Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
dir.bg/business/ikonomika
√ Бизнесът: Без държавни поръчки за студенти по икономика и право
Приемът се преструктурира в полза на бизнеса, твърдят от просветното ведомство
Повече от половината ни висшисти не работят по специалността си. Вместо това заемат позиции, за които дори не се
изисква диплома от университет, съобщават от АИКБ.
Според прогнозата близо половината от кандидатстващите тази година зрелостници ще запишат специалност, която в
бъдеще няма да е потребна за пазара на труда заради пренасищане от кадри. Вместо това остра нужда ще има от
математици, инженери и специалисти в металургията.
За да не се стига до разминаване между търсене и предлагане, работодателите настояват за драстично съкращаване с наймалко 1/3 на местата в неприоритетните направления.
Бизнесът настоява държавата да плаща само за обучението на студентите, които ще са нужни на индустрията.
"Тези млади хора, които желаят да учат други науки, дисциплини и специалности, за които няма реализация на пазара на
труда би следвало да си заплащат сами висшето образование", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Приемът се преструктурира в полза на бизнеса, твърдят от просветното ведомство, но това отнемало време.
"60% близо сме намалили държавно финансирания прием в направление "администрация и управление", над 50% в
направление "икономика", обяснява министър Красимир Вълчев.
Университетите увеличават местата в приоритетните специалности. Модата обаче била друга.
"Има едно царящо мнение, че инженерите и машиностроителите ходят със сини престилки, омазани до уши с масло и грес,
това въобще не е вярно. Но все пак в мислите на кандидат-студентите това нещо витае", разказва ректорът на ТУ-София
проф. Георги Михов.
И още една идея на работодателите - държавата да покрива изцяло обучението на студента, ако той гарантира, че след
завършване ще остане да работи у нас. Твърде крайна мярка, смятат студентите.
По данни на бизнеса от началото на прехода хазната е дала близо 25 милиарда за обучение на висшисти, които в момента
работят зад граница.

Важни обществено-икономически и политически теми
debati.bg
√ Работодатели, синдикати и граждански организации за сближаването на Западните Балкани
Конференция за икономическото и социално сближаване в региона на Западните Балкани ще събере работодателски,
синдикални и граждански организации с други интереси в София на 15 май.
Конференцията е организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Програмата за техническа
помощ и обмен на информация на Европейската комисия, с подкрепата на Българското председателство и на българския
Икономически и социален съвет (ИСС).
На конференцията ще бъдат обсъдени перспективите на европейската интеграция в региона, икономическото и
социалното сближаване между страните от Западните Балкани както и правата и овластяването на уязвимите групи хора в
региона. Събитието предшества срещата на върха ЕС – Западни Балкани. Очаква се основните изводи от конференцията да
бъдат представени на националните власти и на европейските институции.
Конференцията ще открие заместник-министър председателят на България и външен министър Екатерина Захариева. В
дискусиите ще вземат участие представители на европейските и българските институции, представители на граждански
организации от всички държави от Западните Балкани, дипломати, експерти и др.
Председателят на секция „Външни отношения” на ЕИСК Диляна Славова, член и на българския ИСС, и проф. Лалко Дулевски
– председател на ИСС, ще участват в дискусиите заедно с другите членове на ИСС.
БНТ
√ Google ще развива цифровите умения на 15 000 българи
„Гугъл“ започна програма за развитие на цифровите умения на граждани и предприемачи в България.

1

С нея технологичният гигант ще разшири т.нар. проект „Дигитален гараж“, който досега беше само във виртуален формат.
Премиерът Бойко Борисов и представители на „Гугъл“ обявиха началото на инициативата.
На безплатни работилници в 37 града една дузина специалисти ще подобрят дигиталните познания на 15 000 българи.
Срокът е една година. Обучението е насочено към малките и средни предприятия, за да им помогне да се възползват от
новите технологии.
Бойко Борисов - министър-председател на България: Светът върви в тази посока и то с толкова ускорени темпове, че ние
не можем дори да ги асимилираме. Всички ние трябва да се променяме и най-вече ако искаме да сме конкурентоспособни
на пазара.
А пазарът ще става все по-зависим от технологичния прогрес.
Анете Крьобер-Риел - ст. директор Публични политики и връзки с правителствата, „Гугъл“: През следващите 10-15 години
автоматизацията ще промени работната среда. Ще бъдат създадени 21 милиона нови работни места. А 90 процента от
всички работни места ще изискват поне основни цифрови умения.
Ева Майдел - евродепутат от ЕНП и ГЕРБ: В цяла Европа близо 44 процента от хората нямат дигитални умения. Така че всяка
една държава имаме нужда от по-голямо обучение в тази посока.
През март Гугъл обеща до 2020 година да помогне на 1 милион европейци да си намерят работа или да постигнат бизнес
растеж.
√ Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с испанския си колега Мариано Рахой
Министър-председателят на Испания Мариано Рахой пристига днес на двудневно посещение у нас по покана на премиера
Бойко Борисов, съобщиха от правителствената пресслужба.
Разговорите между правителствените ръководители ще се състоят във вторник, а резултатите ще бъдат представени на
пресконференция.
В сряда Рахой ще участва в работната вечеря на лидерите на държавите членки на Европейския съюз.
√ Финансовата рамка на ЕС ще бъде приета трудно, заяви вицепремиерът Захариева
В Брюксел българският външен министър предупреди, че многогодишният бюджет на ЕС за след 2020 година ще бъде
приет трудно, защото между държавите съществуват сериозни различия, а той се приема само с пълно единодушие.
Екатерина Захариева председателства заседание на Съвета по общи въпроси в Брюксел.
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Доста амбициозно е предложението и желанието на
Комисията да се постигне споразумение и да се приеме бюджетът преди следващите европейски избори. Ние като
председателство ще положим всички усилия и всяка седмица от тук нататък, след предложението на Комисията и след
днешния съвет, ще организираме работни групи на експертно ниво, в които да започнат обсъжданията. Но от европейските
лидери на съвета през юни зависи дали ще се опитат и дали ще положим всички усилия да приемем бюджета до средата
на следващата година преди европейските избори.
√ Конференция за eвропейското бъдеще на транспорта ще се проведе в София
Международна конференция за "Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа" ще се проведе в
София. Тя е организирана от Съюзът на международните превозвачи, а основна тема ще са предложените промени в
европейското законодателство за превози на товари.
financebg.com
√ Всеки шести българин пазарува онлайн
През последните пет години делът на
пазаруващите от всички онлайн потребители
нараства с бързи темпове, но в България
потенциалът е все още много голям. Данните,
представени от УниКредит Кънсюмър
Файненсинг, показват, че към края на
миналата
година
27%
от
онлайн
потребителите и 18% от всички българи са
пазарували от сайтове и онлайн магазини.
Това обаче все още е далеч от средното ниво
за ЕС, където близо 70% от всички онлайн
потребители са и купувачи.
„Клиентското изживяване при онлайн
пазаруването е ключов фактор и включва
всички компоненти – бързина, лесен достъп
и сигурност. Това е сегмент от пазара, който
ще расте с бързи темпове и затова ние, с
помощта на нашите клиенти, разработваме нови услуги, които да ги улеснят значително“, коментира Левон Хампарцумян,
председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк по време на събитие за медии.
Тенденцията на увеличение на дела на онлайн покупките налага и необходимостта от по-бърз и лесен достъп до
финансиране. Затова от УниКредит Кънсюмър Файненсинг от края на миналата година предлагат изцяло онлайн процес по
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кандидатстване и усвояване на стоков кредит. Новият продукт се приема много добре от потребителите, защото
значително облекчава традиционното отпускане на кредит, при което кредитополучателите трябваше да подписват
договори на хартия.
„Онлайн пазарът е нараснал повече от 2 пъти за последните пет години. Това изисква улесняване на процеса по онлайн
пазаруването и ние от УниКредит Кънсюмър Файненсинг работихме в тази насока. Затова се радваме, че можем да ви
представим вече работещ напълно онлайн процес за кандидатстване на стоков кредит“, каза Ивайло Главчовски, главен
изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг. Той обясни, че онлайн кандидатстването за стока на
изплащане е процес, разработен изцяло на база на комуникация с клиенти и тяхното желание за съответното клиентско
преживяване онлайн. До момента този процес траеше близо седмица затова повечето хора избираха наложения платеж
при онлайн пазаруване.
„Сега обаче УниКредит Кънсюмър Файненсинг предлага структуриран, бърз, лесен, прозрачен и безопасен процес за
онлайн финансиране на стоков кредит.
Избирайки тази опция клиентът вижда
лихвените проценти, оскъпяване и общите
условия, за да е напълно наясно със договора.“,
обясни Главчовски.
„Новият процес е в полза на природата, защото
пести отразяването на 24 дървета на годишна
база, тъй като „подписването на договор“
реално е потвърждение по имейл“, допълни и
Екатерина Кирилова, главен търговски директор
на УниКредит Кънсюмър Файненсинг.
Кой взима стоков кредит онлайн?
Данните на УниКредит Кънсюмър Файненсинг
показват, че най-често с онлайн кредит
пазаруват семейни мъже, на възраст между 30 и
39 години и среден доход над 1000 лв., които
работят на постоянен трудов договор.
Покупките, които правят, са на средна стойност
864 лв.
Какво се купува с кредит в България?
От физическите магазини клиентите най-често взимат на изплащане мобилни телефони, домакински електроуреди и черна
техника, като трите категории са с относително еднакъв дял от около 20% от всички покупки. Изборът от стоки, които се
финансират с кредит при пазаруване онлайн, е сходен – компютрите, черната техника и мобилните телефони са
фаворитите тук.
Според статистиката на УниКредит Кънсюмър Файненсинг засега делът на покупките онлайн с кредит е сравнително малък
в сравнение с този във физическите магазини, но очакванията на експертите са това да се промени, благодарение и на
новата изцяло онлайн услуга. В момента на
изплащане се купуват една четвърт от стоките във
физическите магазини, а половината се плащат в
брой. За сравнение – 5% от броя покупки онлайн се
финансират с кредит. Делът на плащанията с карти
обаче е еднакъв – точно една четвърт от всички
покупки, информира infostock.bg.
Българите предпочитат български онлайн
магазини
Потребителите в страната все още предпочитат да
пазаруват от български онлайн магазини – близо
90% купуват именно от такива. Така, успоредно с
увеличението на онлайн купувачите расте и броят
на онлайн магазините. За последните осем години
броят на купувачите се е утроил и вече всеки шести
българин пазарува онлайн. За същия период броят
на българските онлайн магазини е нараснал четири
пъти до близо 4 500. Тенденция в последните
години е да се купуват по-скъпи стоки онлайн.
Дарик Нюз
√ Влиза в сила забраната за строителство по Черноморието
От днес до 1 октомври се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на
комплексите „Златни пясъци“, "Св. Св. Константин и Елена“, КК „Чайка“, КЗ „Прибой“, курортна зона - местност
„Манастирски рид“ със заповед на кмета на Община Варна.
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Спира се и достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали
в комплексите. Изключение се допуска за неотложни аварийно-ремонтни дейности.
За нарушаване на заповедта физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци
и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 10 000 лева до 50 000 лева.
√ КЗК: Въвеждане на минимални цени за хотелите би ограничило конкуренцията
Комисията за защита на конкуренцията смята, че определянето на минимални цени при категоризираните места за
настаняване би ограничило ценовата конкуренция между хотелите. Антимонополният орган е приел становище относно
съответствието с правилата на конкуренцията на предложение на Министерството на туризма за създаване на минимални
цени при категоризираните места за настаняване, съобщиха от комисията.
Минималните цени не могат да бъдат гаранция нито за качество, нито за спазване на изискванията за съответната
категория хотели, нито че хотелиерите биха инвестирали тази допълнителна печалба в повишаване на качеството на
предлаганите услуги.
Цените за настаняване зависят от много други фактори, освен категорията, поради което е практически невъзможно да
бъде определена една минимална цена за категория, която да е адекватна за всички случаи. Най-добрият начин за
определяне на цените е това да става в резултат на естествените пазарни механизми, които отразяват пресечната точка
между търсенето и предлагането.
Предоставените от министерството данни за заетостта на хотелите показват постоянно и значително незапълване на
капацитета на местата за настаняване и са индикация за наличие на свръхпредлагане. Ефективната конкуренция не
означава поддържане на неефективни участници на пазара. Целта на конкуренцията е да се стимулира ефективността чрез
предлагане на по-качествени услуги на по-ниски цени с цел привличане на повече клиенти, отбелязват от комисията.
Поддържането на неефективни хотели не би следвало да бъде за сметка на потребителите. Освен това, много е вероятно
определянето на минимални цени да доведе до отлив на туристи и съответно да постигне точно обратния на търсения
ефект, а именно понижаване на приходите на хотелите, смятат от антимонополния орган.
КЗК смята, че определянето на минимални цени при категоризираните места за настаняване не може да постигне нито
една от преследваните регулаторни цели, а в същото време съществуват други механизми, с които те да бъдат постигнати,
без да се ограничава конкуренцията. Високо качество на предлаганите услуги по настаняване може да бъде осигурено чрез
контрол по отношение на спазването на изискванията за съответната категория. Важно значение за противодействие на
т.нар. сив сектор се очаква да има бъдещата Единна система за туристическа информация, даваща възможност за обмен
на данни в реално време по защитени канали между туристическото министерство, НАП, МВР, общините и хотелските
рецепции. По отношение на предлагането на цени под себестойност са приложими съответните разпоредби от Закона за
защита на конкуренцията, обясняват от КЗК.
√ Китайските концесионери оглеждат пловдивския аеропорт, искат нова жп връзка
Китайските инвеститори от Хайнан идват днес на оглед на летище Пловдив. Кметът Иван Тотев уточни, че интересът към
аеропорта на спечелилите концесията на съоръжението е много голям.
По думите на градоначалника, те искат спешно да стартират заложените в концесионния договор дейности.
Освен това, китайският концесионер настоява да се изгради жп линия, която да свързва летището със съществуващия сега
релсов път Пловдив-Асеновград.
Тотев подчерта, че е много важно освен като карго, летището да се развива и като гражданско.
Припомняме, че в събота в града под тепетата министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ивайло Московски съобщи, че до един месец се очаква решение на Комисията за защита на конкуренцията, след което ще
бъде подписан договорът с избрания концесионер на пловдивския аеропорт.
В. “Марица“
√ Пловдив и Одрин чертаят обща икономическа карта
Градът под тепетата става важен център по пътя на коприната Китай-Турция-Англия
Икономическите взаимоотношения между Пловдив и Одрин ще се очертаят в своеобразна пътна карта, която предстои да
се парафира до дни. Това ще засили социалните и културни контакти между двата града, съобщи валията (областният
управител) на Одрин Гюнай Йоздемир пред журналисти от България и Анадолската агенция.
Както "Марица" писа, почетният консул на Турция в Пловдив Хюсейин Ергани инициира медийна визита на 5 и 6 май в
Одрин по случай ромските празници Какава и Хъдърлез - част от културно-историческия календар на ЮНЕСКО. Освен с
валията срещи се проведоха с кмета на голяма община Одрин Реджеп Гюркан и с директора на Дирекция „Култура и
туризъм“ към областната администрация Ахмет Хаджъоглу.
Г-н Гюнай Йоздемир подчерта, че след Разград и Ямбол Пловдив ще е следващият български град, с който Одрин ще си
партнира успешно. Той отчете важната логистична позиция на Пловдив по отношение на пътната и железопътната мрежа.
Коментира предстоящо отваряне на оферти за проект за изграждане на скоростна жп отсечка между Одрин и Истанбул.
Желанието от турска страна е влакът-стрела да продължи пътя си до София.
Така всички стоки, тръгващи от 20-милионния мегаполис и от Одрин, ще достигат бързо до Пловдив. На граничната гара
на контролно-пропускателния пункт Капъкуле, до Капитан Андреево, ще се направи внушителна инвестиция за
модернизиране. Скоростните влакове ще се обслужват по две линии, а трета ще е специално за товарните влакове.
Валията на Одрин каза, че премиерът ни Бойко Борисов също е изразил желание за засилване на комуникацията със София.
Така столицата ни може да стане част от пътя на коприната, който тръгва от Китай, минава през Истанбул и стига до Лондон,
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а това ще изведе Пловдив на много важна позиция. Относно проблема с километричните опашки от тирове от двете страни
на границата г-н Гюнай Йоздемир уточни, че ще се разреши с изграждане на подходяща инфраструктура.
Той изрази задоволство, че Пловдив е избран за културна столица през 2019 г. Подчерта, че културните връзки между двата
града ще продължат да се развиват динамично. На среща с областния управител на Пловдив Здравко Димитров са
постигнати договорености за общи културни инициативи, които ще се подкрепят от двете общини. Една от идеите е да се
направи Ден на Пловдив в Одрин. Ако това се съчетае с огромния туристически поток през уикенда там, който за двата дни
е около 50 хил. гости, ще е добра възможност туристите на място да се запознаят с Пловдив.
√ БДЖ помага на абитуриенти в неравностойно положение
БДЖ помага на абитуриенти осигурявайки им безплатно пътуване.
На 15-и и 16-и май „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД ще осигури безплатно пътуване до София на абитуриенти в
неравностойно положение и техните ръководители. Инициативата се осъществява съвместно с Асоциация „Милосърдие –
майка Мария”, която всяка година организира благотворителен абитуриентски бал в столицата.
Националният железопътен превозвач участва вече над двадесет години в благородната кауза, осигурявайки превоза за
абитуриентския бал на младежите в неравностойно положение.
Абитуриентите, израснали без родителски грижи, ще пътуват с влак от Стара Загора до София. След абитуриентския си бал,
младите хора ще се приберат до Града на липите, ползвайки отново железопътен транспорт.
Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД за пореден път подкрепя инициативите за социална адаптация и интеграция на
децата, лишени от родителска грижа, на които трябва да бъде дадена възможност да живеят в равностойно положение и
да заемат своето достойно място в обществото.
Starozagorci.com
√ Представят възможности за финансиране на бизнес идеи на старозагорски младежи
На 17 май от 10,15 часа в залата на Комплекс «Форум» Областен информационен център – Стара Загора организира
провеждане на информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране чрез Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ в Стара Загора и Казанлък.
Представители на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и финансовите посредници ще предоставят
информация за финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и предстоящите финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.
Финансовите инструменти (ФИ) се използват в България за първи път през предходния програмен период 2007-2013 г. чрез
инициативата „JESSICA“ за градско развитие и инициативата „JEREMIE“ за финансиране на МСП. ФИ представляват
специализирани финансиращи схеми, които ще играят все по-голяма роля в бъдеще, като все по-голяма част от бюджета
на ЕС се заделя за тях.
Събитието е насочено към представители на бизнеса и активни млади хора от региона, търсещи възможности за
реализиране на своите бизнес идеи.
√ Община Стара Загора отчете ръст в местните приходи
Към 31.12.2017 година от общо планирани приходи в размер на 117 302 299 лв., Община Стара Загора отчита 113 830 229
лв., което е 97.04% изпълнение на планираното.
Планираните приходи за държавни делегирани дейности са 62 843 792 лв., а са отчетени 60 067 029 лв, или изпълнение
95.58%. Малко по-високо - 98.72% , са отчетените приходи за местни дейности - 53 763 200 лв, при план 54 458 507 лв.
Това съобщи по време на публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за
средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година главният финансист Цанка Ганева.
На представянето в зала „П.Р.Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Таньо Брайков, зам.кметът Иванка Сотирова, народният представител Радостин Танев, общинтски съветници и експерти от общинската
администрация.
Общо Местните приходи за 2017 г. бележат ръст от 1.02%. При планирани 41 244 420 лв., са отчетени 42 312 358 лв. Ръст
от 1.01 на сто има в местните приходи от имуществени и други данъци към 31.12.2017 г. Те са в размер на 19 373 553 лв.,
при план 18 780 000 лв. същият е ръстът при Неданъчни приходи в т.ч. /продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби,
концесии и др. – събрани са 22 938 805 лв. при план 22 464 420 лв. Тези положителни резултати са постигнати при
максимален обем събираемост, като се има предвид, че за поредна година данъци и такси, едни от най-ниските в страната,
не са увеличавани, акцентира Цанка Ганева.
Най-голямото разходно перо в бюджета на община Стара Загора за 2017 г. е за образование – 40,12% или над 44,5 млн.лв.
След нея с 25,1 % са средствата, отделени за чистота и поддръжка на общи площи и инфраструктура, а над 12% са
изразходвани за здравеопазване и социални дейности. Няма социална дейност , която да не е развита в Община Стара
Загора, изтъкна по време на представянето гл.финансист Цанка Ганева, която уточни, че тези дейности през 2017 г. са
дофинансирани с над 57 млн. лв. от средствата на общината.
Общо 23 171 438 лева е отделила през 2017 г. Община Стара Загора за жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда. От тях над 9 млн.лв са изразходвани за текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни
пространства - 9 181 285 лева. Други над 5, 3 млн.лева са изразходвани за основен ремонт и рехабилитация на улична
мрежа. Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 1 513 125 лева.
Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 438 272 лева.
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Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите
отпадъци и почистване на територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 946 993 лева.
За предоставената услуга по предварително третиране на битовите отпадъци са изразходвани 2 019 612 лева, стана ясно
още по време на отчета. Издръжката на общинските спортни бази и организирането на спортни прояви възлиза на 2 010
626 лева; оркестри и ансамбли - 626 692 лева, гробищен парк – 212 514 лева, зоопарк – 279 286 лева, опера – 323 150 лева,
осигуряване на дейностите по културата в общината 1 000 275 лева, издръжка на местни културни институти – 298 778 лева.
Със средства от държавен трансфер – 311 625 лева са изплатени субсидии за вътрешноградски и междуселищни
пътнически превози. Отчетените годишни разходи за персонал и текуща издръжка възлизат на 7 859 804 лева, в т. ч. на
звено „Общинска охрана“, контрол на обществения ред, контрол екология и чистота - 2 568 708 лева, приют за
безстопанствени животни – 116 829 лева, общински пазари – 287 633 лева, дейности по туризма – 123 607 лева, автогара
и звено за градска мобилност – 457 573 лева, за зимно поддържане на общински пътища – 292 081 лева, компенсации за
пътувания на пенсионери, хора с увреждания и учащи, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци
и табели, хоризонтална пътна маркировка – 1 864 924 лева.
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 114 300 лева, реално са усвоени 1 990 032 лв. или 94.12 %.
Неусвоените средства от целевата субсидия са заложени за изпълнение през 2018 година като преходни обекти съгласно
чл.129, ал.2 от ЗПФ.
За основни ремонти по селата през 2017 г. са изразходвани 145 638 лева, за рехабилитация и основен ремонт на сградния
фонд на училища и градини – 763 927 лева; за Домове за социални грижи и пенсионерски клубове – 165 687 лева,
реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Три чучура“- север – 1 816 595 лева; за основен ремонт и рехабилитация на
улична мрежа – 5 309 055 лева, за улично осветление – 333 738 лева; за ремонт на спортни бази – 814 039 лева и ремонт
на читалища – 97 466 лева;
Община Стара Загора е работила по 6 Оперативни програми през 2017 г., като в началото на годината е разполагала с 647
000 лв., а през годината са изразходвани 7 729 292 лв. от общо приходи по тях в размер на 15 235 785. Най-много от
средствата - 7 350 530 лв. са по ОП „Региони в растеж 2020“ Към 31.12.2017 г са били налични 7 506493 лв.
Към 31.12.2017 година Община Стара Загора обслужва дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на
последиците от форсмажорни обстоятелства в размер на 6 000 000 лева и дългосрочен дълг за 560 000 лева за плащания
по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (мостово финансиране) за реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван
П. Павлов“ и на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.
В. "Сега"
√ Такса "смет" докарва на общините над половин милиард лева
Имуществените данъци са най-важният приходоизточник за местните финанси
Новото строителство и повишените цени на имотите заедно с такса смет са сред основните източници на приходи за
големите общини.
Общините нямат достатъчно собствени приходи и разчитат предимно на средства от държавния бюджет. За миналата
година хазната е превела на местните власти 3.5 млрд. лв., а собствените приходи са били едва 2.2 млрд. лв. Тази
финансова зависимост от централната власт е опасна, защото траншовете от бюджета може да зависят от това дали
кметовете и мнозинството в местния парламент са близки до управляващите или не. Това става ясно от проучване на
Института за пазарна икономика по темата за фискалната децентрализация.
Авторите припомнят, че конституционните промени от 2007 г. дадоха възможност на общините да определят нивата на
местните данъци в определени коридори (минимални и максимални размери). Появиха се и нови местни налози например патентният данък, плащан от занаятчии - часовникари, обущари, ателиета за химическо чистене и т.н., мина към
общините през 2008 г. През 2011 г. бе въведен туристически данък, а през 2017-а - данък върху таксиметровите превози,
който обаче реално има ефект само в по-големите и курортните общини.
Всички тези стъпки имаха скромно влияние върху общинските бюджети, а след 2007 г. особено важни за местната власт
станаха еврофондовете. От ИПИ посочват, че тяхната роля се е засилила особено след 2011 - 2012 г., като на практика
европейските данъкоплатци финансират почти изцяло капиталовите разходи на българските общини - за пречиствателни
станции, модерни депа за отпадъци, ВиК мрежа, обновяване на улици и площади, училища, читалища, болници и т.н.
Все пак общините разчитат и на собствени приходи. За 2017 г. те са общо 2.2 млрд. лв. Разбивката показва, че
постъпленията от данъци са само 925 млн. лева, а лъвският пай - близо 1.3 млрд. лв., идва от неданъчни приходи. Подобно
е положението и за 2016 г. Всъщност тази структура е типична от дълги години, което значи, че всички стъпки за повече
данъчни правомощия и малки нови общински данъци са имали слаб ефект, посочват икономистите.
Разбивката на собствените данъчни приходи за 2016 г. - а те са общо 876 млн. лева, показва, че най-важен е данъкът върху
недвижимите имоти, известен и като "сграден" - 306 млн. лева. На второ място по значимост е налогът върху превозните
средства, донесъл на местните бюджети общо 281 млн. лв. Облагането на имуществени сделки е с почти същия принос 253 млн. лв. Тези три налога носят над 95% от всички данъчни приходи, а останалите имат дребно участие. Патентният
данък е осигурил 17 млн. лв. постъпления, а туристическият (облагането на нощувките в хотели, мотели, хижи, къщи за
гости) - 19 млн. лева.
Основният приходоизточник на общините се оказва такса смет. За 2016 г. тя е вляла в местните хазни с повече от половин
милиард - точната сума е 553 млн. лв. Далеч назад остават приходите и доходите от общинска собственост. Те са само 260
млн. лв., а ниската сума загатва, че местната власт би могла да управлява и по-добре своите имоти и предприятия.
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Изводът на ИПИ е, че приходите на общините са силно зависими от облагането на имуществото на фирмите и гражданите.
Става дума за данъците, които се събират от притежателите на имоти и МПС-та. На практика и таксата за битовите отпадъци
също е имуществен данък, защото общините продължават да я изчисляват на база на данъчна оценка на апартамента,
къщата, офиса, склада, ателието, цеха и т.н., вместо да отчитат колко боклук се изхвърля от съответния имот.
Ето защо не е чудно, че приходите в общинските бюджети зависят много от активността на имотния пазар. А тъй като
сделките в София и Варна и във Видинско и Разградско са твърде различни и като брой, и като ценови нива, и данъчните
приходи на общините са несравними. В София например данъчните постъпления достигат 20-25%, в по-малките областни
центрове те са в рамките на 10-15% от общинския бюджет, а в най-дребните общини падат до 5-6 процента. В същото
време рязко се открояват курортните общини, където от данъци идват цели 30-40% от общите постъпления.
Така се оказва, че много от големите градове и курортните общини все пак имат някаква финансова самостоятелност - те
разчитат повече на собствени приходи, тъй като стойността на имотите е висока, строи се повече, имотният пазар е силен
и има повече сделки с имоти, т.е. и повече данъци.
Но и тези по-еманципирани от централното финансиране общини не могат да посрещнат сами големите разходи за
инфраструктура. Дори София, която разполага с огромен бюджет, не може да финансира изцяло инвестиционната си
програма конкретно в новите квартали.
НАМЕРЕНИЯ И ОБЕЩАНИЯ
В последните месеци все по-често се повдига темата за промени при имуществените данъци - по отношение на данъчната
основа и на оценките на имотите. Дори да има такава реформа, тя едва ли ще реши финансовите проблеми на общините,
коментират от ИПИ. Авторите на проучването смятат, че е крайно време държавата да изпълни друго отдавна спрягано
намерение - всяка община да получава част от данъците върху доходите на хората, които живеят в нейните предели. Сега
всички приходи от подоходното облагане влизат в общия кюп на държавната хазна.
√ Правителството се готви да рестартира проекта „Белене“
Бойко Борисов настоя парламентът да отмени до юли мораториума върху строителството на централата
В края на миналата седмица вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с представители на Китайската ядрена
корпорация, която потвърди инвестиционния си интерес към проекта "АЕЦ "Белене".
Правителството окончателно е решило да рестартира проекта за изграждане на АЕЦ "Белене". Това стана ясно, след като
премиерът Бойко Борисов обяви, че до седмици кабинетът ще внесе в парламента предложение за отмяна на
мораториума върху строителството на втората атомна централа. Замисълът му е това да се случи преди срещата на
държавните и правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която ще се проведе
през юли в София.
Очевидната причина е потвърденият инвестиционен интерес на Китайската национална ядрена корпорация към проекта,
за което съобщи българското енергийно министерство миналата седмица. Управляващите гледат за финансиране и към
Русия. Днес енергийният министър Теменужка Петкова заминава на международния форум "Атомекспо", организиран от
руската държавна компания "Росатом", която неведнъж е била сочена от правителството като потенциален инвеститор. На
миналогодишното си участие на събитието Петкова сондира интереса на компанията да се включи в евентуалното
осъществяване на проекта. Възможно е "Белене" да бъде поставен неформално като тема и на предстоящата среща на
върха между ЕС и страните от Западните Балкани, след като наскоро Борисов лансира възможността централата да стане
"балкански проект".
Строежът на АЕЦ "Белене" беше замразен през 2012 г. по време на първия мандат на Борисов с аргумента, че липсват
необходимите финансови средства, за да бъде осъществен. През следващите години Борисов неведнъж лансираше
различни варианти за възможната реализация на проекта. Особено след като през 2016 г. Арбитражният съд в Женева
постанови, че България дължи 620 млн. евро на руската страна за произведеното досега оборудване за централата.
Досега българската държава е вложила около 3 млрд. лв. в построяването на площадката на централата, нейното
лицензиране и закупуването на ядреното оборудване. В края на 2017 г. БАН представи анализ, според който проектът би
бил рентабилен, стига крайната му цена да не надхвърли 10.5 млрд. евро. В началото на март т.г. парламентът нареди на
енергийното министерство да изготви до 30 юни конкретни предложения какво да се прави с "Белене". Официалната
позиция на правителството досега е, че проектът може да се реализира единствено на пазарна основа, без българската
държава да му предоставя гаранции или да сключва дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа
енергия.
√ Парламентът най-накрая научи, че Агенцията по вписванията е блокирана
Скандалът с Агенцията по вписванията, която пети месец е блокирала регистрацията на търговци и юридически лица с
нестопанска цел, най-накрая развълнува и парламента, който всъщност създаде кашата.
Депутатите от БСП Любомир Бонев и Иван Иванов огласиха проблема, като в писмо до правосъдния министър Цецка
Цачева напомнят, че според закона заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци следва да се
разглеждат до края на следващия работен ден след постъпването им. А длъжностното лице трябва да се произнесе по
заявлението незабавно след разглеждането му. По заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване
на актове чиновниците трябва да се произнасят до три работни дни от постъпването им.
По данни на Бонев и Иванов работата реално се върши с голямо закъснение, което стига до 18 дни. "С неизпълнението на
закона от страна на длъжностните лица по регистрацията се нанасят вреди на стопанските субекти с неизмерими
последици. От направена справка в регистъра се установява, че от неизпълнението на закона са засегнати десетки хиляди
стопански и нестопански субекти", пишат депутатите.
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Цачева признава, че се наблюдава забавяне от около 20 дни при разглеждането на заявленията за вписване на
обстоятелства и обявяване на актове. Това се дължало на големия брой подадени заявления за обявяване на декларации
по Закона за счетоводството, както и на големия брой заявления за пререгистрация на юридически лица с нестопанска
цел, след като управляващите задължиха всички НПО да се регистрират наново до края на 2020 г. Министърът обаче
спестява на депутатите, че те са виновни за кашата.
ИЗВЪНРЕДНО
Правосъдният министър напомня, че съставът на Агенцията по вписванията е бил увеличен със 75 служители от средата на
април. И посочва, че отговорните за регистрацията лица ще полагат извънреден труд в съботните дни, докато се преодолее
забавянето.
√ 2886 лв. средно имат хората за втора пенсия
От началото на годината дружествата са събрали над 37 млн. лв. такси, а са спечелили от инвестиции само 7.9 млн.
лв.
2886.44 лв. е средната сума по партидите за втора пенсия в универсалните фондове, показват последните данни на
Комисията по финансов надзор за първото тримесечие на 2018 г. При мъжете средният размер на натрупаните средства е
3025.10 лв. При жените сумата е по-ниска - 2739.62 лв.
Първите, които ще получават втора пенсия - хората, които днес са на 55-59 г., имат 3631.46 лв. в партидите си. С най-голяма
сума, заделена за втора пенсия, могат да се похвалят мъжете на възраст 50-54 г. - 3759.37 лв. Индивидуалният размер на
натрупаните средства обаче варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителност на
осигурителния период, размер на осигуровките, удържаните такси, доходността на съответния фонд и пр.
Пенсионноосигурителните дружества вече управляват близо 13 млрд. лв. Само за първото тримесечие брутните
постъпления от осигурителни вноски в универсалните фондове са над 319 млн. лв., като спрямо миналата година има над
12% ръст на приходите от вноски. 3 690 524 са осигурените лица в универсалните фондове към март 2018 г., като наймногобройна е групата на хората на възраст 40-44 г. - 593 319 души. Първите, които ще получават втора пенсия - 55-59годишните, са 322 142 души. Над половин милион българи - 618 618, са избрали да се осигуряват и за трета пенсия - в
доброволното осигуряване. С най-голям пазарен дял сред универсалните пенсионни фондове остава "Доверие" - близо
27% от пазара, следван от "Алианц България" с 20.52%.
Само три фонда имат над 5% доходност за последните две години - от 31 март 2016 г. до 30 март 2018 г. Това са "Съгласие"
с 6.21%, "ДСК-Родина" с 5.74% и "Ен Ен УПФ" с 5.20%. Най-големият фонд - "Доверие", е с 3.89% доходност, а най-ниска
доходност има при "УПФ-Бъдеще" - 3.02%.
По-различна е картината при доброволните фондове, които имат повече свобода при инвестирането на средствата от
универсалните. При тях "Съгласие" постига 9.06% доходност за последния 24-месечен период, фонд
"Пенсионноосигурителен институт" има 7.60%, а над 5% доходност има още в "ДСК-Родина" (6.95%), "Ен Ен ДПФ" (6.16%),
"Доверие" (5.97%), "ЦКБ-Сила" (5.02%).
За периода от 1 юли 2004 г. до края на 2017 г. реалната доходност на универсалните фондове е 7.75%, а на доброволните
- 8.25%. Иначе номиналната доходност на универсалните за същия период е 72.98%, но тук трябва да се вземе предвид и
60.54% инфлация. Отделните фондове обаче имат големи разлики в този показател - реалната доходност варира от 21.41%
на "Съгласие" до минус 4.57% на "УПФ-Бъдеще". "ЦКБ-Сила" е с 18.05%, "Доверие" е с 8.81%, "Ен Ен УПФ" е с 8.45%. Още
един фонд има отрицателна доходност - "Алианц България", минус 3.36%. При доброволните фондове е любопитно да се
отбележи резултатът на "ДПФ-Бъдеще", който е минус 34%.
Както обикновено, приходите на пенсионносигурителните дружества идват основно от такси и удръжки, а инвестирането
на средствата носи в пъти по-малко, което до голяма степен се дължи на законовите ограничения. При всички дружества
приходите от управление на средствата се влошават спрямо първото тримесечие на 2017 г. с три изключения - "Алианц
България" (от 130 на 142 хил. лв.), "Пенсионноосигурителен институт" (от 4 на 5 хил. лв.) и крайно любопитното постижение
на ПОАД "ЦКБ-Сила", чиито приходи от управление на собствени средства са скочили от 324 хил. лв. м.г. на 6.7 млн. лв.
Общо приходите на дружествата от инвестиции са 7.9 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. при 2.285 млн. лв. за същия
период на 2017 г. За сравнение, приходите от такси са 37.595 млн. лв.
На фона на споровете до каква степен да се позволява наследяване на натрупаните средства фондовете са изплатили през
2017 г. 15 млн. лв. на наследници на осигурени лица. За първото тримесечие изплатените суми по това перо са 3.995 млн.
лв. Как точно да се плащат пенсиите от втория стълб предстои да бъде решено в следващите месеци. Занапред обаче не
във всички случаи парите за втора пенсия ще могат да се наследяват. Към момента по въпроса има само концепция на
социалното министерство, според която ще има няколко начина за получаване на парите - пожизнена пенсия със или без
наследяване, програмирано плащане, комбинация от двете.
Преди месец социалното министерство оповести плачевни прогнози за първите кохорти пенсионери, които ще получават
по две пенсии. За 70% от хората натрупванията в партидата не биха осигурили дори 50 лв. пенсия, а за 50% тя ще е под 30
лв. Впоследствие частните дружества опровергаха тези разчети. "Сметките са някакви сметки, но те нямат общо с истината
за втория стълб и първите пенсии, които ще плащаме", заяви Даниела Петкова от Асоциацията на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване. Според нея разминаването идва от това, че в сметките на социалното министерство
са включени много хора, които са емигрирали и не очакват пенсия от универсалните фондове.
viapontika.com
√ Бургас ще посрещне стотици важни гости за домакинството на европейския морски ден
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След градове като Брюксел, Рим, Гьотеборг, Атина и Бремен, тази година Бургас има честта да бъде домакин на
Европейския морски ден. Форумът е официална част от календара на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз.
Главното събитие в него е двудневната конференция, която ще се проведе на 31 май и 1 юни в сградата на Бургаски
свободен университет. Тя ще бъде открита от кмета Димитър Николов в качеството му на домакин, г-н Кармену Вела еврокомисар по околна среда и морска политика, г-жа Искра Михайлова - председател на комисията по регионална
политика в Европейския парламент, г-н Ивайло Московски - министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България, както и министри от останалите пет държави с излаз на Черно море, които ще
подпишат обща декларация за неговото устойчиво развитие и опазване на природните му богатства.
Конференцията ще събере в Бургас над 500 лидери от бранша, включително министри, еврокомисари, депутати,
академици, учени и морски експерти. Тази година специално място в нейния дневен ред заема Черно море, наред с други
теми, разглеждащи Интегрираната морска политика на ЕС за насърчаване на икономическия растеж, уменията,
технологичните иновации, опазването на околната среда и устойчивото развитие.
* В програмата на конференцията са включени:
- 18 семинара с участието на заинтересованите страни;
- Политическо откриване с министри от крайбрежните държави в Черно море;
- Дебати на високо ниво "Black Sea Big Bang" - как да се стимулира устойчивият син растеж, да се генерират инвестиции и
да се увеличи сътрудничеството за икономически бум на Черноморския регион;
- Сесия по темата за улесняване на достъпа до средства на ЕС чрез проекти за "синьо развитие" и партньорски проекти,
свързани с Черноморския басейн.
* Всеки заинтересован да се включи в конференцията, трябва да попълни регистрационна форма до края на месец май:
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas-2018
* Цялата програма, теми и участници през двата дни на конференцията, можете да откриете тук:
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/programme-schedule
* Община Бургас създаде специална електронна страница, посветена на Европейския морски ден, която се зарежда
постоянно с полезна информация:
https://burgasmaritimefestival.com/
В началото на тази седмица експерти от Европейската комисия бяха на работно посещение в Бургас, където заедно с
организаторите на местно ниво финализираха генералния план за провеждането на събитието, посрещането и
обгрижването на стотиците негови участници и гости.
Европейският морски ден ще завърши на 1 юни, когато Бургас символично ще предаде щафетата на избрания домакин за
следващата година - португалската столица Лисабон.
Шум.бг
√ Лидерите на Западните Балкани идват в София без големи очаквания
Важна среща за Европейския съюз, за Западните Балкани и за България, знак за общи "политически цели и съдба", казват
европейски представители за срещата ЕС-Западни Балкани в София на 17 май. За българското европредседателство
започва интензивна седмица, която ще остане в историята, побърза да обяви в неделя ресорният министър Лиляна
Павлова.
Всъщност, пристигащите делегации от шестте балкански страни знаят, че няма тема за разширяване на ЕС в дневния ред,
а акцентът е върху свързаността. Същото побързаха да предупредят български министри и политици от европейски
държави.
"Ако тези 6 месеца на българско европредседателство и срещата на върха в София придвижат парадигмата на
регионалните конфликти от мъртвата точка и ги придвижат дори със сантиметър към разрешаване, това ще е исторически
принос на българската външна политика," смята изпълнителният директор на изследователския център Foreign Policy
Initiative, Лейла Рамич-Месихович. По-голям обаче ще е приносът на самите балкански лидери, съгласили се на
придвижването, макар някои от тях да виждат, че членството далеч не им е гарантирано.
Откакто срещата беше предложена миналата есен, на нея се гледа или с големи очаквания, или с подозрение и се стига до
противоречия заради участието на Косово, непризнато от пет държави в EС (и две на Западните Балкани).
Разширяването формално е тема едва след месец и половина, когато ще има среща на върха на ЕС. Но фактът, че
европейската стратегия за Западните Балкани и докладите на Брюксел, които насърчиха четири страни за членство, бяха
приети месеци преди срещата (и то по време на българското предедателство на Съвета на ЕС, което говори за "европейски
перспективи" на региона), накараха Сърбия, Черна гора, Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово да гледат към
София с надежда.
"Дневник" попопита експерти от региона с какви политически очаквания ще седнат западнобалканските лидери на масата
за преговори. Докато някои ще могат да разчитат поне на подкрепа за скорошно разширяване или започване на
преговорите, за други срещата може и да донесе разочарование.
Сърбия
С най-добри перспективи - според стратегията на Еврокомисията - са Сърбия и Черна гора. Пред сръбското членство обаче
има голямо препятствие.
Още преди да е известно дали Сърбия ще е на срещата (заради участието на Косово), президентът Александър Вучич каза,
че Белград не може да очаква "прекалено добри новини" на 17 май. Отбеляза, че предстоят седмици на "важни разговори"
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за Косово из Европа - с политици в Париж и Брюксел, с германския канцлер Ангела Меркел, а преди това и с българския
премиер Бойко Борисов в Мостар, а и с руския президент Владимир Путин в Москва, с когото се видя на 9 май.
Проф. Драган Джуканович от Факултета по политически науки в Белград не смята, че Сърбия ще дойде в София с конкретни
искания за Косово. "Най-важното за Сърбия е да види, че има силна подкрепа за членството ѝ в региона и
председателството на съседна България е добър контекст за това... Процесът на нормализация между Белград и Прищина
е друга работа. Мисля, че в бъдещите 6 месеца и година ще имаме окончателен документ между Сърбия и Косово, който
да подкрепи перспективата за членството и на двете."
Но ако косовският проблем няма да е на дневен ред, защо бяха на Вучич европейските обиколки последния месец?
"Интензификацията на конфликта беше само ускорена от срещата в София и стратегията (за разширяване) на ЕС, която
казва, че ако искате да влезете, не може да превърнете двустранните в многостранни въпроси, както правеха много
държави досега," смята изпълнителният директор на изследователския център Foreign Policy Initiative, Лейла РамичМесихович. "Този нов контекст върна Косово на масата, не само като тема, но и като участник в процеса."
Черна гора
За черногорската обществена телевизия Момчило Радулович, директор на Европейското движение в Черна гора, увери, че
макар "да има още много проблеми", Черна гора е "лидер и се надява до 2025 г... да стане членка на ЕС" - има големи
очаквания, но и много предизвикателство. Мястото на независимата от 2006 г. и вече поканена за член на НАТО Черна гора
като пример и регионален лидер често се потвърждава в коментари на европейски лидери от ранга на председателя на
Комисията, Жан-Клод Юнкер.
Всъщност не е толкова просто и освен обичайните примери за корупция в последните седмици се появиха и няколко за
проблеми със свободата на медиите (макар Черна гора всъщност да е 8 места пред България в последната класация на
"Репортери без граници"). "Туристически рай с планини, каньони и адриатическо крайбрежие, Черна гора има и сериозен
проблем с организираната престъпност," писа "Гардиън". Изданието припомня, че спокойствието в страната от години
периодично е нарушавано от престрелки и коли бомби - каквито разтърсват ЕС, когато се случат на негова територия,
особено ако пострадат журналисти.
Опозицията в Черна гора често обвинява Запада, че прощава на президента Мило Джуканович, главната фигура в
политиката на страната от 30 г., всички нерешени проблеми на страната, за да я задържи в западна орбита.
Албания
Заедно с Македония, Албания също получи от Еврокомисията препоръка за начало на преговорите с ЕС въпреки
многобройните вътрешнополитически предизвикателства. Премиерът Еди Рама е предупреждавал, че забавянето им крие
допълнителни рискове, като радикализация на мюсюлманите, подтиквана от Русия. Външният министър Дитмир Бушати
пък каза през април, че Албания може да разбира "умората от бавещата се демократизация" на страните кандидати, но и
е подхванала непопулярни реформи за разлика дори от някои държави членки.
"За Албания срещата е резултат от интензивно лобиране, за да може страната да получи окончателно "да" за начало на
преговорите," смята Генц Млоя, старши редактор по въпросите на дипломацията в англоезичния Albanian Daily News.
"Албания вероятно е държавата, чието население най-силно от Западните Балкани подкрепя членството - над 80% според
последните проучвания," продължава Млоя, който е и бивш заместник-посланик в мисията на Албания в ООН.
По думите му чужди дипломати в Тирана смятат за по-добра идея Брюксел да започне преговорите и така да стимулира
най-тежките реформи - съдебната, борбата с корупцията и с организираната престъпност. Някои са уверени, че решението
ще бъде взето през юни, други - най-късно в края на годината, по време на австрийското председателство. Млоя не смята,
че в Албания има риск от засилване на руското, турското, арабското или друго влияние, ако преговорите не започнат скоро,
а всякакви коментари на албански политици за "външно влияние са замаскиран пропаганден натиск върху Брюксел, за да
ускори процеса."
Македония
Македония се надява да реши спора за името с Гърция още тази пролет, за да получи покана за НАТО и за да одобри
Европейският съвет началото на преговорите с нея през юни. В четвъртък разговор на премиерите Зоран Заев и Алексис
Ципрас в София може да се окаже решаващ. Според в. "Вима" двамата може да обсъдят временно споразумение, с което
ново име (вероятно Горна Македония) да даде на Скопие 2 години преходен период да промени конституцията си да
приеме новото си име и за вътрешна употреба, а Атина да не налага вето на преговорите с ЕС и членството в НАТО.
"И на нас не ни е ясно какво ще се случи в София," каза Денко Малески, първият външен министър на Македония от 1991
до 1993 г. Той допуска, че може да е предвиден опит да се приключи въпросът с името, за което Скопие спори с Атина от
три десетилетия. "Може да става дума за план, който би предвидил проблемът да се реши на етапи, като се приемат
гръцките условия срещу прием в НАТО и начало на преговори в ЕС." Въпреки тази възможност той е скептичен, че
проблемът може да се реши краткосрочно.
"Македония очаква публична поддръжка от България и от други членки на ЕС, за да получи дата за начало на преговори,"
каза за "Дневник" бившият посланик на Македония в България Георги Спасов. "Абсурдно е да не може да получи дори
дата за начало на разговори, когато това се случи със Сърбия, Турция отдавна води преговори, а Черна гора, вече членка
на НАТО, дори не беше независима през 2005 г., когато Македония получи статут на кандидат-член." Дори това да не се
случи, Македония "ще остане независима държава... но по-бавно ще се развива икономически. Младите ще продължат да
напускат. Може да се усилят междуетничесите напрежения. Трудно ще се прекъснат авторитарните тенденции. Но ще се
преживее, както и много по-трудни времена. Няма да е краят на света."
Босна и Херцеговина
Многобройните лидери на най-трудно управляемата държава в Европа ще дойдат, без да са получили от Брюксел
перспективата, каквато имат южните им съседи Сърбия и Черна гора. Нещо повече: двама от президентите, босненецът
Бакир Изетбегович и хърватинът Драган Чович, наскоро успяха да се спречкат пред председателя на Европейския съвет
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Доналд Туск заради изборите през октомври (за които част от управляващите потърсиха помощ и от България) и спорен
мост в Хърватия.
Това е само пример за трудността да се мисли за цели и очаквания сред управляващите в Сараево и Баня Лука (главния
град в Република Сръбска). "Познавайки политическия елит тук и единствено декларативната му воля за европейски път,
нямам очаквания за самата Босна и Херцеговина," смята Таня Топич, анализатор към фондация "Фридрих Еберт" от Баня
Лука. "Европейската ѝ перспектива е далеч, недостъпна във времето на това поколение политици, тъй като европейските
им искания не са достоверни."
В годината на избори (насрочени за 7 октомври) политиците едва ли биха били склонни на необходими реформи.
"Страхувам се, че няки политически структури настояват да получат положителна новина (от срещата), която да използват
за политически цели, без намерения да работят за интеграция. Но е трудно общата безнадеждност и апатия тук да се
надвият от която и да било добра новина на срещата... Европейският съюз не може да постигне единството на лидерите
тук. Интересите на биосненските политици са диаметрално противоположни, изключващи се и гражданите са заложници
на тяхната нефукционалност."
Лейла Рамич-Месихович от FPI също не смята, че перспективата за интеграция стимулира политически реформи и дебат
какво да се промени, а "единственият времеви хоризонт, с който се съобразяват нашите политически елити, е хоризонтът
на предизборните кампании." "Босна не е идентифицирана като една от водещите страни (в евроинтеграцията)... Но за нас
мисля, че ще е голям успех, ако приемем какъвто ангажимент ни възложат от Брюксел и дойдем в София с един глас и
държавата има една позиция вместо три."
Косово
Десет години след обявяването на независимост Косово има и други политически и икономически проблеми отвъд
конфликта със Сърбия и заедно с Босна и Херцеговина получи по-лоша оценка в евродокладите в сравнение с другите
четири страни, които са и официални кандидати.
Дали диалогът на форуми като този в София действително променя нагласите и дневния ред в региона, пита се Хаки Абази
от Института за развиващи се демокрации. "Разочарованието сега е много голямо - напредъкът е минимален или никакъв.
Косоварите не могат да пътуват до Босна, босненците - до Косово. По-лено е да вземеш виза за САЩ, отколкото за Босна
(която не признава Косово - бел. ред.)."
"Косово не може да очаква в София много в сравнение със случилото се от началото на Берлинския процес... Реформите
се спират от изкуствени междуетничеки напрежения, от които печелят статуквото и организираната престъпност и това се
използва и от други играчи като Русия и Турция. Когато европейски държави не приемат реалността в Косово и
съществуването му като независимо... подкопават дневния ред и създават терен за други актьори да изострят
проблемите," смята още Абази.
Отвъд политиката
На подобен форум, който разбуни духовете сред европейските министри и повдига въпроса за участието на Испания,
действително е трудно да се говори за разширяване. Инфраструктура, свързаност, роуминг, цифровизация и облекчение
за мобилните данни (еврокомисарят Мария Габриел каза в предаването "Панорама", че се водят "много тежки преговори
с мобилните оператори", но остави конкретните новини за 17 май) са по-удобен за всички повод за среща.
Разширяване, но далеч не на всяка цена, беше и посланието на френския президент Еманюел Макрон за Западните
Балкани от миналия месец. А и на срещата в София няма как да бъде взето подобно решение. Опитът на балканските
лидери от последните няколко месеца обаче показва, че от разговорите им все пак има смисъл.
Ангел Петров/Dnevnik.bg
„Инфосток“
√ Китайски конгломерат с интерес към тунела под Шипка и магистралата Русе – Търново
Китайският конгломерат „СИТИК Констракшън" проявява инвестиционен интерес към изграждането на тунела под Шипка
и автомагистралата Русе - Велико Търново. Това стана ясно на среща на министъра на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков с представители на китайската компания, съобщи пресцентърът на МРРБ.
„Крайно време е да положим основите на едно дългосрочно и устойчиво партньорство между България и китайския
бизнес", каза на срещата министър Нанков.
В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за подписване на Меморандум за сътрудничество, включващ
конкретни параметри за публично-частно партньорство.
„Ще бъда щастлив, ако успеем да отбележим напредък в нашите съвместни усилия за реализиране на инфраструктурни
проекти под формата на публично-частно партньорство", подчерта по време на срещата министърът и допълни, че за
напредъка на бизнес отношенията между България и Китай ще допринесе и предстоящият форум 16+1, в София инициатива, целяща да поощри сътрудничеството между Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа,
чийто домакин ще бъде София.
√ Доларът нарасна, подкрепен от повишената доходност на американските облигации
Доларът поскъпна спрямо кошница от шестте валути във вторник от най-ниското си ниво за повече от седмица, подкрепен
от надеждата за намаляване на напрежението около глобалната търговия, което пък повиши доходността на
американските облигации.
Индексът на долара спрямо кошница от шестте основни валути се повиши с около 0.1 процент, до 92.647 пункта, след като
спадна до 92.243 пункта в понеделник, което беше най-ниското ниво от 2 май насам.

11

Доходността на 10-годишните облигации на САЩ нарасна с около един базисен пункт и достигнаха нов рекорд в азиатската
търговия до 3.001 процента, след като отчетоха повишение с 2 базисни пункта в понеделник.
Доходността на дълговите книжа бе подкрепена от появата на сигурни признаци за намаляване на търговското
напрежение между САЩ и Китай, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да помогне на китайската
телекомуникационна компания ZTE Corp., която бе наказана от САЩ заради нарушаване на санкциите срещу Иран.
Индексът на долара, който достигна четиримесечен пик от 93,416 пункта през миналата седмица, загуби силата си след
по-слабите от очакваните априлски данни за потребителските цени в САЩ, които породиха съмнения дали Федералният
резерв на САЩ (ФЕД) ще повиши лихвите до четири пъти през 2018 г.
Но някои търговци остават оптимисти за краткосрочните перспективи на американската валута.
Стивън Иннес, ръководител на търговията в Азиатско-тихоокеанския регион за OANDA в Сингапур, заяви, че още ще се
търси щатският долар, докато доходността на дълговите книжа работи в негова полза. Иннес каза още, че вероятно
положителните нагласи към долара ще останат, докато не се появи нова вълна от положителни икономически данни от
страни, различни от Съединените щати, или докато Европейската централна банка не започне да звучи "по-явно ястребно,
а не колебливо".
Еврото поскъпна с 0,1 процента, до 1,1932 долара, но остана под стойността от понеделника, когато в едни момент
достигна 1,1996 долара, което е най-високото ниво на единната европейска валута от 3 май насам.
Еврото нарасна стабилно за кратко в понеделник, след като членът на борда на Европейската централна банка Франсоа
Вилерой заяви, че ЕЦБ може да даде нови указания кога ще направи първото си за годината увеличение на лихвите, тъй
като наближава краят на изкупуването на облигации.
Все пак някои анализатори са скептични към потенциала на долара.
Спрямо йената доларът поскъпна с 0.1 процента, до 109.72 йени.
Основните валути показаха ограничена реакция на последните икономически данни от Китай, които като цяло показаха
признаци за по-нататъшно забавяне на икономическия растеж.
Инвеститорите се съсредоточават тази седмица върху очаквани изявления членове на ръководството на ФЕД, както и върху
икономическите показатели, като данните за продажбите на дребно в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно във
вторник.
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