Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ Пенсиите на българите
Европейците застаряват и в един момент ще се окаже, че няма достатъчно пари за плащане на достойни пенсии. Именно
заради това, Европейската комисия е подготвила регламент, който се очаква да влезе в сила до края на тази година, и
който ще насърчи хората да спестяват повече за момента, когато вече няма да са работещи.
В момента основна част от европейците, преди всичко в Източна и Централна Европа, включително и в България разчитат
на задължителното пенсионно осигуряване за бъдещите си пенсии. То обаче в момента успява да компенсира в найдобрия случай до 45% от дохода, който сме взимали до този момент.
Станислав Димитров: Ако искаш по-голям процент от 50%, ти трябва сам да предприемеш действия. Това е твоя лична
инициатива за спестяване.
Населението застарява, тоест по-малко работещи трябва да издържат повече пенсионери и затова публичните пенсии,
пенсиите от първия стълб ще бъдат по-малко щедри в бъдеще спрямо сега и затова идва мястото на допълнителните
пенсии.
Габриел Бернардино: Населението на ЕС застарява поради комбинация от по-дългата продължителност на живота и
ниска раждаемост. Националните пенсионни системи разчитат все повече и повече на допълнителните пенсионни
вноски.
Именно затова до края на годината Европейската комисия ще приеме регламент за създаване на общ пенсионен продукт
за лично спестяване. Чрез него работещия сключва индивидуален договор с компания, в която влага част от доходите си
докато работи. След пенсиониране той може да ги получи на веднъж или на вноски в зависимост от уговорката.
Хасан Адемов: Регламентът цели от една страна гарантиране на достатъчни доходи за периода след пенсиониране, а от
друга страна осигуряване на стратегически и финансов ресурс за укрепване на финансовите пазари в рамките на ЕС.
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор: Аз смятам, че новите пенсионни продукти ще
донесат на европейския потребител едно основно предимство - възможността за избор.
В момента само пенсионните фондове предлагат допълнително събиране на доход, както и застрахователите. С новия
регламент играчи на пазара ще станат още банките и инвестиционните дружества. В срок до две години всяка държава в
евросъюза трябва да създаде правила за стимулиране на допълнителното индивидуално спестяване.
Валери Симеонов: Необходимо е вниманието на анализатори, политици и спестители да бъде насочено към проблемите
на пенсионното осигуряване и по-важното към възможностите, които предоставя законодателството и осигурителните
пазари.
В момента само 27% от европейците между 25 и 59 са включени в лични пенсионни продукти с дългосрочен хоризонт.
С малки редовни вноски да може да се натрупва капитал, и важното е колкото по-рано се започне, толкова по-добре за
клиента, а 5-10% от дохода не е невъзможно.
Освен облекчени данъци регламентът предвижда и участие на работодателите, които също могат да насърчават своите
служители да мислят за времето след пенсиониране.
Васил Велев: Формирането на пенсията се прави през целия трудов път, а не когато наближат годините за
пенсиониране и не е добре да се разчита само и единствено на пенсията от солидарната система тоест на държавата,
това е дело на всеки работник и специалист.
Еврорегламентът предвижда строг контрол над новия продукт, така че да се гарантира, че няма да има злоупотреби с
парите на хората.
За повече информация вижте видеото.
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News.bg
√ "Турски поток" завива към България
"Турски поток" категорично влиза на територията на България. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на
пресконференцията след срещата си с президента на Русия Владимир Путин.
По думите на Борисов двамата лидери са провели много полезен и прагматичен разговор.
Във връзка с "Турски поток" и възможността да минава през България Борисов заяви: "Относно това дали ще има втора
точка на вход на газ през "Турски поток" за България - това, което говорихме и в което президентът Путин ни увери, е, че
е разговарял вчера с турския президент и нямат нищо против тази точка на контакт от "Турски поток" да влезе в България,
нещо, което преди имаше съвсем друго трасе. От името на българите изказвам благодарности, че отново се връщаме
към газоразпределителната роля, която имахме на Балканите."
Борисов заяви, че "Газпром", "Булгартранзгас" и енергийните министри на страните ще работят за намиране на схема, по
която след това газта да се преразпределя, да се търгува и да се транспортира до следващите държави в региона.
"И сега на базата на това количество, което влиза от Русия през Украйна за България през "Турски поток" - около 34-35
млрд. куб. метра, което е сериозно количество газ", каза Борисов и допълни, че следва да се намери формула тази газ да
се разработи през газов хъб.
"И нашите колеги поеха ангажимент, заедно с Европейската комисия, да намерят приемливата формула", посочи
Борисов.
Във "Фейсбук" премиерът написа: "Второто разклонение на "Турски поток" ще стигне до България и по него към страната
ще идва природен газ от Русия. Президентът Путин и турският президент заявиха своето съгласие за това."
Според поста на Борисов горивото от "Турски поток" ще бъде ползвано през газовия хъб във Варна. По думите му пазарът
и търсенето определят количествата и цените.
"Нашата цел е да транспортираме и да сме на картата на газоразпределителната мрежа. Освен руски газ в хъба трябва да
постъпват още количества от Азербайджан, местен добив на България и Румъния и втечнен газ от Катар", пише Борисов.
От своя страна руският президент заяви, че въпросът за транспортирането на газ от Турски поток в Европа през България
се разработва в практически план с Турция и България. "Въпросът за обемите на транзитния газ през България трябва да
бъде обвързан с обема на доставките за цяла Европа", каза Путин.
На пресконференцията след срещата стана ясно и че Русия има готовност да участва в проекта АЕЦ "Белене".
Путин посочи, че страната му е готова да се върне към проекта за строителство на АЕЦ "Белене", а Борисов подчерта, че в
момента България разполага с два реактора и с площадка на централата и иска проектът да работи на пазарен принцип,
който да може да се издържа и да генерира не само печалба, но и сигурност.
"След 10-15 години ще имаме необходимост от базова мощност. Всички са добре дошли на пазарен принцип", подчерта
Борисов в контекста на инвеститорския интерес към проекта.
Борисов и Путин са се договорили да се търси съвместен частен инвеститор за строежа на втората българска ядрена
централа.
Инвеститорът трябвало да бъде избран на конкурентен принцип.
На срещата премиерът Борисов изразил и надежда, че Путин ще положи всички усилия за нормализирането на
обстановката в Сирия и спирането на мигрантския натиск към Европа.
"Ключовите думи, около които всички трябва да положат усилия са: мир, диалог и компромис", каза още Борисов.
√ Борисов обсъди с Медведев търговските отношения
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с премиера на Русия Дмитрий Медведев по време на официалната си
визита в Русия. Двамата обсъдиха търговско-икономическите отношения на двете държави както и сътрудничеството в
сферата на енергетиката, туризма и търговията.
Руският премиер изтъкна, че партньорството между България и Русия се е активизирало в последните години. "Сега
можем да обсъдим отделни параметри от нашето търговско-икономическо сътрудничество", заяви Медведев.
По думите на Борисов пък стана ясно, че приоритет в отношенията ни с Русия са борбата с тероризма и сигурността,
икономиката, туризмът и енергетиката.
"Светът действително е едно много тежко място с неспирните конфликти", добави Борисов и акцентира, че България и
Европа са много потърпевши от мигрантската вълна.
По време на срещата на двамата премиери присъстваше и българската официална делегация. Тя се състои от
вицепремиерът Томислав Дончев, финансовият министър Владислав Горанов, министърът на културата Боил Банов,
министърът на енергетиката Теменужка Петкова и министърът на туризма Николина Ангелкова.
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√ Петър Ганев: Плоският данък е една от положителните реформи в България
Димитър Бъчваров: Въвеждането на плоския данък беше грешка и то голяма
Плоският данък е едно от положителните неща и реформи, които се случиха през 2008 година. Това посочи в интервю за
предаването "12+3" по програма "Хоризонт" икономистът Петър Ганев:
"Видимо през последните години плоският данък е под атака от определени академични среди, синдикални среди и така
нататък. Дискусията за отпадане на плоския данък тече, общо взето, постоянно през последните десет години, дори сега
в парламента има инициатива за справедливи данъци, която също предлага под една или друга форма разбиване на
модела на плоския данък, но в крайна сметка според мен е важно да задържим това, което работи и което е
положително. По-скоро трябва да оправим тези системи, които не работят, а те са много. Плоският данък е положителен
като ефект върху бюджета, като ефективност на системата, като данъчни приходи, като изсветляване на икономиката, тъй
като се увеличиха и осигурителните вноски, които са на база деклариран труд".
Въвеждането на плоския данък беше грешка и то голяма. Такова мнение изрази за "Хоризонт" макроикономистът
Димитър Бъчваров:
"Този данък беше приет практически без дебат в Народното събрание. Плоският данък не доведе до никакъв
положителен ефект. Повишаването на приходите се дължи на повишаването на възнагражденията като цяло. Този данък
не донесе и никакво изсветляване на икономиката, защото дори в конвергентния доклад на Европейската комисия за
2018 година се подчертава именно това, че има много висок дял на сивата икономика, най-висок от страните в
Европейския съюз".
√ ЕСО: Производство и консумацията на електроенергия продължава да спадат
Производството на електроенергия за периода от 1-ви януари 2018 година до 20-ти май 2018 година е намаляло с 4,61%
до 17 309 160 MWh (мегаватчаса) в сравнение със същия период през 2017 година, когато бяха произведени 18 146 296
мегаватчаса, сочат данните на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), цитирани от БТА.
В същото време потреблението на електроенергия в нашата страна за посочения период се е свило с 6,49% до 15 561 310
MWh в сравнение с предходната година, когато потреблението достигна 16 641 575 MWh.
Износът на електроенергия от България пък се е увеличил за отчетения период с 16,16% спрямо година по-рано,
достигайки 1 747 850 мегаватчаса, показват данните на ЕСО.
Според Електроенергиения системен оператор, произведената електроенергията от АЕЦ "Козлодуй" и от
топлоелектрическите централи "Марица-изток" 2, както и от т.нар. "американски централи" – ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и
ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток" 3 намалява за посочения период с 10,71% до 13 919 716 MWh.
Делът на електроенергията от възобновяеми енергийни източници в преносната мрежа на страната пък се понижава за
първите близо пет месеца на настоящата година с 2,1% до 492 704 мегаватчаса спрямо същия период година по-рано.
Вятърните електроцентрали (ВяЕЦ) също са произвели по-малко електроенергия – понижение с 1,21% на годишна база
до 302 079 MKh, докато намалението на произведената електроенергия от фотоволтаични централи (ФЕЦ) и от
централите, работещи с биомаса, е съответно с 1,97% и с 6,46% спрямо същия период на 2017 година.
В електроразпределителната мрежа делът на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (от ВЕИ) е
намалял с 11,71% до 631 682 MWh.
Според данните на ЕСО, в рамките на първото тримесечие на 2018 година водноелектрическите централи (ВЕЦ) са
генерирали с 69,30% по-голяма мощност в сравнение със същия период на миналата година, като са произвели 2 265 058
мегаватчаса електроенергия.
√ Проф. Победа Луканова: Повече от 3 млн. заети вече са ангажирани на пазара на труда у нас
Повече от 3 млн. заети вече са ангажирани на пазара на труда у нас. Освен че безработицата намалява, хората остават на
постоянна работа и напускат категорията на икономически неактивните. Тенденцията посочи проф. Победа Луканова от
Института за икономически изследвания на БАН.
„Заетостта нараства предимно заради ръста на самонаетите с 6% на година, расте и броят на наетите с професии, които
изискват средно образование – техници, приложни специалисти, помощи на административен персонал, персонал
заетост, услуги за населението“, казва проф. Луканова.
Тя посочи, че се увеличава заетостта за сметка на увеличения брой заети в икономически дейности, селско и горско и
рибно стопанство, операции с недвижими имоти, култура, спорт, развлечение, ремонт на домакински вещи.
Проф. Луканова вижда още една положителна тенденция, която се налага на пазара на труда: „Хората остават в заетостта
и не преминават към безработица или към неактивност. Безработни, които отиват към заетост, се увеличават като брой, а
безработни, които стават неактивни, намаляват повече от два пъти“.
Проф. Победа Луканова отрече и тезата за липса на работна сила. „Хората, които обявяват, че не могат да намерят
работници, са най-вече в промишлеността и строителство. Очевидно само изучаване на чужди езици и компютърна
грамотност няма да помогнат. Ако парите са малко, те винаги парите не достигат, трябва да ги насочим към
промишленост и строителство и да градим кадри за тези две групи“, каза тя.
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Дарик
√ Минималните стандарти за храните ще са готови до месец и половина
До месец и половина ще бъдат изготвени минималните стандарти за храните, които ще гарантират по-добро качество на
продуктите. Министерството на земеделието и храните подготвя въвеждането на задължителни стандарти за основните
храни като мярка срещу двойния стандарт. Новите норми ще определят например минималното съдържание на месо в
колбасите и на мляко в сиренето и кашкавала. Това стана ясно от думите на земеделския министър Румен Порожанов.
"Покрай темата за двойния стандарт на храните направихме анализ на законодателството, свързано с качеството на
храните. Той показа, че само при месните продукти нямаме изисквания, които да определят минимални съдържания на
определено количество месо или други параметри. От миналата седмица, съвместно с месопреработвателите,
производителите на месо, други асоциации, започнахме работа по създаването именно на подобни стандарти", обясни
пред БТВ Порожанов. Той добави, че е анализирано и законодателството в други държави, което също е ново - от преди
няколко години.
"Трябва да заложим минималните изисквания, както за кренвиршите да имат не по-малко от 75% месно съдържание, на
различните видове наденица, други месни продукти", допълни той. "Това нещо ще го разработим, трябва да го
съгласуваме с Европейската комисия, тъй като има такава процедура, и да го въведем по най-бързия начин", каза
министърът.
Според него продуктите, които няма да отговарят на новите стандарти, ще трябва да са отделени на друга витрина.
"Подобно нещо ще бъде въведено и за млечните продукти след месец и контролът ще е много сериозен", увери той.
OffNews.bg
√ КЕВР решава с колко да поскъпне токът
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъжда днес поскъпването на тока и топлоенергията от 1 юли.
Предложението на регулатора е токът за бита да скочи с около 2%.
Енергийният регулатор отхвърли голяма част от първоначалните искания на електроразпределителните дружества за
вдигане на цените.
Решението обаче не е окончателно и все пак може да се стигне до по-голям ръст на цените.
Причината е, че предстои поредно поскъпване на природния газ от юли. Ако неговата цена се промени с над 5%, това
трябва да бъде отразено и в цените на тока, топлата вода и парното.
Investor.bg
√ Как общият европейски пенсионен продукт ще промени трудовия пазар?
Регламентът ще бъде гласуван до края на 2018 година и до две години след това ще бъде въведен
Кога в Европейския съюз (ЕС) ще бъде въведен общ пенсионен продукт (PEPP) и как появата му ще промени пазара – това
обсъждаха участниците в международната конференция “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване регламент, ефекти и проблеми“, организирана от ВУЗФ и Investor.bg
„Решенията за създаване на общ пенсионен личен продукт искат хоризонт от 30 – 40 години. Надявам се дискусиите да
имат добавена стойност и да се създаде унифициран пенсионен продукт за ЕС, който да предлага държавна гаранция, но
да има и лична инициатива“, каза вицепремиерът Валери Симеонов при откриването на форума.
Според доц. Хасан Адемов, председател на социалната комисия в парламента, предложеният пенсионен продукт има
много общо с българския модел на доброволните пенсионни фондове, който развиваме през последните 24 години.
Очаква се с регламента на Европейската комисия (ЕК) за PEPP да се създаде единен пазар за лично пенсионно
осигуряване, което обаче има и социална цена и връзка с инвестициите в ЕС, каза Адемов.
Той посочи, че с осигуряването на трансгранично движение ще се реши проблемът с фрагментирания пазар на
пенсионни продукти, а физическите лица ще получат прозрачни и опростени правила.
Адемов коментира, че консултациите, които се правят от година насам, засягат фазата на натрупване, на изплащане,
данъчните облекчения, формите на информация, прехвърлянето на партиди. По думите му има много трудности пред
въвеждането на PEPP, защото осигурителното законодателство е различно за всяка държава членка.
Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова заяви, че предложението за паневропейски
пенсионен продукт цели да се създадат силни капиталови пазари. По думите й европейският потребител ще получи
конкурентен продукт.
Тя напомни, че предизвикателство ще бъде доходността. Очаква се таксите да бъдат ниски и да снижат цените на
услугите, които предлагат националните пенсионни фондове.
Председателят на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) Габриел
Бернардино заяви, че PEPP е необходим, защото само 27% от европейците от 25 до 75 години имат лични пенсионни
продукти с дългосрочен хоризонт. Затова неговата организация е развила предложението на ЕК за създаването на
пенсионен продукт, който ще допринесе за развитието на пазара.
Бернардино подчерта, че по този начин ще се стимулират спестяванията и ще се осигури растежът на европейските
пазари.
Европейците ще получат прозрачен, ефикасен и ефективен продукт, ще могат да сменят доставчиците и да пренасят
спестяванията си в Европа, което ще направи и по-гъвкав трудовия пазар.
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Ще бъде създаден европейския пенсионен паспорт по определени стандарти. EIOPA ще отговаря за сертифицирането на
пенсионните продукти в ЕС и ще гарантира стандарта на продуктите.
EIOPA предлага всяка година да се публикуват доклади за PEPP, от които да се вижда какви ангажименти са поели
институциите, които доставят услугите, което ще помогне на потребителите да направят информиран избор.
Пропастта между различните страни в ЕС нараства заради разликата в доходите, каза той. „И след 30 години може да
избухне бомба със закъснител, затова трябва да даваме дългосрочни решения“, предупреди Бернардино.
Според него PEPP не е „сребърният куршум“, който да отговори на този риск, но е финансов инструмент, който ще
осигури по-устойчиви пенсии в Европа.
Натали Берже, началник отдел „Застраховане и пенсии в ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на
капиталовите пазари“ в ЕК, каза, че това е първата конференция в Европа по темата за рамката на PEPP.
Продуктът е набор от инструменти, който задава рамката на доставчиците, които имат интерес да навлязат на пазара,
който сега е много фрагментиран, допълни тя.
Евродепутатът София Инт Велд заяви във видео обръщение, че ще се предлагат повече от пет пенсионни продукта в ЕС,
но един от тях ще е най-масов, нещо като „конфекция“, а другите четири ще са по-сложни.
Тя обяви, че регламентът ще бъде гласуван до края на 2018 година, а през следващите две години трябва да бъде
въведен. Най-голямо предизвикателство според нея ще са различните данъчни системи в ЕС.
Джъстин Рей, заместник ръководител на отдел „Политики“ в EIOPA, каза, че пенсионният продукт ще върви успоредно с
националните пенсионни продукти и няма да влезе в конкуренция с тях.
Трябва да има връзка между натрупването и изплащането, каза експертът. Той смята, че от ключово значение ще бъде
доверието на европейските потребители, тъй като продуктът е свързан с дългосрочни пенсионни перспективи.
√ Бизнес климатът се подобрява до нивата от 2009 г.
Оптимистичните оценки на строителните компании се повишават с 8,1 пункта, показват данни на НСИ
През май 2018 г. стопанската конюнктура в страната продължава да се подобрява. Общият показател на бизнес климата
се повишава с 2,1 пункта спрямо април и достига нов дългосрочен максимум (33,1%) от 2009 г. насам. Това показват
данните на Националния статистически институт, публикувани вчера.
Основните фактори, затрудняващи предприятията обаче продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа
среда и недостига на работна сила.
Оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на компаниите в този сектор
се увеличават с 1,4 пункта. Анкетата отчита известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е
съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Очакванията са
продажните цени в промишлеността да останат без промяна.

Строителство
Бизнес климатът в строителството нараства с 8,1 пункта спрямо април. Според НСИ това се дължи на подобрените оценки
и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно
строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са също поблагоприятни.
Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните
проблеми за дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от
мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващото тримесечие.
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Търговия на дребно
В този сектор НСИ отчита понижение от 1,6 пункта. Причината се по-резервираните оценките на търговците на дребно за
бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките
към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.
През последния месец анкетата отчита засилване на негативното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“, който
измества затрудненията, свързани с недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. Относно продажните
цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги
Според НСИ съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0,9 пункта, което се дължи на поблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на
търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са
по-резервирани.
Най-сериозните пречки за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и
несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за
увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три
месеца.
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Manager.bg
√ БАН прогнозира вдигане на лихвите по депозити до края на годината
Със сигурност ще има повишаване на лихвите по банковите депозити до края на 2018 г. Такава прогноза направи доц. д-р
Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН след участието си в представянето в БТА на
Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България на Института.
По данни за април е имало само една банка, която е понижили лихвите по депозитите. Просто технически няма поле за
маневра повече накъде да се понижават лихвите, затова някои банки със сигурност ще преминат към увеличаването им,
коментира ученият.
Според паричната статистика на БНБ в края на 2017 г. квази парите намаляват, като на годишна база отрицателният
прираст в края на този период достига около 600 млн.лева. В началото на 2018 г. този отрицателен прираст леко се
съкрати, но прирастът е отрицателен, отбеляза Сарийски. По тази причина темпът на нарастване на парите, с които
банките реално могат да кредитират, намалява. Това е причина ученият да допусне, че някои от банките ще започнат да
увеличават лихвите по продукти, които са по-дългосрочни - две или тригодишни депозити.
При лихвите по кредитите нещата са по-различни, защото банките имат проблем с пласмента на свободния им ресурс.
Затова до края на 2018 г. не се очаква да има съществено увеличаване на лихвите по кредитите. През април само две
банки понижиха лихвите по кредитите, допълни ученият и отбеляза, че до края на 2018 г. се очаква банките да
продължат в стремежа си да заемат по-голям пазарен дял, стимулирайки кредитирането и затова ученият каза, че не
очаква да има повишение на лихвите по кредитирането.
През 2019 г. обаче се очаква повечето банки да увеличат лихвите както по депозитите, така и по кредити, посочи ученият.
Той не се ангажира с конкретни проценти, но прогнозира, че в началото вдигането на лихвите ще става постепенно, с помалки стъпки.
Икономистите от БАН са на мнение, че е време за академичен дебат, който след това да прерасне в управленско
решение по темата за данъчната система. Според проф. д-р Гарабед Минасян "плоският данък вече не върши работата,
за която е бил въведен и си заслужава да се мисли дали не трябва да се въведе прогресивен. Дебат трябва да има и за
диференцираната ставка на ДДС, каквато е въведена вече в Румъния, и дава положителен ефект.", коментира той по
време на представянето на доклада
Проф. д-р Гарабед Минасян съобщи, че през 2016 г. е изнесен близо 3,4 млрд. български резидентен капитал в чужбина,
а през 2017 г. - 3,1 млрд., като тези пари са около една трета от общия размер на брутоинвестициите в страната, които за
тези две години средно на година са около 18 млрд. лева.
√ БДЖ подарява безплатно пътуване на децата по случай 1-и юни
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и тази година ще спази добрата си традиция и ще подари безплатно пътуване на
всички български деца на възраст до 14 години по повод Международния ден на детето.
Малките пътници могат да се възползват от тази възможност от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 1-и юни във всички пътнически и
бързи влакове (2-ра класа). При условие, че пътуването започва с нощен влак, който заминава преди 24:00 ч. на 1-и юни,
безплатното пътуване важи до пристигането на влака в крайната гара на следващия ден.
Възрастта на децата се удостоверява с копие на акт за раждане или друг документ доказващ възрастта, както и с
железопътни карти „Дете” и „Учащ”. Запазените места за всички категории влакове и спалните места се заплащат. Децата
на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител.
Ръководството на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД поздравява своите най-малки пътници с предстоящия
празник – Международния ден на детето, и им пожелава щастливо детство, усмивки и весели игри през лятната
ваканция!
Epicenter.bg
√ Евростат: Повече от половин милион българи живеят и се трудят в страни на ЕС
Повече от половин милион българи на възраст 20-64 г. живеят и се трудят в други страни-членки на ЕС, показват данни от
анализ на Евростат за трудоспособните европейци в тази възрастова категория, които през 2017 г. са живели в страна на
ЕС, различна от тяхната родина.
Според анализа около 4 процента от гражданите на ЕС, са пребивавали през миналата година в страна, различна от
тяхното гражданство.
Според данни на НСИ през миналата година населението у нас на възраст 20-64 г. е наброявало около 4,5 милиона души.
Анализът на Евростат отчита, че около 12 процента са били българите в тази възрастова група, които са пребивавали през
2017 г. в друга страна-членка на ЕС, което означава, че близо 550 хиляди българи са живели и работили извън пределите
на родината си през миналата година.
Този брой се е увеличил повече от два пъти за последните 10 години, тъй като през 2007 г. извън страната са били около
5 процента от трудоспособните българи /около 220 хиляди/, докато през 2017 г. процентът е нараснал до 12 на сто, или
повече от 550 хиляди българи, живеещи и работещи извън пределите на страната ни.
Според анализа на Евростат около 30 на сто от българите, живеещи извън пределите на страната ни през м.г. са били с
висше образование или почти всеки трети наш сънародник, пребиваващ в друга страна на ЕС, е бил висшист. Освен това
около 70 процента от българите, живеещи в друга страна на ЕС, са били трудово заети, или всеки 7 от 10 пребиваващи в
чужбина наши сънародници, е работел в някоя друга страна на ЕС.
20 млн. европейци са пребивавали в страна, различна от тяхната родина
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Близо 4 процента от населението на ЕС /510 млн. души през 2017 г./ или около 20 милиона души, са пребивавали в
страна, различна от тяхната родина, показва анализът на Евростат.
Най-висок дял от граждани на една страна, които са пребивавали в друга страна на ЕС, е регистриран при румънците близо 20 на сто от гражданите на северната ни съседка на възраст 20-64 г. са живели и са се трудили в различна страна от
Румъния. Следващите страни с висок процент трудоспособни граждани, пребиваващи в друга страна на ЕС, са били:
Литва, Хърватия и Португалия - по 14 процента, Латвия - 13 процента, България - 12 процента и др.
Най-нисък дял на трудова мобилност е регистриран сред гражданите на Германия и Великобритания - по около 1
процента, както и в Швеция и Франция - и двете по 1,3 на сто.
Въпреки ниския дял на мобилност, французите имат най-висок дял на висшисти, работещи в страна, различна от Франция
- близо 63 на сто са били висшисти.
Най-висок дял на трудова заетост е бил регистриран при словенците, които са били извън родината си - 80 процента, или
8 от 10 словенци са били на трудов договор в друга страна на ЕС.
Свободното движение на работници е основен принцип на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Гражданите на ЕС имат право да търсят работа в друга страна от ЕС, да работят там, да живеят там, като се ползват с
равно третиране на гражданите по отношение на достъпа до заетост, условията на труд и всички други социални
предимства и данъчни задължения, отчита анализът на Евростат за трудовата мобилност в ЕС през 2017 г.
√ Наредбата към Закона за концесиите – поредният провал на правителството
Създава се умишлено и целенасочено възможност за „източване“ на държавния или общинския бюджет в полза на
избрани икономически структури при ограничена прозрачност и публичност и процъфтяване на корупцията
Д-р инж. Александър Трифонов
На 16.05.2018 г. Министерският съвет прие Наредбата за за изискванията за определяне на финансово-икономическите
елементи на концесията в съответствие с чл. 35 от Закона за концесията. С нея се потвърди политиката на Правителството
да неглижира директивите на ЕС и други да ги транспонира чрез модифициране в корпоративен интерес. Елементарно
обяснение би било некомпетентност на служителите, но по-вярно би било политически натиск върху експертите, които са
изработили Закона за концесиите и Наредбата. Това обаче означава законно въвеждане на корупцията и саботаж срещу
установяване на прозрачни и честни взаимоотношения между публичната власт и частния капитал в интерес на
обществото. Аргументите за това са следните:
Аргумент първи:
На страницата на Министерството на финансите в раздела Публично-частно партньорство (http://www.minfin.bg/en/536)
са публикувани много материали на Европейския експертен център за публично-частно партньорство (European PPP
Expertise Centre – EPEC) при Европейската инвестиционна банка ( ЕИБ). Всички документи третират именно публичночастно партньорство, а именно публично-частните договори, в т.ч. и създаване на специално смесено дружество между
публичния и частния партньор, познато в международната практика като – SPV (special purpose vehicle) като алтернатива
на концесиите. Това личи и от анализа на пазара за 2017 г.(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/epec-marketupdate-2017), а именно той е направен като са обхванати „транзакции, структуирани като проектирай-изгради,
финансирай и експлоатирай (DBFO) или като проектирай-изгради-финансирай-поддържай (DBFM) или концесионни
договори, при които строителството е предназначено за предоставянето на обществени услуги при споделяне на
рисковете между публичния и частния сектор.“ Това разграничаване между концесиите и публично-частните договори
личи и от публикуваните документи на Европейската комисия, а именно
- Зелен документ за публично-частните партньорство и общностното право за публичните договори и концесиите, 2004 г.
(Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions)]
- Доклад за общественото допитване относно Зеления документ за публични-частни партньорства, и общностното право
за публичните договори и концесиите, 2005 г. (Report on the public consultation on the Green paper on public-private
partnerships and community law on public contracts and concessions);
- Във всички тези документи се прави разлика между частен партньор, публичен партньор, концесионер и концедент(но
не и в Наредбата и Закона за концесиите). Въпреки всичко това Правителството и Парламента отмениха Закона за
публично-частно партньорство.
Аргумент втори:
В препоръките на ЕК (Recommendation for a council recommendation on the 2018 National Reform Programme of Bulgaria
and delivering a Council opinion on the 2018 Convergence Programme of Bulgaria) от 23.05.2018 г. се констатира, че:
- публично-частното партньорство при научните изследвания е слабо развито;
- много ниско е технологичното ниво при производството и иновациите;
- секторът на изследвания страда от структурни недостатъци. Това пречи на възможността да се помага на
производителността и растежа;
Това е звучен шамар за управляващото мнозинство за приетия Закон за концесиите и Наредбата към него, както и
отмяната на Закона за публично-частно партньроство, защото:
- чрез концесии не могат да се финансират научни изследвания, с изключения чл. 25 от директива 2014/23, когато
държавата е възложител и ползвател на резултатите.
- с отричането ролята на държавата като инвеститор при изграждане на съвременна промишлена база, респ.
нежеланието за съдействие` на всички правителства след прехода да се реализират ефективни родни научни разработки,
няма да се създаде национална високотехнологична икономика. Ще се разчита на чужди инвестиции, но при липса на
квалифицирана работна ръка, те ще потвърдят констатациите на ЕК. Перспективите за промяна на тази тендеция са
отчайващи, защото съгласно доклада на ЕК за България от 7.03.2018 г. се констатира, че “процентът на децата с
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нискоквалифицирани родители, изложени на риск от бедност, е критично висок —78,4 % през 2016 г;“. Този контингент е
загубен за интелектуалното развитие на странтата, защото той мисли ежедневно за прехраната, а не за културно и
духовно израстване.
Следва, че изоставането на България в научно-технологичното развитие ще продължи устойчиво.
Аргумент трети:
1. Европейският фонд за стратегически инвестиции ( EFSI), известен още като „план Юнкер“ инвестира именно във
публично-частни партньорства ( SPV ), т.е трябва да участва публичен партньор, а не концесия, тъй като концесионерът е
ненадежден партньор и е невъзможно да бъде контролиран и отговорен за изразходване на предоставения финансов
ресурс. Примери има достатъчно в цитирания по-горе анализ на пазара за ПЧП проекти през 2017 г., направен от EPEC.
С отмяната на Закона за публично-частно партньорство Правителството и Парламента ограничиха възможността за
оптимално използване на този ресурс за инвестиции в България. България изостава драстично в по използването на тази
възможност, а същевременно управляващи ронят „крокодилски“ сълзи за тях. Наредбата също така не предоставя такива
възможности.
Аргумент четвърти:
С отмяната на Закона за публично-частно партньорство практически се нарушават заложените принципи в Регламент
1303/2013 за привличане на частен ресурс при инвестиционни проекти, които генерират приходи. Впоследствие излезе и
още един делегиран Регламент (ЕС) 2015/1076 от 28.04.2015 г., който също фигурира в публикуваните материали на
страницата на Министерството на финансите и третира привличането на частен финансов ресурс, а именно:
- Член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 предвижда, че по отношение на публично-частно партньорство
(ПЧП) операция бенефициент може да бъде орган, регулиран от частното право на държава-членка ("частен партньор"). В
съответствие с член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, частен партньор, избрани за изпълнение на
Операцията може да бъде заменен като бенефициент по време на изпълнение там, където това се налага съгласно реда
и условията на ПЧП или на споразумение за финансиране между частния партньор и на финансова институция
съфинансиране.
- „За ПЧП операция, при която публичният партньор е бенефициент на безвъзмездната помощ, то съгласно член 64,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 определя условията, при които могат да се считат разходите направени и
платени от частен партньор на бенефициента. Член 64, параграф 2 от посочения регламент изисква плащането по
отношение на тези разходи да бъдат направени в ескроу сметка в името на бенефициента.
Съгласно тези регламенти ( които се прилагат без транспониране) частен партньор може да стане бенефициент на
грантовото финансиране и да изработи цялата документация за кандидатстване. По Закона за концесиите е невъзможно
да се избере такъв частен партньор, защото:
- категория „частен партньор“ не съществува, а концесионер;
- изборът на концесионер става при строго дефинирано задание с конкретни параметри на база прединвестиционно
проучване и оценка на финансовите параметри на концесията;
- концесиите са строго профилирани – за строителство, за услуги и за ползване. Няма концесия за съвместна
дейност/производство;
- не може да се дефинира заданието, респ. не може да се дефинира:
прогнозната стойност, която да бъде обект на тръжната процедура:
видовете дейности, които са базови за конкретния проект по съответната Оперативна програма и тези, които
допълнително би могъл да реализира частния партньор, за да има допълнителни приходи;
- няма документация за проекта и Управляващият орган не може да предоставя права и да поема ангажименти за
неговата реализация;
- не може да се спази параграф 2 от чл. 64 на Регламент 13033/2013 за
превеждане на финансовите ангажименти на частния партньор в специална ескроу сметка при ЕИБ, тъй като
Европейската комисия не вярва на обещания и изисква съответна сума да бъде преведена преди стартиране на проекта,
а частният партньор няма да предоставя ресурс, без да е наясно какъв бюджет ще бъде одобрен за конкретния проект и
дали той ще може да си я възстанови с печалба;
Следва, че с отмяната на Закона за публично-частното партньорство и с настоящата Наредба се ограничава правото и
възможността частният бизнес да участва активно в усвояването на средства от фондовете на ЕС и особено при общини,
които не разполагат с финансов ресурс за изработване на документацията за съответните инвестиционни проекти.
Аргумент пети:
Останаха 100% „несамофинансиращите се“ концесии, което противоречи на международно приетите дефиниции за
концесия, при които се допуска се само доплащане от държавата/концедента за направени от концесионера разходи –
напр. при социални домове, болници, затвори. Това се закрепости и в Наредбата в чл. 28. т.7:“ при отрицателна
финансова нетна настоящата стойност на концесията, концесията може да се възложи с плащания от концедента при
условие, че икономическата нетна настояща стойност на концесията е положителна.
4. Какво по-лесно от това да се постигне такъв резултат след като се работи само с прогнозни стойности при установяване
на финансово-икономическите елементи на концесията. Експертите, които ще определят прогнозните стойности, ще
трябва да са ясновидци, защото те не познават възможностите на бъдещия концесионер, а ще трябва да изпълнят
изискването по ал.4 на чл. 4 от Наредбата: „Прогнозните приходи на концесионера се включват в пълен размер ( в т.ч. и
такива от допълнителни стопански дейности ). Ал. 4 на наредбата гласи: „Предложение за определяне на икономическия
баланс на концесията, въз основа на ефективността на концесията с цел справедливо разпределение на ползите от
концесията в зависимост от степента на поемане на риска“. Същевременно няма изискване за прилагане на
ръководството за Анализ по разходи и ползи, което е изискване за инвестиционните проекти, финансиране по
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оперативните програми. Т.е няма указание как ще се определят стойносттите /квантифицират ползите за концедента и
концесионера. По този начин се запази възможности да се източва държавния или общинския бюджет към
„привилигировани“, „наши“ фирми. Как може да не вирее корупцията при тази възможност.
Аргумент шести:
И в Закона и в Наредбата не се заложиха критерии за оценка ефективността за предоставения публичен финансов ресурс
за реализиране на инвестиционен проект от обществен интерес, независимо с кой инструмент ще бъде реализиран той –
обществена поръчка, концесия или публично-частно партньорство ( SPV). Не беше взет под внимание доклада на
Европейската сметна палата от 20 март 2018 г.. В него се констатирани недостатъци при използването на публичночастните партньорства при усвояване на средствата от Европейските фондове. Някои от причините са:
- използването инструмента на концесиите: “Освен това в Гърция цената на километър за трите проверени
автомагистрали се е увеличила рязко с до 69 %, докато в същото време обхватът на проектите е бил намален значително
с до 55 %. Основните причини за тези неефективни разходи са, че финансовите разлики, причинени от предоговарянето
на договори за ПЧП, е трябвало да бъдат покрити, някои проекти са били лошо подготвени от публичните партньори и
най-важното — договорите с частните концесионери са били подписани преди разрешаването на съответните
проблеми..... Одиторите отправят редица препоръки към Комисията и към държавите членки. По специално, те следва:
- да вземат мерки за намаляване на финансовото отражение на закъсненията и предоговарянето на разходите за ПЧП,
които се понасят от партньорите от публичния сектор;
да осигурят необходимия административен капацитет и да установят ясни политики и стратегии за ПЧП, за да прилагат
успешно подпомаганите от ЕС проекти за ПЧП;
- В анализираните 12 проекта в 4 страни – Франция, Гърция, Испания и Ирландия се отбелязва, че използваният
сравнителен показател на публичния сектор ( известен като PSC – Public sector comparator) не е изиграл съществена роля,
поради използването на приблизителни данни, което е и слабост на този показател:“ Въпреки че са били използвани
сравнителни показатели на публичния сектор за трите одитирани френски ПЧП, основани на наличността, те са били
възпрепятствани от липсата на надеждни данни за разходите и от систематични очаквания за прекалено оптимистични
нива на приходи, които в повечето случаи не са отговаряли на действителното потребление на клиентите, което е довело
до по-слаба от планираната ефективност.“
Тези констатации ще се възпроизведат при прилагането на Закона за концесии и Наредбата към него, поради:
- липса на показатели за оценка ефективността от използването на публичен ресурс. В практиката – напр. в Холандия се
използват 2 такива показатели - и РРС ( public private comparator) – сравнителен показател при публично-частно
партньорство, който е много по-прецизен, и по-сложен за използване спрямо PSC. При РРС може да се отчете изискване
за допълнителни инвестиции за технологичното модернизиране при поява на нововъдения или при приключване на
жизнения цикъл на предлагания продукт;
- няма тълкуване на понятия като „икономически баланс“, социалноприемлива цена“, „икономическа изгода“, което ще
позволи по всяко време да се правят промени в договорите, което констатира и Европейската сметна палата. Несъмнено
това ще бъде за сметка на държавния бюджет или ще се прави опит за отклоняване на средства от европейските
фондове;
Ето защо Европейската сметна палата препоръчва:“ да се избират ПЧП въз основа на солиден сравнителен анализ на найдобрите възможности за възлагане на обществени поръчки“. За българската бюрокрация това е ерест и логично е да се
очаква критика към Правителството от Европейската сметна палата.
Аргумент седми:
При оценка влиянието на възможните рискове се въвежда в Наредбата изискването да се извършва „анализ на
чувствителността, чрез който се определят „критичните” променливи или параметри. Това са променливите, чиито
колебания, положителни или отрицателни, оказват най-голямо въздействие върху финансовото и/или икономическото
изпълнение на концесията. Анализът се извършва чрез промяна на един елемент в даден момент и определяне на
ефекта от промяната за крайните резултати относно вътрешната норма на възвращаемост или нетната настояща
стойност.“ По този начин се допуска изкривяване на резултата, тъй като:
- рисковете могат да действат едновременно и взаимно да си влияят;
- нетната сегашна стойност и вътрешната норма на възвращаемост са статични показатели, поради което те не отчитат
динамиката по време на реализацията на проекта – строителство и експлоатация.
Тези анализи са лесно манипулируеми след като беше изключено от Закона за концесиите изискването финансовоикономическия модел ( за който също така няма тълкуване какво включва) да не бъде задължително приложение към
договора с концесионера. Логично следва, че това е вратичка към корупция и облагодетелстване на „заслужили“
концесионери.
Заключение:
Със Закона за концесиите и Наредбата към него се създава умишлено и целенасочено възможност за „източване“ на
държавния или общинския бюджет в полза на избрани икономически структури при ограничена прозрачност и
публичност и процъфтяване на корупцията;
Използва се предлога за транспониране на директива 2014/23, за да се отмени Закона за публично-частно партньорство,
като по този начин
- се ограничи възможността за по-активно участие на частния капитал при решаване на проблеми от обществен интерес,
с което:
- се игнорира целенасочено изискването на Регламент 1303/2013 относно привличане на частен капитал за ефективно
използване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.;
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- ограничи се възможността за по-ефективно използване на европейските фондове, в т.ч. и този за стратегически
инвестиции за разширяване и модернизиране на производствената база в страната, което ще повлие негативно върху
икономическия растеж на страната;
Горният извод се потвържда и от факта, че многобройните становища, бележки, мнения не бяха взети предвид от екипа
на Министерския съвет, от парламентарните комисии и от Парламента. Т.е цялото управление на държавата носи вина за
негативните последици от прилагането на Закона за концесиите и Наредбата към него;
Европейската комисия много плахо и забавено реагира, независимо от търсената помощ от нея от страна на
гражданското общество. Това поражда безнадеждност в българското общество в благородните й намерения за
съдействие за повишаване на неговото благосъстояние.
С некачествени закони не може да се може да се гарантира икономически просперитет и респектиращ авторитет на
държавата. С такива закони се цели да осигури устойчивост на управляващото мнозинство, което се изражда в
демократична диктатура.
Демократичната диктатура обаче не гарантира социален мир, а без мир следват постоянни вълнения, несигурност, а
възстановяването му ще изисква жертви. Остава изборът кой да бъде жертвата.
Economic.bg
√ Българският износ на оръжие е достигнал €1.2 млрд. през 2017 г.
Около 15 хиляди души са заетите в сектора
За миналата година сме реализирали износ на продукти от отбранителната индустрия за над 1.2 млрд. евро. Това
съобщи зам.-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на най-голямото изложение в
сектора - “Хемус” 2018 г., което се провежда в Пловдив.
"Около 15 хил. души работят в този сектор, а компаниите в него отделят значителен ресурс за внедряване на иновации и
модернизиране на производството”, подчерта Манолев.
Той даде пример и с новото предприятие за производство на бронирани автомобили, което отвори врати преди дни в
Самоков. Инвестицията е на стойност от близо 5 млн. лв. и е свързана с нова технологична линия за производство и
оборудване на различни видове бронирани машини и сглобяване на автомобили за нуждите на отбранителната
индустрия и полицията. "Това е един от многото примери на български предприемачи в този сектор, които постигат все
по-големи успехи. Затова преди всичко те трябва да бъдат поздравени”, посочи икономическият заместник-министър.
Според него допълнително доказателство за качеството, с което работят българските компании е фактът, че сме познати
и оперираме на редица чуждестранни пазари от десетилетия.
"Важна тема, по която работим с Министерството на отбраната, е активното участие на българската отбранителна
индустрия в предстоящите проекти за обновление на Българската армия”, допълни той.
В откриването на изложението участваха участие взеха още президентът Румен Радев, вицепремиерът и министър на
отбраната Красимир Каракачанов, Областният управител на Пловдив Здравко Димитров и кметът на града Иван Тотев.
"Международното изложение "Хемус 2018" още веднъж показва, че българската отбранителна индустрия е не само
високотехнологичен сектор, даващ продукти с висока добавена стойност, но и сектор, който е конкурентоспособен в
световен план", заяви президентът и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев. Държавният глава
също изрази надежда родните компании да вземат все по-голямо участие в процесите по модернизация на българските
Въоръжени сили.
Форумът ще продължи до 2 юни и е под патронажа на Министерството на икономиката и Министерството на отбраната.
Провежда се през две години и целта е да се стимулира военната промишленост на страната, като се предостави
възможност за обща среща на производители и търговци на въоръжение и бойна техника от България и чужбина. В това
издание участват 17 държави и над 70 изложители, по-голямата част български. Сред чуждестранните партньори и
делегации са и представители на НАТО и Европейската агенция по отбрана.
EconomyNews
√ Информацията за болнични почти изцяло електронна
Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/
основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /ДОО/
от осигурителите и самоосигуряващите се лица, са подадени по електронен път. Това показва справка от Интегрираната
система за електронен обмен на документи и данни, която се администрира от осигурителната институция, съобщава
БТА.
Тази система съдържа работодателската част от документацията, която се подава към НОИ след издаването на
болничните листове или след подаване на заявления за майчинство, и на базата на която се преценява правото на
парично обезщетение, съобщават от НОИ.
Справката показва, че в ТП на НОИ през миналата година от осигурители и самоосигуряващи се лица са приети общо 3
297 692 основни документи за изплащане на парични обезщетения. Най-голям е делът на постъпилите данни по
електронен път - 2 292 452 или 89,5 процента от всички подадени документи. На електронен носител в териториалните
поделения е приета 8,9 процента от информацията, а на хартиен носител - 1,6 на сто. Спрямо 2016 г. се наблюдава
увеличение с 3,3 процента на приетите през интернет данни, което е за сметка на другите способи за подаване.
През 2017 г. най-голям е броят на представените данни в ТП на НОИ в София-град - над 32 процента от всички документи
са насочени именно към тази структура на института. Процесът в това териториално поделение е почти изцяло
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електронизиран - 92,2 на сто от данните към него са подадени по електронен път. Сходен е този показател в други три ТП
на НОИ: Ловеч /92,4 процента/; Пловдив /91,7 процента/ и Варна /91,1 процента/.
Електронизацията на подаването на работодателската част на документацията е вторият етап от дигитализацията на
процеса по изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Тя е внедрена в средата на 2015 г. и функционира
от началото на 2016 г., като чрез нея се постигна значително съкращаване на реалните срокове за плащане, посочват от
НОИ.
Sinor.bg
√ Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника. С проекта се приемат национални законодателни мерки, свързани с прилагане на
Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите
на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с вътрешно
горене за извънпътна техника. Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите на
прахови частици от двигатели, монтирани на земеделска и горска техника. (горива)
За да се продава новата техника трябва производителя или вносителя да получи ЕС сертификат, за издаването му ще се
заплаща.
Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската
техника. Предстои земеделското министерство да определи с наредба условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с техника и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното
обучение.
В. Монитор
√ 289 000 се осигуряват в доброволните пенсионни фондове
289 000 лица се осигуряват по договори с лични вноски в доброволните пенсионни фондове, което представлява 10% от
броя на осигурените лица у нас. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на
международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и
проблеми“.
За сравнение 27% от населението на ЕС в работоспособна възраст прави лични пенсионни спестявания.
Регламентирането на общоевропейски продукт като знак за качество и сигурност на личните пенсионни продукти в
рамките на ЕС, ще повиши доверието на потребителите и ще стимулира личните спестявания за пенсионни цели,
подчерта министър Петков.В изказването си социалният министър припомни, че вече 18 години в България функционира
тристълбовият модел на пенсионно осигуряване, който успешно съчетава принципите на солидарност, задължителност и
всеобщност на осигуряването, с принципите, присъщи на капиталовите схеми. Той допълни, че многостълбовите
пенсионни системи са най-ефективният начин за гарантиране на устойчивостта и адекватността на доходите след
пенсиониране.
√ Строители без лиценз аут и от малките градежи
Незаконните обекти няма да се узаконяват срещу глоба
Строители, които не са вписани в регистъра на Камарата на строителите (КСБ), вече ще може да строят жилищни и
смесени сгради с ниско застрояване до 300 квадрата. Това решиха на първо четене депутатите от Комисията по
регионална политика.
Законопроектът с промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ) е внесен от група народни представители от
ГЕРБ начело с зам.-председателката на ресорната комисия Петя Аврамова.
В момента „нерегламентирани строителни бригади“ вдигат вили и други сгради и съоръжения за обществено
обслужване с РЗП до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, които са пета категория. Строителите се
възползват от противоречия между разпоредбите на ЗУТ и Закона за Камарата на строителите, като първият налага
забрана за изпълнение на обектите пета категория, ако строител не е вписан в централния професионален регистър на
КСБ. От друга страна обаче, в Закона на камарата на строителите е предвидено изключение, което дава право да бъдат
изпълнявани обекти с обхват от почти цялата категория без необходимост от регистрация в регистъра. По време на
обсъждането на законопроекта бяха изразени мнения, че между първо и второ четене в парламента застроената площ
трябва да бъда намалена още - на 150 кв. м или даже да отпадне изцяло и за нерегистрираните да останата само
ремонтите.
Депутатати приеха единодушно четири от петте внесени законопроекта относно промени на ЗУТ. Преди заседанието
стана ясно, че от ГЕРБ са се отказали от идеята си незаконен строеж да се узаконява, след като се плати глоба в размер на
30% от стойността му. Вносителят му Младен Шишков го е изтеглил от деловодството на парламента.
Най-дискутирано беше инициираното от вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов
изменение и допълнение на закона. В законопроекта се прецизира определението на „преместваем обект“- такъв, който
не е трайно прикрепен към земята и може да бъде преместен, остава критерият павилионите да са площ до 15 кв. м и до
3 метра височина, но параметрите тепърва ще се обсъждат. От БСП и ДПС се обявиха против прехвърлянето на
отговорността за контрола по премахване на преместваеми обекти върху държавни имоти. До момента той се упражнява
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от общините, но те нямат нито финансов, нито човешки ресурс, затова идеята е контролът да се прехвърли на ДНСК и
регионалните й структури. Според Дора Янкова и Манол Генов от левицата кметовете искат да се отърват от горещ
картоф, защото са на избираеми позиции.
√ През юни приемат заключенията за труда и ранното детско развитие
Очаква се да бъдат приети Заключения относно бъдещето на труда и ранното детско развитие на заседание на Съвета на
ЕС по заетост и социална политика през юни. Това каза Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната
политика, по време на европейската конференция за социални услуги, която се проведе в Севиля, Испания.
Целта е да бъдат насърчени разработването на интегрирани и приобщаващи политики, основаващи се на специфичния
потенциал на всеки човек, обясни тя. „Необходимо е да търсим дългосрочни и ефективни решения, да прилагаме
иновативни форми на партньорство и да насърчаваме взаимодействието между всички заинтересовани страни в
социалната политика,“ добави тя.
Като успешен пример за разработването на политики зам.-министър Русинова посочи директивата за баланс между
професионалния и личния живот. Важна част от законодателната програма на Българското председателство са и
директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, европейския закон за достъпността и препоръката за достъп до
социална защита.
√ САЩ обявяват днес налагането от утре на митата за стоманата и алуминия от ЕС
Спасението е Вашингтон и Общността да се споразумеят в последния момент, смята Wall Street Journal
Очаква се днес администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да обяви въвеждането от утре на митата за внос
на стомана и алуминий от страните от ЕС, пише вестник Wall Street Journal.
Решението за протекционистичната мярка бе взето в края на март, но влизането му в сила бе отложено за началото на
юни. За импорта на стомана в щатите европейските производителите ще трябва да плащат по 25%, а за алуминия - по 10
на сто, припомня изданието. Според Wall Street Journal съществува минимален шанс в последния момент САЩ и ЕС да
намерят компромисно решение и търговската война да бъде избегната.
От Еврокомисията предупредиха преди време, че ще се обърнат към Световната търговска организация (СТО) за митата
за металите. Още през март в Брюксел бе публикуван списък с американски стоки, на които ЕС ще наложи ответни
вносни такси. В него влизат няколко вида ориз, царевица, портокалов сок, уиски, цигари и други тютюневи изделия,
козметика, дрехи, стомана (в това число и тръби), чугун и яхти.
КРОСС
√ Кънев: Посещението на Румен Радев в Русия бе изключително важно
Да отстояваме българските интереси
„Посещението на президента Румен Радев в Русия бе изключително важно. От срещите, на които присъствах- и с
президента на Русия, и с нейния министър-председател, останах с впечатлението, че те преминаха в много сърдечен
дух." Това заяви председателят на икономическата комисия в парламента и народен представител от „БСП за България"
Петър Кънев пред БНР.
По думите му състоялият се там работен обяд е протекъл също много интересно. „От руска страна бяха четирима
министри. Президентът Путин им даваше думата на всеки от тах, за да резюмират какво е отношението между страните
ни в областта на културата, транспорта, икономиката. Коментираше се темата за лицензионните режими, туризма,
изграждането на АЕЦ „Белене", обясни Петър Кънев.
По време на срещите е било заявено от руска страна, че нашият отказ от Южен поток им е струвал 800 млн. долара.
„България трябва да намери своето място в чисто икономически план. Сега е моментът да поставим нашите условия покатегорично", обясни Кънев. Той смята, че по-скоро се мисли в посока- отклоняване на част от капацитета на втората
турска тръба към България. Според него се вижда и че от Западна Европа вече има желание за водене на преговори с
Русия. „Даваме си сметка, че страната ни може да бъде заобиколена и от газови, и от транспортни коридори и сега точно
е моментът да действаме. Трябва да видим къде са българските интереси и да ги отстояваме", каза също Кънев.
√ Деница Николова: България ще получи много повече средства от европейските фондове в периода 2020-2026 г.
Бъдещето на териториалното сближаване в ЕС след 2020 г. обсъдиха на семинар в София
Според представената вчера от ЕК основна рамка на разпределение на бюджетите между държавите членки в ЕС
България ще получи много повече средства от фондовете на съюза за програмния период 2020-2026 г. спрямо сегашния
и периода 2007-2013 г.
Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия
орган на ОПРР Деница Николова. Тя взе участие в семинар и пресконференция относно териториалното измерение на
бъдещата политика на ЕС за сближаване след 2020 г., организирана от Европейската мрежа за териториална обсервация
– ESPON с участието на Фабрицио Барка, бивш италиански министър, и директора на ESPON ЕГТС Илона Раугзе.
Зам.-министър Николова обясни, че бюджетната рамка предстои да се дебатира преди да се приеме официално на ниво
ЕС, но според предварителните изчисления страната ни ще получи почти 1 млрд.евро повече европейски средства, с
които да достигнем стандартите на останалите страни членски на съюза. „С радост и гордост мога да отбележа, че това за
нас е признание, че сме натрупали капацитет по изпълнение на програмите и можем да постигаме резултати, които са
видими за всички. Очевидно ЕК търси възможност да ни подкрепи, за да постигнем по-бързо развитието си на ключови
сектори“, коментира Деница Николова. Според нея това ще бъде и стимул в следващия програмен период да постигаме
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още по-големи и значими резултати. Тя изрази мнение, че има основния да се счита, че кохезионната политика в
страната ни ще продължи да се изпълнява със сериозни политики и след 2020 г.
„Предстои дебат и на национално политическо ниво, но и чисто стратегическите решения, за да се възползваме по найдобрия начин за България от този ресурс и как да го фокусираме, за да получим по-висок стандарт на хората, коментира
Николова. Заместник-регионалният министър коментира още, че в следващия програмен период ще се търси
възможност за интегрирано въздействие при изпълнението на проекти, като една от целите е няколко региона да имат
възможност да реализират голям и приоритетен обект. Приоритетен и в следващия период ще е принципът на
междурегионално сътрудничество, което ще се насърчава като възможност за въздействие и цел на ЕС. „Това значи, че
България ще продължи да си партнира с други държави по стратегически проекти за целия ЕС“, обясни тя.
В бъдещата кохезионна рамка е заложено и интегрирано фокусиране на инвестиции в конкретни територии. Ще бъде
подкрепян повече регионалният подход на въздействие, а не концентрацията на ниво община и местни власти. Ще се
търси и вариантът, при който комплексно да се постигат резултати за конкретен регион спрямо географските особености,
природните дадености, икономическите потенциали за развитие, демографията и всички останали индикатори, върху
които може да се въздейства. „Ще имаме възможността да изпълняваме регионален подход, чрез многофондово
финансиране, което означава, че една бъдеща регионална програма има по-добра перспектива да постигне повече
резултати, ако се финансира от всички фондове на ЕК“, посочи още тя.
Зам.-министър Деница Николова разясни, че семинарът на ЕСПОН е част от събитията, свързани с Българското
председателство на Съвета на ЕС. ЕСПОН е хоризонтална програма на ЕС, която има за цел предоставяне на
институционална подкрепа за разработването и изпълнението на различни политики в областта на териториалното
развитие и сближаване. България получава подкрепа от програмата под формата на експертиза за изготвяне на
стратегически документи, които да послужат за оформяне на бъдещата рамка на ниво ЕС по отношение на развитие на
регионите.
С помощта на предоставената експертиза бяха разработени и ключови индикатори, които да помогнат на страната ни в
следващия програмен период, с оглед отчитане постигането на резултатите и прилагането на по-голяма гъвкавост в
инвестициите. Програма ЕСПОН поставя и фокус върху балансираното териториално развитие, като целта е да се намали
обезлюдяването на малките населени места и пренаселването на големите градове. За целта при оформянето на
бъдещия пакет за кохезионната политика е залегнало балансираното регионално развитие и развитие на териториите,
което е и един от приоритетите на българското председателство.
„България съсредоточава усилията си за честен и открит политически дебат за бъдещето на политиката на сближаване и
за запазването на нейната важна роля след 2020 г., като отчита нарастващата необходимост по отношение опростяване
на правилата и по-голяма ориентираност към резултатите и ефектите от прилаганите мерки“, коментира тя. „Програмата
ESPON играе важна роля за европейско териториално сътрудничество. През текущия и предишните програмни периоди
програмата успя да популяризира и насърчи европейското териториално измерение, като предостави доказателства,
трансфер на знания и обучения на публичните органи и други участници на различни равнища в цяла Европа, каза още
Николова.
√ Отбелязваме Световния ден без тютюнопушене
На 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене и тази година той преминава под мотото „Тютюнопушене и
сърдечно-съдови заболявания". Според статистиката България е на едно от първите места по тютюнопушене в Европа, а
това от своя страна води до по-висок ръст на инсултите и инфарктите.
Д-р Гергана Гешанова от Коалицията за живот без тютюнев дим, обясни повод за какво е отбелязването на Световния ден
без тютюнопушене.
"Това е един чудесен ден, вие да спрете да пушите днес. И от там нататък въобще да си освободите от тази лоша
зависимост, от този лош навик, което човек придобива обикновено от ранно детските си години и на които робува цял
живот. Най- вече тютюнопушенето отнема ежегодно по около 4 милиона живота на тази земя , все едно една България
си отива всеки ден и ние българите сме на едно от челните места, в Европа сме на първо място, като надминахме
Гърците през миналите една две години. Това върви заедно с един голям ръст Сърдечносъдовите заболявания у нас,
защото се казва хората, което пушат от два до четири пъти застрашени да развият инфаркт или инсулт сравнение с тези,
което не пушат."
По повод Световния ден без тютюнопушене в Министерството на здравеопазването ще бъде дадена и пресконференция
с участието на зам. министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, ръководителят на офиса на Световната
здравна организация в България д-р Михаил Околийски, кардиолози и представители на Коалицията за живот без
тютюнев дим.
√ Борисов ще приеме постоянните представители на правителствата на държавите-членки на ЕС (КОРЕПЕР 2)
Министър-председателят Бойко Борисов ще приеме постоянните представители на правителствата на държавите-членки
на ЕС (КОРЕПЕР 2) към Брюксел на 31 май. Това са дипломатическите представители на държавите-членки на ЕС, които
заседават във формата Корепер 2 и подготвят най-ключовите заседания и формати на Съвета на ЕС.
Корепер е основният подготвителен орган на Съвета. Всички точки, които се включват в дневния ред на Съвета, се
разглеждат първо от Корепер, освен ако Съветът не реши друго. В посещението участват също генералният секретар на
Съвета Йепе Транхолм-Микелсен и членове на кабинета на Доналд Туск.
Посещението на постоянните представели е традиционно събитие, което се провежда по време на всички ротационни
председателства на Съвета на ЕС, като включва освен официална част и срещи, така и разнообразна програма в страната-

14

ротационен председател, имаща за цел демонстрация на успешни бизнес проекти и публично-частни партньорства,
както и популяризиране на културните забележителности и традиции на страната домакин.
Посещението е от изключителна важност по отношение изграждането на общото впечатление от Българското
председателство и постигане на желаните цели и резултати.
√ В сутрешните блокове
БНТ, „Денят започва"
Ивет Лалова специално за БНТ;
Как се разпознават опасните детски играчки;
Дълговете на железницата. Запорираха сметките на "БДЖ - Пътнически превози" - ще се стигне ли до спиране на
влакове;
Време и пътища. Времето през юни и как метеорологичните условия влияят на пътните инциденти - данните от
синоптиците на БАН и Пътна полиция;
Между София и Москва - коментар на Андрей Райчев и Антоний Гълъбов;
Поезия с кауза или защо децата с лицеви аномалии имат нужда от подкрепа.
БТВ, "Тази сутрин"
Отнемат българчета от семействата им в Норвегия - каква е причината, в специално разследване на bTV;
Скандалите след изборите в Галиче и новата порция критики на президента - гост Цветан Цветанов;
Кой ще седне в стола на Десислава Иванчева и на автопилот ли е район „Младост"? В студиото председателят на
Столичния общински съвет Елен Герджиков;
Ще лежи ли в затвора Лазар Влайков след трагичния инцидент във Виноградец?
Михаела Филева с нова страница в кариерата си.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ще потече ли още руски газ към България? След знаковата среща в Москва - какво се разбраха Путин и Борисов?
Шпионска афера като на кино. Как обявен за убит руски журналист сензационно се появи жив в Киев?
С белезници в Италия. Българи арестувани заради измама с банкомати.
Ефективна присъда за Лазар Влайков. Ще лежи ли три години зад решетките бившият шеф на общинския съвет в
Септември?
Въпрос на живот и смърт. Как продължава битката на жената, чийто съпруг почина заради отказана
трансплантация?
Почивка у нас или почивка при съседите? Къде морето ще ни излезе по-евтино и накъде ще тръгнат екскурзиите
в Гърция и Турция? Темата в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Войната през очите на децата - истории от Сараево и единствения в света музей, който разказва за това.
Момчето, което става звезда във Франция - отново в родината. Венсан Винел специално пред NOVA.
"Истории на успеха" с Деси Банова. Доброволци с мисия за сексуално образование в клас.
√ Предстоящи събития в страната за 31 май 2018
София.
От 10.00 часа в резиденция „Бояна" председателят на парламента Цвета Караянчева ще приветства участниците
в Европейския ден на конкуренцията, организиран от КЗК.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 08.30 часа пред Министерството на отбраната е организиран протест на ПП „Възраждане" с основно искане за
оставка на правителството по повод водените преговори с Р Турция за сключването на двустранно споразумение
за провеждането на презгранични операции по т.нар. програма Air Policing.
От 09.30 часа ще се състои заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
От 09.30 часа в Дома на Европа ще се проведе Петата международна конференция на катедра „Европеистика" и
„Жан Моне Център за високипостижения" на СУ „Св. Климент Охридски". Конференцията „Съединението прави
силата" е посветена на българското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.
От 10.00 часа ще започне заседанието на Столичния общински съвет.
От 10.30 часа в Министерството на здравеопазването (залата на ет. 4) ще се проведе пресконференция по повод
Световния ден без тютюнопушене. Участие в пресконференцията ще вземат зам.-министърът на
здравеопазването Светлана Йорданова, ръководителят на офиса на СЗО в България д-р Михаил Околийски,
председателят на Коалиция за живот без тютюнев дим д-р Гергана Гешанова и председателят на Дружеството на
кардиолозите проф. Арман Постаджиян.
От 10.30 часа в „София Хотел Балкан", зала Средец, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев
и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Габриела Козарева ще представят новите условия за кандидатстване по Националния иновационен фонд (НИФ).
От 10.30 часа в двореца „Врана" ще се състои годишната Генерална асамблея на Европейската лига за
икономическо сътрудничество. Участие в събитието ще вземат президентът на Лигата - Барон Бернард Сноа,
представители на Европейската комисия, Европейска банка за възстановяване и развитие, посланици,
анализатори и др.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Асоциацията на автомобилните
производители и техните оторизирани представители в България (ААП) за откриването на международно
изложение за тежкотоварни автомобили TRUCK EXPO 2018.
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От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Инициативен комитет за петиция и подписка на граждани във
връзка с предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще дадат пресконференция, на
която ще представят предложения за преизчисляване на пенсиите и за отмяна на ограничението на
максималния размер на пенсията за всички български граждани, придобили право на пенсия, независимо от
годината на придобиване.
В 12.00 часа в заседателната зала на МВР ще се състои редовен месечен брифинг.
От 18.00 ч. в Лъчетерапевтичния комплекс на Университетската специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания (УСБАЛО) ще бъде открита кампания под надслов „Продължаваме".
От 18.30 часа в хотел „Best Western Premier" в зала „Хийтроу" (бул. „Брюксел" 11) „Двунационалната Търговска
Камара България - Израел" организира семинар на тема: "Правно и данъчно прилагане като фактор за
подобряване на българската икономика в подкрепа на развитието на бизнеса".

***
Варна.
От 14.30 до 16.30 часа във фоайето на Регионалната здравна инспекция ще се проведе кампания за измерване на
въглеродния оксид в издишания въздух по повод Световния ден без тютюн.
***
Велико Търново.
От 9.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе Сесия на Великотърновски общински съвет.
От 11.00 часа в зала 500 на Областна администрация - Велико Търново ще се проведе работна среща по
прилагане на новоприетия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество и последните му промени.
***
Враца.
В 14.00 часа в сградата на ОДМВР-Враца ще се състои брифинг за медиите.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа залата на Община Кюстендил ще се състои редовно месечно заседание на Общински съвет.
***
Пазарджик.
От 11.00 часа в кметската зала на Община Пазарджик (бул. „България" 2) главният изпълнителен директор на
„Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема „100 години футбол в Пазарджик (ФК
„Хебър")" - илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски
печат.
***
Пловдив.
В 09.30 часа в зала 10 на Окръжния съд ще се проведе заседание по делото срещу собствениците на фирма
„Одрин 8" за опит за събаряне на тютюнев склад - паметник на културата.
***
Смолян.
От 10.00 часа пред входа на поликлиниката в Смолян, а от 13.30 часа пред кардиологичните кабинети на ет. 3, в
инициатива на РЗИ - Смолян, пушачите ще могат да измерят безплатно съдържанието на въглероден оксид в
издишания въздух, по повод 31 май - Световен ден без тютюн.
***
Стара Загора.
В 11.00 часа в почивната станция на „Мини Марица изток" ЕАД в Старозагорските минерални бани ще бъде
открита 28-та международна научна конференция, организирана от Съюза на учените в Стара Загора, Тракийския
университет и община Стара Загора с партньорството на ММИ. Научният форум се провежда под надслова
„Българското европредседателство - иновации и просперитет".
***
Хасково/с. Минерални бани.
От 10.00 часа в с. Минерални бани ще бъде открит ХVІІІ Международен детски фестивал „Децата на Балканите - с
духовност в Европа!".
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общински съвет - Шумен.
От 14.30 часа областният управител, зам.-областният управител, представители на община Шумен, Областно
пътно управление и Пътна полиция ще бъдат на място да проверят изпълнението на решенията по
обезопасяване на кръстовището при село Дибич по пътя Шумен - Карнобат.
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