Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ призова за спешни мерки за справяне с недостига на персонал в ЕС
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане
на системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда
„Намирането на човешки ресурси с подходящи умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в
Европа, което има сериозен отрицателен ефект върху икономиката и обществото. Европа губи 0,8 евро на всеки отработен
час, поради несъответствие на предлаганите на пазара на труда умения на търсенето на работодателите.“, подчерта в
своето изказване на Тристранната среща на европейските социални партньори в Брюксел д-р Милена Ангелова, главен
секретар на АИКБ.
Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи
публични услуги. Пред председателя на Съвета на Европейския съюз и министър–председател на Румъния г-жа Данчила,
президента на Съвета на Европейския съюз Туск, председателя на ЕС Юнкер, еврокомисари и председатели на
европейските социални партньори, тя настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски
мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката,
инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана
възможност за избор.
Друг акцент в нейната реч беше необходимостта от насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, като
абсолютно необходимо условие за поддържане на изключително скъпия европейски социален модел. „Въпреки, че
населението на Европа е едва 7 % от световното, а БВП – 25 %, 28-те държави – членки на Европа реализират над 40 % от
социалните разходи в света“, подчерта тя. Във връзка с това настоя за спешни решения по Многогодишната финансова
рамка за 2021-2027 и за инвестиции в инфраструктурата и в компетенции, търсени на пазара на труда, за насърчаване на
производителността.
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на
системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на
привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на българската икономика.
Президентът на Европейския съвет Туск подчерта, че инвестициите са ключови за преодоляването на забавянето на
икономическия ръст в Европа. Президентът на BUSINESSEUROPE г-н Пиер Гатаз обърна внимание на румънското
председателство за множеството проблеми при въвеждането на директивата за сезонните работници и призова за
своевременното им решаване. На Тристранната среща на европейските социални партньори присъства и заместникпредседателя на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис.
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√ Прогнозират недостиг на кадри със средно образование през 2032 г.
През 2032 г. се очаква заетите във възрастовата група от 15 до 64 години да са с 3.4% по-малко от работещите през 2018 г.
2 965 700 души. Прогнозите показват, че работната сила и икономическо активното население ще намаляват.
Тази тенденция изисква по-ефективно използване и повишаване на квалификацията на заетите, както и ограничаване на
двете тенденции - недозаетостта и свърхзаетостта.
Данните представи социалният министър Бисер Петков на конференция, посветена на представянето на резултатите от
средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 г.
Положителна тенденция до 2032 г. се очаква да има в сферите на преработващата промишленост, образованието (с около
30 700 души) и в сектора на хуманното здравеопазване и социалната работа (нарастване с около 12 800 души или 9.1%).
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Най-голяма заетост до 2032 г. се очаква да има при професиите продавачи в магазини (162 900 заети), административните
специалисти (121 000 заети), водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси (105 600 заети), работници в
преработващата промишленост (92 600 заети) и работници в добивната промишленост и строителството (73 700 заети).
Очертава се недостиг на кадри със средно образование през 2032 г. с около 94 000 хиляди души. Този недостиг ще бъде
запълнен от хора с по-високо образование.
Прогнозира се и структурен излишък на работници с основно или по-ниско образование, но и при тези с висше
образование.
Икономическият ръст изисква вече повече от човешките ресурси в страната. Не можем да си позволим недостиг на работна
сила, безработица и неактивни хора, подчерта Бисер Петков.
"Новите технологии изискват образование и учене през целия живот и инвестиции във всеки един човек", изтъкна Бисер
Петков. Той допълни, че за развитието на сектори с висока добавена стойност се изисква осигуряването на необходимата
висококвалифицирана работна сила.
По думите му всичко това обуславя предприетите стъпки от Министерство на труда и социалната политика да възложи
разработването на прогнози на изявен изследователски екип, който доразви българския модел за прогнозиране.
Прогнозите са реализирани от изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика,
финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Прогнозите обхващат 120 професии, 35 икономически дейност, 28 области и 3 образователни нива по пол и възрастови
групи.
На свой ред доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева от Обединение "Човешки ресурси" отчете, че делът на заетите, ангажирани
във високотехнологични дейност в периода 2008-2017 г. е 3.7% за 2008 г., и 3.6% за 2017 г. В сравнение - за Европейския
съюз този дял е над 6%.
Структурата на заетостта в нискотехнологични дейности в България е 59.7% през 2008 г. и намалява до 56% през 2017 г. В
Европейския съюз ангажираните хора с ниски професионални умения са над 40%, а в България над 50%.
Очаквания на проф. Ганева за пазара на труда са, че в следващите години ще започнат да се усещат и негативните
демографски процеси.
Българският пазар страда от сериозни дисбаланси и от технологично изоставане. Това обяви министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков пред журналисти, след като участва на конференция, посветена на представянето на
резултатите от средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 г.
По думите му средносрочните и дългосрочните прогнози за пазара на труда в България са еднакво важни за държавното
управление, бизнеса и синдикатите, а и за всеки един от нас.
Социалният министър посочи, че от 2011 г. има много сериозен ръст на завършилите висше образование в България, а
според прогнозите и в бъдеще ще се засилва структурният недостиг на кадри със средно професионално образование.
"Търсенето на такива кадри ще бъде все по-голямо и съответно предлагането на такива кадри трябва да бъде
съответстващо, за да няма сериозен дефицит", поиска Бисер Петков.
Той вярва, че средносрочните и дългосрочните прогнози ще са ориентир за образователна и регионална политика.
Друг голям проблем на обществото ни, според социалния министър, е технологичното изоставане.
По отношение на икономическите дейности, сектори и професии също се очакват промени, свързани с намаляване броя
на заетите в търговията и нарастване броя на заетите при преработващата промишленост.
На въпрос дали ще се мисли върху промяна на пенсионния модел заради тези тенденции, Петков заяви, че това са
демографските процеси и трябва да се мисли за всичко.
√ Борисов убеждава Таяни да спре гласуването на пакета "Мобилност"
Премиерът Бойко Борисов разговаря с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни във връзка с пакета
"Мобилност", съобщиха от Министерския съвет.
Срещата им бе преди официалното откриване на изложбеното пространство "Атанас Буров"* в сградата на
Европарламента.
Антонио Таяни обясни, че пакетът ще бъде разгледан в сряда по предложение на председателя на либералите в
Европарламента Ги Верхофстад, за да бъде гласуван на предпоследната сесия на парламента за този мандат, идната
седмица в Страсбург.
"Смятам, че това е в нарушение на правилника, защото за първи път в пленарната зала ще влезе текст, който е отхвърлен
в транспортната комисия", заяви Борисов, според когото решението за пакета "Мобилност" трябва да се вземе от
следващия състав на Европейския парламент.
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни изтъкна, че той е предложил отлагане на разглеждането на
пакета "Мобилност", но социалистите и либералите в ЕП са гласували против.
По информация на пресслужбата на МС българските евродепутати заедно с колегите си от останалите държави, засегнати
от мерките в пакета "Мобилност", ще поискат да не се стига до гласуване в пленарната зала на ЕП на неприемливия пакет
за транспортните работници.
Пакетът "Мобилност", известен още като пакета "Макрон" може да доведе до фалит стотици български фирми, които
трудно биха изпълнили новите изисквания за транспортиране из Европа. Според българския бизнес спорни са точките за
нощувките в кабината, прибирането в страната, от където е фирмата и прилагането на Директивата за командированите
работници при каботажни превози в други страни. Още преди месеци превозвачите ни заплашиха с референдум за
излизане на страната от ЕС, ако исканията им не бъдат изпълнени.
В Брюксел по време на обсъждането на промените в ЕП пред сградата имаше протест на транспортните фирми, на него
присъства и министър Росен Желязков. Свои представители също така заявиха, че ще изпратят и от БСП, които обвиняват
правителството, че е предало превозвачите.
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Въпреки че през юни 2018 г. евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков обяви пълна победа по пакета "Макрон", Борисов
тогава предупреди, че гласуването на промени в транспортната комисия е само първото и не може да се тълкува като
победа над Макрон.
На официалното откриване на изложбеното пространство присъства и внучката на Атанас Буров - Ивана Стоянова.
По време на откриването премиерът Борисов приветства именуването на част от централната сграда на Европейския
парламент на Атанас Буров. Той осъди политиката и действията на комунистическата партия, на които жертва е бил
българският общественик.
"Г-жа Стоянова може да ви каже какво е страх, какво е да живееш в страх, какво е да живееш без медийни и каквито и да
било човешки свободи", каза Борисов и подчерта, че бъдещето на България е в Европа.
Той припомни незаконното отнемане на имущество, убийствата и репресиите от БКП и формирания тогава Народен съд.
Борисов заяви, че България има и други знаменити държавници, хора на изкуството и културата, допринесли за развитието
на Европа.
За първи път в историята на институциите на ЕС част от Европейския парламент носи името на български общественик.
Решението за именуването на част от централната сграда на ЕП в Брюксел на Атанас Буров бе одобрено от ръководството
на Европейския парламент в края на 2018 година по инициатива на български евродепутати. По време на официалната
церемония беше открит също бронзов бюст на Атанас Буров и паметна плоча за делото на българския държавник.
Банкерът Атанас Буров се смята за един от водещите банкери и дипломати на България преди 9 септември 1944 г. Той е
бил политик от Народната партия, а по-късно на умереното крило на Демократическия сговор. Той е министър на
търговията, промишлеността и труда (1913, 1919 - 1920) и на външните работи и изповеданията (1926 - 1931).
Атанас Буров умира на 15 май 1954 година в затвора в Пазарджик. Запознати твърдят, че неговият брат Иван бил подобрият банкер, но поради семейни проблеми остава в сянка.
Investor.bg
√ КЕВР: Поскъпване на природния газ няма да засегне цените на тока и парното
Евентуалното поскъпване на суровината през април може да е от 0,82%, подчерта председателят Иван Иванов
Евентуалното поскъпване с 0,82% на природния газ през април няма да се отрази върху цената на електроенергията и
парното, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след обществено
обсъждане на предложението на „Булгаргаз“ ЕАД.
Според Иванов КЕВР ще реши каква да е цената на синьото гориво на закрито заседание на 28 март.
През юни регулаторът прави годишен преглед на електроенергийните дружества и този преглед ще определи ценовите
решения за енергията от втората половина на годината.
"Дружествата многократно заявяват големи увеличения и ако се съобразим с тях, цената на тока може да скочи и два пъти",
подчерта Иванов.
През последните години решенията на КЕВР са консервативни и ние не допускаме сериозни изменения на цената на
електроенергията, каза още той.
"Булгаргаз" ЕАД поиска увеличение на цената на синьото гориво с 0,82 на сто от първи април, защото на международните
пазари се повиши цената на петрола от 62 на 67 долара за барел и се повишаха котировките на щатския долар, каза
Николай Павлов, изпълнителен директор на дружеството.
"Дългът на "Топлофикация" София към "Булгаргаз" към момента е 140 млн. лева. От дружеството бяха поели ангажимент
да ни плащат от януари до март по 60 млн. лева месечно, но явно и тяхната събираемост не им позволява да погасяват
дълга си", сподели Павлов, добавяйки: "За задълженията на топлофикациите в Бургас, Плевен и Враца има споразумения
за разсрочване и те плащат текущите и просрочените си задължения, както и лихвите по тях".
Той посочи, че не може да прогнозира какво ще стане с цената на природния газ от юли, всичко зависи от международните
пазари, но е възможно да има леко поевтиняване на суровината, вероятно с около един процент.
"Булгаргаз" е обявила на 15 март търг за покупка на 144 млн. куб. метра природен газ. Това е първата процедура за покупка
на природен газ, с ясни правила, по европейските стандарти и всички могат да дадат оферти.
Точката на доставка ще позволи синьото гориво да бъде доставено от всички възможни посоки и да бъде складирано в
хранилището в Чирен, съобщи още Павлов.
√ Аврамова: Реализацията на пътни проекти ще се ускори със старта на тол системата
Регионалният министър обеща тази година да бъде окончателно завършен пътят Добрич - "Албена“
От мащабността, с която се разгърна строителството през последните десет години, можем да отчетем, че имаме
построени изцяло три магистрали - "Тракия", "Марица" и "Люлин", която отскоро е част от магистрала "Струма". Това
коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при изслушване в парламента
относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България, предава БТА.
Тя посочи, че магистрала "Струма" също е на финалната права, като остава да бъде довършен участък от 40,6 км и през
2023 г. да е готова.
Нов приоритет на правителството е автомагистрала "Хемус", която сме амбицирани да довършим през 2024 г., каза още
Аврамова.
Реализацията на пътни проекти ще се ускори след въвеждане на тол системата за тежкотоварните автомобили от 16 август
2019 г. „Очакваме, когато тя заработи в пълен мащаб през 2020 г., да бъдат осигурени приходи от над 1 милиард лева, като
тези постъпления са значителен финансов ресурс, който може да бъде изразходван само за строителство на пътища и за
рехабилитация на стари“, добави Аврамова. Опитваме се да направим възможното в най-кратък срок България да има
магистрален пръстен и добри скоростни пътища в Северна България, коментира министърът.
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Няколко са големите пътни обекти, които правителството има идея да бъдат предложени за публично-частно
партньорство. Един от тях е АМ "Черно море", другите са Русе-Велико Търново, тунелите под Шипка и под Петрохан,
съобщи Аврамова. Към момента няма изявен интерес от инвеститори специално за магистрала "Черно море", такъв има
към изграждането на Русе-Велико Търново и тунела под Шипка, добави тя.
Регионалният министър обеща през тази година да бъде окончателно завършен пътят Добрич - "Албена", който създава
проблеми за туристите. Тя посочи, че нееднократно е сигнализирана за проблем с този участък. "Знам, че той не е
довършен и ви уверявам, че през 2019 г. тези километри, които са останали за довършване от пътя Добрич - "Албена", ще
бъдат ремонтирани", каза Аврамова.
В. Банкерь
√ Парламентът избра Радослав Миленков за ръководител на Банковия надзор
С пълно мнозинство от 115 гласа "за" Народното събрание избра Радослав Миленков за подуправител на БНБ и
ръководител на управление "Банков надзор" с шестгодишен мандат. Гласуването започна с представяне на кандидата от
гуверньора Димитър Радев и премина без дебати в пленарната зала.
На 20 март Радослав Миленков представи своите идеи за бъдещата работа на управление "Банков надзор" пред Комисията
за бюджет и финанси.
В своето изложение Миленков акцентира, че в краткосрочен план основен приоритет за него ще бъде сътрудничеството с
Европейската централна банка (ЕЦБ) по отношение на евентуалното присъединяване на страната ни към Банковия съюз и
към валутния механизъм ERM II.
Разбира се, установяването на тясно сътрудничество с ЕЦБ и влизането в т.нар "чакалня на еврозоната" минават на първо
място през успешното приключване на прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете в шест български банки "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк.
"Много е важно да изградим необходимата структура за директно осъществяване на надзорната дейност на БНБ в
контекста на надзорните правомощия и практики на ЕЦБ", подчерта той в изложението си. Ясно е, че при осъществяване
на тясно сътрудничество с ЕЦБ, европейският регулатор ще поеме надзора над системно значимите за пазара ни банкови
институции.
Миленков подчерта също, че ще работи за усъвършенстване на процесите и процедурите за събиране, обработка и
подаване към ЕЦБ на статистическа надзорна информация. "Без значение дали ще станем част от Банковия съюз на ЕС, ще
е необходимо постоянно и методично да се развиват процесите и процедурите на рисково базирания надзор. Това
включва задълбочени анализи и развиване на индивидуални за всяка банка планове за превенция срещу рисковете от
големи и вътрешни кредити, за намаляване на уязвимостта от кредитен, лихвен и ликвиден риск", добави той.
Като цяло приоритетите на Радослав Миленков ще бъдат да продължи работата по плана за реформи в "Банков надзор",
разработен през 2015 година. "Не смятам, че за разлика от 2015 г. сега се налагат революционни промени - смятам да
работя за допълване, продължение и надграждане. Приоритетите са ясно очертани от БНБ, а и на ниво държава, с
желанието за присъединяване към Единния надзорен механизъм и валутния механизъм", отбеляза Миленков.
Кой е Радослав Миленков
Радослав Миленков е магистър по финанси от УНСС, притежава дългогодишен опит в банковата сфера. Започва кариерата
си като одитор в "Делойт и Туш", след което започва работа в "Първа инвестиционна банка като директор на
специализираната служба за вътрешен контрол. В ПИБ той стига до позицията на главен финансов директор и член на
управителния съвет на кредитната институция. Бил е част от надзорния съвет Унибанка АД в Скопие и член на одитния
комитет на Първа инвестиционна банка - Албания. През 2011 г. Миленков започва работа в "Изи Асет Мениджмънт" първо
като прокурист, а после като главен изпълнителен директор. Между 2012-а и 2014 г. Радослав Миленков е член на УС на
Общинска банка.
От ноември 2014-а Миленков е назначен от Министерския съвет за председател на УС на Фонда за гарантиране на
влоговете. Той остана на този пост до номинацията му за подуправител на БНБ.
√ Белият дом отказа да даде на демократите записи от разговорите на Тръмп с Путин
Белият дом отхвърли исканията на конгресмени от Демократическата партия да предостави информация за разговорите
на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин, съобщиха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха
на в."Политико".
"В запитванията на комитетите (на Камарата на представителите) не се посочват юридически основания за това, друго
разклонение на властта да може да принуди президента да обнародва подробности за дипломатическото си общуване с
чуждестранни лидери", заяви юридическият съветник на Белия дом Пат Чиполоне, цитиран от в."Политико".
Белият дом съобщи, че е оформил отказа си в писмо, изпратено на Конгреса, посочва Ройтерс.
По-рано през март представители на три комитета в Камарата на представителите изпратиха запитване в Белия дом с
искане да бъдат предоставени "всички документи и данни, свързани с преговорите на Путин и Тръмп, включително
телефонните разговори и личните срещи", отбелязва ТАСС.
БНT
√ Ангелкова: Туроператорите отчитат сериозен спад на записвания на туристи
Туроператорите отчитат сериозен спад на записвания на туристи от Русия и Германия. Това заяви министърът на туризма
Николина Ангелкова, която се срещна в Бургас с представители на туристическият бизнес от Южното Черноморие.
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По думите на Ангелкова, фалитът на две чартърни авиокомпании, които са оперирали на българския туристически пазар е
довел до спад на туристи от Германия и Полша. Добрата новина е, че до Летище Бургас започват чартърни полети от нови
9 английски града. Осем милиарда лева са приходите постъпили в държавната хазна за миналата година от туризъм, а
приходът от нощувките от български и чуждестранни туристи е повече от 27 млн. лв.
Николина Ангелкова - министър на туризма: В момента се борим буквално ежедневно в разговори с всички големи
туроператори, които работят на пазар "България", да насочим вниманието към нас и да се справим с различните ситуации,
които възникнаха. Основно към момента спад в ранните записвания има на пазар "Русия", за който ние съобщихме и към
момента в следствие на фалита на "Еър Германия" наблюдаваме лек спад и от пазар "Германия", но се надявам че
съответно записванията в последният момент също ще бъдат добри и това ще доведе до по-ниски спадове."
√ Президентът Радев ще се срещне с ръководството на ЦИК
Президентът Румен Радев ще се срещне с новоизбрания председател на Централната избирателна комисия Стефка Стоева
и с ръководството на комисията. Ще бъде обсъдена тяхната готовност и всички необходими мерки за провеждането на
спокойни, честни и прозрачни избори.
√ Д-р Ангел Кунчев: Да се въведе ред в здравеопазването
В областта на общественото здраве липсата на кадри започва да се превръща в основен проблем. Това заяви в студиото
на сутрешния блок на БНТ д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.
Според д-р Кунчев този процес е много опасен, тъй като дори и перфектните лаборатории не работят сами, ако човек няма
достатъчно опит. Той каза още, че наново трябва да се прегледа системата и да се въведе ред.
По думите на д-р Кунчев и в момента има места с добри заплати, но повечето са с ниски възнаграждения, което демотивира
служителите.
Д-р Ангел Кунчев отчете сериозен недостиг на кадри за паразитолози, вирусолози, микробиолози, а епидемиолозите са
по 1-2 души в област.
Готовността на държавата да реагира при някаква ситуация намалява значително, което е опасно, предупреди д-р Кунчев.
√ Юнкер за Брекзит: Нямаме какво повече да дадем
Брекзит се отлага - временно. След няколко часови преговори лидерите на 27-те страни-членки на ЕС одобриха забавяне
на развода между Лондон и Брюксел, но при определени условия.
Ако през следващата седмица британският парламент одобри сделката на премиера Тереза Мей, напускането на
Великобритания се отлага до 22 май, ако това не се случи - отлагането се удължава до 12 Април. До тази дата са възможни
всички варианти - напускане със споразумение, без споразумение, дълго удължаване или отказ от Брекзит, каза
председателят на Европейския съвет - Доналд Туск. Според председателя на Еврокомисията Жан-Клон Юнкер, Брюксел е
дал на Лондон всички възможни гаранции. Мей благодари на лидерите на 27-те, но за пореден път подчерта, че не би
искала Великобритания да участва в евроизборите.
Доналд Туск, председател на Европейския съвет: При първия сценарий - ако следващата седмица парламентът одобри
споразумението, Европейският съвет се съгласи на отсрочка до 22 май. При втория сценарий - ако парламентът отхвърли
споразумението, Съветът се съгласи на отлагане до 20 Април... до 12, 12 Април...
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Днес лидерите на 27-те страни-членки одобриха законово обвързващите клаузи, за
които премиерът Мей и аз се договорихме в Страсбург. Това допълва и затваря целия процес. Ние нямаме какво повече
да дадем.
Тереза Мей, министър-председател на Великобритания: Това, което подчертава взетото днес решение, е колко важно е
Парламентът да одобри сделката за Брекзит, за да се сложи край на несигурността, и да можем да напуснем общността
гладко и по определен ред.
Bulgaria On Air
√ Гражданство срещу инвестиции? Предстои да отпадне
Министерството на правосъдието внесе проект за обществено обсъждане, който тази възможност да отпадне
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за българското гражданство, съобщиха от институцията.
С приемането на новите текстове ще отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас
срещу инвестиции, да получават впоследствие гражданство при значително облекчени условия, предаде Dnes.bg.
Същото ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са валидни и за бизнесмените, увеличили
инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.
Практиката показва, че кандидатстващите за придобиване на гражданство на тези основания са получили разрешение за
постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над
един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за
доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента
на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството
често се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа, отчитат от МП.
Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава
банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал
под формата на парични средства или други финансови активи. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване
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на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български
език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително.
С промените се регламентират и нови съкратени срокове за произнасянето на Министерството на правосъдието, ДАНС и
МВР в отделните етапи на производството. За да се избегне нерегламентираното забавяне при възлагане на допълнителни
проверки на кандидатите, срокът на процедурата по получаване на гражданство спира да тече по време на проверките,
отчитат от правосъдното министерство.
БНР
√ Александър Андреев: ЦИК трябва в най-скоро време да обяви обществена поръчка за машинното гласуване
Днес президентът Румен Радев ще се срещне с новото ръководство Централната избирателна комисия, а самата тя ще
проведе и първото си работно заседание.
Една от точките в дневния ред на заседанието е изборът на говорител, заяви пред БНР настоящият говорител на ЦИК
Александър Андреев.
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той посочи, че днес ще бъдат приети основни решения във връзка
с работата на самата комисия и следващите ѝ стъпки.
„Един от основните въпроси, които възникват при организацията на тези избори, е именно машинното гласуване, като това
е едно от предизвикателствата във връзка и с изменението на Изборния кодекс. Разбира се, предходната ЦИК започна да
работи и в рамките на своите правомощия започна работа, за да осигури основа за работа на приемниците и да може
окончателно да бъдат оформени документи, свързани с обществената поръчка“, отбеляза Андреев.
Той допълни, че тази поръчка трябва да бъде обявена в най-кратки срокове, за да може да се даде възможност на
участниците в процедурата, които биха желали да осигурят съответните машини.
По думите на говорителя на ЦИК машинното гласуване не е свързано само с производство или наемане на въпросните
машини, а с всички други дейности, включително тяхното одитиране, сертифициране и много други дейности.
Все пак новата ЦИК е сформирана едва вчера, когато бе и първото ѝ организационно заседание, така че за момента не
можем да се ангажираме с конкретни срокове, каза още той.
Андреев подчерта, че няма забавяне в работата на ЦИК, която ще работи пълноценно и максимално бързо, за да може да
бъде направено всичко възможно за осъществяването на машинно гласуване така, както е предвидено в ИК.
√ КЗК представи в парламента анализ на продажбите на горива
Държавата да не прилага нормативни изисквания за изсветляване на сектора на горивата, които нарушават конкуренцията.
Това е едно от основните предписания на Комисията за защита на конкуренцията, която установи, че няма картел при
продажбата на горива. Анализът ѝ бе представен в парламентарната комисия за контрол над приходните агенции, а един
от авторите на доклада Ирина Тагаринска представи подробности около проверката.
„Нетните цени на бензин Е95 в страната за три избрани на случаен принцип дати през 2018 г. са едни от ниските в сравнение
с останалите страни членки, с изключение на датата 22 октомври 2018 г., когато цените без ДДС и акцизи са около средните
за ЕС“, заяви Тагаринска.
√ Красимир Вълчев ще участва в отбелязването на празника на НИМХ
Днес е Световният ден на водата. В Националния музей „Земята и хората“ Водноспасителната служба към БЧК организира
демонстрации, които ще запознаят посетителите с правилата за водна безопасност.
Над 500 деца от пловдивските училища се очаква да се включат в празника пред общината по повод Световния ден на
водата. Природонаучният музей също е поготвил изненади за малките си посетители - днес се открива нова зала към
морския аквариум.
Морският аквариум на регионалния природонаучен музей, който днес отбелязва и 45 години от създаването си,
продължава да обогатява видовия състав и да разширява площта си. Новите обитатели с шест вида акули, морени и скатове
Децата са поканени днес да се включат и в играта „Животът във водата“, а докато разглеждат експозицията около тях ще
има летящи риби - внушителни балони с хелий, които ще бъдат управлявани с дрон.
Музеят отваря и арт работилница „Хартиени рибки“. Акварист Тодор Мандев ще покаже на гостите някои от основните
стъпки при декорирането на аквариуми.
Ще бъде открита изложба с наградените рисунки от конкурса „Влажните зони и климатичните промени в нашия район“
По повод Световния ден на метереологията, който се отбелязва утре, директорът на Националния институт по
метеорология и хидрология - проф. Христомир Брънзов открива днес инициативи под мотото "Вода за всички" и "Слънцето,
Земята и Времето". В събитието ще се включи и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Световният ден
на метереологията е професионален празник на НИМХ.
√ Илияна Йотова: Новите технологии не трябва да обричат на социална изолация
Новите технологии овластяват жените. Изводът е на „Галъп интернешънъл“ след проучване за нагласите и навиците на
мъжете и жените спрямо технологиите и за връзката „жени-технологии-време“.
Вчера в София се проведе конференция „Жени. Технологии. Време“, организирана от списание „Жената днес“ и Женски
форум за идеи. Тя бе открита от вицепрезидента Илияна Йотова, която предупреди, че именно жените ще са засегнати в
по-голяма степен от отнемането на работните места от технологиите.
„Скоро най-голямото предизвикателство няма да бъде развитието на технологиите или усъвършенстването на изкуствения
интелект. Предизвикателството ще бъде не само да се върнат позициите на EQ (емоционалната интелигентност), но тя да
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изпревари тези на IQ. Емоционалните качества и способността за общуване, които се превръщат в дефицит, да се наредят
пред рационалните и практическите“, заяви вицепрезидентът Йотова.
Вицепрезидентът постави въпроса за начина, по който технологиите променят човешкия образ, човешкото мислене,
традиционните представи. Илияна Йотова посочи, че новите технологии безспорно спестяват време, но обричат на
социална изолация. „Днес от вкъщи можем да направим всичко – поръчваме храна, работим, обличаме се само с няколко
клика. Ограбваме себе си, като доброволно се лишаваме от контактуване, от необходимостта да разговаряме и обменяме
идеи и мисли с другите“, отбеляза вицепрезидентът.
Ние ли измисляме технологиите или те започват да измислят човека – този въпрос, който заслужава сериозно внимание,
постави Илияна Йотова.
„Голямо е изкушението, но голям е и рискът да затворим живота си в примката на предварително зададените параметри“,
изтъкна вицепрезидентът и подчерта как новите технологии улесняват ежедневието ни, но същевременно ни лишават от
въображение и мисъл. „Дори без да искаме, пренасяме модела на алгоритмите в отношенията си с хората“, заяви Илияна
Йотова.
„Живеенето днес като че ли е само за да го направим съвършено в удобството. Лишаваме се дори от малките идеи, което
лишава и от потребността за големи идеи, за визии за развитие. Отпечатъкът върху политика, управление, стандарт е
неминуем“, подчерта вицепрезидентът.
По думите на Илияна Йотова днес гладът за информация се запълва почти изцяло по електронен път. „Ставаме побезкритични към извиращия поток от информация, а това е хранителна добавка за фалшивите новини, която сами
поглъщаме. Не е въпросът в злоупотребата с „новини“, а в слабостта на самите нас да ги отхвърляме“, посочи
вицепрезидентът.
Илияна Йотова изтъкна и предимствата на новите технологии. „Те са интригуващ и неизчерпаем свят, който отваря много
възможности за развитие, открива много пътища, по които можем да минем в научните изследвания например“, отбеляза
вицепрезидентът и сподели впечатленията си от посещението в централата на „Майкрософт“ в Сиатъл.
Вицепрезидентът посочи, че докато в началото на зараждането и развитието на информационните технологии дейно
участие са имали жените, то днес тази територия е запазена предимно за мъжете. По-голяма част от постовете в
компаниите в Силиконовата долина са заети от мъже. 23 процента са жените, които работят в „Епъл“, 19% - в „Гугъл“, 17%
- във „Фейсбук“. България е доброто изключение – на първо място в ЕС е по участие на жените в сектора на
информационните технологии. Илияна Йотова посочи, че само 22% от професионалистите в областта на изкуствения
интелект са жени.
Корицата на първия брой на „Жената днес“ от далечната 1945 г. подари вицепрезидентът на екипа на списанието,
съобщиха от пресслужбата на държавния глава.
√ Китайският президент е на посещение в Италия
Китайският президент Си Дзинпин пристигна снощи на посещение в Италия. Франс прес отбелязва, че визитата идва в
контекста на безпокойства във връзка с китайския проект "Нов път на коприната", съобщи БТА.
Италия може да стане първата държава от Г-7, присъединила се към мащабния план. Той предвижда инвестирането на
над 1 трилион долара в пътища, железопътни линии и пристанища.
Полша и Гърция вече се присъединиха към проекта, за който в Западна Европа има подозрения, че е използван от Китай
като инструмент за засилване на политическото му влияние, отбелязва Франс прес.
Освен Италия, европейската обиколка на китайския президент включва още Монако и Франция.
В. Дума
√ "Булгаргаз" ще купува газ извън Русия
"Булгаргаз" ЕАД обявява процедура за закупуване на природен газ за II-тримесечие на 2019 г. Става въпрос за поръчка за
нагнетяване на хранилището в Чирен. Това съобщи изпълнителният директор на компанията Николай Павлов. "Обявихме
на 15 март търг. Това е първата процедура, която "Булгаргаз" обявява за покупка на природен газ извън Русия. Там има
ясно разписани критерии и изисквания към участниците. Всички са поканени да предоставят своята оферта", заяви Павлов.
Количествата са приблизително 144 млн. куб.м. и те са изцяло съобразени с възможностите за съхранение в Чирен. Павлов
смята, че в момента са налице условия за покупка на "синьо гориво" на по-ниска цена. Той уточни, че има възможност за
доставка от Румъния или Гърция.
В. Монитор
√ Бензиностанциите с нови касови бележки чак от 1 октомври
Първоначално боновете с разбивка на цената трябваше да са факт след 10 дни
До 1 октомври да бъде удължен срокът за смяна на софтуера в бензиностанциите. Предложението е на Националната
агенция по приходите (НАП), цитирано от bTV.
Така бензиностанциите ще разполагат с допълнителни шест месеца, в които да въведат касови бележки с разбивка за
цената на горивото. Според приходната агенция времето ще бъде достатъчно, така че да няма риск от временно затваряне
на бензиностанции заради неспазване на изискванията.
От приходната агенция коментираха за „Монитор“, че основната причина търговците на горива няма да успеят да въведат
новото изискване. Първоначално данъчните искаха касовите бележки с изписана подробна разбивка на различните
елементи на цената на дребно на продаваните да стане факт още от първия ден на април. Според говорителя на НАП Росен
Бъчваров от браншовите организации на търговците на горива са казали, че имат готовност да въведат новите бележки
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още от юни. „Нашите мотиви са, че сме се съобразили с рисковете, които съществуват и с необходимото технологично
време“, уточни той и добави, че от 1 октомври те трябва да се съобразят с новите изисквания.
Срещу разбивката в касовата бележка - на отделни редове да има размера на данъка върху добавената стойност, акциза,
продажната цена на горивото без акциз и без ДДС (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна
стойност), се обяви освен бизнеса, но и много експерти. При обявяване на идеята данъчните припомниха, че разликата
между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се възприема като печалба за търговеца, тъй като в този
марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото - заплати, обучения, сервиз
и други
От НАП не коментираха съображенията на КЗК, че детайлната разбивка за цените в касовите бележки може да доведе до
картел. От антимонополната комисия сметнаха, че оповестяването в касовите бележки на цените, на които търговците на
дребно купуват горивата би намалило стопанската независимост на участниците и би довело до "създаването на условия,
които да улесняват координирането между участниците на пазара".
Bloomberg TV Bulgaria
√ Евроинтеграцията на Западните Балкани в политически план е в застой
Миролюб Лабус, бивш сръбски вицепремиер, Светът е бизнес, 21.03.2019
Западните Балкани в момента са в застой. По-голямата част от този регион ще станат членове на НАТО освен Сърбия и
вероятно Босна и Херцеговина. В дългосрочен план тези интеграции ще се случат, а в момента имаме различни инициативи
без резултат. Това коментира Миролюб Лабус, бивш сръбски вицепремиер, в предаването "Светът е бизнес" с водещ
Николай Кръстев.
"Европейската ориентация на държавите от Западните Балкани не е окончателна, защото не знам как ще изглежда утре
ЕС, а оттам и страните от Балканите. Икономически регионът вече е интегриран. Стокооборотът с еврозоната и ЕС е важен
елемент, също така и културното и други видове сътрудничество са сериозни".
В политически план не сме съвсем интегрирани, уточни Миролюб Лабус. "В момента политическият елит няма капацитета
да разреши проблемите на Западните Балкани. Постепенно държавите от региона се възстановиха от онази криза, която
наричаме Голямата рецесия. БВП се върна на нивата от преди това. Нивата на ръст днес изглеждат сериозни, но преди
близо 20 г. те бяха доста умерени. Що се касае до взаимоотношенията, аз съм изследвал Босна, Сърбия и ЕС. Белград освен
с ЕС има сериозен стокооборот и с Босна. Но отношенията на Сърбия с еврозоната са много по-значими за стопанското ѝ
развитие, отколкото тези с Босна", допълни той.
"В Сърбия липсва експертност. Мисля, че Китай има много по-голямо икономическо влияние на Балканите, отколкото
Турция. Турция има по-голямо икономическо въздействие единствено в Босна. Загрижен съм от начина, по който Китай
навлиза на Балканите, а именно чрез увеличаването на външния дълг. Ако Китай е направил нещо добро за китайските
икономики, то това е създаването на джойнт-венчърите".
Сърбия трябва да върви към ЕС, иска или не, спомена Миролюб Лабус. "Днес тя прави това с бавни стъпки. Ако Брюксел
иска да изтегли Балканите от Студената война, трябва да ги интегрира. Това обаче ще доведе до нарастване на влиянието
на Русия и Турция", поясни още гостът.
√ Макроикономическият напредък на Западните Балкани
Напредъкът на Западните Балкани е невероятен. Западните Балкани средно стоят по-добре, отколкото Източна Европа,
Нова Европа и България в смисъла на икономически растеж. Това коментира доцент Красен Станчев, преподавател в СУ,
директор и съосновател на Института за пазарна икономика, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай Кръстев.
"Разликата е, че те имат висок дълг. Причината е, че не са интегрирани достатъчно политически и икономически. Те имат
и доста висока безработица, три пъти по-висока от тази в България. Така се правят трудно второ поколение реформи,
касаещи правораздаването. Икономически ситуацията върви много добре. Вижда се фундаментална разлика спрямо
преди 10 години. Има места, където може да се говори за съвременна икономика".
Икономиката на Западните Балкани предполага да започне по-бърза евроинтеграция, подчерта професор Станчев.
"Република Северна Македония демонтира плоския данък и от 1 юли започва да действа нова система, която ще засегне
икономиката, всички нови фирми и средната класа. Тази реформа е доста лоша и няма да компенсира позитивните
промени. Разходите за работа с правителството са много високи също така. Тежки са всички разрешителни режими".
Разплащателната система на Западните Балкани е 97-98% европейска, посочи Красен Станчев. Присъствието на Русия в
банковата система е едва 3%, отбеляза той.
√ Преди европейските избори: Вече сме имали националистическа Европа и тя беше трагедия
Александър Йорданов, дипломат, Светът е бизнес, 21.03.2019
Понятието „националистическа солидарност“ не съществува – няма вариант, в който чужд за България национализъм да
се окаже загрижен за нас. Това каза Александър Йорданов, дипломат, в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло
Лаков.
Йорданов посочи, че множество политици отдават нарастващия национализъм в рамките на Европейския съюз (ЕС) на
мигрантската вълна и бежанската криза от 2015 г.
„Това виждане е само на върха на айсберга. Под него е желанието Европа да се превърне в подобие на тази от 20-ти век,
когато всички държави бяха националистически и правеха съюзи помежду си. Те обаче доведоха света до две световни
войни... В националистическа Европа вече е живяно и тя неслучайно беше трагедия“.
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Според Йорданов замразяването на членството „Фидес“ - партията на унгарския премиер Виктор Орбан, в Европейската
народна партия (ЕНП) е сигнал, че по темата се търси най-доброто решение, което да е в интерес и на гражданите на
Европа.
„ЕНП се стреми да не загуби нито една партия от своето семейство и нито един глас, защото Европа се намира на прага на
избор накъде ще върви Европейският съюз – ще бъде ли по-обединен, по-силен, по-социален и по-демократичен или ще
отива към разпадане и вътрешна конфронтация между държавите“.
Гостът коментира и идеята за създаване на обща европейска армия на френския президент Еманюел Макрон.
„ЕС е изключителен икономически фактор в света, целта е зад този фактор да има и обединени въоръжени сили. Те
задължително трябва да бъдат в рамките на НАТО, защото именно Алиансът е гаранцията за сигурността на нашия свят“.
Според Йорданов достойното 15-годишно членство на България в НАТО в много отношения „остава само на думи“.
„Изпуснахме възможността да засилим отбранителните възможности на страната, да модернизираме армията... Още
повече – продължаваме да имаме политици, които говорят за нас и НАТО като две различни неща... Ние не сме партньори
на НАТО, ние сме НАТО“.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Годишнина на регионалния център на БНТ в Пловдив
Вирусите през пролетта. Гост - Д-р Ангел Кунчев
Пакетът "Мобилност" отново на дневен ред
Има ли краен срок сагата Брекзит? Гост - Илия Марков
БТВ, "Тази сутрин"
Апартаментите на властта. Защо, според президента Румен Радев, скандалът може да разклати доверието към
политическата класа.
Каква цена ще плати синята партия за партньорството си с ГЕРБ? Коментар на Владимир Кисьов от СДС.
Ще мине ли в последните дни на европарламента „Пакетът мобилност", срещу който протестираха българските
превозвачи?
Журналистите Росен Цветков и Борислав Лазаров за новата специална поредица на bTV „Защитени заедно".
На живо от Ямбол: Как селски лекар се отказа от професията си след побой от крадци?
В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: експеримент на bTV - как да осигурим максимална безопасност на
детето в колата?
И още: Как „Бригада нов дом" промени живота на самотна майка с драматична съдба?
Нова телевизия, „Здравей България"
Имоти като предизборно оръжие. Ще пренаредят ли апартаментите листите? В студиото - БСП и ГЕРБ.
От Шабла до Пирин през хоро, бетон и дюни. Говори екоминистърът Нено Димов.
Съставка от канабиса убива ракова клетки. Има ли пробив в лечението на коварното заболяване и у нас?
Нов обрат в сагата с Царските имоти? Какво ще вземе и какво ще изгуби Симеон Сакскобургготски?
Висшисти стават продавачи и шофьори. Коя ще е най-търсената работа в следващите години?
Кучето-звезда. Представяме ви Фарел, по-известен като Пешо от „Господин Х и морето"
√ Предстоящи събития в страната на 22 март
София.
От 10.15 часа президентът Румен Радев ще се срещне с председателя на Централната избирателна комисия Стефка
Стоева и с ръководството на комисията на „Дондуков" 2.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 09.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Националния институт по
метеорология и хидрология, който има професионален празник
От 09.00 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев ще
участва в Генералната Асамблея на Съвета на европейските геодезисти в хотел „Рамада".
От 09.30 часа в Международното висше бизнес училище ще бъде открита Шестнадесета международна научна
конференция „Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса".
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за измерване на
количеството електрическа енергия.
От 10.00 часа в зала „Гигантски кристали" на Националния музей „Земята и хората", Ателие „Приятели с водата"
на Водноспасителната служба към БЧК ще постави началото на събитията, посветени на Световния ден на водата
От 11.00 часа в Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция по актуални въпроси,
свързани със завършването на различните етапи в средното образование, както и за приема на студенти и
докторанти във висшите училища и научните организации.
От 11.30 часа в централното фоайе в сградата на МВР ще се проведе брифинг по повод открита процедура
„Изготвяне на инвестиционни проекти, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни
работи (инженеринг) за изграждане на площадки за разполагане на контейнери".
От 11.30 часа заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ще участва в Национална
конференция „Обмяна на добри практики в природните науки", която ще се проведе в 51 СОУ „Елисавета Багряна".
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От 11.00 часа в Гранд хотел „София" ще състои тържествената церемония по обявяване на резултатите от
годишното национално проучване за определяне на „Индекса на административния капацитет на държавната
администрация в Р България". Организатор на събитието е Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов.
От 11.00 часа в Клуба на авиацията на Терминал 1 на летище „София", ще се проведе годишната пресконференция
на АБА, на която ще бъде направен анализ на състоянието на българската гражданска авиация през 2018 г. От 13.00
ч. ще започне традиционната годишна среща, на която ще бъдат връчени годишните журналистически награди и
наградите на АБА за принос в развитието на гражданската авиация. Ще бъде открита изложбата на тема „Там,
където птиците не стигат" от снимки, правени от професионален пилот.
От 12.00 часа в дома на временно отстранения кмет на Район „Младост" Десислава Иванчева ще се състои
пресконференция във връзка с подължаващото презастрояване в „Младост" и новите имоти на властта и др.
От 14.00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе среща на високо равнище на Алианса на консерваторите и
реформистите в Европа (АКРЕ).
Председателят на партията Корнелия Нинова ще се срещне с лидерите на младежките леви организации в
централата на БСП на ул. „Позитано"20. Изявление ще има в 16.30 часа.

***
Бургас.
От 11.00 часа заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова ще открие Информационен ден по
процедурата „Умения" на ОПРЧР. Събитието ще се проведе в зала 2 на Експозиционен център „Флора" в
Приморски парк - Бургас.
***
Българово.
От 11.00 часа в читалище „Съгласие 1905" ще бъде отбелязан Световният ден на водата.
***
Варна.
От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Варна на ул. „Георги Бенковски" №1, Станислав Иванов, председател
на ПК „Финанси и бюджет" към ОбС, ще приема граждани.
***
Велико Търново.
От 09.10 часа в Църква „Свети Четиридесет мъченици" ще бъде декламиран текст от Асеневата колона, слово ще
произнесе кметът Даниел Панов, ще бдъе отслужен водосвет и благослов за здраве.
От 09.45 часа от Църква „Свети Четиридесет мъченици" до Община Велико Търново ще тръгне празнично шествие
с портретите на благодетелите на Велико Търново.
От 10.30 часа пред Община Велико Търново ще се състои празничен ритуал за издигане на знамената, празнично
слово ще произнесе кметът Даниел Панов, ще бъде отслужен благослов за здраве.
От 12.00 часа пред Община Велико Търново ще бъдат представени отличените със статут „Почетен гражданин" и
награда „Велико Търново".
***
Видин.
От 10.00 часа в музей „Кръстата казарма" кметът на Видин Огнян Ценков ще участва в информационна среща,
организирана от Министерството на младежта и спорта, със съдействието на Областна администрация Видин и
Регионално управление на образованието. На срещата ще присъства заместник-министърът на младежта и спорта
Ваня Колева.
***
Видин./ с. Синаговци.
От 12.00 часа кметът Огнян Ценков ще посети село Синаговци, по случай отбелязването на Първа пролет.
***
Видин.
От 13.30 часа заместник-кметът на Видин Венци Пасков ще бъде гост на ХХII-ия екоконкурс „Старопрестолен Видин
2019", който ще се проведе в ОУ „Любен Каравелов".
***
Дупница.
От 13.00 часа Дирекцията на НП „Рила" организира тематична беседа на тема „Вода за всички! Всеки е важен!" по
повод Световния ден на водата.
***
Мадан.
От 10.30 часа в Залата на общинска служба по земеделие, Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" Смолян ще проведе информационна среща със земеделски стопани от областта.
***
Пазарджик.
От 11.00 часа еврокомисар Мария Габриел ще участва в Национална ученическа конференция в Пазарджик
„Европейският парламент избран от мен 2019".
От 12.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА кметът на община Пазарджик Тодор Попов ще даде
пресконференция, на която ще обяви дали ще се кандидатира за четвърти мандат като кмет.
***
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Плевен.
От 10.00 часа в сградата на областната дирекция на МВР - Плевен ще бъде представен годишният отчет - анализ
на дейността на ОДМВР -Плевен през 2018 г. На събитието ще присъстват главният секретар на МВР главен
комисар Ивайло Иванов и заместник директора на ГД „Борба с организираната престъпност" - МВР старши
комисар Стефан Джолев.
***
Пловдив.
От 11.00 часа зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие общоградски празник по
повод Световния ден на водата - 22 март. Събитието ще се състои на на пл. „Ст. Стамболов" 1 (Голяма община
Пловдив).
***
Русе.
От 10.30 часа в зала 1 на Областна администрация - Русе ще се проведе пресконференция по повод стартиране
изпълнението на проект „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество".
***
Самоков.
От 09.30 часа в посетителския център на Национален парк „Рила" в Самоков ще се проведе Ден на отворените
врати по повод Световния ден на водата.
***
Сливен.
От 14.00 часа в зала "Май" председателят на партия Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов
ще се срещне с представители на малкия и среден бизнес, членове и симпатизанти на НФСБ.
***
Смолян./с. Търън.
От 13.00 часа на центъра на населеното място, Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще
проведе информационна среща със земеделски стопани от областта.
***
Смолян./ с. Момчиловци.
От 15.00 часа в кметството Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще проведе
информационна среща със земеделски стопани от областта.
***
Чепеларе.
От 10.00 часа Общинската служба по земеделие, Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян
ще проведе информационна среща със земеделски стопани от областта.
***
Чепеларе./с. Хвойна.
От 11.30 часа в кметството Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян ще проведе
информационна среща със земеделски стопани от областта.
Economy.bg
√ Великобритания ще изгуби 1 трилион паунда финансови активи
Бизнесът изнася голяма част от средствата си на континента
Компании от финансовия сектор ще преместят активи на стойност 1 трилион паунда от Великобритания в Европа, след като
индустрията започна да прилага резервните планове за избягване на последиците от Брекзит без сделка, гласи доклад на
Ernst & Young (EY). Стойността на средствата се е повишила след последния анализ от януари 2019.
Банки и инвеститори са принудени да приключат транзакциите с наближаването на крайния срок за Брекзит.
Загубите идват, след като Тереза Мей не получи подкрепата на британския парламент във връзка с проекта за
споразумение с ЕС.
Броят работни места които ще бъдат прехвърлени от Великобритания на континента е около 7000. Това е на база на 222
публични декларации от британски фирми предлагащи финансови услуги и намеренията им за преструктуриране, сочи
още докладът на EY.
В Европа бяха създадени над 2000 нови работни места от юни 2016 насам. „Преместването на 7000 работни места ще се
отрази на събраните данъци във Великобритания. Дори използвайки консервативни предположения … директната загуба
за хазната от данъци от доходите ще е около 600 млн. паунда. В реалността средната заплата и данъците върху нея ще са
много по-високи“, отбелязва Омар Али от EY.
В момента само най-големите институции са предприели сериозни мерки. Три четвърти от 24-те глобални банки са
обявили сериозни промени в управлението си което бе преместено в Европа. Франкфурт е най-популярната дестинация с
12 водещи компании, които преместиха капитала си там. Париж и Дъблин са следващите най-популярни дестинации, които
привлякоха съответно осем и шест банки.
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