Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Капитал
√ Пазарът на труда започва да буксува
Населението в трудоспособна възраст намалява и остарява и това се вижда в данните на статистиката за 2018 г.
Бурното развитие на пазара на труда, което се наблюдаваше през 2017 г., не е продължило и през миналата година,
показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък. А основната причина е влошаваща се
демография.
Въпреки че безработицата през 2018 г. пада на рекордно ниски нива, а коефициентът на заетост расте, броят на заетите е
намалял. Това противоречие може да се обясни с по-малко хора, които искат да се включат към редиците на работещите.
Числата идват на фона на растящ недостиг на кадри в страната както в количествено, така и в качествено отношение.
Според прогноза на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в средносрочен план ще има недостиг
на около половин милион работници. От работодателската организация подчертават, че демографският проблем е с
най-голяма тежест на пазара на труда в България.
Потенциалът намалява
През 2018 г. работната сила в България (тоест всички работещи и търсещи заетост) намалява с 31.2 хил. души, като така се
връща крачка назад от силното увеличение през предходната година. Спадът идва от хората между 15 и 44 г., които
намаляват с близо 54 хил., докато броят на икономически активните над 45-годишна възраст расте.
Ако се гледа само групата 15 - 64 години, понижението е още по-голямо (37.9 хил. души), докато коефициентът на активност
достига рекорд от 71.5%. Причината – населението (тоест базата за изчисление на коефициента) намалява. Това се вижда
и в данните за хората, които остават извън работната сила - било то заради напреднала възраст, семейни причини или
обучение. Броят им също намалява с 21.7 хил. души през 2018 г., показват данните на националната статистика.
Добри и лоши новини
Коефициентът на заетост също достига нов рекорд – 67.7% от работната сила между 15 и 64 години, което е с 0.8 пункта
над дела от предходната година и с 3.7 пункта над предкризисния максимум. От друга страна, броят на тези заети намалява
– с 4.5 хил. души при групите до 64 години, докато през 2017 г. към редиците се добавиха цели 119 хил. души. И тук
увеличението идва от по-възрастните групи, докато работещите на възраст 15 - 44 години намаляват с над 35 хил.
Добра новина е, че броят на безработните продължава да намалява, макар и темпът постепенно да отслабва. През 2018 г.
хората без работа са 173.3 хил. души, което е с 33.6 хил. по-малко от предходната година. През 2017 г. пък спадът беше
над 40 хил., а предходната – 58 хил. Така безработицата пада под предкризисния си минимум до 5.2%, което е с 1 пр.п.
под нивото от 2017 г.
Тук обаче различията между областите в страната нарастват, като индикатор за това е оценката на НСИ "Вариация на
коефициента на безработица". Показателят отчита регионалните различия – колкото по-висок е той, толкова по-големи са
те. През 2018 г. числото се повишава до 49.4% от 42.2% през 2017 г. и 24.4% през 2016 г. Пример за тенденцията е
продължаващият спад на безработицата в Югозападна България до под 3%, докато в Монтана например нараства с над 5
пункта до 15.3% през 2018 г.
АИКБ
√ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В BAPRA BRIGHT AWARDS 2019 СТАРТИРА
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) започна набирането на кандидатури в десетото юбилейно издание
на BAPRA Bright Awards – единственият конкурс в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от водещи
международни експерти в сферата на връзките с обществеността! Заявки за участие ще се приемат през онлайн
платформата на конкурса www.bapra.bg/2019 от днес до 1 април 2019 г., включително. Кампаниите следва да са
осъществени в периода март 2018 г. – края на февруари 2019 г.
Новото в тазгодишното юбилейно издание на конкурса са допълнителните категории – общо 12, които дават възможност
най-пълно да бъде разкрит потенциала на кандидатстващите проекти:
▪ CSR кампании: образование; околната среда/екология; здравеопазване; култура
▪ Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място
▪ Кампания за нов продукт
▪ Кампания за нова услуга
▪ Кампания B2B

1

▪ Кампания Executive Communications
▪ Кампания Thought Leadership
▪ Маркетинг на агенция
▪ Кампания Thought Leadership в PR сферата
„Разширихме значително категориите с цел проекти от всякакъв мащаб и характер да намерят своето място в конкурса.
Освен това ПР индустрията продължава да търпи сериозна трансформация и използваните инструменти и похвати в
работата ни стават все повече. Вярваме, че наградите на БАПРА трябва да са в крак с тези промени. И понеже БАПРА е
организация на ПР агенциите, добавихме две нови категории специално за агенциите, тяхното маркетиране и принос към
развитие на професионалната среда.“ – споделя Мария Гергова-Бенгтссон, Председател на БАПРА за периода 2018-2020 г.
Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат
да бъдат подадени от една компания.
Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена
на www.bapra.bg/2019.
Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“
Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ)
Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса или да се присъедините като партньор, изпратете своето
запитване на: office@bapra.bg.
***
За BAPRA Bright Awards
Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който
дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С всяка изминала
година броят на заявките за участие расте значително.
За БАПРА
Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с
нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА
работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса,
граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на
българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България,
гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към
своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR бизнес.
√ Кръгла маса на БАВ с домакин МОСВ
Българска асоциация по водите (БАВ) организира провеждането на Кръгла маса „Управление на дъждовните води“, част
от събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА. Форумът ще се проведе на 21 март 2019 г., от 9:00 до 12:00 часа, в зала „Сутерен“ на
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – бул. „Мария Луиза“ №22. Министърът на околната среда и водите г-н
Нено Димов е поканен от БАВ да открие форума.
Кръглата маса ще започне с регистрация в 9:00 часа и ще продължи с официално откриване в 9:30 ч., презентации от 10:00
до 11:00 ч. и дискусия между участниците до 12:00 ч. Записването за участие е до 19 март 2019 г. на bwa.sofia@gmail.com
(с молба за спазване на срока).
Поканени за участие са представители на МОСВ, МРРБ, Басейнови дирекции, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, НСОРБ,
български общини, НИМХ, научните среди, експерти, специалисти от бранша и др.
Темата на Кръглата маса на БАВ, за управлението на дъждовните води, е свързана както с опазването на природните води,
така и с предприемането на превантивни мерки за минимизиране щетите от евентуални наводнения и оценка на риска от
такъв вид природни бедствия.
Инициативата е част от СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2019, заедно с Фотоконкурс на БАВ „Няма нищо по-хубаво от дъждовното
време”. Събитията на Българска асоциация по водите се осъществяват с голямата подкрепа на Министърът на околната
среда и водите (МОСВ), заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
На 21 март от 14:00 часа в галерия „Червената точка” в София ще се проведе и официална церемония по награждаване на
победителите в Фотоконкурса. Заповядайте на награждаването.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Цифровото общество и младите - дискусия с еврокомисаря Мария Габриел
Дискусия за мястото на младите хора в Европа и възможностите, които ни дават цифровите технологии ще се проведе днес
в столичното 18-то училище.
Неин гост ще бъде българският еврокомисар по цифрова икономика Мария Габриел. По данни на Брюксел едва 44% от
европейските граждани имат основни цифрови умения. А след 2020 г., 90% от работните места в общността ще изискват
такива.
√ Най-младият студент: 11-годишно момче от Асеновград следва програмиране
11-годишен ученик от Асеновград вече е студент в Софтуерен университет в София. Въпреки крехката си възраст, Димитър
Самаров взема първият си изпит с блестящ резултат - 250 от 300 възможни точки. Момчето учи предимно онлайн, за да не
пропуска и часовете в училище. С едно от най- младите лица в IT сферата ни среща екипът на БНТ- Пловдив.
Още на 8 години Димитър проявява специален интерес към компютрите, затова и става част от екипа на клуб "Компютър"
в Асеновград.
Димитър Самаров: Научих много неща за устройството на компютъра и като цяло тук се запалих към техниката.
Полина Симова, ръководител на клуб "Компютър": Това момче, когато идваме тука заедно да оправяме тази техника на
неговата възраст, отваря сам чичо "Гугъл" или както той казва, Ютуб е по-добра търсачка, учи мен самата и започва да
слуша лекция за това как да се справи и софтуерно и хардуерно проблемчето в залата.
Миналата година момчето разбира, че ще бъде проведено безплатно компютърно обучение в града от специалисти от
Софтуерен университет. След края на програмата всеки има право да се яви на изпит, който дава шанс за дистанционно
следване в университета.
Ралица Самарова: Когато той каза искам да се явя, аз му обясних, че вероятността е много малка, даже не попитах какъв е
резултата, той дойде много развълнуван и каза аз имам 5.60 на изпита, резултатът е много висок.
Сега Димитър е вече студент и даже е взел първия си изпит.
Димитър Самаров: Не беше твърде тежък изпита, важното е да не се притесняваш. Няма нищо страшно да сбъднеш
мечтите си, просто трябва да вярваш в себе си.
Освен интерес към компютрите, Димитър проявява любопитство и към танците. Има завоювани над 25 медала, половината
от които златни, в категорията "Изгряващи звезди" - латино и стандартни танци.
√ Ирландският министър Шон Кани на визита в България за Свети Патрик
Ирландският министър на общинското развитие, природните ресурси и развитието на цифровите технологии Шон Кани ще
посети Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и Народното събрание. Министър Кани ще проведе
срещи с българските си ресорни колеги.
Ирландският министър на общинското развитие, природните ресурси и развитието на цифровите технологии Шон Кани ще
посети Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и Народното събрание. Министър Кани ще проведе
срещи с българските си ресорни колеги.
√ Започна търсенето на сезонни работници по Черноморието
Най-много свободни места има за сервитьори, бармани, готвачи, камериерки и администратори. И тази година недостигът
на кадри ще бъде компенсиран с работници от Украйна и Молдова.
Преди началото на активния туристически сезон хотелиерите и ресторантьорите отново са изправени пред стар проблем наемането на квалифициран персонал.
Атанас Карагеоргиев - хотелиер: Всяка година става все по-трудно. Липса на кадри изобщо, не на квалифицирани кадри,
а изобщо на кадри. Всички млади хора бягат. Най-добре проблемът с образованието и квалификацията се решава, когато
държавата се намеси, когато има държавна политика.
Сериозен недостиг има на сервитьори, бармани и готвачи. Основно изискване към персонала е средно или висше
образование, както и владеене на чужд език, предимно английски, руски или немски.
Божидар Михайлов - директор на Регионална служба по заетостта - Варна: Работодателите проявяват гъвкавост по
отношение набирането на хора. По-скоро са склонни и търсят хора, които имат готовност за работа, имат готовност за учене
и проявяват лоялност.
Заплащането, което се предлага в зависимост от позицията, е около средната работна заплата за Варна - 800 лева.
Божидар Михайлов - директор на Регионална служба по заетостта - Варна: Свидетели сме, че и в последните години
заплащането има минимален ръст нагоре. Постепенно работодателите свикнаха с идеята, че трябва да дадат малко повече
пари, за да си запазят кадрите.
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За предстоящия сезон хотелиерите по Черноморието отново ще привличат сезонни работници от Украйна, Беларус и
Молдова.
√ Ще има ли трето гласуване на сделката за Брекзит?
Британските депутати се връщат днес в Уестминстър, за да разберат дали ще имат шанс да гласуват в следващите дни за
трети път сделката на Тереза Мей за Брекзит.
Очаква се министър-председателят да поиска от законодателите още веднъж да разгледат нейния план за напускане на
Великобритания от Европейския съюз, който вече беше отхвърлен на два пъти.
Вчера Тереза Мей призова депутатите за "благороден компромис" като подкрепят сделката й за Брекзит, ако искат
страната да излезе от ЕС.
В. Банкерь
√ Ева Майдел: На негативизма ще противопоставим видимите резултати
Освен европейското финансиране, бизнесът ни печели от стабилността и доверието в икономиката ни като член на ЕС, от
достъпа до 500 милионния европейски пазар и от хармонизираното законодателство в 28 държави-членки. Това каза в
Асеновград евродепутатът Ева Майдел на среща с над 120 членове и симпатизанти на ГЕРБ.
„Важно е да сме членове на ЕС, за да догоним бързо по-развитите икономики. Всички ние свикнахме Европа да ни помага
най-вече със средства, но това не е даденост и е много важно какви евродепутати пращаме в Европарламента и какви
каузи защитават те“, каза още Ева Майдел.
Тя допълни, че ЕС трябва да е съюз на хората, да променя живота им и да го прави по-добър. Затова тя и колегите й през
този мандат са работили по теми, които променят ежедневието на българите за по-добро и даде например с това, което
тя успя да извоюва за българските граждани - по-ниски такси за преводи в евро, повече финансиране за бизнеса по плана
“Юнкер”, повече сигурност в интернет и улеснена онлайн търговия.
Майдел сподели и за откриването на първото информационно бюро, което да подпомага предприемачите при
кандидатстването им по европейски проекти, чиято заслуга е на Предприемачи ГЕРБ. По думите й не по-малко важно е и
постигнатото от колегите й от ГЕРБ/ЕНП. За пример беше даден евродепутатът Емил Радев, който поведе битка с двойния
стандарт при храните и напитките и Андрей Новаков, който защити увеличаването на бюджета за България от ЕС за
следващия програмен период с над 4 млрд. лв.
„Това са големи победи, които трябва да стигнат до знанието на българските граждани и ние от ГЕРБ правим всичко
възможно да сме сред хората и да ги информираме за постигнатото, за да се противопоставим на негативизма и фалшивите
новини“, категорична бе Ева Майдел.
Fakti.bg
√„Булгаргаз“ обяви търг за 144 млн. куб. м газ извън договора с „Газпром“
Основният критерий ще е цената
За първи път „Булгаргаз“ ще се опита да купи на пазарен принцип газ, различен от този, който се доставя на компанията по
дългосрочния ѝ договор с руското дружество „Газпром“. Търгът, обявен от „Булгаргаз“, е за милион и половина
мегаватчаса, което се равнява на около 144 милиона кубически метра газ, уточнява БНР.
Цялото количество се планира да бъде съхранявано в газохранилището в Чирен. Основният критерий ще е цената, която
трябва да е по-ниска от утвърдената от енергийния регулатор от около 45 лева за мегаватчас.
Investor.bg
√ Община Видин е инвестирала 335 хил. лв. за ремонт на гребната база
Така са създадени много добри условия за подготовка на клубовете, които се занимават с водни спортове
Община Видин е инвестирала 335 хил. лв. за ремонт на гребната база и сега са създадени много добри условия за
подготовка на клубовете, които се занимават с водни спортове. Това е съобщил кметът на Видин Огнян Ценков по повод
разпространените стари снимки на Гребната база в града и недобронамерени коментари в социалните мрежи,
информират от общината. Ремонтът на това уникално спортно съоръжение, където не е правено почти нищо в последните
50 години, е осъществен в този мандат.
Община Видин е трябвало първо да придобие цялата собственост върху имота, тъй като при раздържавяването през 90-те
години структурите, които са били към Организацията за съдействие на отбраната, са придобили част от спорните обекти
и след препродаване те са станали частна собственост. Община Видин е изкупила дела от фирмата-собственик - около 600
кв./м закрита площ, срещу 278 хиляди лв. В момента съоръжението е 100% собственост на общината и след отпусната
субсидия в размер на 3 милиона лева от кабинета на Бойко Борисов са отделени 335 хил. лв. специално за ремонта на
Гребната база.
През май 2018 г. той е завършен като са ремонтирани покрива, на помещенията, санитарните възли на хотелската част и
са създадени много добри условия за подготовка на клубовете, а обектът Гребна база вече е модерно съоръжение.
Всяка година община Видин отделя по 300 хиляди лв. за субсидиране на спортните клубове. Спортните бази във Видин се
предоставят безвъзмездно, поемат се разходите за ток и вода, както и текущи ремонти. В спортния календар има
множество събития, за които се отпускат от бюджета 50 хиляди лв. Кметът на Видин категорично свързва появилите се
публикации в социалната мрежа като атака срещу него и с предстоящите избори за местна власт и ги определя като
провокация и фалшива новина, съобщават от общината.
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√ ИПИ: Инвестициите са ниски не само в България, но и в останалата част на ЕС
Управляващите да не представят всички инвеститори като дерибеи, а да вземат мерки за тези, които нарушават
правилата и работят в сивия сектор, съветва Калоян Стайков
Според прогнозите за развитие на българската икономика (Закон за бюджет 2019 г.; Българска народна банка, Европейска
комисия) може да се очаква темпът на растеж на инвестициите (бруто образуване на основен капитал) през 2019 г. да се
запази и дори да се увеличи. Аргументите зад тези очаквания са основно по линия на продължаващите ниски лихви, както
и ускорено усвояване на европейски средства, а оттам и ръст в публичните инвестиции. Тези прогнози отново ни връщат
към опасенията от 2018 г. за спад в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), пише в коментара на икономиста Калоян
Стайков от екипа на Института за пазарна икономика.
Тук трябва да се направят две уточнения:
1) оценката за евентуален спад на ПЧИ може да се направи след излизане на окончателните данни, което ще бъде през
2020 г. и
2) каквото и да е развитието им, то не е изолирано само до България. Въпреки всичко страната продължава да е на челните
места в Европейския съюз както по привлечени ПЧИ, така и по инвестиции в икономиката (както местни, така и чужди).
Размерът на преките чуждестранни инвестиции в България към края на 2017 г. възлиза на около 82% от БВП през същата
година, което нарежда страната на осмо място сред страните от Европейския съюз (ЕС) след Естония, Белгия, Холандия,
Ирландия, Люксембург, Кипър и Малта. Първите четири страни обаче не са показателни за инвеститорския интерес, тъй
като са с неофициален статут на данъчни убежища, което се изразява и в огромен дял на размера на ПЧИ – между 2,5 и
16,5 пъти по-големи в сравнение с БВП на тези страни в сравнение със средно ниво от около 45% за останалите страни. Към
тях може да се прибави и Белгия, въпреки че не спада към горната група, тъй като в периода 2005-2011 г. средногодишните
ПЧИ достигат близо 160% от БВП за съответната година на фона на около 32% от БВП средно за останалите страни за този
период. Холандия също би трябвало да спада в тази група, тъй като страната е известна с агресивната си политика за
привличане на преки чуждестранни инвестиции [1], но размерът на ПЧИ през 2017 г. е около 117% от БВП, което не много
по-далеч от този на Естония и България от 80-90%.
Разглеждайки размера на преките чуждестранни инвестиции спрямо БВП в периода 2005-2017 г., се вижда, че България
винаги е била над средното ниво за ЕС с изключение на гореспоменатите пет страни членки. Нещо повече – от 2008 до
2013 г. именно България е с най-голям размер на ПЧИ спрямо БВП на страната, след което водещата позиция заема
Холандия, което вероятно се дължи на гореспоменатото обяснение. С други думи спад на чуждестранните инвестиции
наистина има, но той нито е катастрофален, както често се преувеличава, нито е изолирано явление за България, а се
наблюдава и в други страни членки на ЕС.
Нещо повече - според предварителните данни на БНБ размерът на чуждестранните инвестиции в периода януари –
септември 2018 г. е около 41,76 млрд. евро, докато през същия период на предходната година е бил около 41,12 млрд.
евро. Ако тази динамика се запазила до края на 2018 г., това ще затвърди тенденцията на нарастване на размера на ПЧИ,
която започва през последното тримесечие на 2016 г.
Графика 1: Размер на ПЧИ спрямо БВП за съответната страна членка на ЕС

Източник: UNCTAD, собствени изчисления
*При изчисляване на максималната, минималната и средната за ЕС стойност са изключени Малта, Кипър,
Люксембург, Ирландия и Белгия поради факта, че са типични „outliers” или екстремни случаи.
По отношение на частните инвестиции в икономиката ситуацията е малко по-различна, но е далеч от отчайваща. В
предкризисния период частните инвестиции в България като дял от БВП бързо се приближават до най-високите нива,
наблюдавани в други страни членки от ЕС, но от началото на 2009 г. започват да намаляват. В периода от третото
тримесечие на 2010 до първото тримесечие на 2016 г. запазват почти постоянно ниво от около 18,5% от БВП, което е малко
над средното за ЕС в същия период.
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Трябва да се отбележи, че това е период, в който размерът на ПЧИ спрямо БВП в страната е сравнително постоянен и е
налице политическа криза (2013-2014 г.). В края на 2014 г. фалира четвъртата по големина банка, а в следващите две години
финансовият сектор се фокусира върху подобряване на стабилността си, включително намаляване на дела на
необслужвани кредити, както и успешно преминаване през тогавашната оценка на качеството на активите на банковия и
небанковия сектори и стрес тестове през 2016 г.
Свиването на инвестициите не е характерно само за България – максималният дял на бруто образуването на основен
капитал в БВП през третото тримесечие на 2018 г. бележи ръст в сравнение с предходните няколко осем тримесечия, но
остава под нивата си от четвъртото тримесечие на 2014 г. и значително под нивата от 2007-2008 г.
Същото се отнася и за минималния и средния дял на инвестициите в ЕС, които са значително под предкризисния пик.
Именно този общоевропейски спад в инвестиционната активност е причината за създаването на Инвестиционен план за
Европа, който е „резултат на призива на Европейския съвет от юни 2014 г. за справяне с ниските равнища на инвестициите
в ЕС с цел да се даде тласък на растежа и заетостта”.
Графика 2: Бруто образуване на основен капитал като дял от БВП, средноаритметична 12-месечна плъзгаща
стойност

Източник: Евростат, собствени изчисления
* При изчисляване на максималната, минималната и средната за ЕС стойност е изключена Ирландия поради стръмния
ръст на инвестициите в страната в периода януари 2016 – септември 2017 г., който вероятно се дължи на
неофициалния статут на страната като данъчно убежище
Инвестициите в икономиката са ключови както за стимулиране на икономическата активност, повишаване на заетостта, а
оттам – подобряване на благосъстоянието на населението, така и за повишаване на потенциала за растеж на икономиката.
Несъмнено те следва да бъдат във фокуса на всяка правителствена политика – нещо, което, за съжаление, не се вижда
през последните години. Въпреки това изопачаването на фактите и използването на полуистини относно колко лоша
е инвестиционната среда в страната по-скоро биха влошили настоящата ситуация, отколкото да ѝ помогнат.
Имайки това предвид, крайно време е управляващите да престанат да представят всички инвеститори като дерибеи, да
вземат мерки относно тези, които не спазват правилата и работят в сивия сектор, и да предприемат промени за
насърчаване на инвестиционната активност в страната. Това е един от най-сигурните начини за ускоряване на темпа
на конвергенция с останалите страни членки на ЕС и повишаване качеството на живот в страната.
Novini.bg
√ 30 милиона лева са заделени за кандидатстване по схема на ОП „Развитие на човешките ресурси“
30 милиона лева от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени за програмата „Умения“. За
финансиране могат да кандидатстват всички български фирми, и да обучават персонала си във специфични умения или да
наемат безработни, които да обучат.
Финансирането по схемата „Умения“ може да между 15 000 и 4 млн. лева в зависимост от големината на предприятието,
като по-големите фирми имат и по-голям процент на съфинансиране. Кандидатства се до 3 май.
Заместник социалният министър Зорница Русинова обяви, че мярката е в подкрепа на бизнеса, за да решава проблема с
недостига на кадри и с квалификацията им.
Тя посочи, че цел е и да се привличат неактивни и безработни лица, защото много често свободните работни места могат
да се заемат от хора, едва след като бъдат обучени.
„А след приключване на обучението на неактивни или безработни лица, ние ще покрием осигуровките за сметка на
работодателя за период от 6 месеца“, каза Русинова.
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√ Европейската инвестиционна банка одобри два нови заема за бизнес проекти в България
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри два нови заема за бизнес проекти в България, обяви европейската
финансова институция по време на пресконференция в София, на която тя представи последните си годишни резултати за
2018-а година.
ЕИБ ще предостави 18 млн. евро на компанията Software Group по т.нар. "План Юнкер" - първата операция на банката с
рисков дълг в България и 20 млн. евро на Raiffeisen Leasing за инвестиции в малки и средни предприятия в нашата страната,
се посочва на сайта на Европейската комисия.
Заемът за Software Group - глобална технологична компания, която помага на доставчиците на финансови услуги да
дигитализират бизнеса си и успешно да преминат през процеса на цифрова трансформация - е първата сделка с
характеристики на рисков дълг в България. Операцията осигурява пряка финансова подкрепа на компанията и е
гарантирана от Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), който е ключов компонент на Инвестиционния план
за Европа, известен като "План Юнкер". Финансирането от ЕИБ ще улесни изпълнението на стратегията за
научноизследователска и развойна дейност на Software Group и ще засили глобалния й обхват.
Договореният заем с "Райфайзен Лизинг" България пък представлява втори транш от заем за общо 50 млн. евро, чрез който
ще се финансират проекти на около 300 малки и средни предприятия и ще бъдат подкрепени най-малко 8000 работни
места в страната.
Европейската инвестиционна банка представи и своят отчет за 2018-а година, според който ЕИБ е предоставила финансова
подкрепа за бизнес проекти в България на общата стойност от 217 млн. евро.
√ Вече може да се кандидатства за помощи за изграждане на мини мандри
От днес фермерите могат да кандидатстват за държавна помощ за изграждане на обекти за преработка на сурово мляко.
Общият бюджет на схемата, която Европейската комисия одобри в края на миналата година, е 1 млн. и 500 хил. лева.
Целта на държавната помощ е да се подпомагат малки и средни фермери за направата на мандри, в които сами да
преработват продукцията си и да я реализират на фермерски пазари, като по този начин увеличат доходите си.
По схемата ще се възстановяват до 50% от направените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер
за една мандра е до 60 хил. лева.
Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонд “Земеделие“ по място на осъществяване на
инвестицията.
Кандидатите трябва да са регистрирани по Наредба 26 за директни доставки на храни.
√ Ангелкова: Спад в броя на туристите в Пампорово, ръст в броя на нощувките
Има лек спад в броя на туристите през този зимен сезон, но броят на нощувките се е увеличил. Това съобщи министърът
на туризма Николина Ангелкова преди началото на „Интерски конгрес 2019“, който се провежда в Пампорово.
По думите ѝ, такива форуми са възможност страната ни да се популяризира не само като зимна дестинация, а за
целогодишен туризъм, включително и за провеждане на големи делови прояви.
„През декември и януари имаме над 860 000 чуждестранни туристи, което бележи спад от 3,7% в сравнение със същия
период на предишния зимен сезон. За сметка на това имаме ръст на нощувките с 5,8%. Това означава, че туристите, които
идват в нашата страна, я избират за по-дълъг престой, което означава и повече средства в икономиката“.
„Интерски Пампорово 2019“ е събитие от изключително голям мащаб. Това нарежда България на едно място със страни
като Австрия, Швейцария, Италия, Франция, САЩ, които са най-силни в зимните спортове", каза министърът на младежта
и спорта Красен Кралев, който също присъства на събитието.
В Пампорово вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза как в България има поне още пет планини с чудесни условия за
ски, но все пак Пампорово остава специално място. По думите му, спортът е икономика, бизнес и международна политика:
„Спортът е много важен за нас, затова инвестираме в спортна инфраструктура, в масов спорт и резултати не закъсняват.
Само за миналата година имаме четири световни първенства, които са се провели в България. Когато говорим за спорт,
той трябва да бъде нещо, в което участваш, а не само да го гледаш по телевизията. Спортът е икономика, бизнес и
международна политика. За нас това е уникалният шанс да можеш да учиш и да бъде ученик“.
√ Безработицата продължава да намалява
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда продължава да намалява и през февруари спадна до 205 013, като
снижението спрямо януари е с 2,1 процента, съобщава Агенцията по заетостта. Спрямо февруари 2018 г. безработните са
с близо 25 600 души по-малко.
Равнището на регистрираната февруарска безработица също се понижава - то е 6.2 на сто, като на годишна база се отчита
намаление от 0.8 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва снижение с 0.2 процентни пункта.
Новорегистрираните лица през февруари са 23 466, като от тях 1 695 са били неактивни, т.е., не са били нито заети, нито
учащи и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали близо 3 000 лица
чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и
чрез работата на младежки, ромски трудови медиатори и други, допълват от агенцията.
Освен към безработните, дейността на бюрата по труда продължава да бъде насочена и към заети, учащи и пенсионери,
сред които работодателите също търсят своите кадри. Нови 917 души от тези групи са регистрирани през месеца като
търсещи работа.
През февруари 19 478 безработни са постъпили на работа, като 82.4 на сто от тях са устроени в реалната икономика. Други
192 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, са намерили своето ново работно място.
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В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните на субсидирани работни
места са устроени 3 435 лица: 2 626 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и 809 - по
програми и мерки за обучение и заетост, посочват от АЗ.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 14 875, като 84.7 процента от тях са в частния
сектор.
Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.8 процента), хотелиерството и
ресторантьорството (16.8 процента), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.9 процента) и др.
√ Даниела Бобева: За по-устойчива икономика трябва да развием секторите, в които имаме сравнителни предимства
Константин Проданов: Със структура на икономиката на страна от третия свят няма как да излезем от бедността
Доста интересно е, че вицепремиерът Томислав Дончев, след 8 години в управлението, сега установява, че структурата на
икономиката ни не е много благоприятна. За съжаление обаче, нещата не стават така, както той иска - държавата решава,
пише една програма и преструктурира икономиката! Ако беше така, всички щяха да правят министерства и да
преструктурират икономиките! Това е доста несериозно!
Това каза пред БНР бившият вицепремиер за икономическото развитие, вицепрезидент на Черноморската банка за
търговия и развитие и директор на дирекция в БНБ доцент Даниела Бобева по повод лансираната в последните дни идея
за промяна на модела, по който функционира българската икономика. Вицепремиерът Дончев каза по-рано тази седмица,
че планът за икономическа трансформация, изготвен от неговия екип, ще бъде готов до края на годината
„Това, което наистина трябва да се направи е държавата да прави това, което трябва да прави, а тя не го прави - паднахме
от 38-о място на 59-о място по Индекс за правене на бизнес. По-назад сме дори от страни като Косово, Македония,
Молдова. Ние сме в доста надолу в класацията по отношение на режимите за създаване на бизнес, регулаторни режими…“,
уточни Бобева в предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“.
В ЕС и САЩ бизнесът е изключително важен играч в изследванията и технологиите и затова трябва да се съдят подходящи
условия той да работи, изтъкна тя.
„В българската икономика имаме много 380 000 предприятия. Първите 300 формират основната част от БВП. От 100-те найголеми предприятия 70 са чуждестранно контролирани, изцяло или частично. Тоест т.н. българска икономика основно се
формира на базата на така наречените „стойностни вериги“. Тоест, ние сме парчета от големите мултинационални
компании или просто създаваме части от техния продукт“, каза Бобева и продължи:
„От стоте, имаме около 30% в енергетиката и по-специално в електропроизводството. Имаме в добивната промишленост
още 20, а от сектора „Изследвания и иновации“ няма в 100-те големи, няма и в тристате големи! Тоест, имаме
изключително отворена икономика, която се формира не толкова от българския бизнес, колкото от чуждестранния!“
По думите ѝ голяма част от фирмите ни работят на така наречения „субконтрактен принцип“ - изпълняват отделни поръчки
на чуждестранни компании, което ги поставя в огромна зависимост от това как се развиват тези компании.
„Имаме една доста вибрантна икономика, доста променлива на външните условия. Да, можем да създадем по-устойчива
икономика, ако развием секторите, в които имаме сравнителни предимства“, заяви Бобева и даде за пример селското
стопанство.
Тя се съгласи с вицепремиера Дончев, че „ишлемето не е добрият вариант за българската икономика“. Но според нея „това
е единственият начин да оцелее текстилът, а той все повече се свива, а е един от малкото сектори, водят до краен продукт“.
Бившият лидер на Партия АБВ Константин Проданов, който е завършил магистратура в Япония и е работил в инвестиционни
банки там, каза в „Неделя 150“, че България се опитва да излезе от бедността „със структура на икономиката на страна от
третия свят“.
„Няма как да стане! Най-многобройната професия в България са охранителите. Основно се търсят продавач-консултанти,
шофьори, автомонтьори. 99% от българския бизнес са микропредприятия до 10 души. Високо технотехнологичния ни износ
е 4-5-6% от общия износ при 18-20% в ЕС. Това, че вицепремиерът получи закъсняло прозрение обаче не ме обнадеждава,
защото от ГЕРБ са много добри да хвърлят кьорфишеци от този тип, защото знаят, че в момента хората това искат да чуят.“
Той не се съгласи, че основната работа на държавата трябва да е насочена към облекчаването на условията за правене на
бизнес.
„Може цялата бюрокрация да премахнете, но това означава просто, че кварталното магазинче или тенекеджийница, или
амбулантен търговец просто по-бързо ще си направят магазинче! Това не означава, че утре по-бързо някой ще създаде
поредния иновативен технологичен хъб. Проблемът всъщност в момента е, че в нашата икономика, по линия на
еврофондовете, има стотици милиони, които са налични за иновативни проекти – т.н. фонд на фондовете, но няма
достатъчно читави проекти, няма кой да кандидатства“, каза Проданов.
„Стопанската история показва, че няма страна, която се е измъкнала от капана на бедността без активното участие на
държавата в определени периоди на своето развитие. В момента по този път много успешно върви Китай и държави като
Южна Корея, Виетнам - там трябва да гледаме. Това обаче не става с магическо щракане на пръсти и създаване на
поредната административна структура, а с държавни инвестиции в определени стратегически индустрии, където нашият
бизнес не ги прави. Ако си говорим просто, че ще преливаме чиновници от едно в друго звено и се надяваме, че всичко
друго ще се случи от само себе си, просто няма да стане“.
Българският бизнес е „много малък, фрагментиран, без добра предприемаческа култура, без визия и без възможност да
се конкурира с големите международни компании“, допълни Проданов и се обяви за държавни инвестиции в
стратегически сектори като биотехнологии, информационни технологии, роботизация.
Бобева обаче призова Проданов да посочи един успешен държавен бизнес у нас за последните 20 години и изтъкна, че
„няма държавно предприятие, което да се управлява добре в България“. Тя се съгласи с необходимостта от инвестиции,
но подчера:
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„Без да имаш евтин ресурс, няма как да растеш във високорискови сектори, защото новите технологии и технологичните
сектори са високорискови“.
Според нея има модерни начини за повишаването на ефективността на тези предприятия - чрез пускане на техни акции и
ценни книжа на борсата. Така и АЕЦ „Белене“ може да стане ефективна, смята тя.
„Има начин да се управлява добре икономиката като бъде по-прозрачна, по-открита и капиталовият пазар е един от
инструментите, които показват това“.
На въпроса как биха се отразили евентуални негативни тенденции в икономиките на ЕС на България, Бобева отговори с
груба сметка, че 1% спад в растежа на икономиката на Германия рефлектира като спад с 0,8% на ръста у нас.
Проданов се съгласи: „Така е! Около 65-70% от нашия износ е за страните от Европейския съюз. При всички положения сме
обвързани с процесите, които случват там. Там като кихнат, ние тук ще хванем грип“.
Маnager.bg
√ Дойче банк и Комерцбанк започват преговори за евентуално сливане
Водещите финансови институции на Германия Дойче банк (Deutshe Bank) и Комерцбанк (Commerzbank) започват
официално преговори за евентуално сливане, съобщи ДПА, позовавайки се на свои източници.
Разговори по плановете за сливането на банките се водят вече от месеци. Правителството заяви преди време по този
повод, че властите "са отворени за икономически целесъобразни варианти" в банковия сектор. Според Берлин в Европа
няма достатъчно големи финансови институции, които да бъдат конкуренция по-специално на американските банки,
предава БТА.
Ниските лихви в еврозоната и високите разходи по управлението усложняват дейността на германските институции. Има
и други проблеми като многомилионната глоба на Дойче банк, наложена от САЩ за нарушаване на американските закони
в областта на противодействието на легализирането на капитали, натрупани от престъпни дейности.
Дойче банк е най-голямата финансова институция в Германия и една от водещите транснационални банки. Тя има
представителства в над 70 страни.
Комерцбанк е четвъртата по активи в Германия и обслужва над 18 милиона клиенти.
Дневник
√ Либерален кандидат е с голяма преднина след първия тур на президентския вот в Словакия
Либералната кандидатка Зузана Чапутова, която критикува политиката на сегашното правителство, печели с голяма
преднина първото място на президентските избори в Словакия, показват резултатите след преброяването на 99.88 на сто
от гласовете.
Екоактивистката, която твърди, че гражданите искат промяна, печели 40.55 на сто от гласовете. На второ място с 18.66 на
сто остава Марош Шефчович, 52-годишен вицепрезидент на Европейската комисия, подкрепян от управляващата лява
популистка партия "Смер - социална демокрация" (СМЕР-СД).
Избирателната активност достигна 48.73 на сто.
45-годишната Чапутова, която никога не е заемала публичен пост, благодари на всички словашки избиратели, като се
обърна към тях не само на словашки, а и на езиците на националните малцинства.
Според проучване на социологическата агенция "Фокус" 64.6 на сто от имащите намерение да гласуват на втория тур на
изборите на 30 март смятат да подкрепят Чапутова. Действащият президент Андрей Киска също призова избирателите да
подкрепят Чапутова в пост във Фейсбук.
√ До средата на годината всички училища да са с изградени wi-fi мрежи със защитена интернет среда
До средата на тази година се очаква всички училища в страната да са изградили със средства на Министерството на
образованието и науката wi-fi мрежи със защитена интернет-среда, съобщи министър Красимир Вълчев на среща в Банско
с учители, директори, преподаватели от професионални гимназии и детски градини. Това е само част от цялостната среда
за електронно обучение. Към нея трябва да се добавят също и електронни образователни ресурси.
Един от новите проекти на МОН предвижда създаването на отворен облак. Това ще бъде платформа с безплатни
образователни ресурси, която да съдържа електронни уроци, разработвани от самите учители. Преподавателите ще
преминават първо през обучение за използването и създаването на подобни ресурси, обяви още Красимир Вълчев.
Учителите трябва да бъдат мотивирани да създават и споделят нови уроци, каза министърът. По проекта са предвидени и
средства за възнаграждения на авторите-учители.
При използването на информационни технологии е особено важно усвояването на дигитални умения от страна на
учениците не просто като потребители на електронни устройства, а за насърчаването им да се превръщат в дигитални
създатели, каза още Вълчев.
След въвеждането на предмета „Компютърно моделиране“ в трети клас предстои и финансиране на дейности по интереси
още от първи клас.
√ Германия и Франция ще лансират на срещата на върха на ЕС стратегия за евроиндустрия
Германският канцлер Ангела Меркел обяви, че Германия и Франция се надяват на предстоящата следващата седмица
среща на върха на ЕС да спечелят останалите членки на съюза за своите идеи за "стратегия за европейската индустрия",
предаде Асошиейтед прес.
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В седмичното си видеопослание Меркел заяви, че тя и френският президент Еманюел Макрон са предложили въпросът да
бъде обсъден. Двамата се опитват "да осигурят работни места за бъдещето в стратегически бизнес отрасли в Европа",
предава БТА.
Меркел изтъква "стратегически изследователски и иновационни проекти" като германско-френската инициатива да бъде
създаден консорциум за производство на батерии за електромобили, чрез който да бъдат достигнати азиатските
конкуренти.
Миналия месец Берлин и Париж представиха инициатива за "европейска индустриална политика", включваща настояване
да бъдат реформирани правилата на ЕС в областта на конкуренцията така, че да се съдейства за създаването на компании,
които да бъдат сред водещите в света в своите сфери.
Срещата на върха на Европейския съюз ще се състои в четвъртък и петък.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Евролисти и водачи. Как се решава предизборното уравнение?
По следите на терора. Коментар на проф. Владимир Чуков.
Казус в Русе: 100 семейства са заплашени да останат без ток до дни заради разминаване на сметките.
Как се пазят децата от неподходящо съдържание в медиите?
Формулата на Тео. Докъде се стига с 20 хиляди часа страст? Документален филм за учителя Теодосий Теодосиев.
БТВ, „Тази сутрин"
Защо лидерът на европейските социалисти загуби битката за водач на червената евролиста? Ексклузивно: Сергей
Станишев.
Какъв е профилът на масовия убиец в Нова Зеландия и защо се е интересувал от българската история? Коментар
на експерта по антитероризъм Христо Смолянов.
На живо: Как лекари спасиха с уникална операция живота на бременна и детето й, след тежка катастрофа?
„Чети етикета": Какви промени се очакват в Закона за етажната собственост и ще сложим ли край на
междусъседските войни?
На живо: Размирици в Белград. Как осъмна сръбската столица, след като протестиращи нахлуха в държавната
телевизия и блокираха президентството?
Нова телевизия, „Здравей, България"
След като другари се изправиха срещу другари и мястото на депутата Елена Йончева и председателят на ПЕС
Сергей Станишев в евролистата взриви Столетницата, разнобоят в БСП коментира Михаил Миков.
Сърбите срещу управляващите. За сблъсъците в Белград, на живо специалните пратеници на НОВА.
Защо избилият десетки в Нова Зеландия е бил у нас? Накъде води българската следа?
Дилъри в училище. Кой може да спре децата, тръгнали по пътя на дрогата?
„На твоя страна": Агенции за недвижими имоти подвеждат клиенти с нерегламентирани такси, неустойки и
комисионни. Как да избегнем измамите при покупка на ново жилище?
Всяко десето новородено - недоносено. Как се печели битката за живот? Разказваме историята на един от малките
герои.
Тежки семейни отношения в комедиен вариант. Камен Донев за авторския си филм „Уют".
Мисия „Пещерняк". Българи на експедиция в солни пещери в Израел. И още: Развива ли се пещерният туризъм у
нас?
√ Предстоящи събития в страната на 18 март
София.
От 9.00 часа в зала „Мусала" в хотел „Хилтън" президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов ще открие XVIII-та
Годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от европейски столици (ECTUN). Участниците в
събитието ще бъдат приветствани от кмета на София Йорданка Фандъкова, министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков, Лука Визентини, генерален секретар на ЕКП, Филип Поше, генерален директор на
Европейския синдикален институт и Пламен Димитров, президент на КНСБ.
От 9.00 часа в сградата на Националния институт на правосъдието, зали № 32 и № 42 ще се проведе писменият
изпит за първоначално назначаване на длъжност „следовател".
От 11.00 часа в Партерното фоайе на Софийската опера и балет ще се проведе пресконференция, посветена на
новата семейна опера "Котката".
От 12.00 часа в залата на 18 СУ „Уилям Гладстон" (ул. „Пиротска" 68) ще се проведе среща - видеоконференция по
проекта „София и Европа за младите - 3D - демокрация, диалог и дебат" с българския еврокомисар по цифрови
технологии и цифрово общество Мария Габриел.
От 13.00 часа трети състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка,
образувана по жалба срещу Зеленчуковата борса в Петричко.
От 14.30 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „България на енергийната
карта на широкия Черноморски регион" с участници проф. д.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ
„Черноризец Храбър" и ЮЗУ „Неофит Рилски", и д-р Пламен Димитров - Българско геополитическо дружество.
От 15.00 часа в киносалона на ГД „Национална полиция" (бул. „Ал. Малинов" 1) ще се проведе брифинг относно
дейността на ОДМВР - София през 2018 г.
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От 17.30 часа в църквата „Св. Седмочисленици" ще бъде отслужена панихида по повод 110 години от смъртта на
Кузман Шапкарев. Българското сдружение на родовете от Македония ще поднесе цветя и венци на паметната
плоча на възрожденеца на ул. „Кузман Шапкарев" и ул. „Гурко".
От 17.30 в Руския културно-информационен център ще се състои откриване на изложбата „Крим днес: поглед
отвътре". След откриването на изложбата от 18.00 в Малка зала на РКИЦ ще се проведе премиерна за България
прожекция на новия руски игрален филм „Кримски мост. Направено с любов".
От 18.00 часа в Столична библиотека ще бъде открита фотографската изложба „Португалски пътеки" с автор проф.
д-р Марин Паунов, който е познавач и почитател на португалската култура.
От 18.30 часа в Клуб 1 в НДК ще бъде представена книгата „Благословете Юда"на Мария Лалева.
От 18.30 часа в Cinema City Paradise Center ще се проведе галапремиерата на първия авторски филм на Камен
Донев - „Уют".
От 19.00 часа в Театър Азарян дебютният режисьорски проект на Илко Ганев „Апарт" ще даде официален старт на
Софийски театрален салон.
От 20.30 часа в кино „Люмиер Лидл" ще се състои прожекцията на филма „Лято", от програмата на „София Филм
Фест".

***
Бургас
От 11.00 часа в офиса на ПП АБВ к-с „Лазур"144 областният председател на партията Антон Коджабашев ще даде
пресконференция във връзка с участието на българската делегация на Международния форум на страните от
БРИКС в Делхи.
***
Варна
От 10.00 до 18.00 часа в Двореца на културата и спорта ще се проведе кариерен форум „Национални дни на
кариерата - Добра Кариера, Добър Живот".
От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от Парламентарната група на
ГЕРБ Емилия Милкова ще има приемен ден.
От 15.00 часа в Големия салон на Щаба на ВМС контраадмирал Митко Петев ще представи лекция на тема
„България по времето на хан Тервел".
***
Велико Търново
От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия Винен фест
във Велико Търново.
***
Видин
От 15.00 часа в музей „Кръстата казарма" ще се проведе церемония във връзка със съвместната кампания на
вестник „Стандарт" и Община Видин под наслов „10 причини да остана в моя Видин".
***
Враца
От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе дискусия „Какво прави Европа за хората в неравностойно
положение в контекста на Европейския стълб за социални права?".
От 10.00 часа в Заседателната зала на общината ще бъдат отворени оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане във връзка с
изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049 - С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца", във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 2" по
Оперативна програма „региони в растеж" 2014-2020 година по три обособени позиции".
***
Годеч
От 10.30 часа до 11.30 часа народният представител от ГЕРБ Васил Цветков ще проведе среща с кмета на Община
Годеч Радослав Асенов. От 11.30 часа до 12.30 часа депутатът ще се срещне с жителите на село Шума в сградата
на кметството.
От 13.00 часа до 14.00 часа народният представител ще проведе втората си приемна в сградата на кметството в
село Бракьовци. От 14.30 часа до 15.30 часа депутатът ще се срещне с жителите на село Гинци в сградата на
кметството.
***
Горна Оряховица
От 18.30 часа в НЧ „Напредък 1869" ще се проведе концерт по повод 90-годишнината на великия Николай Гяуров,
с участието на световните оперни звезди: Орлин Анастасов-бас, Венцеслав Анастасов-баритон и Емил Желев-бас.
Акомпанимент на пиано - Евгени Желязков.
***
Добрич
От 11.00 часа в зала „Златото на Добруджа" в Художествена галерия - Добрич ще се проведе Работилница за
въображение. Учениците на СУ „Св. Климент Охридски" ще рисуват по Проект „Големите майстори и малките
художници".
От 14.30 часа в РИМ- Добрич ще бъде представено историческото наследство в региона, съхранено в музейните
обекти.
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***
Дупница
От 10.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница ще се проведе начална пресконференция по проект "Подай
ръка", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
***
Казанлък
От 10.00 до 12.00 часа депутатът от ГЕРБ Борис Кърчев ще се срещне с граждани в офиса на партията (ул. „Климент
Охридски" № 1).
***
Кула
От 10.30 до 12.00 часа в заседателната зала на общинската администрация ще се проведа среща на тема „Мерки
по ПРСР за земеделските стопани в област Видин".
***
Кърджали
От 10.00 часа в комплекс „Меаца"-Кърджали Асоциация по туризъм „Перперикон" ще проведе тематична среща
за „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове" в рамките на ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020".
***
Кюстендил
От 10.30 часа в кабинета на обществения посредник за Община Кюстендил ще се проведе пресконференция.
***
Пловдив
От 10.30 часа пред зала „Колодрума" кметът на Община Пловдив Иван Тотев и директорът на ОП „Чистота" Иван
Стоянов ще дадат официалното начало на тазгодишното миене на Пловдив.
От 12.00 часа в офиса на НФСБ ще се проведе пресконференция с участието на народния представител от
„Обединени патриоти" Славчо Атанасов, председателя на групата общински съветници на „Патриотичен фронт" в
ОбС - Пловдив Слави Георгиев и председателя на НФСБ - Пловдив и общински съветник Костадин Гаров.
От 18.00 ч. в Културен център „Тракарт" ще бъде открита изложба „Калиграфско-художествени школи и писарски
средища: Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека".
***
Раднево
От 9.00 до 11.00 часа народният представител от ГЕРБ Радостин Танев ще се срещне с граждани в офиса на партията
(ул. „Май" № 5).
***
Сливен
От 9.30 до 16.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ - Сливен Георги Николаев и Димитър Павлов ще се срещнат
с граждани.
***
Стара Загора
От 9.00 до 11.00 часа зам.-председателят на парламента и депутат от ГЕРБ Емил Христов ще се срещне с граждани
в офиса на партията (бул. „Митрополит Методий Кусев" № 5).
От 11.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проекта за
подобряване на качеството на атмосферния въздух.
От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде представен албумът „Освобождение Болгарии. Лики Войны и
Памяти", издаден в Москва по повод 140-годишнината от краяна Руско-турската война 1877 - 1878 г.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Сватбата на Фигаро" по Пиер Огюстен Карон
Бомарше.
***
Шумен
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет.
От 16.00 часа в залата на Военния клуб ще бъде открита документалната изложба, посветена на 140 години от
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.
Bloomberg TV
√ Евростат: Около 1% от българското население е съставено от граждани на страни извън ЕС
1870 чужденци са регистрирани като пребиваващи без поданство в България
71 хил. граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС) са пребивавали у нас към 1 януари 2018 г., което се равнява на
около процент от населението на страната, пише Investor.bg.
Към същата дата това наброява 7 050 000 жители, става ясно от данни на Евростат, свързани с миграционните процеси в
страните на общността.
По същото време у нас са пребивавали и около 13 хил. граждани на страни членки на ЕС, или 0,2% от българското
население. 1870 чужденци пък са регистрирани като пребиваващи без поданство в България.
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√ Япония планира да засили ефикасността на Силите за самоотбрана
Според министър-председателя Шиндзо Абе мерките са необходими заради ситуацията в региона
Японският премиер Шиндзо Абе смята, че е необходимо да се повиши ефикасността на японските Сили за самоотбрана,
имайки предвид влошаване на ситуацията около регионалната сигурност, пише Investor.bg, като цитира БТА.
Ситуацията със сигурността около Япония се усложнява и това става "с безпрецедентна скорост". "Не можем да защитим
страната, ограничавайки се само в традиционните рамки. Ръководейки се от нови отбранителни принципи, ние активно
ще продължаваме различните реформи за повишаване на отбранителната мощ и запазване на превъзходството в области
като киберпространството и Космоса", каза той, цитиран от телевизия Ен Ейч Кей. Абе говори на тържество по случай
завършване на випуск на Националната академия за отбрана.
Премиерът отново заяви, че иска да бъдат направени промени в написаната от САЩ пацифистката конституция на страната
- една от основните цели на неговата политика и отдавнашно обещание на управляващата Либералнодемократическа
партия, съобщи агенция Киодо. Абе иска да промени основният закон, за да изясни статута на Силите за самоотбрана,
които имат ограничени права. Партията му обаче предпочита да не подема тази тема, опасявайки се, че дискусията може
да се отрази отрицателно на предстоящите през април местни избори.
За разлика от речта си на аналогичната церемония миналата година днес Абе не спомена за заплахата от ракетната и
ядрена програма на Северна Корея, отбелязва Киодо. Близки до премиера източници смятат, че той иска да се срещне с
севернокорейския лидер Ким Чен Ун с надеждата да постигне напредък в уреждането на въпроса с отвлечените от Пхенян
японски граждани през 70-те и 80-те години на миналия век.
√ Световният икономически растеж ще се забавя заради Brexit, смята вицепрезидентът на ЕИБ
Вазил Худак, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, В развитие, 15.03.2019
Световната икономика е на път да започне нов икономически цикъл, като времената на много бързия икономически
растеж са вече към своя край. Това каза Вазил Худак, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, в интервю за
репортера Хюлия Айваз, излъчено в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизиова.
"Не мисля, че ще последва рецесия, но със сигурност ще има охлаждане и забавяне на нарастващата икономика. Влияние
върху това имат и някои външни фактори като търговската война между САЩ и Китай. Негативно влияние оказва и Brexit.
Според мен трябва да се подготвим за леко затягане на коланите".
Brexit е лоша новина за ЕИБ. Всъщност е лоша новина за Европа като цяло, но и за ЕИБ в частност, смята той.
"Обединеното кралство е един от основните акционери в банката. Страната притежава 16% от капитала на ЕИБ. Така че с
напускането на Великобритания ще загубим както вноската от 3,5 млрд евро, която ще трябва да върнем, така и гаранциите
в размер на 39 млрд евро, които правителството на Обединеното кралство дава".
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