и петролна асоциация, която е основен застъпник за законопроекта, алармираха неотдавна за
зачестили контрабандни доставки на гориво с танкери. От Агенция "Митници" обаче уверяват, че това не отговоря на
истината, защото в момента всяка доставка на гориво през пристанищата се проверява на 100%. Проверките се заснемали
с видеокамери, а екипите от митнически и полицейски служители се сменяли периодично на ротационен принцип. От
началото на 2018 г. са извършени 17 проверки на пристанищата и още 53 на плавателни съдове, разтоварени директно в
данъчни складове с измервателни уреди, посочиха от Агенция "Митници". За сравнение през втората половина на 2017 г.
са извършени общо близо 230 входящи контроли на плавателни съдове с енергийни продукти.
√ НЗОК ще поема и ваксини срещу грип и варицела
Те ще са препоръчителни и ще влязат в имунизационния календар поне след 2 години
В следващите три години у нас трябва да се осигури достъп до безплатни ваксини срещу грип за възрастни хора и срещу
варицела за деца, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
"Експертният консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката към министъра на здравеопазването обсъди
възможните варианти за подобряване и развитие на националната имунизационна политика. Целта е през следващите три
години България да се доближи до най-добрите световни и европейски имунизационни практики", обявиха от МЗ.
Експертите предлагат да се разработи национална програма за профилактика на сезонен грип, основната цел на която да
е "осигуряване достъпа до ваксина на лицата над 60-годишна възраст с риск от заболяване", за да се достигне над 75%
имунизационен обхват срещу грип при възрастните. Най-вероятно ваксината няма да бъде задължителна, а
препоръчителна. В момента има две такива ваксини - срещу ротавирусни инфекции при бебета и против рак на шийката
на матката при момичета. Те се поставят по желание. Осигуряват се от здравната каса, но парите за целта се превеждат от
държавния бюджет.
Обмисля се и идеята в имунизационния календар да бъде включена и ваксина против варицела, но след "широка
обществена дискусия с участието на специалисти, родители, неправителствени организации" и "най-рано през 2020 г.".
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"Всяка пролет заболеваемостта от шарки се увеличава рязко. Случаите на варицела се движат в много широки граници, но
винаги надминават бройката от 5000 до 7000 за страната, а това е сериозна цифра", коментира пред БНТ по този повод
държавният здравен инспектор Ангел Кунчев.
Има достатъчно натрупан опит в различни държави с ваксината срещу варицела, въпреки че у нас тя дори не се внася,
допълни той. "Ваксината е добра, дава хубав, сигурен имунитет", увери Кунчев. За да бъде включенав имунизационния
календар, е нужно време не само за дебат, но и по технологични причини. "Не можем да получим количества от
производителите нито тази, нито следващата година, защото залагането на производство се прави много по-рано във
времето", обясни Кунчев. Ако се реши и тази ваксина да е част от имунизационния календар, тя също ще бъде въведена
като препоръчителна и ще се поема от НЗОК.
Обсъжда се и намаляване на броя на приемите на ваксини срещу туберкулоза и пневмококови инфекции, съобщиха още
от МЗ.
В. Монитор
√ Земеделският министър подкрепи маркирането на горивото за фермерите
Земеделският министър Румен Порожанов подкрепи идеята горивото, което ползват фермерите за дейността си да бъде
маркирано. Това той направи след среща провела се днес с представители на браншови организации при премиера Бойко
Борисов. „За самите земеделци маркираното гориво е по-удобно. То няма как да се използва за други цели. Включително
и, ако предположим, че фермерът реши да си вземе една туба за личната кола, ще бъде потърпевш с хванато оцветено
гориво. Такава е и европейската практика”, добави той.
Според Порожанов земеделците нямат сметка да купуват контрабандни горива примерно с 30 ст. на литър по-евтини и по
този начин да изгубят възстановяването на ДДС и акцизите, които надхвърлят 80-90 ст. „Винаги можем да засечем кога
един фермер ползва над 20% повече гориво от необходимото по информацията за това какво той отглежда и на база на
средните разходи за всяка култура или животни”, обясни министърът. По думите му всеки земеделски производител не е
търговец, а е потребител на горива, които купува с платени акцизи и данъци. „Земеделският отрасъл много отдавна е
излязъл от сивия сектор. За това спомогнаха всички програми свързани с еврофондовете. Трябва да се търсят разумните
решения в закона, за да бъдат облекчени земеделските стопани от излишно финансово и административно натоварване.
След обяд ще продължим да работим в министерството, за да се внесе яснота в каква посока ще се върви при второто
четене на промените.
Той определи темата за контрабандата с горива е много важна и припомни, че внесеният законопроект предвижда редица
рестрикции за земеделските производители. „Борбата с контрабандата трябва да бъде основно „на входа” в данъчните
складове, където се плаща акцизът и ДДС-то”, добави той.
Ръководители на земеделски организации се заканиха преди и след Великден да протестират срещу включването на
селските стопани в обхвата на Законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход.
√ Още 600 млн. евро трябват за извеждане от експлоатация на 4 блока на АЕЦ „Козлодуй“
До момента са похарчени 590 млн. евро за извеждане от експлоатация на първите четири блока от АЕЦ "Козлодуй", а за
финализиране на процеса до 2030 година ще трябват още 600 млн. евро. Това съобщи Сергей Цочев, член на Борда на
директорите на ДП "Радиоактивни отпадъци" пред БНР.
За извеждане от експлоатация на ядрени мощности у нас се използват средства в два фонда - Фонд "Извеждане от
експлоатация" и Фонд "Радиоактивни отпадъци". Част от дейностите се финансират и със средствата от Международния
фонд "Козлодуй".
В двата български фонда към 31 декември 2017 година са набрани общо 1,6 млрд. лева, но тези суми не са предназначени
единствено за първите четири блока в ядрената централа, посочи Цочев. В двата фонда се трупат и средствата,
предназначени за пети и шести блок, когато те бъдат изведени от експлоатация.
"Нямаме някакви притеснения относно финансирането", каза още той и посочи, че се прави периодична оценка на
разходите. В момента недостигът на средства варира между 3 и 6% от общата сума.
За Цочев това не е голяма сума предвид оставащите 13 години до финализиране на процеса. Според стратегията до 2030
година на мястото на четирите малки блока в централата трябва да има "кафява поляна", тоест площадките ще бъдат
освободени от радиоактивното оборудване и съоръженията извън реакторното отделение. Остават обаче сградите и
инфраструктурата, която се използва от работещите блокове.
За съхранение на ниско и средно радиокативни отпадъци през миналата година ДП РАО започна изграждането на
хранилището „Радиана". Хранилището ще бъде изградено до 2021 година.
Дарик
√ Властите подменят автопарка с електромобили
Централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските власти вече могат да кандидатстват за
еврофинансиране, с което да си купят до три електромобила. Набирането на проекти по Схемата за насърчаване
използването на електрически превозни средства започва от 29 март до 31 юли 2018 г.
Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство. За изцяло електрически превозни
средства категория М1 и N1 (4+1 места) тя е 20 000 лв.; за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория
M1 и N1 (4+1 места) - 10 000 лв.; за изцяло електрически превозни средства категория L7e - 20 000 лв.; за допълнителни
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надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук)
до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв.; за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места),
категория М1 или N - 30 000 лв.; за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2 - 40 000 лв.
Средствата са по Инвестиционната програма за климата (ИПК), а целта на мярката е да допринесе за изпълнението на
политиките на страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите
на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.
EconomyNews
√ Стикер с чип при технически прегледи
Работим по надграждане на системата на техническите прегледи и регистъра за състоянието на всички превозни средства.
Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, на
международната конференция по пътна безопасност „Нови технологии и добри световни и европейски практики“. По
думите му, към момента има изградена връзка с Министерството на финансите за автоматична справка за платените
данъци на автомобилите, като се работи и по изграждането на свързаност със системите на Министерството на вътрешните
работи и Комисията за финансов надзор.
Заместник-министър Попов заяви, че със софтуерно допълване на информационната система на техническите прегледи
ще се създаде възможност за трансфер в реално време на показанията от уредите към Централизирана информационна
система, която автоматично ще определя валидността на измерените стойности и няма да допуска манипулиране на
данните. Той допълни, че в началото на май ще бъде готов образецът на новия стикер за техническите прегледи, който ще
бъде снабден с чип за дистанционен контрол, съдържащ информация за техническото състояние на превозната средство.
Стикерът ще съдържа и данни за екологичното състояние на автомобила.
Заместник-министър Ангел Попов изтъкна, че от изключителна важност за подобряването на пътната безопасност е
работата по разделянето на Закона за движение по пътищата на три отделни закона. Единият ще регламентира правилата
за движение по пътищата, другият изискванията към превозните средства и автосервизите, а третият ще е свързан с
водачите на моторните превозни средства. По думите му, със Закона за пътните превозни средства ще се регулира и
дейността на автосервизите, като ще бъде създаден публичен регистър, до който потребителите ще имат персонален
достъп. „Това е изключително сложен процес, но е необходимо да се направи, за да се изсветли сектора, да се намали
нелоялната конкуренция и некоректните практики, както и да се гарантират правата на хората“, допълни той.
Economic.bg
√ Министър Вълчев: Не достигат учители по математика и физика
Просветното ведомство ще изпълни и поетите ангажименти за намаляване тежестта на ученическите раници
Има сериозен недостиг на кадри в образователната система, като най- сериозен е той при учителите по математика и
физика. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев пред бТВ тази сутрин.
Всяка година се пенсионират около 4 хиляди учители, опитваме се да ги задържим в системата, но в дългосрочен план това
няма да реши проблема, допълни той.
Вълчев напомни, че е предвидено двойно увеличение на заплатите на учителите в рамките на четиригодишния мандат на
правителството. Това е една от мерките за привличане на млади кадри в системата. В момента средната учителска заплата
е около 900 лв. Важен е и престижът на професията, напомни той.
По думите на Вълчев проблем с училището към Техническия университет няма, проблемът бил в липсата на разговор с
родителите, който се е състоял вчера. Казусът е само в правоотношенията на директора на училището, а не в това то да е
към ТУ, уточни министърът. Подобни проблеми щели да се решат с подготвени промени в Закона за висшето образование.
Просветното ведомство ще изпълни и поетите ангажименти за намаляване тежестта на ученическите раници със
закупуване на шкафчета, осигуряването на електронни варианти на учебниците и намаляване на броя на учебните
тетрадки.
Agro.bg
√ За развитие на местното и регионалното производство на протеинови култури гласуваха депутатите в Аграрната
комисия на ЕП
За развитие на местното и регионалното производство на протеинови култури гласуваха депутатите в Аграрната комисия
на Европейския парламент. Инициативата има за цел да осигури необходимото количество фуражи за фермите.
Онлайн-допитването на Европейската комисия, насочено към всички участници в сектора на протеиновите култури, беше
първият етап от редица инициативи. Предвидени са още консултации и дискусии със земеделските министерства на
страните-членки, както и с представители на фермерските съсловия и на индустрията. Първият тематичен семинар е
насрочен за 24 и 25 април в Брюксел, а по времето на австрийското председателство през втората половина от годината
във Виена ще има и конференция на високо ниво
Идеята на Европейската комисия е до края на годината да се изготви анализ на сегашното състояние на сектора и да се
предложат евентуални мерки. С резолюцията си депутатите в Аграрната комисия на Европарламента също настояват за
ясна протеинова стратегия, която да намали зависимостта на фермерите от вноса на суровина.
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Резолюцията няма законодателен характер, но дава насока за бъдещи дискусии. Народните представители искат новата
Обща селскостопанска политика да поощрява отглеждането на соя и други протеинови култури и то да стане по-печелившо
и конкурентоспособно.
Dnevnik.bg
√ Просветното министерство обмисля договори с ректорите, за да им търси отчет
Три основни варианта за по-голяма отговорност и отчетност на ректорите ще бъдат обсъждани от Министерството на
образованието и науката (МОН) и Съвета на ректорите у нас, научи "Дневник". Поводът - предстоящи промени в Закона за
висшето образование, които трябва да бъдат готови до 30 юни.
По-предпочитаният от образователното министерство вариант бил ректорите да имат договорни отношения с
ведомството. Това може да стане с втори договор за управление, по който ректорите да трябва да изпълняват определени
общи критерии при управлението на университетите. Техен работодател ще продължи да бъде общото събрание на
съответното висше училище.
Преди дни парламентът прие окончателно законови поправки, според които министърът на образованието ще може да
отстранява ректор при доказано плагиатство, както и да назначава временен негов наследник.
Другите два варианта за по-голяма отчетност на ръководството на университетите - финансовото управление да бъде
отделено от академичното, както и да се създаде университетски борд, в който да влизат представители на бизнеса и
неправителствени организации.
За по-голяма отговорност на ректорите към външни заинтересовани страни заговори просветният министър Красимир
Вълчев в сряда покрай напрежението с Технологичното училище "Електронни системи" (ТУЕС), което остава в структурата
на Техническия университет - София. По този модел университетите ще могат да имат професионални гимназии, но при
условие че ректорите имат по-голяма отговорност.
В интервю за "Дневник" преди месец министър Вълчев обяви: "По отношение на управлението на висшите училища трябва
да намерим баланса между автономия, от една страна, и отговорност и отчетност, от друга".
√ Европа изостава в развитието на технологиите, предупреждават експерти
Европа рискува да изостане в световната борба за технологии на бъдещето. Това казват представители на така наречената
група "Джедай" (JEDI), която обединява най-големите умове на региона, докато Google, Apple, Facebook и китайските
компании за изкуствен интелект си пробиват път напред в надпреварата за технологично върховенство.
Сред 117-те членове на "Джедай", или Общата европейска инициатива за преломни технологии (Joint European Disruption
Initiative), са бившият главен изпълнителен директор на Deutsche Telekom Рене Оберман, първата френска космонавтка
Клоди Ерниер ръководителят на държавната агенция за киберсигурност Гиьом Пупар и Волфганг Валщер, шеф на
германския център за проучване на изкуствения интелект DFKI. Инициативата е призив за спешни правителствени
действия.
"От значение е скоростта, скоростта в иновациите, скоростта в изпълнението, скоростта в умно изготвената регулация",
каза Андре Льозекрюг-Пиетри, инвеститор, който от години работи в Китай и лобира за създаването на групата "Джедай"
през август. "Бъди този, който определя скоростта, и ще бъдеш този, който задава нормата. Ако Европа не промени
темпото, ще стане неактуална", допълни той.
Групата Джедай призовава за незабавно създаване на общоевропейски фонд от 1 млрд. евро за проекти по фундаментални
проучвания, като трябва да има един малък гъвкав орган, на който ще му отнема само няколко месеца да вземе решение
по някой проект. Неправителствената група иска да организира усилията си по подобие на американската DARPA (Defense
Advanced Research Project Agency) към министерството на отбраната.
Тази американска агенция е помогнала за създаването на компютърната мишка, ранна версия на робот с изкуствен
интелект, както и предшественика на интернет.
Прекалено бавно
Макар френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Ангела Меркел да проявиха ентусиазъм по въпроса
за необходимостта от по-големи европейски усилия в областта на революционните технологии, ръководителите от сектора
се опасяват от липсата на спешни действия в региона. Заплетените европейски коридори на властта, европейската
бюрокрация и бавното вземане на решения означават, че ще минат месеци, преди да се задейства някоя операция,
подобна на "Джедай", според двама представители от офиса на Макрон.
Всички инициативи са добри, но точно сега проектите или се правят в национален мащаб и са прекалено малки, или пък
са на европейско равнище и процесът на взимане на решение е прекалено бавен, каза в интервю Марван Лахуд, член на
"Джедай" и заместник-председател на френската биометрична компания Idemia.
На фонда на ЕС за иновации "Хоризонт 2020" му трябват близо осем месеца да прегледа проект, преди да му отпусне
средства, и не финансира основни проучвания за изобретения, които ще задават посоките за десетилетие напред.
Усилията на Макрон
Франция ясно обяви технологичните си амбиции, откакто Макрон пое президентския пост през май. Тази седмица той
представя план за увеличение на средствата и за подкрепа на разширяването на дейността, свързана с изкуствения
интелект, под ръководството на Седрик Виряни, който е носител на медала "Фийлдс", математическия еквивалент на
Нобеловата награда, и е член на парламента.
Технически грамотният Макрон е наясно с търговските заплахи и технологичните предизвикателства, с които се сблъсква
Европа. В края на тридневното си посещение в Китай през януари, където видя технологичния напредък на азиатския
гигант, 40-годишният френски лидер каза, че ЕС трябва да се "движи по-бързо".
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"Не сме в Средновековието, ние участваме в световна надпревара," каза той, обещавайки, че ще настоява за повече
проучвания, включително в областта на изкуствения интелект.
Темпото, с което се движат Макрон и Европа, обаче е вбесяващо за Льозекрюг-Пиетри. Големият брой агенции и комисии
означава, че малко се върши. Минаха шест месеца, откакто Макрон говори за необходимостта от европейска агенция,
която да движи революционните технологии, в речта си за бъдещето на континента.
Изгубената конкурентоспособност
При все това френското икономическо министерство все още обмисля национален проект, за който твърди, че може да
бъде първа стъпка към общоевропейска агенция, която да се занимава с революционните иновации, каза високопоставен
представител.
Елисейският дворец съобщи, че се разработва отделен проект, с който Европейската комисия да създаде инициатива за
ключовите за бъдещето проучвания. Проектът, ръководен от Франция от учения и бизнесмен Брюно Спортис, ще цели
създаването на европейски фонд до края на 2018 година, каза помощник на Макрон.
Призивът на Макрон за европейска агенция миналата година накара еврокомисаря за изследванията, науката и
иновациите Карлуш Моедаш да напише съобщение в Туитър, в което се посочва, че еврокомисията вече работи върху
европейски иновационен проект.
За "Джедай" безкрайното лутане означава изгубена дългосрочна конкурентоспособност. В документ от една страница,
изпратен до френския президент през август, групата настоява за фонд, подобен на DARPA, съсредоточен върху големи
технологични открития" или "амбициозни проекти", а не върху иновации, "готови за използване" или с комерсиална цел.
Акцентът да бъде върху новото поколение технологии в области като биотехнологиите, енергията, квантови изчисления,
изкуствен интелект или киберсигурност. Без бюрокрация, без комисии, без доклади: фондът се нуждае от максимална
гъвкавост за инвестиции, посочва групата.
Технократите имат склонност да търсят икономически обосновани проекти, казва Лахуд. "По-често обаче нямаме
икономически обосновани проекти. Трябва да инвестираме в проекти в ранен етап на развитие", допълни той.
БНР
√ Очаква се ЕП да приеме Директивата за командированите работници до края на годината
В рамките на Българското европредседателство се постигна предварително съгласие между страните-членки как да се
промени Директивата за дългосрочно командированите работници. Компромисът би трябвало да сложи край на пониското заплащане на източноевропейците. Европейската комисия отвори за ревизия Директивата за командированите
работници преди 3 години. Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова води преговорите
от името на нашето председателство.
"За съжаление, предложенията на парламента отваряха отново всички пропасти между партии, между страни-членки и
т.н. Успяхме да постигнем, наистина, баланс на интересите и на работодателите, и на работниците, баланс на интересите
на източните и на западните страни. Успяхме да запазим това, което беше договорено през октомври месец –
продължителността напояването да е 18 месеца – 12 + 6. Успяхме да запазим изключенията, които касаят транспортния
сектор и че мястото за уреждането на всички права на работниците от транспортния сектор са в специфичното
законодателство. Успяхме да дадем ясни правни разяснения как трябва да се третират заплащанията, добавките, така че
наистина да гарантираме принципа на равно заплащане между работниците за един и същи труд. До голяма степен
успяхме да регулираме начина, по който ще се прилага самата Директива и по отношение на случаите, в които има
нарушение на правата на работниците, случаите, в които има измама, случаите, в които, до голяма степен, също могат да
се прехвърлят права върху поддоставчици. Считаме, че успехът на Българското председателство е голям, защото
показахме, че Европа е единна, когато става въпрос за нейните граждани.
Ако не можем да се да говорим как функционира нашият единен пазар и как да функционира свободното движение на
хора, без да се нарушава конкурентоспособността на компаниите, Европа трудно ще функционира".
До края на тази година се очаква ЕП да приеме директивата, след което следва 2-годишният период, в който тя трябва да
се транспонира в законодателствата на страните-членки. Така конкретно ще се регламентира, че при дългосрочното
командироване се спазват правилата на приемащата страна за изплащане на добавките към заплатите на работниците,
обясни Русинова:
"Например, ако българска компания изпрати свой служител във Франция, той има право за дългосрочно командироване
на 12 месеца първоначално. След това компанията трябва да уведоми френските власти, ако иска да се удължи с още шест
месеца. След тези 18 месеца се счита, че този човек е пребиваващ в страната и трябва да се подчинени на техните правила
на трудовото законодателство. За този период ангажиментът, който има България, е до изпращането на работника да
прилага националното си законодателство за командироване, а във времето, в който пребивава, да прилага принципите
на командированите работници, които са във Франция. Тоест, той ще получава командировъчни както един френски
работник за тези 12 + 6 месеца – командировъчните, общите добавки и се изчислява брутно възнаграждение. Той си остава
с българска заплата, но добавките, които получава, са спрямо френското законодателство. Принципът е на координация
на законодателните системи. Когато един работник е дълготрайно командирован в друга страна, за тези пари от 12 + 6
месеца, се прилагат правилата на страната, която го е приела, а не която го е изпратила“.
Директивата урежда командироването в сектора на услугите и не засяга краткосрочните командировки и по-дългите от 18
месеца периоди на работа в друга страна-членка.
България в момента води преговори и по друго досие – за координацията между осигурителните системи. Целта е
работниците да не губят права на обезщетения и те да се пренасят, когато се работи в различни страни-членки:
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"Надявам се в нашето председателство да приключим преговорите между страните-членки и да получим общо съгласие.
Има доста противоречия, така че се надяваме да успеем да дадем добри предложения, с които да балансираме
интересите. Идеята е не да се унифицират, а всъщност как различните осигурителни системи да си говорят една с друга и
как могат да се прехвърлят права от една осигурителна система в друга осигурителна система. Ние имаме интерес, защото,
ако примерно един човек работи от 10 години в България, а след това отиде да работи и 5 години в Германия и 3 години в
Австрия, трябва осигурителните системи да могат да се координират и да се сумират периодите и по отношение на
пенсионната система, и по отношение на обезщетението за безработица и така нататък".
Money.bg
√ Петролът отново прехвърли $70 за барел
Πeтpoлнитe цeни cъyмяxa дa възcтaнoвят тeндeнциятa ĸъм pacтeж в ĸpaя нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ и дa ĸoмпeнcиpaт cпaдa
пo-paнo нa вчepaшния дeн. Ocнoвнa пpичинa зa тoвa ca дeмoнcтpиpaнaтa пpивъpзaнocт нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo
зa oгpaничaвaнa нa дoбивa OΠEK+ ĸъм cтpиĸтнoтo мy cпaзвaнe и пpизивитe зa нeгoвoтo пpoдължaвaнe.
B пeтъĸ, 30 aпpил, гoлeмитe бopcи в Лoндoн, Hю Йopĸ и дpyгитe дъpжaви нямa дa paбoтят пopaди Beлиĸдeнcĸитe пpaзници.
B ĸpaя нa бopcoвaтa cecия нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ вчepa мaйcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt пocĸъпнaxa c $0,74
(1,06%) - дo $70,27 зa бapeл. Юнcĸитe ĸoнтpaĸти ce вдигнaxa c $0,58 (0,84%) и дocтигнaxa $69.34 зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa мaй нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca NYМЕХ пocĸъпнa в ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия
c $0,56 (0,87%) - дo $64,94 зa бapeл. Kaĸтo пoĸaзaxa дaннитe нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция нa CAЩ, зaпacитe
oт пeтpoл в cтpaнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa ca нapacнaли c 1,64 милиoнa бapeлa, дo oбщ oбeм oт 429,95 милиoнa. Дoĸaтo
пpoгнoзитe бяxa зa cпaд oт 0,29 милиoнa бapeлa. Дoбивът нa cypoвинaтa в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa e нapacнaл дo 10,43
милиoнa бapeлa - нoв мaĸcимyм, пoĸaзвaт дaннитe нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo.
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