Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ С РЕСОР „БЮДЖЕТ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
За първи път в 60-годишната история на Гражданския парламент на Европа бюджетът на институцията е в женски ръце. Др Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), разчупи дългогодишната
традиция, като вчера беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
по време на тържествената му пленарна сесия в Брюксел с подавляващо мнозинство – 243 гласа „за“ от общо 255 бяха
гласовете за д-р Ангелова.
Изборът на д-р Милена Ангелова съвпада с началото на преговорите по Многогодишната финансова рамка 2020-2027 и
увеличава възможностите на Асоциация на индустриалния капитал в България да участва във формирането на политики
на Европейско равнище.
„Европейският икономически и социален комитет има изключително важна роля, поради уникалната си позиция на
изразител на балансираните интереси на работодателите, работниците и служителите и организираното гражданско
общество за това как да се оползотворят максимално възможностите, предоставяни от Четвъртата индустриална
революция, изкуствения интелект и цифровизацията и да се преодолеят успешно предизвикателствата, произтичащи от
нарастващия скептицизъм, ксенофобия и миграция. Нашата цел е по-фокусирана и ефективна Европа, която прави помалко, но по-ефективно. В това отношение, мотото на Българското председателство „Съединението прави силата“ е
директно приложимо“, заяви тя в речта си по случай встъпването си в длъжност.
Като член на ЕИСК, от 2007 г. до момента, д-р Ангелова активно
участва в защитата на интересите на бизнес общността по
важни теми като политики за насърчаване на малки и средни
предприятия, преодоляване на дефицита на човешки ресурси,
корпоративно управление, намаляване на бюрокрацията,
подобряване на бизнес климата, борба със сивата икономика,
бъдещето на труда, несъответствията в професионалните
умения и т.н.
За председател на ЕИСК беше избран доскорошният
председател на група 3 „Други интереси“ г-н Лука Жахиер, а за
заместник-председател с ресор „Комуникации“ г-жа Изабела
Каньо. Пленарната сесия избра за втори път също така и членът
на Националния съвет на АИКБ г-жа Диляна Славова за
председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК. Така
България и Асоциация на индустриалния капитал в България
имат двама представители в главното управление на ЕИСК –
Бюрото, което е политически орган на ЕИСК и определя
организационните, работните процедури и бюджета на ЕИСК.
Европейският
икономически
и
социален
комитет
е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители
на организации на работодатели, работници и други
заинтересовани страни. Ролята на ЕИСК е да гарантира, че
политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и
социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза.
Д-р Милена Ангелова е главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България от 2002 г. Член е на ЕИСК
от 2007 г. и заместник-председател на групата на работодателите от 2010 г. От 2011 г. е вицепрезидент на
Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).
Обръщението на д-р Ангелова може да видите в сайта на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
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В. Сега
√ Българка е избрана за зам.-шеф на Европейския икономически и социален комитет
Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще
отговаря за бюджетните въпроси, съобщиха от пресслужбата на институцията. Ангелова заема една от ръководните
позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“ и
заместник-председателя Исабел Каньо Агилар от Испания, член на група „Работници“, която ще отговаря за
комуникацията. Новите председател и заместник-председатели бяха избрани днес на сесията за обновяване на състава на
Комитета в средата на мандата, която бележи изтичането на първата половина от неговия петгодишен мандат.
„Европейският икономически и социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй като е в позицията да представя
балансираната гледна точка на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи поефективно за постигането на по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин
възможностите, предлагани от четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се
справи с предизвикателствата, пред които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се
стремим към по-фокусирана и по?ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че
мотото на настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем
на място и трябва да получи пълна подкрепа“, заяви Ангелова след избирането си. Тя е в ЕИСК от 2007 г.
ЕИСК е съставен от 350 членове от 28-те държави – членки на ЕС. Членовете се предлагат от националните правителства и
се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от 5 г. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани на ЕС.
Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни групи, като например земеделски
производители, потребители, екологични организации, социална икономика, МСП, свободни професии и сдружения на
хората с увреждания, доброволците, младежите, академичните среди, работещите за равенство между половете и т.н.
Glasove.bg
√ Заплати и производителност на труда – какво е съотношението?
Производителността у нас е много ниска. Българската производителност е 15% от средноевропейската, измерена в евро
на отработен час. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Българският износ е 52 млрд. при 98,5 млрд. БВП, отчете той. Т.е. чрез износа се реализира по-голяма част от БВП. Нашите
стоки и услуги в голямата си част се реализират на световните пазари. 2/3 от износа пък е за ЕС.
Производителността след 99-а година расте с добри темпове, но сривът в първите години след демократичните промени,
когато БВП се срина на 50%, ни дадоха много ниска база. В резултат на което отчитаме добри ръстове, но продължаваме
да бъдем на опашката, подчерта Велев.
Ръстът в икономиката е около 68 % за последното десетилетие. В същото време заплатите са нараснали около 2,4 пъти,
посочи икономистът Лъчезар Богданов.
Той изтъкна, че пазарът на труда се влияе от производителността, но от друга страна – българските работници вече са
мобилни. В този смисъл българският бизнес е изправен пред доста голямо предизвикателство. Той трябва с тази
производителност да се състезава за тези работници с производителите във Великобритания, Германия, Испания.
“У нас не преставаме да търсим лесен начин да станем по-богати, без да работим повече. В последните повече от десет
години ръстът на заплатите изпреварва значително ръста на производителността“, обясни Велев.
Novini 24/7
√ Какво е съотношението между разходи и производителност на труда у нас?
Според предварителни данни на Евростат производителността на труда у нас е нараснала с 1.7% през 2017 г. , с което се
нареждаме на девето място по ръст сред страните членки от целия ЕС. Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал
коментира в "Денят започва", че производителността всъщност е много ниска, ако се мери в продукция на отработен час,
всъщност тя е 15% от средната европейска и би трябвало така и да се мери. По думите му не е съвсем коректно да мерим
производителността на труда по паритет на покупателна способност, а според икономиста Лъчезар Богданов пазарът на
труда се влияе от производителността и трябва да се търсят политики, които да са насочени към по-бързия й ръст.
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал: Нашите стоки и услуги, които се произвеждат, се реализират на
световните пазари. Две трети от износа е за ЕС.
Според него заплатите ще продължат да растат с изпреварващо темпо.
Лъчезар Богданов, икономист: Трябва да отчитаме две много важни неща - първо стартовата база е ниска. Пазарът на труда
се влияе от производителността, но от друга страна българските работници вече са мобилни от доста години, особено след
2014 г. и в този смисъл българският бизнес е изпратен пред доста голямо предизвикателство, произвеждайки с тази
производителност вътре в България, трябва да се състезава обаче за тези работници с производителите във
Великобритания все още, Германия, Испания и това е трудното, т.е трябва да се разсъждава в посока, в която много трудно
може да притиснем заллатите от преди 5 или 10 години.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Кабинетът прие по-консервативна бюджетна прогноза за следващите 3 години
Според очакванията за икономиката догодина няма да има пари за допълнително вдигане на заплатите на военните
Министерският съвет одобри вчера средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., съобщиха от
правителствената информационна служба.
Както се очакваше, прогнозата не предвижда промяна на републиканските данъци, но прави впечатление, че очакванията
за икономиката са по-консервативни спрямо декемврийските очаквания на финансовото министерство.
По-конкретно сега от ведомството на Владислав Горанов очакват понижаване на номиналната стойност на БВП през 2019
и 2020 г. Според приетия от кабинета документ, произведените стоки и услуги в страната ще се увеличат с 3,8% през 2019
г. (предната прогноза бе за икономически ръст от 3,9%) и с 3,7% през 2020 г. (при предишна прогноза за 3,9%)

За тази и следващата година се залага повишение на данъчните приходи, предимно от преките налози и осигуровки.
Прогнозата е те да бъдат в размер на 5,8% от БВП вместо 5,5%, както се предвиждаше преди няколко месеца.
Очаква се делът на ДДС спрямо БВП да достигне 9,5% през тригодишния период вместо 9,3%, както бе посочено в
прогнозата през декември. Постъпленията от осигурителни вноски се очаква да бъдат 8,9% от БВП вместо 8,6%.
През 2019 г. се очаква номинален ръст от около 2,7 млрд. лв. в приходната част на бюджета спрямо програмата за 2018 г.,
като увеличението на данъчно-осигурителните приходи ще е над 2,4 млрд. лв., основно в резултат на предприетите мерки
от страна на приходните агенции за борба с данъчните измами и повишаване на събираемостта. Намалението в
неданъчните приходи за 2019 г. е вследствие на планирания за 2018 г. еднократен неданъчен приход от 400 млн. лв. от
предоставяне на концесия на „Гражданско летище за обществено ползване София“, посочват от МФ.
В пролетната прогноза обаче се наблюдава съществена промяна в постъпленията от еврофондовете, които ще намалеят
значително през 2020 г. и 2021 г. Според записаното в графата за помощи от чужбина по консолидираната фискална
програма (КФП), където са включени предимно парите от Брюксел, става дума за понижение от близо 300 млн. лв., като се
очаква постъпленията от ЕС да достигнат 2,6 млрд. лв. през 2020 г. и 2,4 млрд. лева през 2021 г.
В прогнозата има и сериозно увеличение на предвидените субсиидии – с близо 250 млн. лева годишно. Така например се
очаква Българска академия за науките (БАН) да разполага през следващите 3 години със съответно 103, 107 и 111 млн.
лева за всяка от годините. Предишната прогноза предвиждаше 88 млн. лева за догодина и по 92 млн. за 2020 и 2021 г.

3

√ Младите в България - материално задоволени, работят, но не по специалността
Правителството одобри Годишния доклад за младежта за 2016 г
Над 70% от младите хора в България смятат, че са материално задоволени, намират относително лесно работа, но повечето
не работят по специалността си. 30% от младежите сменят работното си място заради ниското заплащане. Това са част от
изводите в годишния доклад за младежта, разгледан на правителственото заседание.
Докладът представя информация за социално-икономическото положение на младежите през 2016 г. и предприетите
мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции, съобщават от пресслужбата на кабината
Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2010-2020) и отчита
изпълнението и напредъка в основни сфери, важни за живота на младите хора: заетост и безработица, образование,
професионално ориентиране и реализация, гражданска активност, доброволчество, здравословен начин на живот,
свободно време и др.
За изготвянето на доклада по поръчка на Министерството на младежта и спорта е реализирано национално
представително социологическо проучване на тема ,,Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите
хора в страната“, реализирано от изследователски център „Тренд“ през 2017 г. Проучването представя специфичните за
младежката целева група проблеми.
Над 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, на обувки,
заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства, сочат резултатите от проучването.
98% от българските младежи имат мобилни телефони, 87% притежават компютър, а 92 на сто имат достъп до интернет у
дома.
Над 50% от българските младежите смятат, че в населеното място, където живеят, получават добро образование, а над
60% заявяват, че има начини да разнообразяват ежедневието си.
Работещите млади в по-голям дял са доволни от настоящата си работа. Основната причина за смяна на работното място
се явява ниското заплащане – при 30% от младежите.
Позитивна картина се отчита по отношение на оценката за намиране на работа. Близо 50% посочват, че са намерили лесно
настоящата си работа. Това, което се отчита като негатив, е, че 54% не работят по специалността си.
По отношение на здравословния начин на живот и спорта са отчетени следните резултати – 32% е делът на младежите,
които се занимават със спорт, а 66% - не. Тук оказва влияние типът населено място – в столицата и в областните градове
фитнес залите са предпочитано място за спорт, докато в малките населени места и селата основно спортни дейности се
извършват навън или у дома.
Що се отнася до гражданската активност и в частност участието на младежите в различни организации, данните сочат, че
73% не членуват в такива организации, което представлява известно намаление в сравнение с предишни години.
Най-много са членуващите в спортни клубове (14,5%), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни
организации. Близо 50% от българските младежи гласуват на изборите.
Money.bg
√ Потребителите извършват половината икономически престъпления у нас
Близо половината от икономическите престъпления в България са извършвани от потребители, а 35% от компаниите у нас
са понесли загуби между 100 хил. долара и 1 млн. долара вследствие на различни измами.
Това стана ясно по време на представяне на доклад за България от глобалното двугодишно проучване на икономическата
престъпност през 2018 година, изготвено от PricewaterhouseCoopers (PwC).
"45% от икономическите престъпления в България са извършвани от потребители и такава е тенденцията за целия ни
регион. Интересното е, че това бележи значителна промяна в сравнение с предходните години, когато традиционен лидер
беше присвояването на активи. През 2016 година техният дял беше 66 на сто. Трябва да отбележим и още нещо - сега вече
измамите са по-сложни и често са свързани с киберсигурността", коментира Ренета Мамасян, която е мениджър форензик
услуги в България за PwC.
На второ място по значение у нас сред икономическите престъпления са корупцията и подкупите, като тази група е с дял
от 40 на сто. Трети са киберпрестъпленията с такъв от 30 на сто.
В доклада се посочва още, че като цяло в България има спад на икономическите престъпления до 31% докладвани такива
през 2018 година към 38% за 2016 година.
У нас делът на докладваните нередности в това отношение е значително по-малък от този в глобален мащаб, който достига
49 на сто. Той е и значително под резултата за Югоизточна Европа - 39 на сто, както и в сравнение с някои страни от региона,
като Румъния и Хърватия, например. При тях докладваните такива нарушения са съответно с дял от 42% и 53%.
"Това повдига въпроса дали това е реално или по-скоро имаме ниска осведоменост по отношение на тези случаи", казва
Мамасян. Тя допълва, че в страната има голямо увеличение на участниците, отговорили, че не знаят дали в тяхната
организация е имало икономическа престъпност. "Тази тенденция е притеснителна и се надяваме, че е само временна",
посочи експертът.
Неизбежно икономическите престъпления оказват негативен ефект и носят загуби за компаниите. От PwC отчитат, че 35%
на сто от фирмите, станали обект на такива, изчисляват загубите си в рамките на 100 хиляди долара до 1 милион долара.
При 15% от тях смятат, че щетите са в размер между 50 и 100 хиляди лева, а за 5% сумите на между 1 и 5 милиона долара.
Интересното е, че за една четвърт от засегнатите компании е трудно да изчислят загубите си. Ренета Мамасян обяснява
това с разбирането, че освен преките загуби има и много косвени такива, чийто ефект се вижда и се оценява напред във
времето.
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По отношение на извършителите на икономически престъпления, все по-рядко това са служители на дадена компания.
Случаите с участие на кадри на засегнатата фирма са намалели двойно от 2016 година насам до 17% през 2017 година. За
сметка на това обаче има ръст на измамите, извършени от външни лица, като 80 на сто от тях са клиенти на компанията.
Капитал
√ Над 100 млн. евро ще бъде еврофинансирането на неземеделски дейности
Очаква се приемът на проекти да започне през май, средствата ще бъдат разпредели в 4 основни сектора производство, услуги, занаяти и туризъм
За разлика от предния програмен период, когато подкрепата за стартиране и развитие на неземеделски дейности в
селските райони беше концентрирана в къщи за гости и фотоволтаични централи, в настоящия период, чрез подмярка 6.4.
"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" се предвижда балансирано разпределение на 100 млн. евро между
4 основни сектора: производство, услуги, занаяти и туризъм. Този подход ще гарантира разнообразие на проектите и
положително развитие на всички сектори на икономиката в малките населени места.
Секторното разделяне на проектите позволява и поетапно отваряне на приема през различни периоди от годината. Очаква
се приемът да започне през месец май 2018 г. за проекти в сектори производство, услуги и занаяти, за които вече има
определени критерии за подбор. Гласуването на критериите и подборът на проекти в туризма се отлагат за по–късен етап
през годината.
Кой може да кандидатства при производството и услугите
Кандидатите трябва да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона
за кооперациите и да отговарят на определението за микропредприятие.
Проектите трябва да включват дейности за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора
за функциониране на Европейския съюз, както и дейности за развитие на услуги във всички сектори на икономиката. За
изпълнение на предвидените дейности кандидатите ще могат да извършват разходи, свързани с:
- изграждане или подобрения на недвижимо имущество
- закупуване на нови машини и оборудване
- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
- закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта
- придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и търговски марки
- общи разходи, свързани с подготовката и изпълнението на проекта (хонорари на архитекти, инженери и консултанти).
Предимство при оценката ще имат кандидати с история. Анализът на критериите за подбор на проектните предложения в
двата основни сектора показва, че предимство ще получат кандидатите, които:
- имат история от поне 3 приключени финансови години
- имат опит в дейностите, за които кандидатстват
- са регистрирани и извършват дейност в рамките на общината, в която ще реализират и инвестициите по проекта
- запазват съществуващите и разкриват нови устойчиви работни места
- инвестират в "зелени" дейности и в иновации.
В производствения сектор силен акцент се поставя на проекти, които са изцяло насочени към закупуване на
производствено оборудване и/или строителство/ремонт на производствени помещения.
В услугите се акцентира на проекти, насочени към:
- дейности на общопрактикуващи лекари
- дейност на лекари специалисти
- дейност на лекари по дентална медицина
- социални грижи с настаняване на възрастни лица (домове за стари хора)
- дневни грижи за малки деца
- търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
- техническо обслужване и ремонт на автомобили
- ремонт и инсталиране на машини и оборудване
- дейности по охрана и разследване
- спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих.
Какво се изисква от занаятчиите при кандидатстване
Допустимите кандидати са физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят и отговарящи
на определението за микропредприятие.
Проектите трябва да предвиждат дейности за развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности.
Приоритет при оценката получават кандидати, които:
- имат майсторско свидетелство
- реализират проекти, изцяло свързани с художествените занаяти, съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона
за занаятите
- реализират проекти, включващи демонстрационни дейности
- инвестират в "зелени" дейности.
Новости в условията за кандидатстване
Новост при предстоящия прием е електронното подаване на проектните предложения в Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). За целта кандидатите трябва да се сдобият с
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квалифициран електронен подпис (КЕП) и да регистрират профил в системата, чрез който освен подаването на проекта ще
извършват и официалната комуникация с Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020. Този подход категорично премахва
негативни явления от предходния програмен период като струпвания на проекти и кандидати в последните дни на приема,
бавно физическо разглеждане на всеки документ от хартиеното досие и особено приема на проекти след изтичането на
посочения краен срок.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект (в размер на 200 хил. евро) е запазен, но е
намален интензитетът на финансиране. В предстоящия прием финансирането от страна на програмата е максимално 50%
от стойността на общите допустими разходи (при 70% в предходния програмен период). Целта е да се избегнат т.нар. кухи
проекти и да се осигури по-сериозен ангажимент от страна на бенефициентите за подготовка и изпълнение на
жизнеспособни и устойчиви проекти.
Как да се структурира успешен проект по подмярката
За да разработят проект с висок потенциал за финансиране, кандидатите трябва много внимателно да преценят своята и
на проектите си принадлежност към един от посочените сектори и да се уверят, че отговарят на критериите за допустимост.
Необходимо е да анализират таблиците за оценка в съответния сектор и да направят обективна преценка на точките, които
евентуалният проект би получил.
Целта на предварителното проучване е да се избегнат усилия и разходи за подготовка на проекти, които нямат никакви
шансове да бъдат финансирани. В случай че предварителната оценка установи висок потенциал на проекта, следва
стриктно да се спазват указанията за подготовка на придружителните документи, попълване на бизнес плана, подписване
на електронния формуляр и подаване на проекта.
√ Близо 85% от компаниите очакват по-високи приходи през 2018 г.
Българските финансови директори са с най-оптимистични прогнози за икономически растеж от 12 държави
Прогнозите за значителен икономически растеж и рекордно ниска безработица стоят зад очакванията на финансовите
директори в България компаниите им да подобрят представянето си през 2018 г. С това идва и сравнително по-големият
апетит за поемане на умерен риск. Това показват резултатите от традиционното изследване на Deloitte за нагласите на
бизнеса за предстоящата година. Проучването е проведено сред над 600 финансови мениджъри от 12 страни от Централна
и Източна Европа, включително България, в края на миналата година. Като цяло в региона нагласите на бизнеса се
подобряват, което се дължи главно на оптимизма за макроикономическите условия.
Икономически оптимизъм
Българските финансови директори имат най-оптимистични очаквания за растеж на БВП от мениджърите във всичките 12
държави, включени в изследването, като 54% от интервюираните очакват висок или много висок ръст (2.6% и повече) през
2018 г., а над 84% смятат, че той ще е над 2%. Оценките се подобряват за пета поредна година в резултат на ускоряващо се
икономическо възстановяване в страната и еврозоната.
"Това се дължи частично на по-високия ръст, който имаме в България, на ниското ниво на безработица и на "урожая" от
сравнително ниски лихви, които най-накрая достигнаха българския пазар и които отвързват до голяма степен ръцете за
инвестиции", коментира Александър Захариев от отдел "Финансово консултиране" на "Делойт България", който е
основният анализатор на данните за страната.
В резултат на очаквания икономически растеж 73% от запитаните мениджъри прогнозират, че безработицата ще намалее
- тенденция, която се наблюдава от 2013 г. Въпреки че разходите за труд остават под средните за ЕС, практически всички
финансови директори очакват те да се повишат, а близо 27% прогнозират значително покачване. Огромна част (79%) от
директорите предвиждат инфлация през 2018 г., а 64% са на мнение, че лихвите ще останат без промяна.
Стабилна бизнес среда
Бизнес средата ще остане сравнително стабилна, но тя е компонентът, който финансовите директори не само в България,
но и в ЦИЕ, виждат като най-притеснителен. "Това включва евентуално увеличение на лихвите, недостиг на квалифицирана
работна ръка и риск от покачване на други разходи като наеми и транспорт, макар че вече има очакване тези рискове да
бъдат митигирани с някаква форма на инвестиции в реорганизация, оптимизиране на финансовата структура и нови
технологии", посочи Захариев.
Финансовите мениджъри прогнозират увеличение на повечето разходни пера през 2018 г., като основната причина за
притеснение са разходите за труд - 97% от запитаните смятат, че те ще се повишат. В същото време главното
предизвикателство остава недостигът на квалифицирана работна ръка - 73% от директорите се притесняват от това.
Повишаващите се разходи и пазарният натиск за намаляване на цените са следващите предизвикателства в списъка, но те
не са така ясно изразени.
Въпреки че болшинството от запитаните (70%) казват, че не са склонни да поемат повече риск, 61% смятат, че сливанията
и придобиванията през 2018 г. ще продължат. Според анализаторите това може да се дължи на факта, че 85% от
интервюираните очакват по-високи приходи, а 55% са уверени, че банковото финансиране ще бъде привлекателно през
тази година. Има промяна и в целта на сделките. "Вече не говорим за стандартните сливания и придобивания, които търсят
форма на консолидация или синергия, а за много таргетирани сделки, които да дадат нов продукт, бранд, технология или
ноу-хау, които автоматично да направят компаниите по-добри", уточни Захариев.
Моята компания
Като цяло българските мениджъри са убедени в положителните финансови перспективи на компаниите си. Близо 85% са
оптимисти, че приходите ще нараснат, а 15% от тях очакват значителен ръст, което се отразява и на прогнозите за
увеличение на оперативните маржове (70%). По отношение на прогнозите си за финансово представяне българските
директори отново са отличниците в региона. "Това може да се дължи на отличния ръст през 2017 г., на сравнително
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стабилната политическа и икономическа среда, както и на факта, че България, чисто като продуктивност, като капацитет е
една от най-слабо развитите страни в ЦИЕ и съответно от ниска база потенциалът е най-висок", коментира Захариев.
Над 60% от финансовите директори очакват капиталовите им разходи да нараснат, а едва 3% прогнозират спад. Това е
тясно свързано с очаквания ръст на приходите, за което ще е необходим по-голям капацитет, както и с ръста на инфлацията
и БВП.
Основното притеснение остава невъзможността на компаниите да си осигурят квалифицирана работна ръка, особено в
технологиите. "Това ще изисква много повече ресурс, много повече "примамка" за тези хора и съответно това ще увеличи
разходите на компаниите", посочи Захариев. Именно прогнозите за по-високи разходи на всички нива са причината
очакванията за по-добро финансово представяне да не водят до промяна в стратегиите на компаниите в посока
диверсификация. Като основно средство за борба с нарастващите разходи финансовите директори виждат инвестициите
в нови технологии и хора, които да оптимизират процесите и да повишат ефективността.
Регионът
Индексът на доверието на финансовите директори се покачва в цяла Централна Европа - от 13% миналата година до 23%
през 2018 г. Това се дължи главно на оптимизма по отношение на бъдещите макроикономически условия.
Значително увеличение има на индекса за икономическо доверие благодарение на силното представяне на европейската
икономика през 2017 г., което води до много по-оптимистични прогнози за 2018 г.
В същото време стойността на подиндекса за бизнес средата рязко намалява (от -2 до -22%). Това се свързва с прогнозите
на финансовите директори, че почти всички категории разходи ще се увеличат.
Индексът, отразяващ очакванията на финансовите директори за развитието на собствените им компании, остава почти без
промяна от миналогодишния доклад. Това показва, че очакванията са компаниите да се развиват стабилно през
следващата година, като доброто икономическо представяне ще балансира натиска от повишаването на разходите.
В. Банкерь
√ 14 български проекта са одобрени за програмите на Европейската космическа агенция
Европа трябва да продължи да поддържа водеща си позиция в космическите технологии и иновации, да увеличава своя
дял на световните пазари и да се възползва от възможностите, които развитието на космическата политика предоставя.
Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на официалното откриване на Регионален семинар
“Услуги, базирани на космически данни за развитие на регионални стратегии в цифровата икономика: Балкански и
Черноморски перспективи”.
Караниколов поясни, че с подписването на Споразумението за Европейска кооперираща страна и участието по Плана за
европейска кооперираща страна от 2015 г., България е увеличила потенциала си за развитие на МСП и е подобрила
перспективите за инвестиции в космическия отрасъл. Той допълни, че до момента в изпълнение на програмата са
постъпили общо 34 проектни предложения, от които са одобрени общо 14 проекта. „От първата тръжна процедура на ЕКА
за България са изпълнени 5 проекта, а от втората одобрените проекти са 9, които към момента са на етап договориране.
Третата тръжна процедура за България беше отворена на 12 февруари 2018 г. и приключи на 13 април 2018 г. като
очакванията са броят на одобрените проектни предложения да бъде увеличен“, изтъкна Караниколов.
Икономическият министър заяви, че проектите, разработени в рамките на програмите на Европейската космическа
агенция, демонстрират възможности за подкрепа на политиките за син растеж, земеделие, управление на водите и
сигурност и стабилност. По думите му космическите услуги и дейности допринасят значително за развитието на цифровата
икономика чрез предоставяне на новаторски услуги и големи обеми от данни.
„Българското председателство на Съвета на ЕС полага необходимите усилия за продължаване на дебата за бъдещето на
европейската космическа политика, като успехът на водещите Европейски програми „Коперник“, „Галилео“ и „ЕГНОС“,
тяхната приемственост и развитие са от съществено значение за осигуряване на стратегическа независимост на ЕС“,
подчерта Караниколов. Той допълни, че разглежда събитието като етап от съвместните действия на ангажимент за все поширок и активен дебат за бъдещето на европейската космическа политика.
Това е първото по рода си събитие, което се провежда в България вследствие на съвместната работа на Европейската
космическа агенция (ЕКА) и Министерство на икономиката. Семинарът се провежда под егидата на Българското
председателство на Съвета на Европейският съюз, благодарение на подкрепата на Европейската асоциация на дружествата
за дистанционно наблюдение и Българската академия на науките.
News.bg
√ Караниколов защити провежданата икономическа политика
От Министерството на икономиката до петък ще изпратят писмо с искане за среща с президента. Това увери на брифинг в
Министерски съвет министърът на икономиката Емил Караниколов.
Той информира, че по време на тази среща на президентството ще бъде предоставена пълна информация за
икономическите политики и мерките, които провежда правителството.
Караниколов уточни, че ще бъде представена информация какво е направило правителството към момента, добрата
работа на приходните администрации, приемането на антикорупционния закон, законът за инвестициите, който включва
и публично-частното партньорство. Той заяви, че на два пъти е вдигнат кредитният рейтинг на страната.
Икономическият министър информира, че от 31 сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите, 15 са
във високотехнологичния сектор. "Към България има наистина сериозен интерес от този сектор.
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Президентът ще бъде информиран, че вече има 11 меморандума за създаване на индустриални зони и инвеститорите вече
не гледат само към София, Пловдив и Стара Загора, а се насочват и към другите региони в България", заяви Караниколов.
Той призова по темата икономика всички да работят активно.
В. Стандарт
√ Обсъдихме газовия терминал край Александруполис с Гърция
Българското участие в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е стратегически
важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки. Това е казала министърът на енергетиката Теменужка
Петкова на среща с министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Йоргос Статакис, съобщиха от Министерството
на енергетиката.
Двамата са обсъдили актуалния статус на проекта за LNG терминал и напредъка на реализацията на междусистемната
връзка Гърция - България.
Министър Петкова е запознала гръцкия си колега с резултатите от дейността на работната група, която анализира
възможностите за българско участие в проекта за терминал. Двамата са се съгласили, че това участие е от ключово
значение както за страната, така и за региона на Югоизточна Европа. "Синергията на този проект с изграждането на
междусистемната връзка Гърция - България ще съдейства за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки", е
подчертала Петкова.
Българският енергиен министър е запознала своя гост и с напредъка по реализацията на интерконектора Гърция България. Тя е уверила министър Статакис, че българската държава е предприела всички необходими действия за
успешното завършване на проекта в предвидения времеви график.
В момента са в ход процедурите за избор на доставчик на тръбите и на инженер-консултант. По първата от тези процедури
участват десет кандидати от различни континенти, което е знак за оценката, която бизнесът дава на перспективността на
проекта. Предстои до края на април да станат известни участниците, допуснати до втория кръг на състезанието, а
изпълнителят да бъде избран през юни. Стремежът и на двете страни е реалното строителство на връзката да започне през
юни, така че тя да влезе в търговска експлоатация през 2020 г., уточниха от енергийното министерство.
Infostock.bg
√ КФН определи вноските във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници
На заседанието си на 16.04.2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) определи индивидуалните годишни вноски за
2018 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници. За всеки инвестиционен посредник с пълен
лиценз вноската е 1000 евро.
Припомняме, че когато органът за преструктуриране е приложил инструмента за споделяне на загуби, акционерите и
кредиторите, чиито вземания са били обезценени или преобразувани в собствен капитал, не трябва да понасят по-големи
загуби от тези, които биха понесли, ако спрямо институцията би било открито производство по несъстоятелност към датата
на вземане на решението.
За своите решения КФН трябва да информира министъра на финансите. Институция, която не е част от група, подлежаща
на консолидиран надзор, изготвя и поддържа план с действия и мерки за възстановяване на финансовото си състояние
при възникване на значителни финансови затруднения. Планът подлежи на проверка в рамките на шест месеца от
представянето.
На заседанието си на 16.04.2018 г. КФН реши още:
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) “Делтасток управление на активи” ЕАД за промени в Правилата по
чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на
управлявания от него Договорен фонд (ДФ) “Делтасток глобален фокус”.
3. Изпраща писмо до „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД с искане да се извършат корекции на документите относно
потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Северкооп - Гъмза
Холдинг“ АД.
4. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на
договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“.
5. Издава одобрение на Гергана Шиникова за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЖЗК „Съгласие“ АД.
6. Открива производство по заличаване на „ЗБК ИНС КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден
от КФН.
7. Изпраща писмо до застрахователен брокер „МЕГА ИНС БРОКЕР” EООД, с което изисква допълнителни документи и
информация във връзка със заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
8. Вписва „Алфа Акаунт М“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
√ Проверяват ведомства за неправомерно искане на удостоверения на хартия
Министър-председателят Бойко Борисов възложи на Главния инспекторат на Министерския съвет да извърши проверки в
няколко институции, които продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартиен носител като част от
необходимите документи за предоставяне на административна услуга.
Проверките са възложени след подадени сигнали на електронен адрес udostoverenia@government.bg, създаден по
инициатива на вицепремиера Томислав Дончев в отговор на оплаквания на гражданите за неспазване на закона и
неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства.
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Главният инспекторат ще проверява процедури в Министерството на труда и социалната политика за кандидатстване по
проекти към министерството, в Агенцията по заетостта за кандидатстване по проекти в бюрата по труда, в Изпълнителната
агенция по лекарствата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в
Изпълнителната агенция по горите за сключване на договори за добив и продажба на дървесина с търговци, както и в ИА
„Автомобилна администрация" за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
Резултатите от проверките ще бъдат представени в доклад до премиера в срок до 30 април 2018 г.
С промените в законодателството от началото на годината отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало
да представят удостоверението като доказателство, а администрациите са задължени да установяват данните за
съдимостта на гражданите служебно, без да се заплаща държавна такса. Мярката е част от дългосрочния приоритет на
правителството за провеждане на административна реформа и подобряване на обслужването към гражданите и бизнеса,
включително чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на
хартиен носител.
БНР
√ Форум на високо равнище за цифровото земеделие се провежда в София
Форум на високо равнище за цифровото земеделие се провежда в София в рамките на програмата на Българското
председателство. Европейската комисия ще финансира ускореното преминаване към дигитално земеделие, така
фермерите стават конкурентоспособни, а това ще бъде полезно за всеки потребител, обясни пред "Хоризонт" Светлана
Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.
"Когато използваме дигитални инструменти по цялата верига - потребителят има приложение в телефона да си цъкне.
Натиска бунтончето и му излиза откъде е тази храна - тази маруля, това месо му е дошло, за да си го хапва спокойно и
неговото семейство да знае защо е дал тези пари", коментира Светлана Боянова.
БНТ
√ 15% спад на младежката безработица у нас за последните 5 години
Социалният министър Бисер Петков посочи, че от ниво 28% през 2013 г., сега младежката безработица у нас е намаляла
до 13%.
Заедно с еврокомисаря по заетостта Мариен Тейсен Бисер Петков представи заключенията от неформалния съвет по
заетостта, който се провежда в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Еврокомисарят Тейсен
даде висока оценка за реализирането на програмата "Европейска гаранция за младежта" у нас, която цели да намали
броя на безработните младежи и да ангажира онези от тях, които нито учат, нито работят.
Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта: България се справя много добре! Във всички държави членки виждаме, че
безработните младежи по-лесно намират работа. Оставихме кризата зад гърба си и отново имаме растеж. Ако сравним
данните за съюза и за България, виждаме, че тенденцията е реалност и тук, и дори че процентите се подобряват повече
тук, отколкото другаде. Така че мога да кажа, че работата на правителството и на социалните партньори дава резултат.
В. Дума
√ Ще ограничат автономията на висшите училища
Наложително е да се ограничи законово безграничната автономия на вузовете у нас, която бе възприета в началото на 90те години. Около това становище се обединиха вчера министър Красимир Вълчев и депутатите от образователната комисия
в НС. Само в три бивши соцстрани държавните висши училища освен свободата за преподаване имат и крайна
административна и финансова самостоятелност, макар че се издържат с парите на държавата, каза министър Вълчев.
За повече от четвърт век автономията у нас се изроди в случаи на феодализъм, шуробаджанащина и корупция, смятат
депутатите. Заедно с ректорите ще бъдат обсъдени варианти за установяване на баланс между самоуправление и
отговорности.
Във вузовете у нас има пълна автономия, водеща до злоупотреба с държавни средства, до слободия вместо
самоуправление, а всеки опит за контрол от страна на държавата се отхвърля с довода "Не е ваша работа", заяви левият
депутат проф. Иво Христов. Ще бъде ли обвързана държавната политика с начина на изразходване на парите на
данъкоплатеца, ще има ли контрол най-сетне и върху частните висши училища, попита той. Пиша слаба оценка на
резултатите от този вид автономия, лошо стратегическо управление е, когато се ширят екстензивно развитие на висшето
образование, грандоманщина и комерция, заяви министър Красимир Вълчев. Според него академичните органи
защитават предимно себе си и статуквото, не изпълняват препоръките на МОН, защото били автономни. Отпуснати са
примерно 7 млн. лв. за стимулиране на направлението "компютърни системи", но в ТУ-София нито лев не е вложен в него
от януари 2017 г. досега. Някои ректори си слагат надбавки в заплащането, защото били "академици" на НПО-то БАНИ. Има
дезинтеграция между държавата и висшите училища, смята той. По закон министърът може само да иска отмяна на
акредитацията на вуза, но това не е адекватно на по-дребните нарушения и не се прилага, каза Вълчев. Според Иво Христов
държавата трябва да си контролира парите, като назначи свои представители да управляват средствата във вузовете, а
финансирането да е не според броя приети студенти, а според резултатите на "изхода".
Според доц. Милен Михов (ПФ) промените трябва да са в отмяната на свръхцентрализацията на властта в ръцете на
ректорите, някои от които управляват почти еднолично. Работодател на ректора е шефът на Общото събрание, който пък
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се назначава от ректора, и така двете отговорности се уравновесяват до безотговорност, съгласи се Вълчев. Депутати си
припомниха скандалите в Свищов, в МУ-София, в ТУ-Варна, напоследък - в музикалната академия в Пловдив, където МОН
в момента прави проверка на сигналите до министъра за нередности. Заради тези сигнали ректорът там е почнал да
уволнява професорите, които са ги подали. Не одобряваме такива действия на ректор, дори ако сигналите не се докажат,
заяви Вълчев.
Държавното управление на вузовете в Европа е по различни модели. В Германия държавата назначава канцлер в
университета, у нас обаче това може да доведе до двувластие, отчита Вълчев. В някои държави в управлението на вузовете
участват провинциите (кантоните), в трети има борд с външни членове, вкл. от бизнеса, както е при настоятелствата у нас.
При всички случаи обаче няма министърът да назначава ректорите, заяви Вълчев. Те според него одобрявали идеята да
сключват с МОН договори за управление на висшето училище с показатели за развитието му.
СУ обяви прием и за медици
СУ съобщи вчера, че АС е решил да предложи да има прием тази година на 80 нови студенти в специалност "Медицина",
макар досега да бе обявено, че прием няма да има. СУ и МУ-София щели да имат общи приемни изпити по химия и
биология. Те ще са в МУ.
БТВ
√ Президентът свиква КСНС заради обстановката в Сирия
Темата е „Актуалните рискове и заплахи за сигурността у нас и състоянието на въоръжените сили”
Президентът Румен Радев свиква Консултативния съвет за национална сигурност.
Темата е „Актуалните рискове и заплахи за сигурността у нас и състоянието на въоръжените сили”. Поводът е усложнената
обстановка в Сирия и на Балканите.
Преди ден държавният глава обяви, че на заседанието очаква да стане ясно какви са мерките, предприемани от България
относно рисковете и заплахите за националната сигурност при все по-влошаващата се международна ситуация.
По думите му колективната система за сигурност и колективната отбрана не трябва да неглижират изграждането на наш
собствен отбранителен капацитет.
В. Монитор
√ За девета поредна година финансови и бизнес лидери се събират на икономически форум
През месец май ще се проведе деветото издание на форума „Шумът на парите“. Събитието традиционно събира на една
сцена едни от най-големите финансови, бизнес експерти и лектори в България. Тази година то ще се проведе на 22 и 23
май, а достъпът за всички е абсолютно свободен.
В двата дни от програмата темите на фокус ще бъдат – „Капиталови пазари“, „Недвижими имоти“, „Лични финанси“, „Банки
и небанкови финансови институции“, „Технологии на успеха“. Изненадата в тазгодишното издание ще бъде представянето
на изцяло нов панел, който ще засегне тема, свързана с развитието на икономиката и растежа, под надслов „Двигатели на
растежа“.
В деветото издание на „Шумът на парите“ гостите ще получат отговор на въпроси, касаещи банковия пазар и имотния
сектор, ще открият как по-добре да управляват личните си финанси и къде да инвестират парите си, какви са
възможностите и тенденциите, които новите технологии поставят на пътя ни и много други
√ Жп линията от Пловдив до Бургас с двоен капацитет за пътници и товари
Завършената модернизация на електрификацията на жп линията между Пловдив и Бургас ще увеличи двойно капацитета.
Модернизацията на тяговите подстанции е част от проект, финансиран от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”
(ОПТТИ) 2014-2020. Общата му стойност е приблизително 21 млн. лева, а обновените съоръжения осигуряват
електрозахранването на 145-километровия участък между гр. Кермен и гр. Бургас.
След завършването на тягови подстанции (ТПС) Ямбол, Карнобат и Бургас, увеличаваме двойно електрозахранването и
капацитета на жп линията между Пловдив и Бургас, е заявила ръководителят на програмата Галина Василева, цитирана от
пресцентърът на Министерство на транспорта.
“Тези съоръжения са само част от по-мащабен проект за модернизация на жп линията от Пловдив до Бургас, който включва
още обновяване на няколко жп отсечки и нови системи за сигнализация и телекомуникации”, е посочила Галина Василева
по време на официална церемония за откриване на трите обекта вчера в Ямбол. Тя е допълнила, че в момента се изпълнява
втория етап на проекта, на индикативна стойност над 700 млн. лева от ОПТТИ и включва над 30 договора за изпълнение
на различни дейности. “Първата фаза на проекта беше стартирана от министър Ивайло Московски, като ръководител на
ОП “Транспорт”.
Друг обект, който е бил открит днес, е модернизираната железопътна отсечка Стралджа – Церковски, която също е част от
направлението Пловдив – Бургас. Осигуреното финансиране за този жп участък, по линия на ОПТТИ, е 4,2 млн. лева, а
средната скорост на трасето е 145 км/ч. По думите на Галина Василева това е първата рехабилитирана отсечка, която
откриваме в този програмен период, а през следващата година се очаква да бъде завършен и участъкът Скутаре – Оризово,
с дължина 26 км.
√ 40% от вносното мляко с лошо качество
40% от млякото, което се внася у нас, е с лошо качество. Това заяви след участието си в блицконтрола в ресорната
парламентарна комисия земеделският министър Румен Порожанов.
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По думите му то не е за изхвърляне и може да се вложи за направата на млечни продукти с дълъг срок на зреене. „В тази
връзка съм препоръчал на организациите на бранша да си направят отраслов стандарт, който доброволно да спазват“, каза
той. Според него това е един от начините да се намалят доставките от чужбина на мляко с ниско качество. На въпрос от
кои страни внасяме основно мляко той посочи Унгария и Румъния и припомни случаят с хванатата по Великден партида от
Гърция. От южната ни съседка обаче импортът на мляко бил малък.
Земеделският министър съобщи още, че в понеделник ще бъдат обявени всички резултати от направената проверка на
вносни храни за двоен стандарт. Преди 5 дни той информира, че междинните резултати от проверката на 60 храни от
западни производители, които се предлагат както у нас, така и в останалите страни от ЕС, са показали, че вносното детско
пюре и италианските макарони у нас се продават на двойно по-високи цени, отколкото в магазините в Западна Европа. По
думите му данните сочат още, че по-скъпо се продават около 40% от изследваните храни за двоен стандарт в България
спрямо страните, откъдето са внесени.
На въпрос за съдържанието на хидрогенизирани немлечни мазнини в млечните продукти Порожанов припомни, че
използването им не е забранено, но е задължително наличието им в храните да бъде изрично изписано на етикетите им и
потребителите да бъдат информирани.
По време на заседанието на комисията земеделският министър каза, че Българската агенция по безопасност на храните е
спряла разрешенията за използване на пестицидите от групата на неоникотиноидите и това ще е от полза пчеларите
Според него най-вероятно част от земеделските производители ще са недоволни, но въпросният химикал с години остава
в почвата и се натрупва и в цветовете на растенията, от където се поразяват и пчелите.
Economic.bg
√ 450 учители ще се учат на дигитални умения с помощта на Google.org
Дигиталната национална коалиция стартира проекта e-start@school в Северозападна България заедно с Google и МОН
450 учители от 200 основни училища в Северозападна България ще бъдат обучени как да внедрят технологичните иновации
в методите си на образование. Това ще се случи в рамките на проекта e-start@school на Дигиталната национална коалиция
(ДНК), с помощта на Фондация Google.org и Министерство на образованието и науката (МОН). Вчера трите страни
подписаха официално споразумение за това.
„Финансирането идва от Google.org и то е в размер на 300 хил. долара. Проектът е с продължителност от 12 месеца, в
рамките на които ние ще обучим около 450 учители да прилагат технологични решения в клас“, уточни основателят на ДНК
Гергана Паси пред Economic.bg.
Проектът цели да намали риска от късен дигитален старт за децата в най-бедния регион на Европейския съюз (ЕС) –
Северозападна България. Той не е избран случайно, предвид неравния достъп до образование и ресурси за младежите.
Много от учениците там нямат възможност да използват съвременните продукти и услуги на цифровия свят.
Проучванията сочат, че Северозападна България не само е регионът с най-ниски доходи, но и регионът с най-ниска
технологична готовност. Половината от местното население например никога не е използвало компютър, а 50% от
домакинствата нямат достъп до интернет.
Липсата на умения обаче е предпоставка за трудна и недобра реализация на пазара на труда. Прогнозите сочат, че през
2020 г. 90% от работните места ще изискват такъв тип познания.
Любопитна е и статистиката, според която 65% от професиите, които ще упражняват настоящите първокласници, все още
не съществуват и ще възникнат през идните 20 години вследствие на бурното развитие на дигиталните технологии.
В опит да помогне за по-доброто цифрово образование на подрастващите проектът e-start@school насочва вниманието си
към най-важната брънка по веригата – учителите. Идеята е първо да се обучат те, за да могат след това в класната стая да
преподават по адекватен на съвремието начин.
450-те учители, които се очаква да се обучат в рамките на инициативата на ДНК ще са от областите Видин, Монтана, Враца,
Плевен и Ловеч. Те ще бъдат избрани от най-малко 70% от училищата в тези населени места, така че да се достигне до наймалко 20 000 ученици. Въпросните преподаватели ще бъдат обучавани от свои колеги от цяла България, които вече са
постигнали добри дигитални умения.
Въпросните обучители ще бъдат набрани чрез конкурса „Дигитален посланик в час и клас (2018)“. "През този национален
конкурс искаме да намерим учителите, които вече използват иновативни технологични решения в преподаването и да
използваме най-добрите от тях за стимулиране на онези, които все още не ги използват", каза Гергана Паси и обясни, че
„човешките ресурси са като природните – трябва да ги дълбаеш“. Според нея смисълът на всичко това е учители да
преподават опита си на учители, а не това да се прави от външни хора.
Важната роля на училите открои и Стюард Маклафи, старши регионален мениджър на Google.org. „Компютърните науки
стават част от учебната програма и ние трябва да се подготвим за това кой ще ги преподава на децата“, изтъкна той.
Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 24:00 часа на 24 май 2018 г. на сайта на проекта.
"В началото и края ще бъдат направени социологически проучвания, за да засечем от какво ниво цифрови умения
стартираме и до какво ще го доведем за една година“, каза още Паси.
По нейните думи ролята на МОН е ключова от гледна точка на самите учители, че това е проект, подкрепен от ресорното
ведомство. Също така идеята е тези учители, които минат през обучителните курсове, да получат и съответните кредити,
така че да имат допълнителна мотивация, в това число финансова.
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EconomyNews.bg
√ 1.6 пъти ръст на средния доход у нас
Общият доход средно на лице от домакинствата нарасна през 2017 година с 8,1% спрямо година по-рано, достигайки 5 586
лева, като за последните десет години (между 2008 и 2017 г.) средните доходи в България се увеличиха 1,6 пъти, показват
данни на Националния статистически институт (НСИ).
Реалните доходи (отчитайки инфлацията) нараснаха през 2017 година с 5,5% спрямо година по-рано, като спрямо 2011
година те се повишиха с 142%.
Доходът от работна заплата се повиши през 2017 година с 8,2% на годишна база до 3038 лева, нараствайки с 67,3% спрямо
2008 година. В същото време доходите от пенсии се повишиха спрямо годината по-рано с 3,3% до 1479 лева и нараснаха с
82,6% спрямо десет години по-рано. Доходите от самостоятелна заетост се повишиха спрямо 2016 година с 18,2% до 377
лева и нараснаха с 38,6% спрямо 2008 година.
В структурата на общия доход през 2017 година с най-висок относителен дял е работната заплата (54,4%), увеличавайки с
0,1% спрямо 2016 година и с 2,5% спрямо 2008 година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за
безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29,9% от общия доход на
домакинствата през 2017 година, като относителният дял на доходите от пенсии е 26,5% от общия доход на домакинствата,
което е с 1,2% по-малко спрямо 2016 година и с 3,4% повече спрямо 2008 година.
През 2017 година домакинствата в България са изразходвали средно 5217 лева, което е повишение с 9,7% спрямо
предходната година, като за последните десет години разходите са се увеличили 1,6 пъти.
Разходите за храна и безалкохолни напитки през миналата година са в размер на 1537 лева средно на лице от домакинство,
или със 7,4% повече спрямо 2016 година и с 31,7% спрямо 2008 година. Жилищните разходи (за вода, електроенергия,
горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за миналата година са били в размер на 987 лева, нараствайки с
15,3% на годишна база и със 74,7% спрямо десет години по-рано.
Разходите за транспорт и съобщения пък се увеличават през 2017 година със 7,3% на годишна база до 575 лева и с 54,4%
спрямо 2008 година, докато средните разходи за данъци и социални осигуровки са в размер на 648 лева, нараствайки с
16,3% спрямо 2016 година и близо три пъти спрямо 2008 година.
Novini.bg
√ Германия е в топ 3 на входящите ни пазари за туризъм
Утвърждаваме България като целогодишна дестинация, а Германия е в топ 3 на входящите ни пазари. Това заяви
министърът на туризма Николина Ангелкова по време на работна среща с главния изпълнителен директор на групата TUI
Фридрих Юсен.
„Работим за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация, като залагаме на дигиталния
маркетинг и интернет комуникациите“, посочи министърът. Двамата с Юсен разговаряха в рамките на срещата на
министрите на туризма от Г20 в Буенос Айрес, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
„Важен приоритет е разширяването на крилата на сезона. Затова създадохме 8 културно-исторически дестинации, а сега
завършваме 12 винено-кулинарни и 8 балнео- и СПА, с което целим да привлечем повече посетители извън активните
месеци за пътуване“, подчерта министър Ангелкова.
Тя съобщи, че Германия е в топ 3 на водещите пазари за входящ туризъм в България. През 2017 г. германските туристи у
нас са били повече от 870 хил. и броят им е нараснал с 5,3 на сто спрямо 2016-а. Много добри са показателите и за този
зимен сезон. За периода декември 2017–февруари 2018 г. посещенията на германски туристи в страната ни са 41 804, като
ръстът спрямо декември 2016–февруари 2017 г. е 7%, допълни министър Ангелкова.
“България е постоянно разрастващата се туристическа дестинация”, подчерта Фридрих Юсен от своя страна.
В. Сега
√ ЕК предлага задължителни пръстови отпечатъци в личните карти
ЕК предлага пръстовите отпечатъци да станат задължителни в личните карти на гражданите на Евросъюза като поредната
мярка в борбата срещу фалшификацията на документи, съобщава евродепутатът Емил Радев пред БНР.
"Днес около 80 милиона европейци имат карти за самоличност, които са без биометрични данни, които не са машинно
четими. С предложението се цели да се предостави възможността терористи и престъпници да използват подправени
документи, да влизат в ЕС от държави извън него.", обяснява той.
Радев каза, че идеята не цели въвеждане на лични карти, в страните където те не са задължителни, а модернизиране на
съществуващите документи. Относно евентуалните срокове евродепутатът каза:
"Европейските граждани, които имат машинно четими документи, до изтичане на срока им, а именно 5 години, ще се
запазят, а такива, които са на хартия, както са италианските, ще трябва да се сменят в рамките на 2 години."
Емил Радев обясни, че три държави членки са с лични карти без зона за машинно четене, 7 са с документи без чип, а 13 не
включват никакви биометрични данни в тях. В това отношение България е с достатъчно високи стандарти.
√ Френският президент се обяви за нови данъци в ЕС
Не е дошло времето Западните Балкани да влязат в общността, смята Макрон
Евроданъци върху дигиталната икономика и въглеродните емисии като мерки за самофинансиране на ЕС поиска френският
президент Еманюел Макрон от трибуната на Европарламента по време на пленарната сесия в Страсбург. Той представи
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визията си за бъдещето на Европа пред евродепутатите и участва в дебат с тях по въпроса. Макрон смята, че новите налози
са добър начин за самофинансиране на ЕС след излизането на Великобритания от общността. Въглеродният данък ще
допринесе за борбата с климатичните промени, обясни идеята си той. Макрон изрази готовност Франция да увеличи своята
вноска в евробюджета.
За по-голяма евроинтеграция и за европейски суверенитет призова още френският президент Еманюел Макрон от
трибуната на ЕП. "Не искам да бъда от поколение на сомнамбули", подчерта той, като настоя за реформи за по-голямо
сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, за ускоряване на цифровизацията. Макрон смята,че ЕС се нуждае от
нова програма за интеграция на бежанци и мигранти, като тя трябва да предвижда финансово подпомагане за найзасегнатите страни.
"Демократичният модел, който ни обединява, е уникален в целия свят", заяви той и разкритикува национализма и
популизма. Макрон, който беше посрещнат в пленарната зала от крайнолевите евродепутати с плакати "Спрете войната в
Сирия", подчерта, че " на фона на авторитаризма, който ни заобикаля навсякъде, отговорът на авторитарната власт е
властта на демокрацията". За френския държавен глава "европейската демокрация е нашият най-добър шанс". В дебата с
евродепутатите той защити операцията в Сирия.
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер приветства Макрон и обяви, че "истинската Франция се завърна".
ПОЗИЦИИ
ЕС не трябва да приема нови членове, докато интеграцията не се задълбочи и реформите не се изпълняват, заяви Макрон.
Той подчерта, че "иска да бъдат приети страните от Западните Балкани в европейския проект, но времето за тяхното
членство все още не е дошло". ЕС трябва да приеме в редиците си шестте държави от Западните Балкани, за да се избегне
риска от нова война в региона, заяви Юнкер в слово след речта на Макрон.
Profit.bg
√ Ръстът при петрола оскъпи акциите на ресурсните компании
Акциите на ресурсните компании поскъпват днес в Азия, като цените на петрола достигнаха най-високите си нива от края
на 2014 г. и предизвикаха оскъпяване на суровините.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 29 цента, до 73.77 долара за барел, след като вчера цената скочи с 2.7%.
Щатският лек суров петрол се оскъпи с 26 цента, до 68.73.
Скокът дойде след появилата се информация, че Саудитска Арабия би се радвала, ако цената на петрола се покачи до 80
или дори 100 долара за барел - признак, че Рияд няма да търси промени в споразумението за ограничаване на
производството.
Скокът в цената на петрола е комбиниран с опасенията, че санкциите срещу Русия може да засегнат доставките на други
суровини и да „подпалят“ целия сектор. Цените на алуминия достигнаха най-високите си нива от 2011 г.
Лихвата по двегодишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.43%, което за последно бе достигнато през 2008 г.
Акциите на ресурсните компании бяха големите победители днес, изтласквайки основния австралийски индекс с 0.6%
нагоре. Японският Nikkei добави 0.6%, като ръстът бе оглавен от акциите на компаниите за основни материали, които
отчетоха повишение от 2.9%.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.8%, като енергийният сектор добави 2%. Фючърсите на щатския
индекс S&P 500 отчитат повишение от 0.1%.
Уолстрийт също отчете сериозен ръст на енергийните и промишлените индекси, въпреки че той бе неутрализиран от
слабото представяне на компаниите за потребителски стоки и финансовите компании.
Акциите на IBM поевтиняха със 7.5%, което се отрази най-сериозно на S&P 500, след като тримесечните резултати на
компанията не оправдаха очакванията на Уолстрийт.
Dow Jones затвори вчерашната сесия с понижение от 0.16%, докато S&P 500 се повиши с 0.08%, а Nasdaq добави 0.19%.
На валутните пазари доларът продължава да се движи в рейндж, като доларовият индекс се повиши леко до 89.647 пункта.
Доларът поскъпна до 107.40 йени, но остана под достигнатия наскоро връх от 107.78.
Еврото се търгуваше срещу 1.2384 долара, близо до върха за седмицата от 1.2413.
Австралийският долар понесе кратскосрочен удар, след като данните за заетостта през март не оправдаха очакванията и
броят на заетите се е увеличил с едва 4 900.
Британският паунд ближе рани при ниво от 1.4195 спрямо долара, след като данните за инфлацията във Великобротанията
накараха пазара да преосмисли вероятния темп на вдигане на лихвите от страна на Централната банка на Англия.
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