Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПРОБЛЕМИТЕ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОСТАВАТ И СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ ОТ ЛИПСАТА НА РЕШЕНИЕ
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов относно
оттеглянето на промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Според работодателската организация оттегленият проект е съдържателен елемент на здравната реформа, а свалянето му
от дневен ред е пореден отказ от такава, доколкото се запазва съществуващото от години и неработещо в полза нито на
хората с увреждания, нито на другите граждани статукво.
От Асоциацията твърдят, че проблемите не само остават, но и се задълбочават заради липсата на решение. Работодателите
отново припомнят необходимостта от определяне на инвалидността като състояние.“Необходимо е оценката на вида и
степента на увреждане на кандидатстващите за освидетелстване и на потребностите им за пълноценно социално
включване, да се прави от определени високо квалифицирани лекари от болничните заведения, отделно за всяко
увреждане“, се казва в писмото.
Според АИКБ оценката на работоспособността на лицата с увреждания следва да дава отговор на въпросите: какво не може
и какво може да извършва лицето, както и да определи необходимостта от професионална или трудова рехабилитация,
начина на вграждане в трудовия процес и необходимото преустройство на работното място.
Работодателите смятат, че ревизията на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на
политиките по уврежданията няма да доведе до нищо смислено и полезно – фалшиви инвалиди ще продължават да
получават средства, предназначени за хората, на които наистина са необходими.
Още през 2015 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България представи на Министерството на здравеопазването и
Министерството на труда и социалната политика своите виждания по проблемите на медицинската експертиза и
отпускането на инвалидните пенсии. „Сега е моментът да не допуснем затихване на дебата за ТЕЛК-овете и да
утвърдим увреждането като нещо много повече от доктори, лечение и пенсии, да изискваме въвеждане на
методиката на Световната здравна организация за комплексна и индивидуална оценка на увреждането, да се
освободим от състоянието на обреченост, в което ни поставят погрешните държавни политики, по отношение на
медицинската експертиза и към хората с увреждания. Очакваме обсъжданията да продължат до постигане на
истинска съдържателна реформа, без която моделът „болен здрав носи“ ще продължи да разпада социалния характер
на държавата“, завършва писмото.
Целият документ може да прочетете тук.
News.bg
√ Индивидуална оценка да замени ТЕЛК предлагат работодателите
Три дни след като по разпореждане на премиера Бойко Борисов от Здравното министерство бе оттеглен проекта за
промени в медицинската експертиза от АИКБ възнегодуваха от непоследователната политика в здравната сфера.
В открито писмо до премиера Бойко Борисов, здравния министър Кирил Ананиев и социалния му колега Бисер Петков от
Асоциацията на индустриалния капитал пишат, че проблемите остават и се задълбочават от липсата на решение.
Като решение на проблемите от асоциацията предлагат оценката ТЕЛК да бъде заменена от индивидуални оценки от
специалисти.
Оценката трябва да има правна стойност и да гарантира по закон, че болният от диабет ще получи необходимите му
медикаменти, диета и редовни прегледи за проследяване на кръвната захар; човекът с физически дефицит ще може да
има подходяща инвалидна количка, лична помощ и подкрепа от колега, минал вече през тежките преживявания, довели
до увреждане; всеки незрящ ще може да има подходящата за него лупа, говореща програма или друго помощно средство,
което да му помогне да функционира като всеки друг гражданин и така нататък, и така нататък. Целта е да има подкрепа
за всеки човек за независимост, трудова и социална реализация, пишат от АИКБ.
Според тях новият вид документ трябва да служи и за оценка на работоспособността на упражняваната професия или за
насочване към други дейности, които не вредят на здравето.
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Осигурителят да дава оценка на хората с увреждания в трудоспособна възраст. "Негова комисия да оценява остатъчната
работоспособност и да дава препоръки за вграждането им в трудовия процес в предприятието или за насочване към
трудовия пазар", пишат от АИКБ като искат конкретика за трудовите възможности и трудова рехабилитация.
Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания "увреждането се предизвиква от бариерите в средата физически, психологически, културни - пред които се изправя един човек с функционален дефицит". Това означава, че не
функционалният дефицит, а бариерите в средата правят човека такъв с увреждане, тълкуват от АИКБ. Според тях,
проблемът с разбирането на определението идва от това, че приемаме за безспорен факт твърдението, че хората с
увреждания са болни, имат диагнози и намалена работоспособност.
У нас решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата, констатират от организацията. Той осигурява достъп
от пенсия до синьо картонче за безплатно паркиране и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП
до възможност за създаване на специализирано предприятие и ползване на еврофондове.
"Онова, което ТЕЛК-ът не дава, са точно нещата, от които се нуждаят хората с увреждания - достъпна среда, включително
и жилищна, достъпен транспорт, съвременни (а не морално остарели) технически помощни средства, лична помощ и
достъп до образование. Мизерните помощи, които вървят с ТЕЛК-а, не помагат на никого", признават от АИКБ. Въпреки
това те не подминават и случаите на неправомерно домогване до тези преференции.
Сферата на медицинската експертиза е една от най-нереформираните системи от 28 години. Погрешната реформа е много
по-лоша от липсата на такава, констатират от АИКБ.
Според асоциацията, ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по
уврежданията ще бъде безполезна.
Фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства, предназначени за хората, на които наистина са необходими.
Настоящият модел ощетява хората с увреждания и облагодетелства користно употребяващите придобивките от него,
пишат от работодателската организация.
От АИКБ искат допълнителното месечно заплащане на лицата с увреждания от осигурителя да бъде обвързано със
заетостта на работещия. Не следва да се изплаща такава компенсация при пълна осем часова заетост.
Месечната издръжка поради увреждане трябва да замести пенсията по инвалидност при хората в предпенсионна възраст,
които не са успели да натрупат трудов и осигурителен стаж. Тя трябва да се изплаща докато дефицитът не бъде
компенсиран и докато не бъдат премахнати бариерите в средата.
Очакваме обсъжданията да продължат до постигане на истинска съдържателна реформа, без която моделът "болен здрав
носи" ще продължи да разпада социалния характер на държавата, пишат от АИКБ.
Vesti.bg
√ Работодатели поискаха от Борисов премахване на ТЕЛК
„Промените трябва да започнат с категорично премахване на нещото, наречено ТЕЛК”, заявява Васил Велев, председател
на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България в писмо до премиера Бойко Борисов.
Инвалидността – като формално състояние – се признава чрез експертно решение на една от Териториалните експертни
лекарски комисии (ТЕЛК). То се основава на медицински диагнози, всяка от които води до признаване на намалена
работоспособност. В момента процентът на загубена работоспособност при едно лице се формира от множество
заболявания, като при това се вземат предвид и характерни за възрастта заболявания.
Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания „увреждането се предизвиква от бариерите в средата –
физически, психологически, културни – пред които се изправя един човек с функционален дефицит”, т.е. не
функционалният дефицит, а бариерите в средата правят човека такъв с увреждане. Привидно простото определение
създава на мнозина сериозни проблеми с разбирането му. Защото приемаме за безспорен факт твърдението, че хората с
увреждания са болни, имат диагнози и намалена работоспособност.
У нас решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп от пенсия до синьо картонче
за безплатно паркиране и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване
на специализирано предприятие и ползване на еврофондове.
Онова, което ТЕЛК-ът не дава, са точно нещата, от които се нуждаят хората с увреждания – достъпна среда, включително и
жилищна, достъпен транспорт, съвременни (а не морално остарели) технически помощни средства, лична помощ и достъп
до образование.
Мизерните помощи, които вървят с ТЕЛК-а, не помагат на никого, но изкушават болни и техните роднини, дребни и едри
хитреци да събират дебели досиета с диагнози, за да получат колкото се може по-висок процент загубена
работоспособност.
Сферата на медицинската експертиза е една от най-нереформираните системи от 28 години насам и погрешната реформа
е много по-лоша от липсата на такава. Промените трябва да започнат с категорично премахване на нещото, наречено ТЕЛК.
То трябва да бъде заменено от индивидуални оценки от специалисти, за да се избегне компрометираното вече колективно
вземане на решения.
Що се отнася до хората с увреждания в трудоспособна възраст, оценката на дееспособността им трябва да бъде
ангажимент на осигурителя. Негова комисия трябва да оценява остатъчната работоспособност и да дава препоръки за
вграждането им в трудовия процес в предприятието или за насочване към трудовия пазар,смята Велев.
Според него ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по
уврежданията няма да доведе до нищо смислено и полезно – фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства,
предназначени за хората, на които наистина са необходими. Иначе казано, настоящият модел ощетява хората с
увреждания и облагодетелства користно употребяващите придобивките от него.
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Допълнителното месечно заплащане на лицата с увреждания от осигурителя също трябва да бъде обвързано със заетостта
на работещия. Не следва да се изплаща такава компенсация при пълна осем часова заетост.
Месечната издръжка поради увреждане е онова, което трябва да замести пенсията по инвалидност при хората в
предпенсионна възраст, които не са имали възможност да натрупат трудов и осигурителен стаж. Тя е дължима на всеки,
който поради бариери в средата и функционален дефицит не може да упражнява труд. И тя трябва да се изплаща докато
дефицитът не бъде компенсиран и докато не бъдат премахнати бариерите в средата.
Социалната подкрепа за хората с увреждания е превърната в част от социалните помощи поради бедност и нищо повече затова и се администрира от дирекциите „Социално подпомагане“, затова е в минимални размери, затова не може да
даде повече от едно оцеляване и бездействие, вместо да се обследва остатъчна работоспособност и интеграция на пазара
на труда, категоричен е председателят на АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ По-важното от миналата седмица
Виктор Орбан спечели убедително изборите в Унгария, САЩ може да се върнат в TTP, а СТО очаква световната
търговия да нарасне с 4,4% през тази година
България
Въпреки излишъка по текущата сметка от 2,2 млрд. евро за третото тримесечие България излиза на минус през последните
три месеца на 2017 г. в размер на 500 млн. евро. Това сочат сезонно неизгладените данни на Евростат. Това означава, че
балансът по текущата сметка на страната се е свил с 2,7 млрд. евро на тримесечна база. През четвъртото тримесечие на
2016 г. обаче дефицитът отново е бил на 500 млн. евро, което показва нулева промяна.
Европейският съюз като цяло е постигнал излишък от 63,5 млрд. евро (1,6% от БВП) за последното тримесечие на 2017 г. И
на годишна, и на тримесечна база обаче се бележи спад на сумата. През третото тримесечие на 2017 г. излишъкът е бил в
размер на 67,4 млрд. евро (1,8% от БВП), а през периода октомври-декември 2016 г. - 64,4 млрд. евро (1,7% от БВП).
Данните за ЕС като цяло за сезонно коригирани.
Страната ни продължава да бележи търговски дефицит със страните извън Европейския съюз и през втория месец на
годината, макар че размерът му се свива на месечна база, показвта предварителните сезонно неизгладени данни на
Евростат. За февруари той остава на ниво от 264,6 млн. евро, докато през предишния месец той бе в размер на 378,5 млн.
евро. На годишна база обаче дефицитът сериозно се разширява, тъй като през февруари 2017 г. той е бил в размер на 50
млн. евро. Общият дефицит към целия свят, включително страните от ЕС, за февруари се равнява на 380,1 млн. евро, като
износът се оценява на 1,947 млрд. евро, а вносът – на 2,327 млрд. евро. На годишна база това сочи ръст на вноса, но спад
на износа.
Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2017
г. се увеличават със 7,4% спрямо 2016 г., но въпреки това мениджърите на дружествата планират намаление на
инвестициите през тази година. Това показват публикувани данни от редовното бизнес наблюдение на инвестиционната
активност сред промишлените предприятия, проведено през март от Националния статистически институт (НСИ).
Резултатите от изследването сочат, че плановете на промишлените предприятия са да свият инвестициите с 6,6% през 2018
г. спрямо направените през миналата година.
Еврозоната и Европа
Според Европейския банков орган (ЕБО) ситуацията в банковия сектор на ЕС се подобрява, въпреки че делът на
заплашените от невъзможност за изплащане кредити в банковите баланси остава висок. Така например банките в ЕС
допълнително са увеличили капиталовите си съотношения и качеството на кредитните портфейли отново се подобрява. В
края на четвъртото тримесечие на 2017 г. съотношението на токсичните кредити възлиза на 4%, най-ниското ниво от четири
години насам. Въпреки това разликите между секторите на отделните страни продължават да бъдат изключително големи.
В Италия и вторият кръг на сформиране на правителство приключи без резултат. Очаква се най-рано в края на април да
има движение – тогава ще се състоят регионални избори в Северна Италия.
Европейската комисия представи своите планове за подобряване на европейската защита на потребителите. Наред с други
неща ведомството иска да улесни груповите искове. В бъдеще ще се предвижда редица органи или асоциации да могат да
откриват нарушения от страна на компаниите и след това да изискват компенсации от името на потребителски групи, което
вече е възможно в някои държави от ЕС. Въпреки това възможностите за действие следва да бъдат ограничени до
организации с нестопанска цел, а санкциите може да бъдат по-високи от досегашните. От друга страна обаче ЕК предлага
също отслабване на защитата на потребителите, например правото на връщане на вече употребявани стоки може да бъде
премахнато.
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И при четвъртия си опит регионалният каталунски парламент не успя да избере ново правителство. Според испанските
медии партиите, които настояват за отделяне на Каталуния, искат първо да издействат освобождаването на Жорди Санчес
от съда и след това да го назначат за регионален президент. Санчес е задържан от шест месеца заради предполагаемото
организиране на бунт
Десната партия "Фидес", водена от премиера Виктор Орбан, спечели убедително парламентарните избори в Унгария.
Според крайния резултат тя има мнозинство от две трети, което би могло да промени конституцията. През уикенда в
страната се проведоха многохилядни митинги срещу победата на крайнодясната партия.
Русия вероятно ще предприеме противодействия в отговор на неотдавнашните санкции на САЩ. Законопроектът на
Думата предвижда забрани за внос на редица американски продукти, включително американски софтуер и
селскостопански стоки, тютюн, алкохол и фармацевтични продукти. Освен това може да има и работни ограничения за
американците. През миналата седмица Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руски компании и
физически лица. В резултат на това руските фондови пазари претърпяха огромни спадове, а руската валута рязко
поевтинтя.
САЩ
Федералният резерв на САЩ предложи облекчаване на капиталовите правила за големите банки. Изискванията трябва да
бъдат адаптирани към съответните бизнес модели на банките, казва Фед. Банките и други заинтересовани страни
разполагат сега със 60 дни, за да коментират проекта, който може да влезе в сила през следващата година.
Правителството на САЩ посочи, че все още може да се присъедини към Транстихоокеанското партньорство (ТТП, TTP).
Белият дом заяви, че Тръмп е наредил на своя търговски представител Робърт Лайтхайзър и икономическия съветник Лари
Къдлоу да обмислят тази възможност. Тръмп обаче уточни това изявление чрез Twitter. Страната ще се присъедини към
ТТП, само ако договорът бъде значително подобрен. Тръмп извади САЩ от споразумението с единадесет други държави
малко след встъпването си в длъжност.
В рамките на рутинния си преглед на бюджета Бюджетната служба на Конгреса CBO прогнозира, че общият дълг на
страната ще нарасне от сегашните 70% от БВП до почти 100% от БВП до 2028 г., ако няма правни промени във фискалната
политика. Също така годишните нови задължения на държавата ще се увеличат значително, наред с други неща, поради
скорошната данъчна реформа.

Инфлацията в САЩ се повиши до 2,4% през март спрямо същия месец на миналата година. Цените на личните разходи,
които са от съществена важност за паричната политика на Федералния резерв обаче са под целта от 2% - увеличението е с
1,6%.
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Китай
В рамките на търговския спор със САЩ Китай подаде официална жалба пред Световната търговска организация (СТО) срещу
наказателните мита на САЩ за внос на стомана и алуминий. Според медийни материали в момента правителството в Пекик
разследва дали американските наказателни мита могат да бъдат противодействани от девалвация на собствената валута,
за да се насърчи собствения износ. В същото време обаче Китай изпрати сигнал за възможно сближаване: президентът Си
Дзинпин обяви "нова фаза на откритост" по отношение на търговската политика. Това може да включва намаляване на
вносните мита върху автомобилите и мерки за защита на интелектуалната собственост на чуждестранни компании.
Глобална икономика
Световната търговска организация (СТО) очаква световната търговия да нарасне с 4,4% през тази година (предишна оценка:
3,2%). Обемът на търговията вече се увеличи с 4,7% през миналата година, което съответства на най-силния ръст от 2011 г.
насам според СТО. Ескалацията на търговския спор обаче може да доведе до намаляване на растежа.
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Освен руската рубла валутите и на някои други големи нововъзникващи пазари също бяха подложени на силен натиск.
Турската лира поевтиня до нов рекорд. Южноафриканският ранд и бразилският реал загубиха също от стойността си.

Цените на петрола се повишиха до нов тригодишен връх след обявяването на американския президент Тръмп, че иска да
удари Сирия. Междувременно премиерът на Нова Зеландия, Джасинда Ардърн обяви, че ще забрани бъдещото проучване
за нови нефтени и газови резерви край бреговете. Съществуващите производствени съоръжения и одобрения обаче няма
да бъдат засегнати.

√ Захариева: Ударите в Сирия няма да влошат отношенията ни с Русия
Според външния министър въздушните удари в Сирия няма да доведат до нова бежанска вълна
„Въздушните удари в Сирия няма да повлияят на дипломатическите отношения София – Москва, но България е част от
Европейския съюз и НАТО, част е от международната общност и няма как да приветстваме и да сме доволни от
използването на химическо оръжие”, заяви пред bTV министърът на външните работи Екатерина Захариева.
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Тя изрази надежда, че ситуацията ще се върне към международното право и дипломацията.„Ескалацията между Москва
и Вашингтон е налице. Тя ескалира постоянно”, допълни Захариева.
На въпрос дали страната ни е напълно убедена, че режимът на сирийския президент Башар Асад е отговорен за
химическата атака в Дума Захариева коментира, че има много основателни съмнения за това.„От шестте доказани пъти, в
които е използвано химическо оръжие в Сирия, за четири беше доказано със сигурност, че оръжието е използвано от Асад”,
допълни Захариева.
Според външния министър не е вероятно България да бъде потърсена, за да стане част от по-широка коалиция срещу
правителството на Башар Асад. „Това, към което се стреми цялата общност, е да се премине към изпълнение на
резолюцията на ООН”, каза Захариева.
Според нея въздушните атаки в Сирия няма как да саботират разследването на ОЗХО дали в Дума наистина е използвано
химическо оръжие. „Международното право беше грубо нарушено с извършването на поредната химическа атака в Сирия.
Разбира се, не е идеалната ситуация, тъй като няма решение на Съвета за сигурност на ООН за извършване на тези
въздушни удари”, допълни външният ни министър.
Според Захариева ударите в Сирия по никакъв начин няма да доведат до нова бежанска вълна.
Отново пред bTV посланикът на Франция у нас Ерик Льобебел заяви, че страната му е разсекретила доклад, изготвен от
спецслужбите, за който се твърди, че доказва използването на химически оръжия от режима на Башар Асад в Сирия.
Документът е публикуван на страниците на френското министерство на отбраната, както и на външните работи.
„Това е консолидиран доклад, който изразява мнението на френските разузнавателни служби. Вътре има и политически и
военни становища”, поясни Льобебел.„В доклада има много улики, които съвпадат и ни отвеждат към заключението, че
няма никакво съмнение, че именно режимът на Асад е извършил химическата атака срещу град Дума”, допълни още
френският посланик.
Той определи въздушните удари на САЩ, Великобритания и Франция като „необходими, целенасочени и напълно
законни”.
„Нашата цел беше да избегнем всеки риск от ескалация. Понякога в коментарите има тенденцията да се преувеличават
нещата – ние не сме в ситуация на Трета световна война или поемане на някакви рискове”, категоричен е Льобебел.
На въпрос дали въздушните удари „са си свършили работата”, посланикът коментира, че това зависи единствено от
сирийския режим и неговите съюзници.
„От една страна, ударите вчера бяха достатъчно мощни и целенасочени, за да унищожат една голяма част от това, което
оставаше като химически запаси на режима. От друга страна, тази проява, тази заявка на воля, на решителност от страна
на САЩ, Великобритания и Франция ще окаже влияние на сирийския режим и особено върху Русия”, допълни Льобебел.
В. Банкерь
√ Широк фронт срещу Закона за горивата
Правителството успя по отработения вече начин да потуши недоволството и около новия законопроект за
административното регулиране на икономически дейности, свързани с петрола и продуктите от нефтен произход, поизвестен като "Закон за горивата". В началото на месеца фермерите заплашиха с протести, но след среща с премиера Бойко
Борисов ресорните министри и депутати се отказаха от намеренията си. Земеделците получиха своето и бяха извадени от
обхвата на проектонорматива. Но това далеч не е единственият проблем в новите текстове, които предстои да бъдат
разгледани по същество, след като парламентаристите се завърнат от великденската си ваканция.
Като цяло проектът тръгна добре - под него се подписаха представители от всички групи в Народното събрание.
Впоследствие обаче парламентарните комисии бяха засипани от отрицателни становища. Срещу предложените
разпоредби възразиха министерствата на финансите, на икономиката и на земеделието. Критики към тях не спестиха и
браншовите организации.
Всъщност проектозаконът предвижда компаниите, които търгуват, складират или транспортират горива, да минат на
регистрация към Министерството на икономиката. За да бъдат включени в регистъра обаче, към тях ще има определени
нови изисквания. Например по-висок уставен капитал (от 20 хил. лв. за търговци на дребно до 3 млн. лв. за собственици
на данъчен склад). Фирмите ще са задължени също така да представят банкови гаранции, които ще се използват за
погасяване на техни дългове към хазната в случай на несъстоятелност или фалит. Тези гаранции ще са от 20 хил. лв. на
обект до не повече от 500 хил. лв. за търговците на дребно, а за тези на едро е фиксирана сума от половин милион лева.
Управителите пък ще трябва да отговарят на определен образователен и трудов ценз.
Вносителите на законопроекта са убедени, че по този начин ще се намали сивата икономика в сектора. Но критиците
смятат, че новите правила ще засегнат основно по-малките играчи и ще ограничат конкуренцията. Подобно е заключението
на Министерството на финансите, което посочва в своето становище, че "...предвидените изисквания в законопроекта ще
ограничат кръга от лицата, търгуващи с горива, като това ограничение може да доведе до концентрация на бизнеса и
недопускане до пазара на горива на малки и средни предприятия, което не е в съответствие с европейския принцип за
конкурентоспособност "малкият на първо място".
От финансовото ведомство напомниха и че всяко нарушаване на правото на ЕС може да доведе до откриване от
Европейската комисия на наказателна процедура срещу България.
На свой ред Министерството на икономиката поиска да се проведе широко обществено обсъждане на законопроекта
предвид характера на регулациите и множеството засегнати субекти. Хората на Емил Караниколов също са на мнение, че
е необходимо внимателно да се прецени "съответствието на разпоредбите с правото на ЕС". Обръща се внимание и на
обстоятелството, че предвиденото създаване на специално звено в министерството, което да се занимава с регистрацията
на фирмите, изисква значителен административен капацитет и финансов ресурс.
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Обвинения в лобизъм съпътстваха становищата на някои браншови организации. От Асоциацията на търговците на горива
заявяват, че законопроектът бил внесен от Българската петролна и газова асоциация, ръководена от Валентин Златев.
Според нея "истината е, че членовете на Асоциацията (явно тази на Златев - б.а.) искат чрез административно регулиране
да прекроят пазара на горива в полза на фирмените си интереси, като изхвърлят от него стотиците малки и средни фирми".
И още: "предвидената огромна бюрокрация ще направи закона неработещ или ще го повери в ръцете на второстепенни
чиновници".
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) също призоваха за оттеглянето на подготвения норматив, тъй като
разпоредбите представлявали административна и финансова тежест за бизнеса. Имало и явни противоречия с българската
конституция и с практиките на Съда на Европейския съюз.
От своя страна Асоциацията на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан обяви,
че ако предвидените промени бъдат приети , 95% от фирмите на пазара с бутилиран пропан-бутан у нас ще бъдат
принудени да преустановят дейността си. От същата организация цитираха разпоредби, според които дистрибуторите на
пропан-бутан трябва да притежават минимум 10 хил. бутилки за съхранение на газ, а собствениците на данъчни складове
да имат склад от поне 500 куб.метра. За течните горива минималният обем е 1000 куб. метра.
В последните дни на март проектът бе последователно отхвърлен на първо четене от парламентарните комисии по
земеделие и по икономическите въпроси. Следва да се произнесат бюджетната комисия и тази по енергетика. Ако и
тяхната позиция е отрицателна, подкрепа за законопроекта ще има само от Комисията за наблюдение на приходните
агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, ръководена от Емил Димитров - Ревизоро. Самият той защити
текстовете, отбелязвайки пред една от националните телевизии, че те ще засегнат много големи интереси и много големи
пари. "Тук става въпрос за 1 млрд. лв. и затова страхът дори при депутати е голям", категоричен е Димитров. Големите
проблеми на пазара на горива за него са фалшивите бензиностанции, подправянето на документи, манипулациите на
фискалните устройства и законът "ще направи разграничение между белия и сивия сектор". Депутатът отчете, че у нас има
2800 регистрирани и 7000 нерегистрирани бензиностанции и от промените най-много ще спечели крайният потребител,
защото той плаща и злоупотребите, и кражбите.
"Новият закон е проект на седем министерства и 14 институции, но шест години никой не смее да го внесе, защото е найантикорупционният за последните 20 години", категоричен бе Емил Димитров.
В крайна сметка е сигурно, че след като бъде разгледан на първо четене в пленарната зала, в законопроекта ще се внесат
множество редакционни корекции, ако изобщо се стигне до неговото второ гласуване.
√ Петър Андронов: Хората държат над 70 милиарда в банките
Ниските лихви върху депозитите в банките се дължат на стремежа икономиката да се развива. Това става основно с
потребление, а не със спестяване, отбеляза председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов пред
БНТ. Според него един от най-големите проблеми пред развитието на българската икономика е недостатъчният брой на
младите хора, както и тяхното неудовлетворително ниво на образование.
БНБ има добра памет - между 2005 и 2007 имаше бум на кредитирането заради цените на недвижимите имоти, припомни
Петър Андронов. В момента в някои градове има известно повишаване на цените на имоти, което е свързано с
кредитирането, но желанието на БНБ е да се повтори сценария от преди десет години, допълни той, но изтъкна, че
положението е по-леко от тогава.
За да върви икономиката, хората трябва не само да спестяват, но и да потребяват, допълни Андронов. Така той обясни
ниските лихви върху депозитите.
"Хората държат достатъчно много пари - общо привлеченият ресурс е над 70 милиарда. За България е рекорд, но тази
спестовност не е рекордна в никакъв случай. Не сме феномен, да не изпадаме в еуфория, просто вървим в крак с
икономиката", допълни Петър Андронов.
Българските банки ще стават все по-малко, прогнозира Петър Андронов. Това според него е естествен процес на
окрупняване, при който пазарът се доминира от няколко големи банки. Той допълни, че подобно положение е белег за
зряла икономика. Окрупняването на капитала, което е резултат от сливането на банките, води до по-голяма стабилност,
обясни Андронов.
Желанието на България да се присъедини към еврозоната не означава, че това ще стане, дори да сме готови в голяма
степен и множество сделки да се извършват в евро, обясни Андронов. Въпросът е в нивото на доверие, което страните от
еврозоната имат към България.
Според Андронов има сериозен проблем с качеството на образованието за младите хора, както и с оценката на знанията
им. Той посочи недостатъчния брой на младите хора, както и некачественото им или непрактично образование, като
основен проблем пред развитието на българската икономика.
Infostock.bg
√ 6.6% по-малко инвестиции планират българските промишлени предприятия през 2018 г.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7.4
на сто повече в сравнение с 2016 година. Това показват данни от мартенското редовно бизнес наблюдение на на
Националния статистически институт (НСИ) на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което се
осигурява информация както за реализираните от тях инвестиции през миналата година, така и за инвестиционните им
планове през тази година.
Резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност показват, че плановете на промишлените предприятия
през 2018 г. са за свиване на инвестициите с 6.6% спрямо направените през предходната година. В общия обем на
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очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния
сектор е 84.6%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14.0% в
сравнение с 2017 година.
По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира
производството на стоки за междинно потребление (43.3%), при което се предвижда понижение от 12.0% спрямо
предходната година.
На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от
25.4%), при които се очаква увеличение с 27.9% в сравнение с 2017 година.
Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16.3%, като предвижданията
на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25.2% спрямо предходната година.

В. Сега
√ Битката с шумните коли се отлага за след 2023 г.
Законът предвижда спиране от движение и глоба за ревящи превозни средства, но уреди за мерене на децибелите
няма
България е държава на абсурдите и прилагането на Закона за движението по пътищата (ЗДП) е поредното доказателство
за това. В него изрично е записано, че ревящите коли, мотори, камиони, които превишават нормите за шум, трябва
незабавно да бъдат спирани от движение, а водачите им - глобявани. Но строгите санкции всъщност си остават само на
хартия. Прозаичната причина е, че липсват устройства, които да "ловят" наднормените децибели. И проблемът ще бъде
решен едва след 2023 г.
Проверките за шумните автомобили са работа на КАТ и на пунктовете за технически прегледи. Оказва се обаче, че масово
пунктовете за прегледи в страната не разполагат с шумомери, а за всички пътни полицаи в страната са закупени 5-6
мобилни устройства. Което означава, че почти никой не следи за т.нар. шумово замърсяване по булеварди и централни
улици. Парадоксалното е, че властите в България изобщо не бързат да решат проблема. Публикуваните за обществено
обсъждане промени в наредбата за периодичните технически прегледи предвиждат пунктовете за технически прегледи
задължително да бъдат оборудвани с шумомери, но след 2023 г.
В Закона за движение по пътищата пише, че прегледът на превозното средство задължително обхваща и нивото на шума
и изправността на шумозаглушителните устройства. Когато МПС-то е неизправно - включително и когато съдържанието на
вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми, то се спира от движение до отстраняване на
неизправността. Пак според действащия закон специалистите, които извършват техническите прегледи, могат да правят
"субективна преценка" за нивото на шум, т.е. мерят "на ухо" децибелите, и да прегледат дали гърнето и ауспухът са
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налични и добре закрепени. И тъй като шумомерите ще станат задължителни чак след 2023 г., излиза, че още дълго
борбата с високите децибели ще се изчерпва с епизодични акции на катаджиите, които от време на време с няколкото
мобилни шумомера ловят участници в нощни гонки.
Според Световната здравна организация грохотът от автотрафика е опасност № 2 за здравето на градския човек след
отровения от мръсни газове и прах въздух. Проблемът е особено тежък за нашата страна, която е известна като
автомобилната гробница на Европа.
Според доклад на здравното ни министерство особено високи са шумовите нива в градовете Пловдив, Варна, Русе, Бургас,
Стара Загора, Велико Търново, Враца, Габрово, Сливен, Кюстендил, Дупница, Хасково, където "утежнената акустична
обстановка" създава здравен риск". Във връзка с голямата плътност на застрояване и гъстота на обитаване София остава
лидер по рискова шумова експозиция на населението, сочи анализът.
Шумът е доста подценяван у нас проблем, а той причинява стрес, нервна преумора, вдигане на кръвното, сърдечно-съдови
болести и т.н. По данни на Евростат всеки десети българин, живеещ в градска среда, се оплаква от високи децибели, като
освен бученето на трафика и рева на моторите проблеми създават и шумните съседи и околните заведения.
Преди дни вицепремиерът Валери Симеонов обяви, че скоро ще предложи закон за борба с шума, в който ще има жестоки
санкции за нарушителите - от порядъка на стотици хиляди левове. Симеонов обясни, че законът ще е за всички видове
шум, не само за гърмящата музика от нощните заведения, срещу които той лично поведе война. А контролът щял да бъде
съсредоточен само в МВР, защото сега с това се занимавали различни органи и битката с високите децибели не била много
ефективна.
КРЪПКА ДО КРЪПКА
Законът за движение по пътищата е сред най-преправяните и допълвани закони. Приет през 1999 г., оттогава той е
променян повече от 70 пъти, като последният ремонт е от януари 2018 г. Това означава, че в 20-годишното си съществуване
ЗДП се поправя по 3-4 пъти средногодишно.
Kaпитал
√ Най-големите обществени поръчки през седмицата
Ремонт на улици в Ловеч
8 млн. лв.
Основен ремонт на редица улици възнамерява да извърши местна власт в Ловеч. За целта е обявена обществена поръчка
с бюджет малко над 8 млн. лв. без ДДС. Улиците са обединени в отделни пакети, за които ще се кандидатства поотделно.
Освен пълно преасфлатиране ще се подменя тръбната мрежа за електро- и електронно-съобщителните кабели, ще се
правят нови тротоари и не на последно място ще се слага енергоефективно осветление. Срокът за изпълнение на задачите
обаче е дълъг - 456 дни.
Оферти ще се приемат до 21 май.
Нови пътища в Долни Дъбник
5.6 млн. лв.
Обществена поръчка за рехабилитация и основен ремонт на общински пътища е обявена в Долни Дъбник. Предвидено е
и обновяването на няколко моста над река Вит. Проектите ще се финансират с 5.622 млн. лв. без ДДС чрез Програмата за
развитие на селските райони.
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 май.
Обновяване на ул. "Кукуш" в София
4.6 млн. лв.
Столичната община е обявила конкурс за избор на фирма, която да извърши основен ремонт на улиците "Кукуш" и "Йосиф
Щросмайер". Настилката и по двете сега е в изключително тежко състояние, въпреки че и двете са част от първостепенната
улична мрежа на града.
Документи на кандидатите ще се приемат до 21 май.
Изграждане на ВиК мрежа в Рудозем
2.8 млн. лв.
Община Рудозем обяви обществена поръчка за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в няколко населени места
и квартали. В обхвата й са включени селата Витина, Грамаде и Оглед, както и кв. Мейково. За изпълнението на проектите
обаче няма осигурено финансиране, което е оценено на 2.8 млн. лв. Поради това ремонтите ще започнат, когато бъде
сключено споразумение между Рудозем и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Фирмите могат да подават документи до 21 май.
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци
1.4 млн. лв.
Обществената поръчка предвижда избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионалното депо за неопасни
отпадъци, което се ползва от общините Ловеч, Летница и Угърчин. Изпълнителят ще трябва да осигури условия за
третиране (депониране) на до 25 550 тона отпадък годишно. Предвиденото възнаграждение за срок от три години е 1.38
млн. лв. без ДДС.
Оферти ще се приемат до 17 май.
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√ Здравното министерство се помири с инвалидите
Уговорката е до 23 април да бъдат направени само две поправки в проектонаредбата за ТЕЛК
Пациентите с тежки заболявания няма да получават процент инвалидност само за основното, а и за придружаващите
заболявания, ако те водят до инвалидност над 50%. За това се споразумяха здравният министър Кирил Ананиев и
вицепремиерът Валери Симеонов с национално представените организации на хората с увреждания и се очаква отново да
пуснат за обществено обсъждане правилника и наредбата за ТЕЛК. Документите бяха оттеглени от премиера Бойко
Борисов ден преди протеста на хората с увреждания в началото на седмицата. Малко след това здравният и социалният
министри обявиха, че започват преговори и ще пуснат за обществено обсъждане вариантите за медицинската експертиза,
едва след като постигнат пълен консенсус със засегнатите от промените.
Само два проблема
Има само две основни точки, по които не е било постигнато съгласие по време на продължилата три часа среща. Първият
проблем са таблиците с процентите инвалидност, които ще се дават за всяко заболяване поотделно. Те ще бъдат
преработени. До момента лекарите можеха да избират между по-висок и по-нисък процент за определено заболяване,
новите текстове предвиждат точно заковани проценти за всяка болест. Хората с увреждания не са съгласни с процентите,
посочени в сегашния вариант.
Освен това те очакват да бъде преработен и текстът, който позволява пациентите да получават процент инвалидност само
за основното, но не и за придружаващите заболявания, и да може да се получава натрупване при тежкоболните. При повисок процент инвалидност те получават възможност за придружител, безплатен транспорт и помощни средства.
Здравният министър обяви, че тази промяна ще бъде внесена, но ще се отнася само за тежкоболните с процент на
инвалидност над 50%.
Протестират ли болниците
След протеста на хората с увреждания през изминалата седмица в здравния сектор се очаква и още по-голямо
недоволство. То идва от екипите на държавните болници, на които им беше наложен нов финансов стандарт от здравното
министерство. Според него те нямат право да трупат нови дългове, да раздават допълнително материално стимулиране
на екипите си, ако имат просрочени задължения, и да се консултират за всяка по-голяма поръчка и инвестиция със
здравното министерство.
Първи срещу новите правила, които министър Ананиев нарече "финансова конституция" на болниците, въстанаха от една
от малкото печеливши държавни клиники – университетската болница "Св. Иван Рилски" в София. Екипът й е изпратил
писмо до министъра, в което се отбелязва, че новият стандарт ще попречи на работата им.
След това стана ясно, че срещу правилата се обявяват и директорите на областните държавни болници. Това са найголемите клиники в областните центрове, които са със смесена собственост – обикновено 51% държи държавата чрез
министерството, а останалите са на общините в областта.
Ананиев обясни, че е учуден, че има критики към финансовия стандарт, тъй като е имал среща с директорите на областните
болници.
"Те поставиха своите проблеми и въпроси и стигнахме до ситуация на разбирателство и убеденост. Не зная какво е новото,
което връща разговора обратно", каза той. Ананиев обясни, че ще се срещне с директора на университетската болница "Св.
Иван Рилски" и ще се запознае и с писмото от областните болници, ако е получено такова.
Economic.bg
√ Втората пенсия е на база вноски, не обещания
Качественото разписване на фазата на изплащане на вторите пенсии можеше да бъде направено още преди 10 години
През последната седмица беше публикувана Концепция за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното
пенсионно осигуряване, която предизвика множество коментари. Причината за публикуването на подобна концепция е от
една страна недобре разписана фаза на изплащане на вторите пенсии, а от друга приближаването на момента, когато
вторите пенсии ще започнат да се изплащат – документът посочва, че първите „редовни” пенсионери от индивидуалното
осигуряване се очакват в края на 2021 г., а по-значителни кохорти пенсионери се очакват през 2024 г. На практика,
качественото разписване на фазата на изплащане на вторите пенсии можеше да бъде направено още преди 10 години, но
въпросът беше продължително неглижиран и оставен за последния момент.
Повечето коментари по концепцията не се фокусираха върху различните варианти на изплащане на вторите пенсии, а върху
предоставените актюерски разчети (радващо е, че все пак такива се публикуват) и съответно върху очаквания размер на
вторите пенсии. В медиите отчетливо се четеше възмущение, че половината от първата кохорта пенсионери ще получат
под 30 лв. втора пенсия. Комбинацията от задължително осигуряване и актюерски разчет за 30 лева пенсия нормално
предизвиква гневни коментари. Повечето мнения обаче като че ли пропускат няколко основни неща.
На първо място е това, че при т. нар. втори стълб (индивидуалните партиди) няма „справедлив” и „несправедлив” размер
на пенсията. Втората пенсия по своята същност допълва пенсията от НОИ и зависи от това колко си внасял през годините.
Тук го няма (и по-добре) празното обещание на политиците за „адекватен” размер на пенсията. Втората ти пенсия зависи
от натрупаните средства по индивидуалната партида – няма как да получиш нещо, което не си внесъл през годините.
На второ място е важно да отбележим, че за т. нар. първа кохорта пенсионери от втория стълб имат ограничено
осигуряване в него. Това не са работници, които през целия си трудов стаж са внасяли по 5% вноска от заплатата си в
личната партида. Ако в момента изискването за стаж за първа пенсия, тоест периодът на внасяне на осигуровки, е над 35
години за жените и над 38 години за мъжете, то първата кохорта пенсионери от втория стълб ще е внасяла вноски в личната
си партида около 20 години, тъй като първите вноски са от 2002 г. Тук трябва да отбележим, че продължителността на
получаване на първа пенсия у нас вече е над 21 години, което неизбежно се взима под внимание при определянето на
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пожизнената пенсия. Накратко, 20 години внасяш по 5% от заплата си и после ти смятат пожизнена пенсия със средна
продължителност от над 20 години – трудно ще докараш „голяма” пенсия с тази сметка.
В горния пример дори сме пренебрегнали това, че в първите години вноската за втора пенсия не е 5%, тъй като се тръгва
от 2% вноска през 2002 г. Знаете ли колко например е била брутната вноска за втора пенсия на осигурените на минимална
заплата през 2002 г.? Отговорът е 2 лв. на месец. Общо 24 лв. за цялата 2002 г. До 2007 г. месечната вноска на осигурените
на минимална заплата не надхвърля 10 лева, а до 2015 г. остава под 20 лв. В случая комбинацията от осигуряване на
минимални доходи, ниска вноска и съкратен почти наполовина период на осигуряване на практика гарантира крайния
резултат.
Актюерският разчет показва, че ако например мъж се осигурява за втора пенсия с 5% вноска на средния осигурителен
доход за период от 38 години, то през 2040 г. ще получи пожизнена допълваща пенсия от 305 лв. на месец. Това е 10 пъти
повече от цитираните 30 лв. при осигуряване на минимална заплата за период от 20 г. Разбира се, през 2040 г. въпросните
305 лв. също няма да осигуряват адекватен доход сами по себе си, но в случая говорим за допълващ такъв и то на база
запазване на вноската на нива от 5% от заплатата.
На трето място трябва да отбележим, че концепцията разписва три варианта за получаване на втората пенсия – еднократно
изплащане, срочна пенсия с наследяване и пожизнена пенсия без наследяване. Вариантите са напълно логични и следва
да се търси максимално либерален режим по отношение на опциите пред пенсионерите, тоест всеки да има право на
избор кой вариант е най-добър за него. В това отношение втората пенсия отчетливо се различава спрямо тази от НОИ и
дава много повече възможности за гъвкави решения. Тези, които са се осигурявали на минимална заплата например, ще
имат натрупани 4 324 лв. през 2021 г. и 6 165 през 2024 г. При тях вариантът еднократно плащане е най-вероятният. Ако си
се осигурявал на средния осигурителен доход, сметките показват натрупани средства от 8 229 лв. през 2021 г. и 11 519 през
2024 г.
На последно място не трябва да забравяме, че всеки има правото да се откаже от втората си пенсия и да прехвърли
всичките си средства в НОИ. Този „избор” е бил многократно критикуван от Института за пазарна икономика, тъй като е
форма на доброволно предаване на спестяванията в полза на държавата, но все пак е наличен. Данните досега показват,
че много малко хора са предприели подобна стъпка – общият размер на прехвърлените средства е около 65 млн. лв. за
2015 и 32 млн. лв. за 2016 г., тоест осигуряващите се масово предпочитат личните си партиди, вместо да зависят изцяло от
НОИ.
√ Стартира прием на заявки от работодатели за включване в програми за заетост
В периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2017 г. включително бюрата по труда в страната започват прием на заявки от
работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост, регламентирани в Закона за насърчаване
на заетостта.
Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на
пазара на труда в т.ч. младежи до 29 години, майки/осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица
над 50 години, продължително безработни и др. Мерките предлагат различни варианти за срок и размер на субсидиране
и наемане на работа, включително за стажуване или чиракуване под ръководството на наставник.
В същия период работодателите ще могат да кандидатстват и за финансиране на работни места, разкрити по Програмата
за обучение и заетост на продължително безработни лица, която се реализира в два компонента – за публичен и частен
сектор.
Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разгледат подадените от работодателите заявки и в срок до 27.04.2018
г. ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.
Агенцията по заетостта напомня, че извън горепосочения срок, текущо, работодателите могат да ползват преференции при
осигуряване на заетост на „зелени работни места”, както и след завършено квалификационно обучение, заявено от тяхна
страна, или чрез дуално обучение на работното място.
Повече информация за възможностите и свободните средства за предоставяне на преференции може да бъде получена в
бюрата по труда в страната, както и на страницата на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по
региони”.
√ Зам.-министър Велик Занчев: Западните Балкани имат нужда от €43 млрд. за жп мрежа
Европейските фондове трябва да продължат със своята осезаема подкрепа, особено при по-слаборазвитите държави
Общият размер на инвестициите, които следва да бъдат осигурени за модернизиране на железопътната мрежа на страните
от Западните Балкани е на стойност 43 млрд. евро. Това заяви зам.-министърът на транспорта Велик Занчев на среща от
високо равнище, част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Той допълни, че до 2030 г.
планираните инвестиции за жп линии в регионите на Западните Балкани са на стойност от 8 млрд. лв.
„Преди месец МТИТС приключи свое проучване относно необходимите инвестиции за свързване на транспортните мрежи
на държавите от Западните Балкани и за изграждане на коридорите от „основната" TEN-T мрежа", продължи зам.министърът.
Според него в по-слаборазвитите европейски държави членки е нужно все още голямо финансиране и усилия, за да се
запълнят дупките и липсващите връзки в транспортните мрежи.
Събитието се проведе в обновената ЖП гара на София. По думите на Занчев това е, „проект, в който можем да видим
резултата от европейските инвестиции“. В Международния ден на железопътния работник европейски делегати се
събраха, за да дискутират бъдещите инвестиции в сектора.
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Според Занчев основна мисия на транспортното министерство е да се изгради целенасочена политика за създаване на
ефективна и безопасна жп система. Предизвикателствата пред страната са както изпълнение на трансграничните връзки и
изграждане на липсващите такива със съседните страни, така и постигане на оперативна съвместимост.
Dnes.dir.bg
√ КЕВР ще публикува цените, поискани от ЕРП-та, на 17 април
На 17 април Комисията за енергийно и водно регулиране ще публикува финалните ценови предложения за ток на
енергийните дружества.
Това обяви председателят на Комисията Иван Иванов на брифинг в сградата на регулатора. Той отбеляза, че този срок
отговаря на изискванията на Наредба номер 1 за цените на електрическата енергия. Иванов обясни, че до 31 март всички
енергийни дружества подават в енергийния регулатор заявления за цени.
След това, в рамките на 7 дни, експерти на регулатора проверят пълнотата на подадените заявления. Ако има липсващи
документи, на заявителя се изпраща писмено съобщение, за да ги доокомплектова в нов 7-дневен срок. Едновременно с
това от дружествата, които подават заявления за цени, се изисква да представят освен пълната версия на заявления за
цени и неповерителна версия, която се публикува на интернет страницата на КЕВР.
До края на деня на 16 април енергийните дружества са длъжни да предоставят тези документи, за да може на 17 април
документите да се публикуват на страницата на КЕВР.
"За да не бъдат затруднени хората, които проявяват интерес към заявленията, Комисията на 17 април в таблица ще
публикува финалните ценови заявления на отделните дружества - това, което те са поискали за съответната енергийната
услуга", допълни председателят на КЕВР. Той отново увери, че Комисията няма да позволи сериозно увеличение на тока,
защото води консервативна политика, защитава обществения интерес, както и защото признава само абсолютно
необходимите разходи на енергийните дружества.
Иванов припомни, че в последните 3 години енергийните дружества неизменно искат увеличения от по 30-40 процента,
които обаче не се удовлетворяват. Той обаче изтъкна, че КЕВР не поддържа изкуствено ниска цена на тока.
Иван Иванов посочи, че е отговорил преди 17 април на лидера на БСП Корнелия Нинова какви са ценовите предложения
на едно от енергийните дружества, защото именно по този начин е бил зададен въпросът.
Освен това, поради изисквания на конституцията и правилника за Народното събрание, той е бил длъжен да й отговори.
"Ако друг народен представител бе поискал информация за другите дружества, подходът щеше да бъде идентичен",
подчерта Иванов.
Председателят на КЕВР информира още, че до един-два месеца ще бъде решен окончателно въпросът по процедурата за
отнемане на лиценза за снабдителното дружество "ЧЕЗ-Електро", която започна през 2014 г..
БНТ
√ Успешен ли беше зимният сезон в Пампорово и Боровец?
Сезонът в Пампорово беше закрит официално в края на великденските празници. Дойде време за равносметката, а тя е,
че туристите са повече, отколкото миналата година. Доказват го и приходите постъпили като туристически данък в община
Чепеларе.
Славка Чакърова - кмет на Чепеларе: За първото тримесечие миналата година приходите от туристическия данък са
някъде около 85-6 хиляди лева, а тази година надхвърлят 105 хиляди лева, което е съвсем ясен показател за ръста на
туристите, посетили Пампорово и Чепеларе.
Според дружеството, стопанисващо пистите и лифтовете, водещ за родопския ски курорт е вътрешния пазар. Тази
тенденция отбелязват и хотелиерите и ресторантьорите в Пампорово.
Валентин Димитров - ресторантьор: Тенденцията са обърна от осемдесет процента чужди туристи на 20 български, вече
е близо 80 процента българи, 20 - чужденци, от които англичани много малко, много малко руснаци и останалото гърци,
сърби, турци много и така нататък, но българите си харесват нашия курорт и са връщат.
Плюс за гостите е възможността с една лифт карта да ползват две ски зони - в Пампорово и Мечи чал.
Николай Василев, хотелиер: Връщат се да карат ски, защото са доволни от условията, които им предлагаме на Пампорово.
Другото условие за привличането на туристи е снегът.
Славка Чакърова, кмет на Чепеларе: Въпреки умерените снеговалежи, пистите на Пампорово предлагаха много добри
условия, защото още в самото начало се положи изкуствен сняг, след това и естествения.
Системата за изкуствен сняг осигури добре обработени писти и в курорта Боровец. В резултат - посещаемостта на ски
зоната през тази зима е като тази през много силния предишен ски сезон. В Боровец англичани са 40 процента от гостите
в хотелите, а българите са малко под 30 процента.
Увеличение се отчита на пазари като Русия и Израел.
Класа
√ Утре в НС ще изслушаме Гинка Върбакова
За сделката за ЧЕЗ се е знаело отдавна. Консултант на фирмата "Инерком" е информирала още октомври миналата година
една от банките кредитори, че ще бъдат избрани да закупят активите на ЧЕЗ. Банката се е съгласила да отпусне 80 млн.
Всичко това разбрахме благодарение работата на парламентарната комисия, но има още много работа да се свърши. Това
каза пред камерите на БТВ депутатът от БСП Крум Зарков.
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"Утре ще има ново заседание на комисията. На него е обещала да дойде и Гинка Върбакова. Имаме много въпроси към
нея, не само за това как се финансира тази сделка.
Трябва да разберем и защо държавата не се е интересувала от тази сделка. Като представител на БСП трябва да кажа, че
ние винаги сме били против приватизацията на ЕРП-тата. Не сме спекулирали с нищо. Ние просто задаваме въпроси", каза
още Зарков по повод тяхното питане за цената на тока.
БНР
√ София е домакин на двудневна международна конференция за социална икономика
В резиденция "Бояна" в София се открива двудневна международна конференция за социална икономика. Форумът е от
календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Програмата на конференцията включва
министерска дискусия.
Политици от Европейския съюз и от страните кандидат-членки, представители на социалните партньори, международни
организации и организации на гражданското общество ще обсъдят как социалната икономика може по-добре да отговори
на съвременните предизвикателства пред Стария континент.
Основна тема ще са мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на
пазара на труда. Ще се обсъди и потенциалът на жените в социалната икономика, както и т.нар. "сребърна икономика",
която включва всички дейности, услуги, комуникации, производства, които са проектирани или приспособени за хората
над 50-годишна възраст и които целят удължаването на техния трудов живот.
БТВ
√ Служители на НАП излизат на протест в София
Причината са планираните масови съкращения
Служители на Националната агенция по приходите (НАП) излизат на протест в София. Причината са планираните масови
съкращения в системата.
Данъчните ще направят шествие от столичната териториална дирекция на НАП до централното управление с искане за
лична среща с изпълнителния директор Галя Димитрова.
Съкращенията предвиждат звеното „Оперативни проверки” да бъде закрито, а договорите на всички близо 300 служители,
работещи в него, да бъдат прекратени от 1 май.
Решението е в отговор на акцията на специализираната прокуратура в края на март, при която бяха арестувани 20 данъчни
служители от същото звено по обвинение за участие в организирана престъпна група и изнудване на търговци.
√ Срещу двойния стандарт: ЕК възнамерява да забрани храни с по-ниско качество в Източна Европа
Брюксел ще предложи специална методология, с която ще се откриват нарушенията
Европейската комисия възнамерява да забрани продажбата на хранителни продукти от големи търговски марки на пониско качество в Източна Европа. Брюксел ще предложи специална методология, с която ще се откриват нарушенията.
За живеещите в Благоевград и региона няма нищо по-нормално от това, да търсят по-вкусни и качествени продукти в
съседна Гърция. „Зехтинът и маслините със сигурност са по-добри от тези по магазините у нас. Разликата е голяма, гръцкото
е по-скъпо, но си заслужава цената”, разказа жена, която пазарува от Гърция.
Забраната за двоен стандарт ще бъде въведена с евродиректива, която трябва да влезе в сила до 2019 г.
„В един общ пазар, общ Европейски съюз не може да има второ качество потребители. С тези предложения ЕК предлага
да се дадат по-големи правомощия на националните органи”, поясни Огнян Златев, ръководител на представителството
на ЕК в София.
Българският евродепутат от Европейската народна партия Емил Радев и колегите му са създали пилотен проект за
минимални стандарти при храните в Евросъюза. „Органичните вещества се заменят с изкуствени подобрители и всички
тези стоки се продават в много от случаите и много по-скъпо от тези в Западна Европа”, каза Емил Радев.
Евродепутатът Петър Курумбашев стига и по-далеч. „Тоалетните в Европейския съюз да се разделят на две, да има за
депутати от Централна и и Източна Европа. Да не се притесняваме един друг с оглед на различното качество на храните,
които ползваме”, коментира той.
Глобите също не са уеднаквени .„Това, което предлага ЕК, е размерът на санкцията да достигне около 4% от оборота на
съответната фирма”, обясни Огнян Златев.
Потребителските организации ще могат да завеждат и колективни искове от името на ощетени потребители.
В. Дума
√ Доматите и краставиците поскъпнаха на едро
Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро, остана през миналата седмица на
ниво 1,533 пункта, след като преди Великден скочи с 3,37 процента за една седмица, показват данните на Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Доматите са поскъпнали през миналата седмица с 0,9 на сто и са се продавали по 2,20 лева за килограм. Краставиците от
внос са поскъпнали с 1,1 на сто до 2,65 лева средно за килограм. Картофите са поевтинели с 1,7 на сто и са се търгували по
0,57 лева за килограм на едро. Цената на морковите е поевтиняла с 4,6 на сто до 0,83 лева за килограм, а зелето се е
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търгувало по 0,60 лв. за кг на едро. Зелената салата е поскъпнала с 12,9 на сто до 0,70 лева за брой. Ябълките са поевтинели
с 0,8 на сто и са се продавали по 1,28 лв. за кг. Цената на лимоните се е понижила с 9,4 процента, до 1,92 лева.
Кравето сирене е поскъпнало с 0,7 на сто, до 6,07 лв. за кг, кашкавалът, тип "Витоша" се е търгувал по 10,23 лв. за кг, а
олиото е поевтиняло с 1 на сто до 1,93 лева за литър. Каймата е поскъпнала с 0,6 на сто и се е търгувала по 4,79 лева за
килограм.
Пакетче краве масло от 125 грама се е търгувало за 2,20 лева. Пилешкото замразено месо е поскъпнало с 2,6 на сто и се е
продавало по 4 лева за килограм на едро. Захарта се е търгувала по 1,15 лв. за кг, а брашното, тип "500", е поевтиняло с
една стотинка до 0,79 лева за кг. Яйцата са се продавали по 0,23 лева за брой на едро в края на седмицата.
EconomyNews.bg
√ €15,6 млн. за проекти България-Турция
Над 15,6 млн. евро, какъвто е бюджетът на Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество
България-Турция 2014-2020, могат да бъдат инвестирани в 29 български общини от областите Хасково, Ямбол и Бургас и
17 турски провинции от Одрин и Къркларели. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
В рамките на крайния срок за кандидатстване са били получени 130 проектни предложения, които за пръв път са подавани
изцяло по електронен път. Предстои тяхното разглеждане и оценяване. Подадените предложения ще преминат през два
етапа на оценяване - административна оценка и оценка на качеството на проектното предложение.
В зависимост от одобрените кандидатури и стойността им, финансов ресурс от втората покана ще бъде вложен в мерки за
предотвратяване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси,
както и към повишаване на туристическата привлекателност и потенциала за трансграничен туризъм, и увеличаване на
работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм.
В. Монитор
√ Брюксел ще издава сертификати на жп превозвачите у нас
От средата на 2019 г. се въвежда евросертификати влаковете и жп мрежите. Те ще се издават от Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз (ЕС) с помощта на националните служби за безопасност.
Промени от 2016 г. в регламентите на Евросъюза създават Агенцията за железопътен транспорт, с което й се добавят нови
функции. Новата структура ще определя кои превозни средства са съвместими и достатъчно сигурни освен за държавите
членки, така и за страните от Западните Балкани. По този начин ще се въведе и ясна структура относно таксите. Ще бъде
въведено и обслужване на едно гише. За целта до 16 юни догодина депутатите ще трябва да приемат промени и в родното
ни законодателство.
Агенцията ще издава единни сертификати за безопасност на превозвачите, които в момента се издават от Изпълнителна
агенция "Железопътна администрация" (ИАЖА). Това не означава, че подразделението на транспортно министерство ще
остане без работа, коментира шефът на агенцията Веселин Василев. „Ако превозвачът оперира само в България отношение
ще има ИАЖА, но ако извършва превози в Европейския съюз, тогава Агенцията за железопътен транспорт на ЕС ще издава
документите с експертизите на националните органи за безопасност на всяка една от страните, където ще извършва
дейност“, разясни Василев. По думите му органът ще използва услугите на агенцията ни, за което ще си плаща.
Промените са част от въвеждането на четвъртия железопътен пакет в Европа разделен на два стълба – технически и
пазарен. В първия са законодателните промени за по-добра жп безопасност и оперативна съвместимост. Вторият стълб ще
повиши конкурентоспособността на железниците, увеличаване на товарния поток и по-добро качество за пътниците.
Money.bg
√ Πeтpoлът тpъгнa нaдoлy. Инвecтитopитe бъpзaт дa пpибepaт cпeчeлeнoтo
Цeнитe нa пeтpoлa в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в пoнeдeлниĸ cпaдaт. Инвecтитopитe бъpзaт дa фиĸcиpaт пeчaлбитe cи cлeд
pъcтa нa ĸoтиpoвĸитe минaлaтa ceдмицa дo тpи гoдишни мaĸcимyми.
Юнcĸитe фючъpcи зa copтa нa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пoeвтинявa c $0,73 (1,01%) - дo $71,85
зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз мaй нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo $66,81
зa бapeл, c $0,58 (0,86%) пoд цeнaтa в ĸpaя нa cecиятa в пeтъĸ.
Πpeз минaлaтa ceдмицa pъcтa нa пeтpoлнитe цeни бe нaй-гoлям oт oceм мeceцa нacaм, ĸaтo ĸoтиpoвĸитe дocтигнaxa нивa
мaĸcимaлни oт ĸpaя нa 2014 гoдинa. Вrеnt пocĸъпнa c 8,2%, дo $72,58 зa бapeл, a WТІ - c 8,6%, дo $67,39 зa бapeл.
Дo пeтъĸ вĸлючитeлнo пoдeмa нa цeнитe ce пoддъpжaшe oт пoзитивния дoĸлaд нa Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa
и глaвнo oт нaпpeжeниeтo oĸoлo Cиpия.
Ho в cъщoтo вpeмe инвecтитopитe cпpяxa дa зaлaгaт зa pъcт нa цeнитe нa WТІ, нeзaвиcимo oт пpoдължaвaщoтo цeнoвo
paли. Бpoят нa oтĸpититe дълги пoзиции ce нaмaли c нa 3,275 xиляди - дo 441,634 xиляди - минимyм oт нaчaлoтo нa
гoдинaтa, пoĸaзвaт дaннитe нa aмepиĸaнcĸaтa Koмиcия пo фючъpcнa тъpгoвия (СFТС). Зaeднo c тoвa зaлoзитe зa пoвишaвaнe
cтoйнocттa нa Вrеnt пpeз ceдмицaтa дocтигнaxa peĸopднo нивo.
Kaĸтo cтaнa извecтнo oт дaннитe нa Ваkеr Нughеѕ, бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжи в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa e нapacнaл
cъc 7 - дo 815, нoв мaĸcимyм oт нaчaлoтo нa 2015 гoдинa нacaм.
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√ Ден на Конституцията и празник на българските юристи
На 16 април се отбелязва Денят на конституцията и празник на българските юристи.
Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България. С решение на Министерския съвет от 12 март 1991
г. 16 април – денят, в който първото Велико Народно събрание приема през 1879 година Търновската конституция, е обявен
за професионален празник на българските юристи и съдебни служители.
Учредителното събрание във Велико Търново реално поставя началото на парламентарния живот в освободена България.
То е свикано въз основа на Берлинския договор, като в него участват 229 депутати, посочва БГНЕС. Народните
представители в Учредителното събрание изработват Търновската конституция и я подписват единодушно на 16 април
1879 година.
До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста, съгласно Решение 38 на Бюрото на
Министерския съвет от 1979 г. във връзка с приемането (1879) на Търновската конституция от Велико народно събрание. В
нея е прокаран принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя структурата
и компетенциите на висшите държавни органи - монархически институт, парламент, правителство, както и основните
права, свободи и задължения на българските граждани.
В деня на Конституцията, празника на юриста и на съдебните служители, Софийската районна прокуратура ще отвори
вратите си за ученици и студенти.
Редица съдилища в страната също ще покажат как функционира съдебната система в дни на отворените врати.
По случай Деня на Конституцията и юриста, в 16.00 часа, в сградата на Съюза на юристите в България президентът Румен
Радев ще участва в тържествено събрание.
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