Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ Недостигът на човешки ресурси, както и несъответствието в уменията, е най-големият проблем на работодателите
Около този извод се обединиха членовете на МКСОР - работодателски организации от четиринадесет държави от
Източна и Централна Европа, както и от Азия
Недостигът на персонал е задържащ фактор на растежа в България. Страната ни е на второ място след Румъния по остър
недостиг на човешки ресурси - 68% от българските работодатели изпитват системни трудности при наемане на работници.
В световен мащаб с подобен проблем се сблъскват 45 на сто от работодателите. От изключително значение е бизнесът,
правителството, а и цялото ни общество да работи за ранно кариерно информиране и ориентиране на младите хора. Това
обяви днес председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на Общото
събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Основна тема на
срещата, чиито домакин беше АИКБ, бяха проблемите на пазара на труда и възможностите за реформи на образователните
системи, така че да отговарят на изискванията на бизнеса.

По думите на вицепрезидента на Европейския икономически и социален комитет Милена Ангелова несъответствията
между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда са едно от найголемите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в
световен мащаб. Те са причина Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност.
Според нея е необходимо да се обърне сериозно внимание на участието на бизнеса в разработването на програмите за
дуално и професионално обучение, като основният фокус да пада върху техническите специалности. Д-р Ангелова допълни
още, че трябва да се обмисли вариант за намаляване на фундаменталните и общи дисциплини в курса на висшето
образование, за съкращаване на срока на обучението, за възприемане на модулен принцип и акцент върху това как се
търси и проверява достоверността на информацията, а не върху запаметяването на фактите.
Президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин представи опита на руските
работодатели в хармонизирането на пазара на труда. „Напълно съм съгласен, че проблемите с намирането на
квалифицирани кадри е сред основните за бизнеса по целия свят. През последните четири години в Русия също
отбелязваме сериозен дефицит на квалифицирани работници. Това е причината в момента страната ни да разработва нова
система за квалификация и инструментариум за устойчиво развитие на човешкия капитал“, заяви Шохин. Той обяви още,
че за пет години със сериозното участие на бизнеса са разработени 1 200 стандарта за професионални компетенции, които
да бъдат основа за създаване на образователните програми в училищата и университетите. Руският бизнес, заедно с
правителството, участва в Национален съвет по професионално обучение и провежда специална олимпиада „Аз съм
професионалист“, която дава възможност за изява на талантливи млади хора, като разработват проекти за решения по
поставени от бизнеса проблеми. Представителите на полските, латвийските, естонските, грузинските, казахстанските и
беларуските работодателски организации също представиха мерките на бизнеса и правителствата си за справяне с
наболелия проблем. Така например, в Латвия работят по възможността за разработват образователни програми, които
изграждат компетентности подкрепят извънкласните дейности в техническата и инженерната сфера. Сред другите
предложения в прибалтийската страна са въвеждане на система за мониторинг на заетостта и разработване и
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оптимизиране на програми за специализации в стратегически сектори. В Грузия бизнесът сам е започнал на създава частни
училища, за да реши проблема с недостига на кадри.
По време на Общото събрание беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Международния съюз на
публичните организации, Международния конгрес на
индустриалците и предприемачите и Международния
координационен съвет на организациите на работодателите.
За МКСОР
Международният координационен съвет на организациите на
работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват
представителни на национално равнище работодателски
организации от четиринадесет държави от Източна и Централна
Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между
националните съюзи на работодателите и предприемачите, за
обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите
отношения, за изработване на мерки за ускоряване на
икономическия растеж предвид сходните икономически
проблеми в държавите от региона.
БНТ
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал предлага редица промени в средното и висшето образование, които да подобрят
връзката между образованието и пазара на труда. Като част от мерките работодателите настояват за задължителна матура
по математика.
Васил Велев, председателят на УС на АИКБ: За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на
входа да има добре подготвени млади хора в средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние
предлагаме задължителна матура по математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика,
много от тях ще открият в себе си заложби да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни
добре платени вече работни места.
Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне
съпротивата на родителите.
Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна сила, докато средният
процент в световен мащаб е 45.
България изостава на последно място в Европейския съюз и по производителност на труда.
√ Заради недостига на инженери: Бизнесът иска задължителни матури по математика
68% от фирмите у нас изпитват остра нужда от персонал. Данните бяха изнесени на международен форум на
работодателски организации от 15 държави. Най-голям е дефицитът на инженери. Затова бизнесът настоява за въвеждане
на задължителна матура по математика, за да може повече млади хора да се ориентират към технически висши училища.
Синдикатите се обявиха против.
Заради острата липса на електро, машинни и строителни инженери у нас, работодателските организации поискаха спешна
реформа в средното образование.
Васил Велев, председател на АИКБ: За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има
добре подготвени млади хора в средните училища по природо-математически дисциплини. Затова ние предлагаме
задължителна матура по математика. Трябва да се развиват извънкласните дейности по технически и
природоматематически дисциплини.
Вместо матура, синдикатите предлагат повишаване на заплатите и гарантирано кариерно развитие в сферата на
машиностроенето, химическата, металообработващата и строителна индустрии.
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Ние предложихме да бъде сключен предварителен договор-споразумение с учениците в
който се гарантират определени нива на заплащане и заетост. Само така може да се увеличи интересът към тези
специалности. Нищо задължително няма да задължи тези деца да останат в България и да учат точно определени
професии.
Синдикати и работодатели не намират общ език и по заплащането на нощния труд. Бизнесът настоява ставките да се
договарят по браншове.
Васил Велев, председател на АИКБ: Цената на нощния труд трябва да се договаря и в колективните трудови договори.То
е всъщност средно погледнато в пъти над минималната граница, която я има и в момента, и това е начина на ниво
предприятие, на ниво отрасъл, да се договаря тази цена.
От КТ „Подкрепа“ са категорични, че няма да отстъпят от искането си, нощната ставка от 25 ст. да се увеличи на 2,50 лв.
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Това е причината, поради която ние настояваме законно да се гарантира много-по висок
минимум от настоящия, защото, нали знаете, че когато тръгнете на преговори от ниво 1 ст., че можете да стигнете до
финален резултат от 2 ст., което е значително повече от 1, но всъщност е крайно недостатъчно.
Според работодателите ниските заплати се дължат на ниската производителност.
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Васил Велев, председател на АИКБ: Производителността в България спрямо останалите страни в ЕС изостава.
Продължаваме да бъдем на последно място. От там съответно и БВП на глава от населението е най-нисък, от там и найниски доходи.
Синдикатите са на друго мнение.
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Заплащането обаче в България е около 26% от средно европейските нива, което означава,
че първо трябва да увеличим заплащането, а след това да говорим за производителност.
Вчера 15 работодателски организации от Централна и Източна Европа споделиха своя опит в преодоляване на проблемите
свързани с липсата на работна ръка.
Еconomy.bg
√ 68% от работодателите у нас страдат от остър недостиг на човешки ресурси
Европа губи 0.80 евро на всеки отработен час поради намалена производителност
Недостигът на персонал е задържащ фактор на растежа в България. Страната ни е на второ място след Румъния по остър
недостиг на човешки ресурси - 68% от българските работодатели изпитват системни трудности при наемане на работници.
В световен мащаб с подобен проблем се сблъскват 45 на сто от работодателите. От изключително значение е бизнесът,
правителството, а и цялото ни общество да работи за ранно кариерно информиране и ориентиране на младите хора. Това
обяви днес председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на Общото
събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Основна тема на
срещата, чиито домакин беше АИКБ, бяха проблемите на пазара на труда и възможностите за реформи на образователните
системи, така че да отговарят на изискванията на бизнеса.
По думите на вицепрезидента на Европейския икономически и социален комитет Милена Ангелова несъответствията
между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда са едно от найголемите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в
световен мащаб. Те са причина Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност.
Според нея е необходимо да се обърне сериозно внимание на участието на бизнеса в разработването на програмите за
дуално и професионално обучение, като основният фокус да пада върху техническите специалности.
Д-р Ангелова допълни още, че трябва да се обмисли вариант за намаляване на фундаменталните и общи дисциплини в
курса на висшето образование, за съкращаване на срока на обучението, за възприемане на модулен принцип и акцент
върху това как се търси и проверява достоверността на информацията, а не върху запаметяването на фактите.
Президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин представи опита на руските
работодатели в хармонизирането на пазара на труда. „Напълно съм съгласен, че проблемите с намирането на
квалифицирани кадри е сред основните за бизнеса по целия свят. През последните четири години в Русия също
отбелязваме сериозен дефицит на квалифицирани работници. Това е причината в момента страната ни да разработва нова
система за квалификация и инструментариум за устойчиво развитие на човешкия капитал“, заяви Шохин. Той обяви още,
че за пет години със сериозното участие на бизнеса са разработени 1 200 стандарта за професионални компетенции, които
да бъдат основа за създаване на образователните програми в училищата и университетите. Руският бизнес, заедно с
правителството, участва в Национален съвет по професионално обучение и провежда специална олимпиада „Аз съм
професионалист“, която дава възможност за изява на талантливи млади хора, като разработват проекти за решения по
поставени от бизнеса проблеми.
Представителите на полските, латвийските, естонските, грузинските, казахстанските и беларуските работодателски
организации също представиха мерките на бизнеса и правителствата си за справяне с наболелия проблем. Така например,
в Латвия работят по възможността за разработват образователни програми, които изграждат компетентности подкрепят
извънкласните дейности в техническата и инженерната сфера. Сред другите предложения в прибалтийската страна са
въвеждане на система за мониторинг на заетостта и разработване и оптимизиране на програми за специализации в
стратегически сектори. В Грузия бизнесът сам е започнал на създава частни училища, за да реши проблема с недостига на
кадри.
Факти.бг
√ АИКБ: Задължителна матура по математика
България продължава да е на последно място
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат да има задължителна матура по математика. Това каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти преди началото
на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите.
"За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора по
природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по математика", допълни Васил
Велев.
Председателят на АИКБ е на мнение, че полагането на задължителна матура по математика ще бъде полезно за децата,
защото те ще могат да открият в себе си заложби и да се развиват в тази сфера. Според Велев децата ще могат само да
спечелят, защото това са добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях. Той добави, че трябва да се
развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини. Велев информира, че това предложение се обсъжда с
Министерството на образование, но приемането му може да срещне съпротива от страна на родителите.
Васил Велев изтъкна, че производителността в България, спрямо останалите страни от Европейския съюз /ЕС/, изостава.
По думите му България продължава да е на последно място в ЕС по този показател.
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Друг проблем е трудното наемане на персонал, коментира още Велев. Това е световен проблем, защото 45 процента от
работодателите в цял свят изпитват трудности в наемането на персонал. В България обаче този процент е 68. Причините
за това са демографските проблеми и технологичните промени, посочи Велев.
Въпреки че расте приемът в университетите, има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри, съобщи
председателят на АИКБ. В същото време има прекалено много юристи, икономисти, специалисти по администрация и
управление, ПР специалисти. "В това отношение ние работим добре за преструктуриране на план-приема, според
потребностите на икономиката на обществото и на пазара на труда", завърши Васил Велев.
dnes.bg
√ Бизнесът предлага: Матура по математика за всеки зрелостник
АИКБ искат и извънкласни дейности по технически дисциплини
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев поиска задължителна матура по
математика за всички кандидат-зрелостници.
Изказването си той направи пред журналисти преди началото на ОБщото събрание на международния координационен
съвет на организациите на работодателите.
"За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора по
природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по математика", допълни Васил
Велев.
По думите му това би било от полза и самите ученици, защото това са добре платени работни места и пазарът на труда е
жаден за тях. Велев допълни, че идеята вече се обсъжда с Министерство на образованието.
Налагането на мярката е нужно, заради ниската производителност на България, която продълвава да изостава сериозно
спрямо останалите страни от Европейския съюз и продълвава да бъде на последно място по този показател.
Основен проблем на работодателите е и наемането на персонал - в България 68 % от работодателите изпитват трудности
при намирането на подготвени служители.
Оказва се, че въпреки увеличения прием през последните години, страната все още изпитва сериозен недостиг на
инженерни и технически кадри. За сметка на това изобилстват млади хора с тапии по право, икономика и ПР.
"В това отношение ние работим добре за преструктуриране на план-приема, според потребностите на икономиката на
обществото и на пазара на труда", завърши Васил Велев.
В момента матурите, които зашършващите 12 клас са две - една задължителна по Български език и литература и една по
желание на ученика.
В. „Сега“
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал предлага промени в средното и висшето образование, които да подобрят връзката
между образованието и пазара на труда. Като част от мерките работодателите настояват за задължителна матура по
математика.
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по
математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика, много от тях ще открият в себе си заложби
да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни добре платени вече работни места", обясни
председателят на УС на АИКБ Васил Велев, цитиран от БНР.
Според Велев трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини.
Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне
съпротивата на родителите. Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна
сила, докато средният процент в световен мащаб е 45. България е на последно място в Европейския съюз и по
производителност на труда.
Expert.bg
√ Бизнесът иска матурата по математика да стане задължителна
Една от работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предлага редица
промени в средното и висшето образование, които да подобрят връзката между образованието и пазара на труда. Като
част от мерките работодателите настояват за задължителна матура по математика.
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по
математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика, много от тях ще открият в себе си заложби
да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни добре платени вече работни места", заяви
председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от БНР.
Според него трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини.
Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне
съпротивата на родителите. Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна
сила, докато средният процент в световен мащаб е 45.
България изостава на последно място в Европейския съюз и по производителност на труда.
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По думите на Велев причините са както демографски, така и технологични. „Те изискват мобилизация и подходящ микс от
стимули за всички участници за разрешаването на проблема“, подчерта той.
БНР
√ АКИБ предлага задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал предлага редица промени в средното и висшето образование, които да подобрят
връзката между образованието и пазара на труда. Като част от мерките работодателите настояват за задължителна матура
по математика. Председателят на УС на АКИБ Васил Велев обясни:
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по
математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика, много от тях ще открият в себе си заложби
да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни добре платени вече работни места".
Според Велев трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини.
Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне
съпротивата на родителите. Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна
сила, докато средният процент в световен мащаб е 45.
България изостава на последно място в Европейския съюз и по производителност на труда.
Рleven.utre.bg
√ АИКБ предлага задължителна матура по математика
68% от работодателите у нас имат проблем с намирането на кадри
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат матурата по математика да стане задължителна за
учениците. Тя би била полезна за децата и младежите, които могат да открият заложби в себе си да се развиват в тази
сфера, смятат те, информира tribune.bg.
„Само ще спечелят от което, защото това са едни добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях. В това
отношение имаме общо виждане, че трябва да се развиват извънкласните дейности по технически и математически
дисциплини, за да откриват в по-ранна възраст децата тези заложби в себе си и да се насочват към тези специалности,
където ще могат да се реализират по-добре и ще бъдат полезни за себе си, за семействата си и за страната си“, заяви Васил
Велев, председател на АИКБ.
Според него за да се обърне този негативен тренд и на изхода на висшето образование да има повече инженери, трябва
на входа да има добре подготвени млади хора в средните училища по природоматематическите науки.
Наемането на персонал е световен проблем, констатира преди заседанието на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите Васил Велев. По думите му на срещата в София работодателските организации ще
обменят опит за решаването на проблема с човешките ресурси, както и въпроса за несъответствието на търсенето и
предлагането на пазара на труда.
„Оказва се, че трудното наемане на персонал е световен проблем. 45% от работодателите в цял свят срещат такъв проблем,
но в България този процент е 68, т.е. далеч над средното и по този показател по-зле от нас са само в Румъния. Причините
за това са както демографски, така и технологичните промени и ние ще се запознаем с опита на другите страни в
справянето с този проблем“, посочи председателят на АИКБ.
„Технологичните промени са развитието на технологиите и цифровизацията на индустрията, необходимостта от повече IT
специалисти, програмисти. Всяко трето високо платено и незаето място у нас е за програмисти. Въпреки че расте приемът
в университетите по тези специалности, има нарастващ недостиг. Има недостиг на инженерни и технически кадри, а се
очертава сериозен излишък на юристи, икономисти, специалисти по управление на администрацията, ПР специалисти. В
това отношение работим добре с образователното министерство за преструктуриране на план-приема според
потребностите на икономиката“, уточни Васил Велев.
Относно обявеното намерение на КТ „Подкрепа“ за протести във връзка с цената на нощния труд, Велев коментира, че
позицията на АИКБ е цената на нощния труд да се договаря в Колективните трудови договори на ниво предприятие, на
ниво бранш или отрасъл.
Moreto.net
√ От АИКБ искат задължителна матура по математика
45% от работодателите в цял свят срещат проблем с производителността на труда, докато в България процентът е 68%. Позле от страната ни е само Румъния.
Данните представи председедателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред
журналисти преди Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. На
него ще бъдат обсъдени преодоляването на несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда.
Причините за наемането на хора според АИКБ са демографски и технологични промени. Всяко трето високоплатено
незаето място е за програмисти, въпреки че расте приемът в университети по приемане в ИТ специалностите.
От АИКБ отчитат, че има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри. За преодоляване на кризата в сферата на
инженерните и техническите кадри от Асоциацията считат, че трябва да има добре подготвени млади хора в средните
училища.
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Затова от АИКБ предлагат задължителна матура по математика, която би била полезна за децата и младежите, които могат
да открият заложби в себе си да се развиват в тази сфера.
Производителността в България спрямо останалите страни в Европейския съюз изостава, макар и след приемането ни в ЕС
да догонваме другите страни с бързи крачки, отчете Велев.
По думите му обаче все още продължаваме да бъдем на последно място по производителност на труд и оттам брутният
вътрешен продукт на глава от населението остава най-нисък. Предстои да бъде объден този проблем с междунордния
координационен съвет на организациите на работодателите.
На въпрос на news.bg каква е позицията на АИКБ по въпроса за цената на нощния труд в страната Велев заяви, че цената
на нощния труд трябва да се договаря.
Припомняме, в края на миналата седмица, от КТ "Подкрепа" обявиха, че са готови на протестни действия за цената на
нощния труд в България.
frognews.bg
√ Бизнесът настоява за задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал предлага промени в средното и висшето образование. Целта е да се подобри
връзката между образованието и пазара на труда.
Като част от мерките работодателите настояват за задължителна матура по математика.
Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието. Предстои да бъдат запознати родителите на
учениците.
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини", коментира Васил Велев, председателят на УС на АИКБ.
В. ”Дума“
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
Задължителна матура по математика поискаха от бизнеса. Асоциацията на индустриалния капитал предлага редица
промени в средното и висшето образование, които да подобрят връзката с пазара на труда.
За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини, смята председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Според
него за самите ученици ще бъде полезно чрез матурата да открият заложбите си и да се развиват в тази сфера.
Трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини, смята Велев. Предложението вече е
обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне съпротивата на
родителите. 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна сила, докато средният процент в
световен мащаб е 45.
Actualno.com
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал предлага редица промени в средното и висшето образование, които да подобрят
връзката между образованието и пазара на труда. Като част от мерките работодателите настояват за задължителна матура
по математика.
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по
математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика, много от тях ще открият в себе си заложби
да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни добре платени вече работни места", обясни
председателят на УС на АИКБ Васил Велев, цитиран от БНР.
Според Велев трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини. Предложението вече е
обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне съпротивата на
родителите.
Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна сила, докато средният
процент в световен мащаб е 45. България изостава на последно място в Европейския съюз и по производителност на труда.
standartnews.com
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага редица промени в средното и висшето образование,
които да подобрят връзката между образованието и пазара на труда. Като част от мерките работодателите настояват за
задължителна матура по математика.
Председателят на УС на АКИБ Васил Велев обясни пред БНР:
"За да има на изхода от висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в
средните училища по природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по
математика. Това е полезно за самите деца и, полагайки матура по математика, много от тях ще открият в себе си заложби
да се развиват в тази сфера, само ще спечелят от което, тъй като това са едни добре платени вече работни места".
Според Велев трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини.
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Предложението вече е обсъждано с Министерството на образованието, но работодателите се опасяват, че може да срещне
съпротивата на родителите. Велев съобщи още, че 68% от работодателите у нас изпитват трудности с наемането на работна
сила, докато средният процент в световен мащаб е 45.
България изостава на последно място в Европейския съюз и по производителност на труда.
nakratko.bg
√ Бизнесът иска задължителна матура по математика
45% от работодателите в цял свят срещат проблем с производителността на труда, докато в България процентът е 68%. Позле от страната ни е само Румъния.
Данните представи председедателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред
журналисти преди Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. На
него ще бъдат обсъдени преодоляването на несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда.
Причините за наемането на хора според АИКБ са демографски и технологични промени. Всяко трето високоплатено
незаето място е за програмисти, въпреки че расте приемът в университети по приемане в ИТ специалностите.
От АИКБ отчитат, че има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри. За преодоляване на кризата в сферата на
инженерните и техническите кадри от Асоциацията считат, че трябва да има добре подготвени млади хора в средните
училища.
Затова от АИКБ предлагат задължителна матура по математика, която би била полезна за децата и младежите, които могат
да открият заложби в себе си да се развиват в тази сфера.
Производителността в България спрямо останалите страни в Европейския съюз изостава, макар и след приемането ни в ЕС
да догонваме другите страни с бързи крачки, отчете Велев.
По думите му обаче все още продължаваме да бъдем на последно място по производителност на труд и оттам брутният
вътрешен продукт на глава от населението остава най-нисък. Предстои да бъде объден този проблем с междунордния
координационен съвет на организациите на работодателите.
На въпрос на news.bg каква е позицията на АИКБ по въпроса за цената на нощния труд в страната Велев заяви, че цената
на нощния труд трябва да се договаря.
Припомняме, в края на миналата седмица, от КТ "Подкрепа" обявиха, че са готови на протестни действия за цената на
нощния труд в България.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Само Румъния има по-голям проблем с работната ръка от България
Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), „Бизнес старт“, 02.04.2019 г.
Дефицитът на работна ръка е проблем у нас от доста време насам, но, оказва се, той не се проявява само в България. И все
пак страната ни е в дъното на класацията сред страните от Европейския съюз, отчита Ивелин Желязков в предаването
„Бизнес старт“.
„Ние сме на второ място в това отношение. Само в Румъния се намират по-трудно кадри, а в Гърция са току зад нас.
Причината е, че хората просто ги няма“.
По официални данни 68% от работодателите срещат трудност в намирането на работници у нас. Директорът на
„Тристранно сътрудничество“ в АИКБ дава някои интересни съвети към образователната система и бизнеса за промяна на
статистиката.
„Ние сме направили предложение към университетите и бизнеса да въведат алтернативно финансиране на студенти.
Работодателите да спонсорират обучението, като обвързват със срочен договор своите бъдещи кадри. Така ще се
предотврати до голяма степен и абсурда с държавните поръчки. Сега българският данъкоплатец дава пари за образование
на хора, които отиват да работят в друга страна“.
Едно от решенията на проблема търпи неуспех към момента, а именно вносът на кадри от чужбина. Оказва се, че
административните процедури и такси отблъскват хората от страните, с които имаме споразумение за подобен трансфер
на работници, според госта в предаването.
OffNews.bg
√ Европейски лектори от света на политиката, журналистиката и икономиката идват у нас за „Фестивал на идеите за
Европа"
Европейски лектори от света на киното, философията, политиката, журналистиката и икономиката се събират на първия за
България „Фестивал на идеите за Европа", който започва на 8 април в Център за култура и дебат "Червената къща". Целта
на събитието е да срещне различните визии за Европа преди предстоящите избори.
Лекциите на международните участници ще бъдат последвани от дебати между български панелисти.
По темата за възможните пътища на международната сцена за ЕС ще говорят политологът Иван Кръстев с последващ дебат
между президента Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин, специален съветник на Комисаря по бюджет и човешки ресурси Г.
Йотингер.
Испанският журналист и директор на Европейски съвет за външна политика, Хосе Игнасио Торебланка, ще представи
своята визия за изборите на Европа след Брекзит. Дискусията ще продължи, под модерацията на журналиста от bTV
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Светослав Иванов, с Огнян Минчев, председател на управителния съвет на българския клон на организацията "Прозрачност
без граници" и Даниел Стефанов, Програмен координатор на Европейски съвет за външна политика .
За солидарността и отчуждението в Европа през очите на киното и литературата, ще дискутират български и полски
режисьори и писатели – Георги Тенев и Кшищоф Чижевски. В дискусията, под модерацията на журналистиката Ирина
Недева, ще участва и професор Ивайло Дичев.
За свободата в интернет и медиите ще говорят французинът Кристоф Леклерк, създател на на-голямата мрежа от
европейски медии „Евроактив" и чешкият журналист Даниел Кайзер. Дискусията ще модерира журналистката от Свободна
Европа Полина Паунова. Панелистите са Ирина Недева, председател на Асоциация на европейските журналисти-България,
проф. Нели Огнянова, експерт по медийно право, Андрей Тагарев, софтуерен инженер в Онтотекст, компанията
разработила система за откриване на фалшиви новини.
Свободата на движение в Европейския съюз, през кризата като възможност, ще бъде темата на лекцията на едно от найизвестните имена в хуманитарната сфера на глобално ниво - Килиан Клайншмид, Съветник по бежанските въпроси на
предходното правителство на Австрия.
За еврофондовете като инструмент за корупция или конкурентоспосбност ще говорят разследващият журналист от Бивол
– Димитър Стоянов, икономистът Евгени Кънев и юристът Вихър Георгиев.
Социална Европа и правата на работниците ще бъде в основата на дебата между Ваня Григорова, икономически съветник
на КТ "Подкрепа" и председател на сдружение "Солидарна България", Георги Медаров, социолог, част от екипа на
Колектив за обществени интервенции (КОИ); Петър Ганев, икономист, Институт за пазарна икономика, Теодор Дечев,
директор "Индустриални политики" в Асоциацията на индустриалния капитал в България. Дискусията ще открие
лекцията на Николо Миланезе - поет, философ, председател на паневропейското гражданско движение Европейски
алтернативи.
В културната програма на фестивала участва ФотоФабрика с акценти от шестото си издание, както и прожекции на кратки
видео разговори с някои от световните фотографи, станали част от програмата му през годините.
През целия период на фестивала ще има изложба с плакати на учениците от Национална гимназия за приложни изкуства
„Годините на Европа".
Фестивалът на идеите е проект на Център за култура и дебат с подкрепата на Европейския парламент и в партньорство с
Национална галерия, Центъра за либерални стратегии, Европейската мрежа на къщи за дебат Time to Talk и културните
центрове на Испания (Институт Сервантес - София), Германия (Гьоте институт), Чехия (Чешкия център) и Полша (Полски
институт) у нас. Медийните партньори са Offnews.bg, Mediapool.bg. и Свободна Европа.
Пълната програма на фестивала: http://redhouse-sofia.org/festival1
В. „Монитор“
√ Патентното ведомство, УНСС и СОИС свързват науката и бизнеса
Серия от дискусионни срещи за установяване на състоянието на центровете за трансфер на технологии в България се
състояха вчера в Голямата конферентна зала на УНСС , съобщи БЛИЦ.
Съвместната инициатива на Патентното ведомство и Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС е за да бъде
подпомогнато функционирането на тези центрове в полза както на учебни заведения и научноизследователски центрове,
така и на бизнеса в страната, беше подкрепена от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
Д-р Петко Николов, Председател на Патентното ведомство, акцентира в приветствието си върху просперитета на България,
пряко зависим от подкрепата, която институциите оказват на иновационните предприятия, за да излязат на пазара и
спомогнат за икономическото, а оттам и социално развитие на държавата. „Обединяването на научния потенциал в
България е нашата цел и ние трябва да го направим по-лесно достъпен и по-ефективен за бизнеса като цяло“, заяви д-р
Николов и изрази готовност за съвместни действия с всички заинтересовани страни, за да бъде повишена
информираността за мястото, ролята и начините за правна закрила над обекти на индустриалната собственост.
Председателят на Патентното ведомство пожела успех на дискусиите и изрази убеждението си, че „има неща, които само
изглеждат непостижими, но важно е все пак да кажем, че нашата държава България може да бъде мястото, където хората
имат свободата и възможността да реализират своя потенциал, както и да насочат своите амбиции, живот и
професионализъм в посоката, в която желаят". Приветствия изнесоха също така и ректорът на УНСС проф. Стати Статев,
почетният ректор на УНСС проф. Борислав Борисов, представителите на МИ и МОН, председателят на Съвета по иновации
към БТПП г-н Йосиф Аврамов, зам.-председателят на БСК г-н Петър Денев. Срещата е модерирана от проф. Владя Борисова
– директор на Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС, а по време на общите дискусии редица участници се
включиха с мнения и изразиха своите гледни точки по въпросите, които ще се обсъждат по време на индивидуалните
срещи. В продължение на три дни г-н Ашли Стивънс, международен експерт, възпитаник на Oxford University, ръководил
център за трансфер на технологии в Boston University, и определен от СОИС за настоящата мисия, ще разговаря с
участниците и ще анализира фактическата обстановка, за да изготви доклад с препоръки за бъдещи координирани
действия между държавни институции, стопански сдружения, академични общности, центрове за трансфер на технологии
и знания и производители. Във форума с участие са се ангажирали представители на Министерството на икономиката,
Министерството на науката и образованието, Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата,
Българска стопанска камара, КРИБ, АИКБ, редица университети и центрове за трансфер на технологии към университети в
България и БАН, иновационни предприятия и др.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Economy News.bg
√ 4.7% безработица у нас, 1.9% в Чехия
През февруари 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира в историческо
дъно от 6,5%, в рамите на еврозоната - в 10-годишно дъно от 7,8%, а в България остана за втори пореден месец в рекордно
дъно от 4,7% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.
Безработицата в ЕС остана без промяна на януарското рекордно дъно от 6,5% (най-ниско ниво, откакто Евростат стартира
това месечно проучване през януари 2000-а година) спрямо 7,1% през февруари миналата година, докато в рамките на
еврозоната стабилизира за втори пореден месец на ниво от 7,8% (най-ниско ниво от октомври 2008-а година) спрямо ниво
от 8,5% година по-рано.

Според европейската статистика общо 16,012 млн. европейци, от които 12,730 милиона от еврозоната, са били без работа
през втория месец на настоящата година, като спрямо януари е отчетено понижение на безработните в ЕС със 102 хиляди
и в рамките на еврозоната - със 77 хиляди. Спрямо февруари 2018-а година общият брой на безработните европейци е
спаднал с 1,469 милиона, от които 1,169 милиона в единния валутен блок.
Рекордно ниското ниво безработицата в еврозоната и в целия ЕС остава една от малкото добри новини и предполага, че
забавянето на европейската икономика е малко вероятно да прерасне в скоро време в рецесия. Поне на теория много
ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката, която през 2018-а година
страдаше от отслабващия износ. Поредицата слаби бизнес проучвания от еврозоната обаче повдигат въпроси относно понататъшното намаляване на безработицата в региона на единната валута.
Най-ниска безработица през декември е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от
Германия (3,1%) и Нидерландия (3,4%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18,0%, но според данни
на Евростат за декември 2018-а) и в Испания (13,9% през февруари 2019-а) и Италия (10,7%).
В рамките на февруари общо 3,309 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка
безработица от 14,6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 222 хиляди спрямо година порано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,7%.
Евростат представи и данни, според които безработицата в България стабилизира през февруари в януарското рекордно
дъно от 4,7% - най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни.
Година по-рано (февруари 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,4%.
Нива на безработицата в ЕС през март
По този показател нашата страна заема единадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска
безработица и е една от 20-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.
През втория месец на настоящата година 157 хиляди българи са били без работа спрямо 158 хиляди през януари и 182
хиляди година през февруари 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на
безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.
Нивото на младежката безработица в България се повиши през февруари до 12,4% от 11,9% през предходния месец, като
през първия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо
18 хиляди през януари и 20 хиляди година по-рано (през февруари 2018-а).
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се стабилизира през февруари за
трети пореден месец на ниво от 4,2% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете
се понижи до 5,1% от 5,2% през януари и спрямо 6,0% през февруари 2018-а година.
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√ Инвестиционно-миграционната индустрия = $21.4 млрд.
Инвестиционните имиграционни програми по целия свят позволяват на граждани на трети страни да придобиват
разрешение за пребиваване и/или гражданство чрез инвестиции в съответствие с приети нормативни условия.
Към настоящия момент над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически
инструменти. От тях 18 са държави членки на ЕС (Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва,
Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция, Румъния, Франция и др.), като тенденцията в Европа е техния брой да
продължава да расте. Примери в това отношение са Молдова, която стартира своята програма през октомври 2018 г., както
и Черна гора, която анонсира своя икономическа програма в средата на миналата година.
В световен мащаб инвестиционно-миграционната индустрия се оценява на прибл. 21.4 млрд. щ.д. с годишен ръст от 23 %.
Инвестиционните програми в страни от ЕС също бележат добри резултати. В Кипър така са привлечени 6.6 млрд.евро, в
Малта над 1. 2 млрд.евро, в Португалия 4.3 млрд.евро, в Гърция 2. 2 млрд.евро, в Испания 2.3 млрд.евро, в Ирландия 518
млн.евро.
Сред държавите, прилагащи подобен тип програми е и България. Възможността за придобиване на право на пребиваване
чрез инвестиции е въведена за първи път през 1998 г. В това отношение нашата държава показа иновативност в
поставянето на начало на предприемчива политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Чрез законови
промени през 2009 г. и 2013 г.
Какви са цифрите от Българската инвестиционна имигрантска програма:
- 530 бр. издадени разрешения за пребиваване на чуждестранни инвеститори;
- 46 броя извършени натурализации на инвеститори;
- EUR 278 008 000 привлечени преки чуждестранни инвестиции за пребиваване;
- EUR 49 595 000 привлечени преки чуждестранни инвестиции за гражданство;
- EUR 327 603 000 общ обем на привлечени преки чуждестранни инвестиции.
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 редът за кандидастване 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.
Налице са обаче всички възможности българската инвестиционна програма да постигне значителни положителни
резултати в момент, когато търсенето на подобни продукти в Европа от страна на инвеститорите е голямо и продължава
да нараства.
На база добрите практики, утвърдени в други държави-членки на ЕС, управлението на българската инвестиционна
програма може да бъде подобрено, вземайки предвид градивните препоръки на ЕК и същевременно се повишат и
икономическите ползи за страната, като бъде приложено:
Индивидуално администриране и управление на програмата, а именно:
Отделен процедурен ред за кандидатите по програмата;
Самостоятелно разглеждане на молбите на инвеститорите в целия процес на Програмата, вкл. отделяне на молбите за
гражданство на инвеститорите, от тези на всички останали кандидати на други основания;
Оптимизация на административните процеси и контрол чрез определяне на единен орган за контакт, контрол и
управление на инвестиционната програма. Съгласно действащата нормативна база, подобни разширени функции следва
да бъдат възложени на Българска агенция за инвестиции(БАИ);
Въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата, предоставящи посреднически услуги на инвеститорите.
Съгласно успешните примери в ЕС (Обединеното Кралство, Кипър, Малта, Молдова, Черна Гора), на посредниците се
възлагат допълнителни задължения за предварителния контрол върху кандидатите, както и изисквания за опит и
професионални стандарти при извършване на дейностите им.
Актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужди на страната, взимайки предвид успешни
примери от други страни и търсенето на този тип продукти на пазара за инвестиционна имиграция. Необходима е
актуализация на инвестиционните възможности за да бъдат стимулирани инвестициите в основните двигатели на
икономиката - капиталов пазар, недвижими имоти, промишленост и иновации.
Институционална подкрепа - Активно промотиране на възможностите за инвестиции в България и ползите от получаването
на право на пребиваване или българско гражданство чрез участие на специализирани инвестиционни форуми и специално
организирани за целта събития; Пубикуване на официални статистически данни.
√ Предстоят търговски разговори САЩ-Япония
Япония и САЩ планират да разговарят по търговски въпроси на 15 и 16 април във Вашингтон преди подготвяната за края
на идния месец визита на японския премиер Шиндзо Абе в САЩ, съобщи агенция Киодо, като се позова на източници.
Двете страни ще се опитат да определят мащаба на бъдещите си преговори, поставяйки основите за срещата на върха на
26 април между Абе и американския президент Доналд Тръмп.
Очаква се преговорите между министърът, отговарящ за икономическото възстановяване на Япония Тошимицу Мотеги и
постоянния търговски представител на САЩ Робърт Лайтхайзър да бъдат трудни въпреки настояването на Тръмп за
намаляване на огромния американски търговски дефицит с Япония.
В Япония през пролетта и лятото ще има редица местни избори и избори за горната камара на парламента, а това прави
по-трудно допускането на компромиси от японските преговарящи.
Очаква се двете страни на първо място да обсъдят ситуацията с търговията на селскостопанска и животинска продукция.
След влизането в сила на Транстихоокеанското партньорство (ТТП), в което участват 11 страни без САЩ, в Япония
съществено намаля пазарният дял на американското говеждо.
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Освен това американската страна иска да сключи с Япония двустранно споразумение, което да компенсира загубите от
действието на ТТП в областта на търговията и не само при селскостопанските стоки, но и в областта на услугите и
инвестициите, отбелязва ТАСС.
БНТ
√ На 5 април започва регистрацията на партии и коалиции за евроизборите
Централната избирателна комисия одобри 100 броя изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Одобрените документи ще бъдат обнародвани в
Държавен вестник.
Централната избирателна комисия прие решение № 28-ЕП за регистрация на партии и коалиции. Предстои приемането на
решение за регистрация на инициативните комитети.
Съгласно посоченото решение от 1 април регистрацията на партии и коалиции ще започне на 5 април 2019 г.от 9 ч.
Съгласно приетата хронограма от 25 март 2019 г. регистрацията на партии и коалиции ще приключи на 10 април 2019 г., а
на инициативните комитети на 15 април 2019 г.
√ Транспортната комисия в ЕП ще заседава по пакета "Мобилност"
Ще успеят ли българските евродепутати да предотвратят ново разглеждане на пакета "Мобилност" в пленарната зала на
Европейския парламент? Tова ще стане ясно днес след заседание на Транспортната комисия.
Миналата седмица председателят на парламента Антонио Таяни върна законопроекта в ресорната комисия за
доразглеждане, часове преди протеста на българските превозвачи в Страсбург.
Днес депутатите ще решат дали пакетът трябва да бъде гласуван сега или ще бъде отложен за следващия Европейски
парламент. Опция, на която разчитат българските превозвачи.
√ 12 европейски държави се споразумяха за обща политика спрямо Китай
Вишеградската група и осем страни от Северна Европа и Балтика се споразумяха по обща политика спрямо Китай.
В Литва външните министри от тези държави обсъдиха също връзките с Русия и отношенията между Европейския съюз и
Съединените щати. Сред другите засегнати теми бяха предстоящите избори за Европейски парламент, Брекзит,
климатичните промени и правата на човека.
√ При 95% обработени протоколи Зеленски води на президентските избори в Украйна
Кандидатът за президент на Украйна Владимир Зеленски води след първия тур на изборите с 30,24% от гласовете,
сегашният президент на Петър Порошенко беше подкрепен от 15,94% от гражданите, Юлия Тимошенко - 13,39%,
съобщават от ЦИК след обработка на 95% от протоколите.
Лидерът на „Опозиционна платформа - за живота“ Юрий Бойко се нарежда на четвърто място, той има 11,58%.
Президентските избори в Украйна се проведоха на 31 март. Според ЦИК никой от кандидатите не получава необходимия
брой гласове за победа в първия кръг. Вторият тур ще се проведе на 21 април.
В. ”Дума“
√ Над 7 км опашка от тирове на Дунав мост
Огромна колона от чакащи тирове се е образувала тази сутрин на Дунав мост при Видин. Изнервени шофьори разказаха
пред БиТиВи, че колоната е над 7 километра. Според тях движението е напълно блокирано и никакви автомобили не
преминават граничния пункт. А опашката е започнала да се образува още вчера. По информация на шофьорите, не става
въпрос за проблеми със системата, а за бавна работа на граничните служители.
Междувременно от пресслужбата на МВР съобщават, че към 7.30 часа на българо-румънската граница при ГКПП "Дунав
мост" при Видин трафикът от товарни автомобили е интензивен на изход от страната.
√ Брекзит без сделка е почти неизбежен
Великобритания все повече се приближава до варианта Брекзит без сделка. Дебатите около споразумението с ЕС
продължиха до късно снощи в британския парламент. Депутатите отхвърлиха и четирите алтернативни опции на
сделката.и.
Твърд Брекзит е почти неизбежен, каза след отвхърлянето на алтернатовните опции Ги Верхофстат, координаторът за
Брекзит на Европейския парламент. Сряда е последният шанс за Великобритания да излезе от задънената улица или да се
изправи пред пропастта, написа в Туитър Верхофстат. Той визира плановете на британския парламент да проведе в сряда
нова серия от гласувания за Брекзит.
Според в.“Таймс“ в правителството на Тереза Мей се чуват все повече гласове за провеждането на втори референдум за
Брекзит. Това би спасило страната от предсрочни парламентарни избори, за каквито настояват лейбъристите.
√ Брекзит без споразумение може да предизвика смут на пазарите
Брекзит без споразумение може да предизвика смут на финансовите пазари, тъй като сегашните котировки не включват
този най-лош сценарий, заяви вицепрезидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, цитиран от Франс
прес и БТА. Той каза това на изслушване пред Европейския парламент.
По думите му, пазарите "понякога имат свръхреакция", когато става нещо, което не е в предвидения сценарии.
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Де Гиндос прогнозира сътресения, които могат да засегнат валутните курсове, пазарите на акции или разлики в
доходността на облигациите. То изрази изрично безпокойство от възможността да възникне некоординиран Брекзит в
момент, когато се наблюдава икономическо забавяне в световен и в европейски план.
Възможно е "доверието" на бизнеса да се влоши и така "да задълбочи и разшири" спада на темпа на европейската
икономика, предупреди банкерът.
Управителят на холандската централна банка и член на управителния съвет на ЕЦБ Клаас Кнот направи подобно изказване
в интервю, публикувано днес във в. "Ханделсблат". Според него британската лира ще се окаже под натиск в случай на
"твърд" Брекзит.
Луис де Гиндос обаче е на мнение, че Брекзитът остава "управляем", тъй като европейските институции и правителствата
са взели решения за свеждане до минимум на отражението от него, а частният сектор "е по-добре подготвен, отколкото
преди шест месеца".
ЕЦБ трябва да продължи значителната си подкрепа за кредитирането и икономиката, за да се бори с рисковете, свързани
с геополитическите неясноти. Това пише нейният президент Марио Драги в представянето на годишния доклад на
институцията за 2018 година, цитиран от Ройтерс.
"Силният паричен импулс остава от основно значение за осигурявана на по-нататъшното средносрочно укрепване на
вътрешните напрежения върху цените", обяснява Драги.
"Предвид упорито продължаващите неясноти, свързани с геополитически фактори, на протикционистката заплаха и на
уязвимостта на нововъзникващите пазари, търпението, предпазливостта и упоритостта остават актуални в провеждането
на паричната политика на еврозоната", допълва централният банкер.
В. Монитор
√ Над 47 000 фирмени отчета са подадени в НСИ през последните три дни
След срива миналата седмица статистиката работи с пълен капацитет
Информационната система „Бизнес статистика“ работи с пълен капацитет и до момента в Националния статистически
институт (НСИ) са подадени 543 805 отчета за дейността на фирмите през 2018 г. Само в петък и почивните дни са
обработени над 47 000 отчета.
Според споразумение между НСИ и НАП всички фирми могат да подават годишните декларации за облагане с
корпоративни данъци без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения пред НСИ годишен отчет за
дейността.
Фирмите, подали данъчни декларации, са задължени да подадат и отчетите си в НСИ, като институтът ще изпраща
служебно номерата на НАП. Крайният срок за подаване на годишните отчети в НСИ за фирмите, които са данъчно
задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане, е 5 април.
Миналата седмица информационната система за бизнес статистика два дни претърпяваше сривове. Причината е
технически проблем, който вече е отстранен.
Системата работи от 2009 г. и чрез нея се отчитат годишно над 600 000 физически и юридически лица. Към 1 април в НСИ
са приети над 90% от очакваните отчети, като се има предвид, че срокът за едноличните търговци и фирмите, които не са
осъществявали дейност, е краят на април.
√ 157 общински наредби газят закона и разрешават обекти в зелени площи
Допускат се промени на предназначението на градинки, по-големи кафенета, незаконни санкции
Проверка на Върховната административна прокуратура е установила 157 общински наредби, в които са допуснати
различни нарушения на законите по отношение на застрояването и опазването на зелените площи в общини, съобщиха от
ВАП.
Разкрити са случаи, в които от местните органи на власт се допуска възможност в обществените озеленени площи /паркове
и градини/ да се разполагат кафенета, сладкарници и други покрити обекти в съществено противоречие със Закона за
устройство на територията. Този закон урежда допустимото застрояване в изброените места и на практика с подзаконовите
актове се разрешава в озеленените площи да се намират обекти, каквито законодателят не позволява.
Нарушения са констатирани и по отношение разрешената площ на преместваемите обекти, които могат да се поставят в
паркове и градини. Според Закона за устройство на територията подобни обекти могат да заемат до 10% от площта на
имота, като в редица общини е установено различно процентно съотношение.
От ВАП са намерени норми, с които са регламентирани административни нарушения в противоречие със закона. Найчестите случаи са на въвеждане на санкции несъобразени със Закона за движение по пътищата при паркиране на пътни
превозни средства в паркове и градини, със Закона за управление на отпадъците при замърсяване на озеленените площи,
със Закона за ветеринарномедицинската дейност при неспазване на забраните за извеждането на кучета без повод, а на
агресивни кучета - и без намордник, както и за разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от
общините със забранителни знаци и т. н.
Намерени са и разпоредби, с които е предвиден режим за използване на озеленените площи, различен от Закона за
местните данъци и такси. В закона се регламентира, че за ползване на терени - общинска собственост, се внася такса. От
своя страна, местните органи на власт изискват заплащане на наем и така компрометират интересите на общината, защото
за дължимостта на наем е нужно сключване на договор, а за събиране на таксата - не.
В други подзаконови актове са предвидени незаконосъобразни възможности за промяна предназначението на
съществуващите озелени площи. По силата на Закона за устройство на територията не може да се променя
предназначението на озеленените площи, които са реализирани и съществуващи. Изключението засяга единствено части
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от имоти, които не са реализирани и то за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
В общински наредби местните органи на власт не правят подобно разграничение и по този начин допускат да се постигне
промяна на предназначението против правилата на закона.
Установени са и разпоредби, с които се дава възможност кметове на общини да овластяват други лица да издават
наказателни постановления, чрез които се налагат санкции за нарушения. Процедирането в тази част е в нарушение на
правилата на чл.47, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и на чл.22, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, според които такива права могат да се упражняват само от кмета или от
заместник-кмета на общината. По този начин се създава вероятност в крайна сметка нарушители да не понесат
нормативноустановена отговорност.
Към настоящия момент, във връзка с образуваните преписки са подадени над 100 протеста до административните
съдилища, съобщават още от ВАП.
157-те общински наредби, с които са въведени различни режими в сравнение със законите, са открити в Пловдив, Варна,
Велико Търново, Плевен, Русе, Сливен, Благоевград, Враца, Кюстендил, Кърджали, Перник, Силистра, Търговище, Монтана,
Созопол, Поморие, Царево, Трявна, Казанлък, Девин, Ботевград, Троян, Димитровград, Асеновград, Сапарева баня,
Тетевен, Драгоман, Доспат, Свиленград, Минерални бани, Оряхово, Горна Оряховица, Симеоновград, Харманли, Доспат,
Тополовград и др.
В някои от общините са предприети мерки за елиминиране на незаконосъобразните разпоредби. Проверката на ВАП
продължава.
√ Нова покана за кандидатстване на общините за WiFi4EU на 4 април
На 4 април Европейската комисия ще отправи нова покана за кандидатстване по програмата на Европейската комисия за
безплатен интернет за общините WiFi4EU. Поканата, която е предназначена за общини или сдружения от общини в
Европейския съюз, ще бъде отворена един ден и половина до 5 април, съобщи пресслужбата на ЕК.
Общините ще могат да кандидатстват за 3400 ваучера, всеки на стойност 15 000 евро, които могат да използват за
създаване на безплатна Wi-Fi мрежа на обществени места, включително градски зали, обществени библиотеки, музеи,
паркове и площади.
"Радвам се да обявя втората покана в рамките на инициативата WiFi4EU, конкретна стъпка към по-добрия достъп до
интернет за всички европейски граждани", коментира комисарят по цифровата икономика и общество, Мария Габриел:
"След успеха на първата покана очакваме с нетърпение същото ниво на ентусиазъм и този път, с допълнителни 600 ваучера
повече в сравнение с първата покана".
Схемата WiFi4EU, на обща стойност 120 милиона евро, се провежда чрез поредица от покани и обхваща всички 28 държави
членки на ЕС, както и Норвегия и Исландия.
Веднъж щом се регистрират на специалния портал WiFi4EU, общините ще могат да кандидатстват за ваучер само с едно
кликване. Комисията избира получателите по метода "първи дошъл, първи обслужен", като гарантира географски баланс.
Първата покана за кандидатстване бе отправена през ноември 2018, като над 13 000 общини от цяла Европа внесоха
кандидатури и бяха наградени с 2 800 ваучера.
√ Годишната инфлация в еврозоната през март е 1,4%
За февруари безработицата във валутния съюз достигна 7,8 на сто
Годишната инфлация в еврозоната се е забавила до 1,4% през март спрямо 1,5% през февруари, сочи предварителната
оценка на европейската статистическа служба Евростат, публикувана на сайта й.
Сред основните компоненти се очаква енергията да отбележи най-силно поскъпване на годишна основа за миналия месец
(5,3% спрямо 3,6% през февруари), следвана от храните, алкохола и тютюна (1,8% спрямо 2,3%), услугите (1,1% спрямо
1,4%) и неенергийните промишлени стоки (0,2% спрямо 0,4%).
Безработицата в еврозоната през февруари според данните, отчитащи сезонните фактори, е била 7,8%, което е без промяна
спрямо януари и понижение спрямо февруарската й стойност от 8,5 на сто за миналата година. Равнището на
безработицата през февруари тази година е най-ниското от октомври 2008 година, уточни Евростат на сайта си.
В целия ЕС безработицата през февруари е била 6,5 на сто, оставайки без промяна спрямо януари 2019 година. Тя се е
понижила спрямо 7,1 на сто за февруари 2018 г. и също остава най-ниската стойност за този показател, откакто през януари
2000 г. ЕС започва да води месечна статистика за безработицата.
През февруари безработицата в България е останала без промяна спрямо предходния месец на равнище 4,2 на сто.
Общо 16,01 млн. души в ЕС, от които 12,7 млн. в еврозоната, са били безработни през февруари 2019 година. В сравнение
с януари 2019 г. броят на безработните е намалял със 102 000 в ЕС и със 77 000 в еврозоната. В сравнение с февруари 2018
г. безработицата е спаднала с 1,4 млн. души в ЕС и със 1,1 млн. в еврозоната.
Сред страните с най-ниска безработица през февруари 2019 г. са Чехия с 1,9 на сто, Германия с 3,1 на сто и Холандия с 3,4
на сто. Най-висока безработица е отчетена в Гърция с 18,0 на сто за декември 2018 г. (най-новите данни, с които Евростат
разполага). За сравнение, през февруари 2019 г. безработицата в САЩ е била 3,8 на сто, което е спад спрямо 4 на сто през
януари и спрямо 4,1 на сто през февруари 2018 г.
√ Юнкер към Лондон: Търпението ни се изчерпа
ЕС изчерпва търпението си към Великобритания заради Брекзит, предупреди председателят на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер, писа британският „Индипендънт“. В интервю за италианската държавна телевизия, Юнкер заяви, че би
искал депутатите от Обединеното кралство да успеят да постигнат съгласие в следващите дни.
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„Имаме много търпение към нашите британски приятели, но то идва към своя край”, каза той пред РАИ. Председателят на
комисията добави: „Досега знаем на какво британският парламент казва „не“, но не знаем на какво може да каже „да“.
Запитан дали може да е възможен втори референдум, Юнкер заяви, че това е въпрос изключително за британския народ.
Няколко министри призоваха Тереза Мей да се вслуша във волята на депутатите. Министърът на отбраната Тобиас Елууд
отбеляза, че ще подкрепи някакъв план за митнически съюз при гласуванията. Въпреки че има спекулации, че може да
бъдат организирани общи избори, за да се стигне до пробив в безизходицата в парламента, повечето консерватори се
противопоставят. Алистър Бърт, който подаде оставка като министър на външните работи, след като гласува срещу
споразумението на Тереза Мей, заяви, че не смята, че нови избори ще бъдат полезни.
Същевременно петицията за отмяна на процедурата по член 50 от Лисабонския договор и за отмяна на Брекзит събра
повече от шест милиона подписа.
Броят на подписите надхвърли пет милиона на 24 март, което превърна петицията в най-популярната, публикувана някога
на сайта на британския парламент.
Правителството на премиера Тереза Мей заяви на 26 март, че няма да отмени процедурата по член 50 с аргумента, че по
този начин работи в посока изпълнение на волята, изразена от британците на референдума за Брекзит през 2016 г.
Третото поражение на сделката на Мей за напускане на ЕС, след обещанието на премиера да се оттегли при одобрение,
остави един от най-слабите лидери от едно поколение да се бори с опасната криза около Брекзит - най-важната стъпка на
Великобритания от Втората световна война.
Банкеръ Daily
√ ОИСР: Бюджетният дефицит и дългът на Италия ще нараснат
Финансите на Италия ще се влошат през тази и следващата година, като дългът и бюджетният дефицит ще се повишат,
поради рецесията и по-високите публични разходи. Това прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР), цитирана от Ройтерс.
В доклад за Италия, ОИСР заяви, че дефицитът ще се повиши до 2,5% от брутния вътрешен продукт през тази година, което
е над 2-процентната цел, договорена през декември в Рим с Европейската комисия. Според информацията в доклада,
икономиката на Италия ще намалее с 0,2% тази година, потвърждавайки прогнозата от миналия месец, преди да нарасне
с 0,5% през 2020 година.
Според други прогнози се очаква италианската икономика да стагнира тази година, вместо да намалее. Правителството
все още официално прогнозира ръст от 1%, въпреки че се очаква тази стойност да да бъде по-ниска в нов планов документ,
предстоящ да излезе по-късно през този месец.
"Италия продължава да страда от дългогодишни социални и икономически проблеми", отбелязва ОИСР, подчертавайки
проблемни области като ниската заетост, нарастващата бедност, регионалните различия и застоя в производството.
Регулираният от Италия инфлационен БВП на глава от населението е по-нисък, отколкото през 2000 г., се посочва в доклада,
което го превръща в уникален сред 36-те страни-членки на ОИСР. Друг извод на Организацията е, че липсата на
възможности за работа подтиква много млади хора да емигрират, изостряйки и без това бързото застаряване на
населението на Италия и лишавайки страната от енергия, талант и предприемачество.
Бюджетният дефицит ще се повиши до 3,0% от БВП през 2020 г., прогнозира ОИСР, позовавайки се на хипотезата, че
правителството няма да приеме увеличение на данъка върху продажбите, включено в последния фискален план.
Публичният дълг на Италия, пропорционално най-високият в еврозоната след Гърция, ще достигне рекордните 133,8% от
БВП тази година и 134,8% през 2020 г., се посочва в доклада.
Правителството си постави за цел намаляване на дълга от 132,1% през 2018 г. до 130,7% през тази година и съответно
129,2% през 2020 г.
ТВ Европа
√ Въвеждането на тол системата ще увеличи транспортните разходи до 32%
Около 2% се очаква да поскъпнат стоките от първа необходимост след внедряването на тол системата. Вчера в МРРБ пред
транспортния бранш бяха представени първите варианти за таксуване на база изминато разстояние от тежкотоварните
автомобили. Сметките показват, че за 1 километър камионите до 12 тона ще плащат по около 10 стотинки.
Във връзка с въвеждането на тол системата МРРБ започна редица срещи с транспортните превозвачи.
Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройство:
„Въвеждането на тол таксата всъщност е една тежка, трудна, но безкрайно необходима реформа в пътния сектор в
България.“
Основният принцип е, че който амортизира и руши ще плаща повече. Превозвачите обаче не са доволни от предстоящите
такси.
Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройство:
„Разбира се за нас общественият интерес е водещ. Ние няма да се превърнем в убийците на транспортния бранш. Много
им се струпа знаете, пакета мобилност, пакета Макрон.“
Тарифите са изготвени от експерти от Световната банка. Според тях 1 километър за тежкотоварни автомобили до 12 тона
ще е в размер на около 10 стотинки. За камионите над 12 тона такста достига до близо 80 стотинки на километър. При
определянето на цената за километър от значение и екологичния модел на превозното средство.
Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройство:
„Най-тежката тарифа над 12 тона, между евро едно и евро 6 имаме 100% като разлика в цената.“
Внедряването на тол системата ще се отрази и на цената на автобусните билети за междуградските пътувания.
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Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройство:
„Говорим за около 1 лев увеличение цената на билета на автобус.“
Отражение ще има върху транспортните такси на стоките от първа необходимост.
Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройство:
„На къси разстояния, стоки от първа необходимост, затова сме направили анализ на потребителската кошница и
отражението на тези цени от около 2 %.“
Тол системата за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона трябва да заработи от 16 август. Очакванията са за една пълна
година от нейното използване тя да донесе приходи от над 1 милиард лева.
√ Франция съкрати бюджетния си дефицит до 12-годишно дъно
Франция е съкратила бюджетния дефицит повече от прогнозираното през 2018 г, връщайки показателя до най-ниското му
ниво от 12 години. Това показват данните на националната статистическа агенция ИНСИ.
Дефицитът е 2.5% от БВП – т.е. понижение с 0.3 на сто в сравнение с 2017 г. Такъв индекс не е имало от далечната 2006 г.
Дефицитът дори е по-нисък с 0.2 от предварително очаквания показател 2.7, заложен в закона за бюджета за миналата
година, което означава, че Франция вече изпълнява критерия на ЕС за дефицит от 3% от БВП.
Жералд Дарманен – министър на бюджета на Франция:
„Тези числа са добри и съпровождат икономическата динамика, желана от президента Макрон. Когато хората се съмняват
в справедливостта на данъчното облагане и дали постигнатото от президента е справедливо, ние разбираме, че това
означава по-ниска безработица, подобряване на публичната отчетност и зареждане с гориво на икономиката.“
Дарманен допълни, че правителството ще продължи да прилага строги фискални политики, тъй като публичните финанси
остават в незадоволително състояние. Но кабинетът ще се придържа към съкращаване на бюджетните разходи и към
намаляване на някои данъци.
√ Ердоган понесе тежък удар на местните избори – загуби Анкара и Истанбул
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган понесе тежък удар, макар че неговата партия спечели повечето общини и
съвети на местните избори. След като в Анкара победи кандидатът на опозицията Мансур Яваш, и в Истанбул се очертава
загуба за управляващите – техният кандидат Бинали Йълдъръм отстъпва с почти 24 000 гласа. Екрем Имамоглу е спечелил
над 4 160 000 гласа.
Сади Гювен – председател на Висшия избирателен съвет:
„Според данните, с които разполагам, Екрем Имамоглу има 4 163 188 гласа, а Бинали Йълдъръм – 4 139 352 гласа. Но
продължава процесът на обжалване в някои избирателни райони, така че резултатът не е окончателен.“
ПСР обяви, че опонентът, изглежда, действително има повече гласове към момента, но резултатите в Истанбул отново ще
се обърнат в нейна полза, след като тя спечели обжалвания в някои секции, и че са открити над 216 000 невалидни
бюлетини. И в Истанбул, и в Анкара избраници на ПСР управляват от четвърт век, а самият президент Реджеп Тайип Ердоган
е бил кмет на Истанбул между 1994 и 1998 г.
Зейнеп Гюрчанли – политически анализатор:
„За пръв път Ердоган няма да управлява страната сам. Той се нуждае от подкрепата на Партията на националистическото
действие. Така че сме свидетели на нов вид коалиция в турската избирателна система.“
При потвърждаване на резултатите от Истанбул ПСР би се изправила пред ситуация, в която е спечелила значително повече
провинции от опозицията и на много места е триумфирала на вота за общински съвети, но няма контрол върху
икономическите центрове, където се създават около две трети от брутния вътрешен продукт на страната. Турски
журналисти припомнят, че Ердоган е заявявал, че който контролира Истанбул, „печели Турция“.
Ударът за Ердоган идва и от факта, че макар той да не бе кандидат на изборите, водеше кампанията – особено в големите
градове – сякаш тя бе за национални избори. Това бе и впечатлението на опозицията, която отговаряше на призивите му
за „национално оцеляване“ с коментара, че става дума само за местен вот и не е нужно той да се превръща във война.
Ердоган остава най-популярният политик в Турция и не може да се говори за края му, но посланието за „предизборния
съюз“ на ПСР и националистите е недвусмислено – доверието на избирателите в големите градове, на индустриалния елит
и средната класа е изгубено.
Cross.bg
√ За първи път България купува по-евтин газ от руския
Гръцката компания ДЕПА спечели търг на „Булгаргаз" за закупуване на природен газ. Тя е предложила най-ниска цена,
съобщава БНР. Търгът бе за доставка на 144 милиона куб. м. газ за нагнетяване на хранилището в Чирен. Така за пръв път
„Булгаргаз" ще купи газ, който не е доставен по дългосрочния договор с руската „Газпром Експорт".
От гръцката компания ще доставят микс от втечнен и тръбен газ. В търга освен ДЕПА участваха холандската фирма „Колмар"
и българският търговец „Дексиа".
Предстои „Булгаргаз" да подпише договор с ДЕПА. Основно изискване на българската държавна газова компания беше
цената да е по-ниска от определената от енергийния регулатор - Комисията енергийно и водно регулиране, която е 45 лева
за мегаватчас.
Планира се цялото количество да бъде нагнетено и съхранявано в газохранилището в Чирен. Доставката ще е чрез
виртуална търговска точка на газопреносната ни мрежа.
От „Булгаргаз" обясниха, че целта на този първи за тях търг е да се тества пазара и да се разбере дали има търговци, които
да доставят по-евтин от руския газ, получаван по дългосрочния договор.
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√ В дъното сме в ЕС по ядене на плодове и зеленчуци
Страната ни се нарежда в дъното на ЕС по количеството консумирани плодове и зеленчуци, показват данни от анализ на
Евростат за потреблението на тези продукти в страните на ЕС през 2017 г. Едва около 37 процента от българите са
консумирали плодове всеки ден, а 45 на сто от сънародниците ни са слагали всекидневно на трапезата си зеленчуци,
показва европейската статистика. Според данните на националната статистика българинът е консумирал средно по 50 кг
плодове през 2017 г. /или по 4 кг месечно/ и по 68 кг зеленчуци - по около 6 кг на месец.
Пак според данните на НСИ българинът основно е предпочитал консумацията на южни плодове - 14 кг на година, както и
на дини и пъпеши - 13 кг, ябълки - 11 кг, грозде - 2 кг, круши - едва 1 кг и др.
Приоритет сред зеленчуците на масата на българина са били доматите - 20 кг за цялата 2017 г., краставици - 10 кг, пипер също 10 кг, зеле - 6 кг, друг вид зеленчуци - 13 кг и др.
Други предпочитане немесни продукти на масата на българина са били картофите - 26 кг на година, както и различните
видове зеленчукови консерви - около 12 кг на година.
Като цяло българинът яде два пъти повече месо отколкото плодове - най-предпочитаното за консумация месо у нас остава
пилешкото - по 12 кг средно на човек годишно. Следват: свинско - 10 кг, кайма смес - 7 кг, говеждо или агнешко - по 1 кг и
др. Освен това най-предпочитаният и недостижим като количество продукт на масата на българина си остава хлябът - по
около 90 кг на година или по около 2 кг на седмица.
ЕДИН ОТ ЧЕТИРИМА ЕВРОПЕЙЦИ ЯДЕ ПЛОДОВЕ ПО 2 ПЪТИ НА ДЕН
През 2017 г. около 1 от всеки 4 души в Евросъюза /27 процента/ са яли плодове поне два пъти на ден, според проучването
на Евростат. Други 37 процента от населението на ЕС са консумирали плодове веднъж дневно, а останалите 36 са слагали
плодове на трапезата си много рядко през седмицата.
Най-висок дял на дневен прием на плодове е бил регистриран в Италия - 85 на сто от населението и в Португалия - 81
процента. За разлика от тези своеобразни лидери по консумация на плодове в ЕС - в три държави-членки по-малко от 40
процента от населението е консумирало ежедневно плодове: Латвия - 35 процента, България и Литва - и двете по 37
процента, при средно за ЕС от 64 процента всекидневна употреба на плодове.
В сравнение с консумацията на плодове, доста по-малка част от населението на ЕС яде зеленчуци най-малко два пъти на
ден - 23 процента, а около 40 процента консумират зеленчуци веднъж на ден.
Своеобразни лидери в консумацията на зеленчуци в ЕС се явяват две държави - Ирландия и Белгия, където е регистриран
най-голям дял от населението, което яде зеленчуци поне веднъж на ден - и в двете страни по 84 на сто.
В дъното на тази класация има пет държави, където по малко от половината от населението консумира всекидневно
зеленчуци - Унгария /30 на сто/, Румъния /41 на сто/, Латвия, Литва и България - по 45 на сто от населението, което
консумира всекидневно зеленчуци, при среден показател за ЕС от 64 на сто.
√ Алфа рисърч: В обществото доминира очакването за негативно влияние на Брекзит
В българското общество доминира очакването за негативно влияние на Брекзит - върху самата Великобритания, върху ЕС
като цяло и върху България.
Това показват данни от проведеното в периода 22-26 март 2019 г. национално представително проучване на "Алфа рисърч"
сред 1011 пълнолетни граждани.
Тази обща оценка, заедно с факта, че всяко пето домакинство вижда пряк риск за себе си, защото има близки в
Обединеното кралство, карат 54 на сто от българите да се обявят категорично против напускането на Великобритания.
Мнението, че тя трябва да напусне ЕС, споделят 15 на сто.
Несъстоялият се на 29 март "развод" между ЕС и Великобритания консолидира проевропейската ориентация на българина,
коментират социолозите. За 63 на сто членството ни в ЕС е без алтернатива. На обратната позиция са едва 8 процента.
Проблемите около Брекзит са пример за ползите от членството и мнозинството от 61 на сто подкрепят позицията за повече
взаимни отстъпки между държавите в името на по-силен ЕС, срещу 39 на сто, според които националните интереси трябва
да бъдат твърдо отстоявани, дори с риск за отслабване на ЕС.
Умерените, системни партии, пък се припознават като способни да постигнат по-сплотен Европейски съюз и в съотношение
2:1 са предпочитани от българските избиратели пред популистките и противопоставящите се на политическия елит
формации. Така, въпреки някои негативни настроения срещу конкретни решения на ЕС, като т.нар. пакет "Мобилност",
например, потенциалният евроскептичен вот остава ограничен и без консолидираща го политическа сила в сравнение с
други страни членки, отбелязват анализаторите.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Волята на Турция, часове след гласуването за местна власт. Последни новини от Истанбул.
- Изборът на ГЕРБ за евровота. Каузите на Андрей Новаков.
- Строителният контрол и спорните обекти. Позицията на омбудсмана Мая Манолова.
- Скъпата целувка на Кобрата. Как ще се развие сагата с репортерката Суши?
- В Залата на славата на международната баскетболна федерация - българската легенда Атанас Голомеев.
√ Предстоящи събития в страната на 2 април
- В зала "Май" в Сливен от 17 часа ще започне граждански диалог за регионалното развитие, част от платформата
за граждански диалог "Европа в нашия дом". На форума е поканена министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова, народният представител от ГЕРБ - Сливен Десислава Танева и др. Акцент в
срещата ще бъде регионалното развитие и значението на европейската солидарност.
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Пред сградата на община Сливен от 13.00 часа ще се състои събитие, част от Националната кампания, насочена
към младите хора "10 причини да остана в моя Сливен". Програмата включва изложба от пана, които илюстрират
инфраструктурни промени в града и различни събития от културния календар на Сливен.
Изложба "140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" ще бъде открита от
10 часа в зала "Сирак Скитник" в Сливен. Експозицията ще бъде отворена за безплатни посещения до 4 април
включително.
От 11.00 часа в Детска градина "Братя Мормареви" на ул. "Врабча" 7 в София ще стартира инициативата за очни
прегледи на деца - "Усмихнати очи", която се провежда от Столична община, УМБАЛ "Александровска" и
Организацията на евреите в България "Шалом".
На извънредно заседание Общинският съвет в Перник ще коригира свое решение относно трасето на напорен
тръбопровод за отпадни води от Радомир до пречиствателната станция за отпадни води в гр. Батановци.
Изложбата "Детска илюстрация" с творби на акад.Румен Скорчев и неговата дъщеря проф. Росица Скорчева се
открива в 17.30 часа в зали 1 и 2 на Художествена галерия "Петко Чурчулиев" в Димитровград.
В художествената галерия "Жорж Папазов" в Ямбол днес ще бъде представен проект на Исторически парк първият по рода си културно-исторически, развлекателен и образователен обект от този тип у нас.
Чешкият писател Марек Шинделка ще представи в Бургас българските преводи на своите книги "Останете с нас",
Грешка" и "Картата на Анна". Събитието ще е от 18.00 часа в зала "Георги Баев" в културния център "Морско
казино".
За поредна година в Ловеч ще се състои Парад на приказките по повод Международния ден на детската книга и
рождения ден на Ханс Кристиан Андерсен. Организатор е Регионална библиотека "Проф.Беню Цонев". По
традиция деца, облечени като любими приказни герои, ще дефилират на сцената на Ловчанско читалище "Наука1870" от 17.30 часа.

√ Руският вътрешен министър е на посещение в Пхенян
Руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев пристигна на посещение в Пхенян, предаде ТАСС, като се
позова на севернокорейската агенция КЦТА.
Колоколцев и съпровождащи го лица са пристигнали на 1 април в Пхенян, но не се съобщават подробности за
продължителността на визитата, нито за програмата.
Колоколцев посещава Пхенян на фона на съобщения за възможна скорошна визита на севернокорейския лидер Ким Ченун в Русия. Според японски издания севернокорейски дипломати през март на три пъти са пътували до Москва и Ким
планирал да посети Русия, за да си осигури подкрепа след срещата на върха с Доналд Тръмп в Ханой, приключила без
споразумение.
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