Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Ще има сериозен недостиг на кадри със средно професионално образование, заяви експерт
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал, В развитие, 25.03.2019
Постоянно намалява броят на излизащите на пазара на труда млади хора за сметка на пенсиониращите се поради
демографската криза. Има недостиг на човешки ресурс с всякакво образование. Това каза Васил Велев, Асоциация на
индустриалния капитал, в предаването "В развитие" с водещ Живка Попатанасова.
"Факт е, че много от завършващите висше образование се реализират на позиции, които не изискват висше образование.
Броят на местата за първи курс се изравнява с броя на завършващите средно образование".
Наблюдава се разочарование сред младите хора, които са на позиции, изискващи по-ниско образование. В същото време
те са изгубили 4 или 5 години от живота си, през които са можели да напреднат в кариерата, ако бяха започнали по-рано
работа, коментира той.
"Очаква се голям недостиг на специалисти със средно професионално образование. Поради това трябва да се
популяризира средното професионално образование сред младите хора".
В момента завършилите такова образование имат добра кариера, обясни Велев.
"Очаква се да расте броят на заетите в преработващата промишленост, а заетите в сферата на търговията ще намаляват
заради доставките по домове от дигитални платформи".
Има свръхпроизводство на икономисти, юристи, PR специалисти и психолози, а в същото време има недостиг на машинни
инженери, енергетици, IT специалисти, математици и физици, заяви той.
За повече информация вижте видеото.
Investor.bg
√ В. Велев: Половината млади висшисти заемат позиции, подходящи за средно образование
Ще расте броят на заетите в преработващата промишленост, каза председателят на АИКБ
Половината млади висшисти работят на позиции, подходящи за средно образование, като причината е в приема на
висшите учебни заведения, заяви пред Bloomberg TV Bulgaria председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев.
Социалното министерство публикува данни, според които работната сила ще намалява. Очертава се недостиг на кадри със
средно образование – с около 94 хил. души за следващите 13 г., като тази липса трябва да бъде компенсирана от висшисти.
„Това са прогнози, които вече се сбъдват“, каза по този повод Велев.
Поради демографската криза постоянно намалява броят на излизащите на пазара на труда млади хора, за сметка на тези,
които се пенсионират. На 100 пенсиониращи се 63 навършват 18 г. Недостиг на човешки ресурси има и то с всякакво
образование, подчерта той.
Велев отчете, че много от завършващите висше образование се реализират на позиции, неизискващи такава диплома.
Това според него е резултат от приема в университетите – доскоро местата за първокурсници бяха повече, отколкото са
завършващите средно образование.
В последните години се намалява план-приемът и това е правилно според него. „Това е ненормална ситуация и тя води до
там, че около половината, завършващи висше образование, в последствие се реализират на позиции, неизискващи висше
образование“.
По думите му има разминаване на потребностите на икономиката и на рационални избор на младите хора. Според него
завършилите средно професионално образование имат добра кариера и затова то трябва да се популяризира.
„Ние предлагаме за дефицитни специалности, за природо-математическите, техническите специалности, образованието
да е не просто безплатно, но и да има стипендии... срещу поет ангажимент в последствие за реализация в страната. А тези
специалности, които не се търсят на пазара на труда... да бъдат платени и план-приемът да бъде не повече от 50% от
завършващите гимназия“, добави Велев.
Той допълни, че ще расте броят на заетите в преработващата промишленост и ще намаляват работните места в търговията.
Според него притеснителното е, че ще се увеличават работните места, които са на бюджетна издръжка.
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Dnes.bg
√ В бъдеще: Недостиг на кадри със средно професионално образование
Според Васил Велев демографската криза е в основата на проблема
Постоянно намалява броят на излизащите на пазара на труда млади хора за сметка на пенсиониращите се поради
демографската криза. Има недостиг на човешки ресурс с всякакво образование. Това каза Васил Велев от Асоциация на
индустриалния капитал, в ефира на Bloomberg TV Bulgaira.
"Факт е, че много от завършващите висше образование се реализират на позиции, които не изискват висше образование.
Броят на местата за първи курс се изравнява с броя на завършващите средно образование", посочи той.
Наблюдава се разочарование сред младите хора, които са на позиции, изискващи по-ниско образование. В същото време
те са изгубили 4 или 5 години от живота си, през които са можели да напреднат в кариерата, ако бяха започнали по-рано
работа, коментира той.
"Очаква се голям недостиг на специалисти със средно професионално образование. Поради това трябва да се
популяризира средното професионално образование сред младите хора".
В момента завършилите такова образование имат добра кариера, обясни Велев.
News.bg
√ От АИКБ искат програма за инвестиционна имиграция
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат на Националния икономически съвет да обсъди
българската програма за инвестиционна имиграция, съобщиха от работодателската организация.
С нея се предлага граждани на трети страни да придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции.
Припомняме, преди дни от Министерството на правосъдието предложиха промени в Закона за българското гражданство.
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.
Даваха пример за липсващи инвестиции, които са станали основа за придобиване на гражданство.
Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието
концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и допълнения в нормативната уредба.
Сред предложенията, изпратени до двете министерства от работодателската организация за подобряване на програмата
са актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите на
инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата,
предоставящи услуги на инвеститори. Предлага се и оптимизация на административните процеси и контрол.
От АИКБ уверяват, че предложенията им съответстват на препоръките на Европейската комисия, отправени през януари
т.г. Според тях държавите опериращи инвестиционни програми трябва да предприемат допълнителни мерки с цел
намаляване на рисковете, свързани със сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на
ЕС и избягването на данъчното облагане.
Според АИКБ от края на 2018 г. над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически
инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техния брой да продължава да расте. Сред
страните, предоставящи подобна възможност са Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва,
Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция, Румъния и Франция.
За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е
издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. От АИКБ считат, че успешният път за програмата е
нейното оптимизиране и при системна държавна подкрепа и избор на орган за координация и управление тя може да
постигне далеч по-задоволителни резултати.
За сравнение само за 2018 г. чрез имиграционната си програма Гърция е успяла да привлече 1,09 млрд. евро, Испания 1,014 млрд. евро, а Португалия - 839 млн. евро.
От АИКБ припомнят, че страната е въвела на нормативно ниво икономическа политика тип "златна виза" преди повече от
20 години.
Към настоящия момент програмата предоставя възможност за придобиване както на право на пребиваване, така и на
гражданство. Въпреки подчертано силните си страни, липсата на системна държавна подкрепа и на определен орган за
координация и управление на програмата, както и смесването на процедурите и реда за кандидатстване на инвеститорите
и всички останали кандидати за пребиваване и гражданство, води до постигането на незадоволителни резултати. Тези
данни поставят България на едно от последните места по представяне в класацията на инвестиционните програми в ЕС,
пишат от организацията до икономическия министър Емил Караниколов и до правосъдния му колега в оставка Цецка
Цачева.
От АИКБ дават пример, че са необходими и инвестиции в администрацията за административно обслужване и управление.
Такива процедури и процеси са например предварителна проверка на кандидатите, разглеждане на молби,
удостоверяване на инвестиции и като цяло удостоверяване изпълнението на всички законови изисквания. Този тип
административно-правни действия биват възлагани или на специално създадени за целта органи или бива определен
отделен ред за административно обслужване в съответен публичен орган с комплексни функции, дават пример от АИКБ.
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Akcent.bg
√ АИКБ настоява Националния икономически съвет да обсъди Българската програма за инвестиционна имиграция
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе предложение Националния икономически съвет да обсъди
българската програма за инвестиционна имиграция. Програмата, която позволява на граждани на трети страни да
придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции, е една от добрите възможности за привличане
на чуждестранен капитал в страната. Преустановяването ѝ би довело до допълнително орязване на и без това
недостатъчния размер на инвестициите у нас. Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на
икономиката и Министерство на правосъдието концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и
допълнения в нормативната уредба.
Част от изпратените до двете министерства предложения на работодателската организация за подобряване на програмата
включват актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите
на инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата,
предоставящи услуги на инвеститори, както и оптимизация на административните процеси и контрол. Предложенията на
АИКБ са в пълно съответствие на направените в началото на януари т.г. препоръки на Европейската комисия, държавите
опериращи инвестиционни програми да предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на рисковете, свързани със
сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на ЕС и избягването на данъчно облагане.
По данни от края на 2018 г. над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически
инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техния брой да продължава да расте. Сред
тях са Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва, Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция,
Румъния и Франция.
За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е
издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. От АИКБ считат, че успешният път за програмата е
нейното оптимизиране и при системна държавна подкрепа и избор на орган за координация и управление тя може да
постигне далеч по-задоволителни резултати.
За сравнение само за 2018 г. чрез имиграционната си програма Гърция е успяла да привлече 1,09 млрд. евро, Испания –
1,014 млрд. евро, а Португалия – 839 млн. евро.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Радев: Египет е най-големият ни търговски партньор в Близкия изток и Африка
Стокообменът надхвърли 1 млрд. долара, но има още по-голям потенциал за развитие, посочи Румен Радев от Кайро
Египет е най-големият ни търговско-икономически партньор за региона на Близкия изток и цяла Африка. Стокообменът
вече надхвърли 1 млрд. долара, но има още по-голям потенциал за развитие, затова с мен водя внушителна бизнес
делегация във важни области от взаимен интерес. Това заяви в Кайро президентът Румен Радев, който е на официално
посещение в Арабска република Египет, цитиран от пресслужбата на държавния глава.
Според него са много важни диалогът и взаимното доверие на високо политическо ниво, за да се развие този потенциал.
„Египет има ключова роля в региона в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, радикалния ислям и
нелегалната миграция. Затова сътрудничеството с Египет е важно за нашата национална и европейска сигурност“, подчерта
държавният глава.
По думите на президента се очакват споразумения между представителите на бизнеса от двете държави. „Тези дни са
много важни, програмата е наситена, има и бизнес форум. Очаквам наистина добри сделки“, каза Румен Радев.
В отговор на журналистически въпрос за подадените две оставки на представители на изпълнителната власт президентът
заяви, че не е дошъл в Египет, за да коментира апартаментите на Цветан Цветанов.
„Моята позиция винаги е била принципна. Преди два месеца по време на моя годишен отчет много ясно заявих, че
партиите, които искат да видят себе си на бъдещия политически хоризонт, трябва сами да се чистят от корумпирани и
некомпетентни кадри с управленски амбиции, а не да чакат да гърмят скандали и да ги гасят с оставки“, категоричен беше
президентът Радев и добави, че това се отнася за всички партии.
√ Десислава Ахладова е назначена за и.д. министър на правосъдието
Сегашният зам.-министър ще бъде на новия пост, докато парламентът не гласува оставката на Цецка Цачева
Заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова бе избрана за изпълняващ длъжността министър на
правосъдието, съобщи БТА след потвърждение от правосъдното министерство.
Досега Ахладова беше зам.-министър на правосъдното министерство. Тя ще бъде на новия пост, докато Народното
събрание не гласува оставката на Цецка Цачева.
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Десислава Ахладова е била административен ръководител на Административен съд-Перник, както и председател на
Районен съд-Перник.
БНT
√ НСТС ще проведе извънредно заседание
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание. Поводът е приемането на
Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и социалната политика Бисер
Петков.
Социалните партньори ще обсъдят методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за
хората с увреждания.
√ Президентът Радев ще се срещне с египетския държавен глава
Във втория ден от официалното посещение в Египет президентът Румен Радев ще бъде посрещнат с тържествена
церемония в двореца Иттихадия, където ще разговоря с президента Абдел Фатах Ас-Сиси.
Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и активизиране на търговското и
инвестиционно сътрудничество. В рамките на визитата ще бъде създаден Българо-египетски бизнес съвет.
Очакванията на Румен Радев са да бъдат сключени конкретни споразумения и сделки.
√ Преди първо гласуване на пакета "Мобилност": очакванията на нашите евродепутати
Само два гласа не достигнаха снощи пакетът "Мобилност", който засяга българските превозвачи, да не влезе в дневния
ред в пленарна зала в европарламента в Страсбург. В същото време трима български евродепутати са отсъствали по време
на гласуването.
Светослав Малинов, който е един от негласувалите вчера, каза, че не е успял да се добере до пленарна зала заради срив в
компютърната система във Франкфурт. Заедно с десетки други колеги не можахме да се доберем до пленарна зала,
допълни Малинов. Той изрази съжаление, че не е успял да изрази волята си при първото гласуване, но утре ще гласува
срещу предложенията в пакета "Мобилност".
Ангел Джамбазки заяви, че вчера сме изпуснали възможността да решим въпроса в рамките на този мандат на
Европейския парламент. Ще трябва да продължи съпротивата, очакваме превозвачи от България, Румъния, проучваме
възможността да вкараме част от протестиращите в пленарна зала, за да изразят ясно своята воля, каза още Джамбазки по
повод протеста на превозвачи, който се организира утре в Страсбург.
Андрей Новаков коментира, че внесените поправки са почти 1600, което ще окаже влияние по самия процес на гласуване.
Той предположи, че гласуването ще е повече от 3 часа, като никой не знае какво може да мине, след като с два гласа нещо
може да се блокира или да се прокара. Новаков каза, че има български евродепутат, който ще гласува в подкрепа на пакета
"Мобилност", което е против националния интерес.
По думите на Петър Курумбашев шансовете за отхвърлянето на пакета са 50/50.
БНР
√ Парламентът окончателно обсъжда промените в Изборния кодекс
Комисията по правни въпроси окончателно ще обсъди днес промените в Изборния кодекс, които връщат старите по-ниски
прагове на преференциите. На първо четене правната комисия ще разисква и промени в Антикорупционния закон, които
изключват общинските съветници от кръга лица, които трябва да подават имуществени декларации.
ГЕРБ връщат досегашните прагове за преференциалния вот – 7% от подадените гласове за парламентарни и местни избори
и 5 на сто за евродепутати.
С промени, внесени от ГЕРБ и ДПС, в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество се разширява кръга на лицата, които декларират имущество с председателя на Националната следствена
служба и неговите заместници. В същото време отпада задължението общинските съветници да подават декларации за
имущество, интереси и несъвместимост.
Вносителите се мотивират с големия брой съветници – около 5400, което би блокирало системата на деклариране на
лицата и изисква много повече човешки и материални ресурси.
Изменението за този кръг лица е поредното, след като първо за тях бе удължен срокът с един месец от влизането в сила
на закона през януари миналата година, а след това парламентът отложи задължението на общинските съветници да
подават декларации след местните избори наесен.
√ Патрик Харкър от Фед не изключва възможността за еднократно повишаване на лихвите до края на годината
Чарлс Евънс от Фед обаче не очаква промяна на лихвите до втората половина на 2020-а година
Президентът на Фед на Филаделфия Патрик Харкър заяви в понеделник, че централната банка все още има възможност да
повиши еднократно лихвите през настоящата година, въпреки че рисковете около икономическите перспективите са се
увеличили.
Икономическите перспективи пред САЩ са "доста добри", посочи Патрик Харкър в реч, която той ще изнесе по-късно през
деня в Лондон. "Като цяло обаче потенциалните рискове се отклоняват леко в посока надолу, но подчертавам думата
"леко", допълни той.
Въпреки загрижеността си, г-н Харкър заяви, че той до голяма степен се придържа към оценките си за бъдещата парична
политика. "Продължаваме да бъдем в режим на изчакване. Мнението ми понастоящем е, че би било оправдано най-много
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еднократко увеличение на лихвените проценти през тази и през 2020-а година, като моята позиция ще се ръководи от
постъпващите икономически данни и събития".
Изявлението на Патрик Харкър е факт след проведеното през миналата седмица заседание на Федералния резерв, на
което централните банкери запазиха без промяна основната американска лихва в диапазона между 2,25% до 2,50%
стабилно и обявиха, че вече не очакват увеличение на лихвените ставки през тази година. Фед също така понижи
средносрочните си прогнози за икономическия растеж и за инфлацията в САЩ.
За разлика от негова обаче президентът на Фед на Чикаго - Чарлс Евънс посочи по-рано днес, че той не очаква повишаване
на федералната фондова лихва до втората половина на 2020-а година. Говорейки на конференция в Хонконг той отбеляза,
че желае да види повече доказателства за по-висока инфлация преди да Фед да побутне нагоре основните си лихви.
Според него икономиката на САЩ остава в сила позиция, като той прогнозира растеж на БВП между 1,75% и 2,0% през тази
година, което обаче е под неговата предишна оценка за експанзия от 2,25% през 2019-а година.
Чарлс Евънс също така отбеляза, че федералната фондова лихва между 2,25% и 2,50% е "близо до неутралното ниво" и че
настоящата парична и лихвена политика на Фед нито стимулира, нито ограничава икономическия растеж.
Днешните изявления на Патрик Харкър и на Чарлс Евънс са първите коментари на американски централни банкери след
последното заседание на Фед от миналата седмица.
√ Турция планира да увеличи вноса на ирански природен газ въпреки санкциите на САЩ
Турция планира да увеличи вноса на природен газ от Иран, заяви високопоставен ирански служител пред държавната
информационна агенция ИРНА.
Членката на НАТО Турция зависи от вноса на почти всичките си енергийни нужди, като Иран е ключов доставчик на газ и
на петрол, отбелязва Ройтерс, допълвайки, че близо 40% от електроенергията в страната идва от газови централи.
"Турция поиска да закупи повече природен газ от Иран", каза за ИРНА ръководителят на Иранската национална газова
компания - Хасан Монтазер Торбати.
Ройтерс напомня, че през миналата година Съединените щати изтеглиха от ядрената сделка между Иран и шестте големи
сили от 2015-а година и отново наложи санкциите на Техеран, които бяха отменени по силата на пакта. Първоначално
Вашингтон разреши на Турция и някои други страни да продължават да внасят ирански петрол и природен газ,
изключвайки ги временно от въведените нови санкции. Но в последното време от Белият дом се чуват все повече гласове
за отмяна на въведените временни изключения.
News.bg
√ Пакетът "Мобилност" влезе в дневния ред на ЕП за сряда
Европейският парламент оставя без промяна дневния си ред и гласува предложените промени в правилата за
международните пътни превози в сряда.
Евродепутати коментират, че се преследват единствено политически цели, досега в транспортна комисия не е постигнато
съгласие. Евродепутатът от Андрей Новаков определя решението като "една от най-големите грешки", а гласуването в
сряда ще бъде "хвърляне на зарове", съобщава БТА, цитирана от НоваТВ.
С два гласа можеше да се обърне дневния ред и пакетът мобилност да отпадне от дневния ред. Трима български
евродепутати отсъстваха от зала, посочва БНТ - това са Николай Бареков, Светослав Малинов и Неджми Али.
Председателят на ЕП Антонио Таяни обясни, че най-рано във вторник следобед евродепутатите ще разполагат с превод на
всички близо 2000 предложения за промени в изготвените от транспортната комисия текстове.
Засега не са публикувани и на английски език.
По-рано вчера повечето парламентарни групи не подкрепиха предложените законодателни промени и очакваха
обсъждането и гласуването на правилата да бъде отложено.
Припомняме, Пакетът "Макрон" може да влезе в дневния ред на пленарната сесия на ЕП по предложение на председателя
на Алианса на либерали и демократи за Европа (АЛДЕ) Ги Верхофстад.
Ако това стане, превозвачи от България, Румъния, Латвия, Литва, Полша и Унгария излизат на протест в сряда в Страсбург.
Очаква се камиони да блокират улиците, а хората да направят жива верига около Европарламента.
Това, което най-много притеснява нашите превозвачи, е изискването автомобилите и шофьорите да се прибират на 20 дни
в страната си, а фирмите да плащат европейски ставки.
√ Започва обществена поръчка за над 22 млн. лева за строителен надзор по АМ "Хемус"
Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществената поръчка за избор на строителен надзор при изграждането на
автомагистрала "Хемус" в участъка от пътен възел "Боаза" до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново.
Тръжната процедура е в две обособени позиции, а срокът за подаване на офертите е до 17,30 ч. на 16 май. Общата
индикативната стойност на поръчката 22 427 600 лв. без ДДС.
В обособена позиция 1 са първите три участъка, от общо шест, от трасето, което ще се изгражда: Участък 1 от км 87+800 до
км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел "Дерманци", Участък 2 от края на пътен възел
"Дерманци" (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел "Каленик", от км 103+060 до
км 122+260" и Участък 3 от края на пътен възел "Каленик" (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително
пътен възел "Плевен" от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340". Индикативната стойност на поръчката
е 9 281 089 лв. без ДДС.
В обособена позиция № 2 са: Участък 4 от края на пътен възел "Плевен" (пресичане с път II-35) до път III-301 включително
пътен възел "Летница", от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел "Летница" (пресичане с път III301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III-
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303 до път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000". Индикативната стойност на поръчката е 13 146 511
лв. без ДДС.
На 6 март АПИ обяви обществена поръчка по чл.20, ал.2 от ЗОП за определяне на изпълнител на консултантска услуга за
участъка от км 94+980 до км 96+600 на АМ "Хемус".
На 19 март бяха отворени постъпилите три оферти и в момента тръжната комисия разглежда предложенията.
Еxpert.bg
√ През 2018 г. България е изнесла мед за 70 млн. лева
През 2018 г. от България са изнесени 10,7 хил. тона мед на стойност 69,8 млн. лв. Това каза Силвия Василева, директор на
Дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието, храните, пред "Фокус".
„Макар износът да намалява в сравнение с рекордно високото ниво от 2017 г. (с 19,3% като количество и с 16,6% в
стойностно изражение), той остава съществено над отчетения през 2015 и 2016 г. Основен пазар за българския мед са
страните от ЕС, като традиционно най-голeми количества се насочват за Германия, Гърция и Полша”, отбеляза тя.
Според нея българският мед се произвежда с изключително високо качество. „У нас са въведени строги изисквания при
производството му. С Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека се определят
изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, предназначен за консумация от човека“,
посочи Силвия Василева.
По думите ѝ когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не
се допуска добавянето на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен пчелен мед.
Тя коментира, че с Наредбата се определят изисквания към състава и характеристиките на пчелния мед, а именно цвят,
консистенция, мирис и аромат, съдържание на захари (общо съдържание на глюкоза и фруктоза, съдържание на
захароза:), съдържание на влага, съдържание, неразтворимо във вода, електропроводимост, съдържание на свободни
киселини, диастазна активност, съдържание на хидроксиметилфурфурол.
Informo.bg
√ НЗОК: Издаването на Европейски здравноосигурителни карти ще се забави по технически причини
Поради технически причини, независещи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заявленията за издаване на
Европейски здравноосигурителни карти не могат да се верифицират и процесът по издаването на картите ще се забави.
Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Създадена е организация районните здравноосигурителни каси да обработват
заявленията при пълен работен капацитет, за да се преодолее забавянето.
При необходимост гражданите могат да се обърнат към РЗОК за издаване на Удостоверение, временно заместващо ЕЗОК,
което важи за срок от 2 месеца. НЗОК поднася извинения на гражданите за причиненото неудобство.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Тристранният съвет се събира. Как Законът ще защити хората с увреждания?
На живо от Страсбург. Пакетът „Мобилност" и българските шофьори - какво следва?
Спецакция в полицията в Благоевград. Има ли теч на информация от разследващи към криминално проявени?
Сериозна опасност от липса на асансьорни техници - има ли решение?
Пакетът „Мобилност" и българските шофьори - какво следва?
БТВ, "Тази сутрин"
Врата до врата с Цецка Цачева - колко би ви струвало да станете неин съсед?
Как е завършила проверката на „Артекс", поискана от Цветан Цветанов в качеството му на шеф на Вътрешната
комисия в парламента? Коментар на депутата от БСП Красимир Янков.
Ще се превърне ли отново в джамия бившата християнска базилика „Света София" в Истанбул?
Как мюфтийството иска за затвори магазин заради продажба на свинско и алкохол?
Тонове боклуци край Русе - има ли опасност от екокатастрофа?
Нова телевизия, „Здравей България"
След двойния триумф за братя Пулеви ексклузивно на живо от САЩ Кобрата говори за най-драматичната си
победа.
След оставките заради „Апартамент гейт" - ще има ли още трусове във властта?
Твърдения за полицейско насилие. Имало ли е побой над сина на адвокат от Карлово?
Защо трима български евродепутати пропуснаха гласуването на плана „Макрон" и мерките не бяха отложени?
Говори транспортният министър Росен Желязков.
Бунтът на медиците. За протестите и парите в здравеопазването - гостува д-р Мирослав Ненков.
Ще превърне ли Ердоган прочутата църква „Света София" в Истанбул в джамия?
Живот по струни. Световните звезди от BOND - специални гости в „Здравей, България".
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√ Предстоящи събития в страната на 26 март
София.
От 10.00 до 13.00 часа в зала „Сердика" на „София Хотел Балкан" ще се проведе дискусионна среща „България
2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи". Приветствие ще отправи вицепрезидентът Илияна
Йотова.
От 13.00 часа в зала 238 в сградата на пл. "Княз Александър I" №1 ще се проведе заседание на Комисията по правни
въпроси към парламента, на която ще се проведе обсъждане за второ гласуване на законопроекта за изменение
и допълнение на Изборния кодекс.
От 16.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе извънредно заседание на Националния съвет
за тристранно сътрудничество.
От 09.00 часа в Гранд Хотел София ще се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред пътниците при
въздушен превоз". Специални гости на събитието, организирано от Европейския потребителски център, ще бъдат
представители на генерална дирекция „Мобилност и транспорт" на Европейската комисия. Те ще очертаят рамката
на законодателството на ЕС при защита на правата на потребителите на транспортни услуги.
От 09.00 часа в София Тех Парк ще се проведе Национална клъстерна конференция под патронажа на
Министерството на икономиката. Организира се в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия.
От 09.30 часа в зала 1 на Парк хотел Витоша ще се проведе Обучителен семинар № 1, на тема: „Начини на защита
на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Марката като обект на индустриална собственост".
От 10.00 часа в зала Роял 2 в София Хотел Балкан ще се проведе пресконференция на тема: „Shell: Начало на
проучвателните сондажни дейности в „Блок 1-14 Хан Кубрат".
***
Варна.
В 09.00 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще посети ремонтираната със средства по
Оперативна програма „Региони в растеж" детска градина „Светулка" в града. По-късно Цвета Караянчева ще
поздрави учениците, спечелили първи места в най-престижния конкурс на НАСА и Националното космическо
общество на САЩ за проектиране на космически колонии. В 10.00 часа в сградата на Общината тя ще връчи почетен
плакет на Народното събрание на отбора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон". Предвижда се
председателят на Народното събрание да разговаря с културната общественост на Варна в 14.00 часа в сградата
на Драматичния театър „Стоян Бъчваров".
От 11.00 часа при Арката на 8-и приморски пехотен полк Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
и народни представители ще участват в отбелязването на 106-ата годишнина от превземането на Одринската
крепост и Деня на Тракия.
От 14 часа до 16 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" № 1 Мартин Байчев, председател на
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт" към ОбС ще приема граждани.
***
Казанлък.
В 12.00 часа ще се проведе тържествено честване на Деня на Тракия. Пред паметниците на капитан Петко Войвода,
войводите Димитър Маджаров и Стоян Терзиев, на командира-освободител генерал Васил Делов, както и на
Освободителите ще бъдат поднесени венци и цветя.
В 16.00 часа пред Дома на културата с музика и хора ще започне празненството в чест на Деня на Тракия,
организирано от Тракийско дружество „Тракийско сърце" и Народно читалище „Родопски фар" - кв. „Гледка". Във
фоайето на Дома на културата ще бъде открита изложбата „Богатия свят на тракийката". Предвидени са също
дегустация на тракийски ястия и модно ревю с тракийски носии.
***
Кърджали.
От 12.00 часа пред паметниците на героите на Тракия, войводите - Капитан Петко Киряков, Димитър Маджаров и
Стоян Терзиев, венци и цветя ще поднесат Тракийско дружество „Димитър Маджаров" и Народно читалище
„Тракия-2009".
***
Ловеч.
От 13.00 часа в залата на Общински съвет в Община Ловеч ще се състои пресконференция с директорите на
културните институции в града.
***
Нови Искър/с. Курило.
От 10.30 часа в Районния съвет на БСП - Нови Искър, с. Курило, ул. „Искърско дефиле" №259 народният
представител от „БСП за България" Николай Цонков ще бъде на разположение на гражданите.
***
Ново село.
От 10.30 до 12.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за
земеделските стопани в област Видин".
***
Пазарджик.
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От 17.30 часа от Читалище „Виделина" ще започне шествие с 141-метрово българско знаме по повод Деня на
Тракия.

***
Перник.
От 14.00 часа в зала „Струма" на Областна администрация-Перник ще заседава Комисията по заетост.
От 13.00 часа в офиса на ГЕРБ народните представители от ГЕРБ-Перник Красимир Велчев и д-р Александър
Александров организират приемен ден за граждани.
***
Плевен.
От 12.00 часа пресклуба на БТА ще дадат пресконференция Румен Петков - председател на ПП АБВ и Цветан Антов
- лидер на областната структура на ПП АБВ в Плевен по актуални обществено-политичестки теми.
***
Плиска.
От 14.00 часа, в Двор на Кирилицата гр. Плиска ще се състои тържествено откриване на паметниците на известни
български писатели- Йордан Радичков, Любен Дилов, Петя Дубарова. На този ден ще бъде поставен и бюстпаметник на якутския писател Ексекулеех Елексей.
***
Пловдив.
От 11.15 часа в двора на ДКЦ „Изток"посланикът на Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен и заместник-кметът на
Община Пловдив Георги Титюков ще открият здравен и образователен център в квартал Столипиново, изградени
по проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве" на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
***
Сливен.
От 10.00 часа в кв. „Българка", на паркинг до „Битака", Община Сливен организира мобилен събирателен пункт за
безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране.
От 10.00 часа в зала № 105 ще се проведе брифинг на общинското ръководство.
От 11.00 часа в Областен информационен център утре, 26 март ще се проведе пресконференция на Дирекция
„Бюро по труда", Дирекция „Социално подпомагане" - Сливен и Дирекция „Инспекция по труда" - Сливен.
***
Сливен.
Тракийско дружество „Лазар Маджаров" - Сливен ще отбележи Деня на Тракия. Събитията включват панихида в
памет на загиналите герои на Тракия и дедите на тракийците в храм "Св. Цар Борис - Михаил Покръстител
поднасяне на цветя пред бюст-паметника на Капитан Петко войвода и морената в памет на загиналите български
войни в Балканската война и по пътя на кървавия поход на разорението на тракийските българи.
***
Смолян.
От 17.00 часа в заседателната зала на Община Смолян ще се проведе граждански диалог на тема регионалното
развитие. Във форумът ще участват министър Петя Аврамова, народните представители от ГЕРБ д-р Даниела
Дариткова и д-р Красимир Събев, областният управител Недялко Славов, областният координатор на ГЕРБ и кмет
на Смолян Николай Мелемов, кметове на общини и на кметства от Смолянска област.
***
Стара Загора.
От 16.00 часа в парк „Тракия" ще се проведе общоградски ритуал за поднасяне на венци и цветя пред паметник
„Одринска епопея" по повод Деня на Тракия и 106 години от Одринската епопея.
***
Хасково.
От 16.00 часа в зала „Нова история" на РИМ-Хасково ще бъде експонирано копие на бойното знаме на славния 10ти пехотен Родопски полк от 1937 г. по повод Бойния празник на полка и годишната от победата на Българската
армия при Одрин през 1913 г.
***
Шумен.
От 09.00 часа в зала 304 на общината ще заседава ПК „Младежки дейности и спорт".
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се състои редовен брифинг.
От 16.00 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Териториално развитие и селищно устройство".
Dnes+
√ Мащабното газово находище, което може да направи Южна Африка енергиен лидер
Богатата на природни ресурси Южна Африка е втората по големина икономика на Черния континент, но все още тя изостава
зад Нигерия благодарение на развитият енергиен сектор и големите петролни залежи на втората. Наскоро откритото
мащабно находище на природен газ обаче може да превърне африканската държава в сериозен конкурент на нигерийския
енергиен сектор.
Френската Total наскоро откри сериозни залежи в региона на южноафриканския град Мосъл Бей, а според първоначалните
изчисления обемът им се равнява на между 500 милиона и над 1 милиард барела петролен еквивалент.
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Въпреки че на първо четене това звучи като една много добра новина за страната, дългата история на проблемния
енергиен сектор в Африка предполага, че бъдещето му остава несигурно, пишат в свой анализ от специализирания сайт Oil
Prices.
Като препъни камък след откритието на Total се явява националният план Integrated Resource Plan (IRP), в който е заложена
политиката на страната за развитието на индустрията за периода от 2010 до 2030 година. Засега той е ревизиран само
веднъж - през 2011 година.
През 2018 година е предложена актуализацията, предвиждаща въвеждането в действие на допълнително 8100 MW
капацитет за производство на електроенергия от природен газ, но тя все още не е приета от властите в страната.
Ако Южна Африка иска да даде тласък на икономиката си и да се превърне в лидер в енергийния сектор на континента,
правителството в страната ще трябва да забърза необходимите промени, засягащи политиката ? в тази област.
"Това не е лесна задача, като се има предвид, че понастоящем енергийната политика на Южна Африка е доста променлива.
Само месеци преди откритието на значителните залежи на природен газ от Total, ресорното министерство наложи
мораториум на всички заявления за проучване на нефт и газ, а след това започна актуализиране на процедурата за
лицензиране", посочват от Oil Prices.
В резултат на тези действия друг гигант в индустрията - Shell, се отказа от плановете си да търси петрол в Южна Африка, а
като причина за това беше посочена "законодателната несигурност" в страната.
Днес следващите действия на правителството ще бъдат от решаващо значение за развитието на проекта в Мосъл Бей. А
този път, ако действията на властта в страната не отговорят на нуждите на индустрията, Кейптаун рискува загуба на
потенциални приходи от 1 трилион ранда или над 73 милиарда долара за южноафриканската икономика в следващите 20
години.
Manager.bg
√ Европейският парламент ще гласува промени в правилата за авторското право
Eвродепутатите ще гласуват днес реформа в областта на авторското право - ключов вот за този текст, защитаван от медии
и хора на изкуството, но критикуван от американските платформи и привържениците на свободата на интернет, съобщи
Франс прес.
Пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург е последният шанс тази спорна директива да бъде приета
преди европейските избори, които ще бъдат произведени от 23 до 26 май, предава БТА.
Текстът е замислен да адаптира към дигиталната епоха европейското законодателство в областта на авторското право,
датиращо от 2001 г.
Представена от Европейската комисия през септември 2016 г., реформата е обект на безпрецедентно лобиране от страна
на привържениците и на противниците си, отбелязва Франс прес.
Нейната "цел е да позволи на печата и на хората на изкуството да получават част от приходите от разпространението на
продуктите и творбите им в интернет", обясняват над 170 знаменитости, подписали се под статия, публикувана във
френския седмичник "Журнал дю диманш". В другия лагер са гигантите от Силициевата долина и привържениците на
свободния интернет, които се боят, че този канал за разпространение ще бъде ограничен.
√ Къде са хората?
Изведнъж много рязко изчезна работната ръка. „Къде са хората“ питат работодателите. Сякаш добрите кадри се изпариха.
Разбира се, не е така - откриха се много нови работни места. Някои хора предпочетоха трайно да сменят държавата. А
други нито да работят, нито да учат - доскоро те бяха бе 215 000, сега се споменава, че са 300 000. Част от тях вероятно са
в сивата икономика, но бройката им е доста голяма - 10% от работната сила.
В списъка на най-дефицитните професии са оператори и складови работници, заварчици, мотокаристи, инженери. И
разбира се операторите в кол центрове, които знаят езици, медицински специалисти и ИТ. Недостигът не е само в София и
Пловдив. А и в Лудогорието, Смолян, Кърджали, Чепеларе, Югозападна България, Карлово, Казанлък, Стара Загора,
Плевен...За високите управленски позиции все още по-лесно се намират кандидати. В момента, няма толкова масово
връщане на българите от чужбина, както бе през 2008 г., въпреки, че много се пише и говори за това.
Пазарът е доминиран от кандидатите за работа. Талантите знаят своите качества, поставят условия, понякога преминават
като пчели от фирма на фирма, за да намерят най-добрите условия. Трудът поскъпва. Какво в тази ситуация да правят
работодателите, за да намерят най-добрите хора и да ги задържат? Това, което е работило преди, сега често е само загуба
на време. По-добре се справят компаниите, които действат по нов начин, които разбират пазара и новите кадри. Ето какво
препоръчвам:
- Измислете по-разнообразни и нестандартни канали за търсене на кадри. HR кампании като „Доведи приятел” и всички
начини за препоръки работят ефективно;
- Провеждайте бързо подбора, понякога заради закъснение от ден-два може да загубите ценен човек.
- Приемете за нормално да избирате само между двама кандидати. Ако в някой случай има само един и той е добър, не
анулирайте конкурса и го назначете.
- Все по-често неочаквано работодатели получават предизвестие за напускане, особено в аутсорсинг сектора. Това
означава, че подписано предизвестие от 1 или 3 месеца не дава гаранция, че вашият много важен служител няма да си
тръгне само след няколко дни. Договорите вече не спират никого. Основното е как се чувстват хората ви на работното
място и доволни ли са от заплащането.
- Въведете sign up bonus – еднократен бонус при назначаване, нещо като трансферна сума във футбола за много ценен
служител.
- Разработете система от допълнителни придобивки за мотивиране и задържане на ключовите служители, работят добре;
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- Много важно е кариерното планиране, внимавайте при избора на имена на длъжностите, трябва да звучат престижно.
Прилагайте програми за развитие на таланти;
- Помислете как да се осигурите максимална гъвкавост в работата - от вкъщи или дистанционно. При подбора ползвайте
- Skype, Viber и т. н. вместо да разкарвате кандидата за интервю на живо. Проявявайте по-голямо разбиране към
страничните занимания и интереси на хората - благотворителност, малък собствен бизнес, който може да се развива без
да влияе на основната работа и др.
- Все повече се ценят работодателите, които имат социална кауза и се грижат дългосрочно за здравето на екипа.
- Разработете модерна стратегия за издигане имиджа на компанията като добро място за работа.
Новата ситуация изисква и нова стратегия на поведение от служителите. Как ценните кадри да използват дефицита на
пазара в своя полза?
- Най-напред и най-важно - въпреки по-големия избор не сменяйте често работата си. Решете какво ви привлича като
бизнес област/ позиция/ локация, и търсете целенасочено в тази посока.
- В началните етапи на кариерата изберете фирма, която ще инвестира във вас и ще съдейства за вашето развитие, дори и
заплащането да е малко по ниско.
- Забравете думата "сигурност"; реално е да планирате в хоризонт 2-4 години. Живеем в свят, в който промените са
ежедневие, динамиката на развитие е невероятна, и фирмата, която днес може да изглежда като работодател мечта, утре
би могла да бъде купена, да се слее, да излезе от България или да фалира.
- Все по-често заради големия избор на възможности се случва търсещи работа да не се явяват на срещи, без да
предупредят, да отказват вече приети предложения, и дори да се държат неуважително с консултантите или служителите,
ангажирани с подбора. Не правете така. Бъдете коректни и точни, не си затваряйте вратите, спрете участието си в конкурс
още в началото ако нямате сериозен интерес.
- При стратегия ще изчакам да видя какво по интересно ще излезе може да изпуснете работа мечта.
Дневник
√ Франция иска да се бори за поста на Юнкер, а не за президент на ЕЦБ
Франция предпочита да се бори за поста председател на Европейската комисия, а не за президент на Европейската
централна банка (ЕЦБ), когато настъпи моментът на преговорите по-късно тази година, предаде "Ройтерс", като се позова
на трима източници.
Париж би желал да получи един от най-влиятелните постове в ЕС, като председателският пост на Еврокомисията е
предпочитаният, тъй като има по-голямо влияние в очертаването на законодателството на ЕС, докато отговорностите на
ЕЦБ по паричната политика са по-тесни.
Еврокомисията ще назначи нов председател с петгодишен мандат след изборите за Европейски парламент през май. Той
ще наследи сегашният председател Жан-Клод Юнкер от Люксембург. Президентът на ЕЦБ Марио Драги ще се оттегли от
поста си в края на октомври.
Френският министър на финансите Брюно Льо Мер каза пред френския Сенат миналата седмица, че Франция ще се бори
да защити интересите си, когато започнат преговорите за тези постовете в ЕС, отбелязвайки необходимостта Европа да
открие лидер, който да е способен да укрепи суверенитета на региона пред Китай и САЩ.
Има отлични френски кандидати за ЕЦБ, но ако искате да имате влияние върху бъдещето на Европа, Комисията е по-важна,
каза френски правителствен източник. Все още не е взето официално решение към кой пост ще се насочи Франция.
Отговорността за окончателния избор ще е на президента Еманюел Макрон.
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