Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Sliven-news.com
√ Бизнесът се оплаква - няма хора за работа!
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 зареформинаобразователните
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 трудаса 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 дисциплинив 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 1200 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 провеждаспециална 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.
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.
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Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Президентът награди победители в конкурс за млади преподаватели
Президентът Румен Радев награди победителите в конкурса за млади преподаватели "Най-важният урок. Послание към
бъдещите ми ученици". Инициативата, която е под патронажа на държавния глава, подкрепя студенти и докторанти,
вярващи, че призванието им е да бъдат учители
В конкурса участваха 370 млади преподаватели. 11 са наградените.
Сред тях Камелия Делионова - докторант във Великотърновския университет, която посочи, че причината да избере
професията "учител" е "обичта към децата и желанието да допринесем по някакъв начин".
Посланието на Камелия Делионова към бъдещите ѝ ученици:
"Във времето, в което живеем, обичта е нещото, което трябва да усетят. Даване на възможност да бъдат себе си развивайки
се и преоткривайки света около тях".
Според президента Румен Радев трябва да се мисли за образование извън класната стая, защото 65% от децата, които в
момента са в училище, ще упражняват професии, които днес ги няма:
"Учителят достига до съзнанието на учениците, но истинският педагог достига до техните сърца".
√ "Росатом" възнамерява да подаде документи за участие в търга за АЕЦ "Белене"
Генералният директор на Държавната корпорация "Росаом"- Алексей Лихачов заяви, че от компанията все още не са
подали документи за участие в търга за АЕЦ "Белене", но възнамеряват да го направят, предаде "Интерфакс" цитирана от
БГНЕС. През март „Росатом“ заяви, че е готова, наравно с други претенденти, да участва в конкурса за възобновяване на
строителството на атомната централа „Белене“ в България и е способна да завърши изграждането на този обект в кратки
срокове. На 11 март официално стартира процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“. До
момента предварителен интерес към строежа на „Белене” са заявили държавната Китайска ядрена корпорация,
корейската Хидроатомна корпорация и френската „Арева”.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова изрази надежда всички компании, които са заявили интерес и на които
страната ще изпрати покана със стартиране на процедура за търсене на стратегически инвеститор да потвърдят своя
интерес и в рамките на 90 дни след публикуването ѝ в Европейския вестник да направят заявление за интерес.
По думите ѝ блокиращата квота на държавата е едно от условията, които защитават в голяма степен националния интерес.
Без участието на нашите партньори от руска страна – конструкторът и производител на оборудването „Росатом”, проектът
няма как да бъде реализиран. Това трябва да е ясно и е ясно за всички, подчерта Петкова. Затова едно от условията е
конструкторът да бъде привлечен към проекта.
√ Барние може да отнеме от Вебер председателския пост в ЕК
Водещият кандидат на Европейската народна партия за следващ шеф на Еврокомисията - баварският евродепутат
Манфред Вебер, е изправен пред несигурната подкрепа на националните лидери от ЕНП за номинацията си, коментира
„Политико“. Почти сигурно е, че партията му ще бъде най-големият блок в следващия Европейски парламент след изборите
през май и така той да си осигури новия пост. Но кандидатурата му е засенчена от слухове, че може да бъде заменен от
главния преговарящ на ЕС за Брекзит – френският политик Мишел Барние.
Бивш министър и два мандата еврокомисар, Барние често прави изказвания за визията си за Европа, които отиват отвъд
неговите функции относно Брекзит. Той е част от консервативната френска партия „Републиканците“, която е в семейството
на ЕНП.
Либерали и социалисти може да се опитат да формират алианс за блокиране на кандидатурата на Вебер и потенциално
Барние да остане компромисна алтернатива, коментира изданието.
√ Австрия е първата държава в ЕС, която въвежда цифров данък
Австрия е първата страна от Европейския съюз, която ще въведе "цифров" данък върху големите технологични компании,
след като в сряда правителството прие план, който се очаква да събере повече от 200 милиона евро от интернет бизнеса.
"Ние предприемаме първата важна стъпка за увеличаване на приноса на цифровите гиганти към данъчните приходи",
заяви финансовият министър Хартвиг Льогер.
Новите мерки са насочени към големи фирми като Google и Facebook, на които ще бъде наложен данък от 5% върху
приходите от реклама, както и към онлайн платформи като Airbnb, които ще бъдат задължени да съобщават на
австрийските данъчни власти транзакциите, осъществени чрез техните уебсайтове, и ще носят отговорност в случай, че
притежателите на гостни не плащат данъци върху техните доходи. Освен това новият дигитален данъчен план включва и
данък добавена стойност за онлайн търговците на дребно извън ЕС.
Решението на австрийските власти е факт, след като Европейският съюз така и не успя да постигне споразумение за
налагане на съвместен цифров данък върху технологичните гиганти.
Financebg.com
√ България може да влезе в еврозоната най-рано през 2022 г.
Въвеждането на еврото в България може да се стане най-рано през 2022 година..Това заяви в Рига заместникпредседателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, цитиран от специалния кореспондент на БНР.
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Това заяви в Рига заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, цитиран от специалния
кореспондент на БНР.
За да се случи това, през лятото страната ни трябва да получи зелена светлина за влизане в ERM II – механизма,
предхождащ еврозоната (популярен в България като „чакалнята за еврозоната”).
Домбровскис припомни, че всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на напускащата Великобритания
и на Дания, която с референдум реши да не въвежда еврото, трябва да се присъединят към единната европейска валута,
когато са готови за това, информира investor.bg.
“През лятото ще стане ясно дали България ще може да се присъедини към обменно-валутния механизъм ERM II, посочи
еврокомисарят. „За да се случи това, трябва да получи одобрението на всички страни от еврозоната плюс Дания, която е
член на механизма, както и от Европейската централна банка. Ако изпълните изискванията, няма причина за отказ“.
По думите на заместник-председателя на Европейската комисия ако всичко е наред с прегледа на активите в банковата
система в България, страната може да се присъедини към ERM II в средата на тази година.
“След това трябва да минат поне три години, за да се стигне до приемане на еврото. Първите две са за покриване на
маастрихтските критерии, а следващата година – за оценка на постигнатите резултати и подготвителни дейности“, поясни
Валдис Домбровскис.
Според него Хърватия, която също има валутен борд, но с плаващ курс към еврото, върви по пътя на България с около
година закъснение.
„В съответствие с принципа на еднакво третиране на всички страни членки, подобен подход ще бъде използван към
държавите, които подадат молба за членство в ERM II. От тази гледна точка Хърватия може да използва примера на
България. Разбира се, заради спецификите на отделните страни, предизвикателствата могат да бъдат различни”, смята
еврокомисарят.
Той е категоричен, че приемането на еврото носи позитиви като по-ниски лихви, по-прозрачно формиране на паричната
политика и предвидимост на бизнес средата, както показва латвийският опит.
„Всички тези позитиви вече се случват. Също така еврото спомогна за привличането на чужди инвеститори в Латвия“,
информира Домбровскис, който е роден в Рига.
Еврокомисарят Валдис Домбровскис е в латвийската столица, където се провежда конференцията „Пет години с еврото“.
Министерство на труда и социалната политика на Република България
√ България и Виетнам ще си сътрудничат за преодоляване на недостига на кадри
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с посланика на Виетнам в България
Доан Туан Лин по повод встъпването му в длъжност. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване
на сътрудничеството между двете страни в сферата на труда и социалната политика. Основен акцент беше поставен върху
състоянието на пазара на труда, възможностите за професионално обучение на работещи и заети с цел повишаване на
квалификацията, знанията и уменията на работната сила.
Заместник-министър Русинова посочи, че едно от основните предизвикателства пред пазара на труда в България е
преодоляването на недостига на подготвени кадри. Тя представи предприетите от правителството мерки за преодоляване
на проблема и запозна посланик Лин с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за облекчаване
на вноса на кадри от страни извън ЕС.
На база на тази правна рамка и при проявен интерес от българските работодатели към определен тип работници от трети
страни Министерството на труда и социалната политика работи по сключването на двустранни спогодби за трудова
миграция, каза Русинова. Тя добави, че те са добър механизъм, който от една страна гарантира осигуряването на
подходящи служители за българските работодатели, а от друга - дава гаранция за правата и добрите условията на труд за
чуждите работници в България.
По време на срещата посланик Доан Туан Лин подчерта, че в работата си ще акцентира върху засилването на
икономическите връзки между държавите и вноса на работна ръка. Той цитира данни, според които над 150 000
виетнамци работят в чужбина, като 1600 от тях са в Европа. В края на 2018 г. в България има 50 работници от Виетнам.
News.bg
√ 12 000 фирми се оказаха потърпевши от срива в системата на НСИ
370 000 фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до 1 април, когато изтече
крайният срок.
Около 12 000 от тях обаче са го направили без посочване на входящия номер на годишния отчет за дейността (ГОД).
Причината е временното забавяне поради технически причини в системата на Националния статистически институт.
Компаниите, които не са успели да подадат ГОД, трябва да го направят до полунощ на 5 април в информационната система
"Бизнес статистика" на НСИ.
От НАП съобщават, че данните ще им бъдат служебно предадени, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително.
Междувременно от приходната агенция ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия,
за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.
√ Захариева от САЩ: Готови сме предсрочно да отделим 2% за отбрана към НАТО
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева обясни от САЩ, че България е готова да изпълни предсрочно
ангажимента в рамките на НАТО да отдели годишно 2% от БВП за отбрана.
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При разговор със специалния помощник на президента на САЩ и директор на Офиса по търговия и индустрия Питър Наваро
по отношение на сътрудничеството в областта на отбраната, тя коментира решението на българското правителство да
избере да започне преговори с правителството на САЩ за закупуване на 8 броя самолети F-16V Block 70.
"Ще дойдат преговорни екипи от 4 министерства, така че да направим добра сделка и за двете страни - ние да можем да
купим най-модерния нов самолет, който се произвежда, а цената за бъде все пак коригирана", обяснява Захариева,
цитирана и от БТВ.
Захариева проведе две срещи във Вашингтон с представители на законодателната власт в САЩ, съобщи МВнР. Тя разговаря
с Рон Джонсън, председател на Комисията по вътрешна сигурност в Сената и председател на подкомисията за Европа и
регионално сътрудничество в областта на сигурността към Комисията за външни отношения в Сената, и с Майкъл Макюл,
лидер на републиканците в Комисията по външни работи в Камарата на представителите.
"Щастлива съм, че страната ни се разглежда като солиден и доверен партньор в региона на Балканите, както и в Централна
и Източна Европа по въпросите, свързани с отбрана, колективната сигурност и енергетиката. България се утвърждава като
незаобиколим фактор по пътя на гарантиране на принципите на евроатлантическата политика и демокрацията в глобален
мащаб", обясни Захариева на Макюл.
Захариева постави пред законодателите въпроса с включването на България в програмата за безвизови пътувания, като
подчерта, че процентът на откази за американски визи е спаднал с повече от три на сто, а процентът на просрочие на визите
за български граждани е едва 1.5 %, което страната ни ще настоява да влезе в критериите за отпадането на стикерите за
притежатели на български паспорти.
Захариева и Макюл обсъдиха ситуацията в Сирия, кризата във Венецуела, Иран и други актуални въпроси от
международния дневен ред.
Във Фейсбук външният ни министър се снима с колеги външни министри преди съвместната сесия на Сената и Камарата
на представителите на Конгреса на САЩ с участието на генералния секеретар на НАТО Йенс Столтенберг.
Започна срещата на НАТО по повод 70-годишнината на Алианса. В реч пред Конгреса и сената във Вашнигтон, Столтемберг
обяви, че в НАТО "не искаме нова надпревара във въоръжаването".
В речта си Столтенберг подчерта важността на НАТО за САЩ, както и решаващата роля на Вашингтон в създаването и
запазването на пакта. "Америка е гръбнакът на нашия съюз".
От своя фейсбук профил, Захариева обясни и че акцент по време на срещата й с Питър Наваро е активният двустранен
диалог и отличното стратегическо партньортво, както и приоритетните въпроси от двустранния дневен ред между
България и САЩ.
Обсъдени са усилията на българското правителство за енергийна диверсификация - развитието на проекта за газов
интерконектор с Гърция като част от Южния газов коридор и интереса на България да участва в проекта за терминал за
втечнен природен газ в гръцкия град Александруполис. Страната ни има амбицията да се превърне в регионален
разпределителен център чрез изграждането на газов хъб "Балкан" край Варна.
В разговора, Захариева излага и аргументите за започване на преговори с България за членство в Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие.
През 2018 България е изведена от "Списъка за наблюдение" на Търговския представител на САЩ (USTR) относно защитата
на интелектуалната собственост (в който страната ни е включвана в продължение на пет години). Постигнатият резултат е
сериозен успех на българските институции и силен положителен знак към чуждестранните инвеститори, както и
предпоставка за засилване на интереса на американския бизнес към България.
Американските компании засилват интереса си към България в технологичната сфера. Предварителните данни за 2018 г.
показват нарастване на взаимния стокообмен с близо 26% до 903,6 млн. долара, допълва Захариева.
Отличният двустранен диалог, стратегическото партньорство в редица сфери, интензивните отношения на всички нива в
администрацията и в политическия спектър, както и двустранните отношения в областта на международното правно
сътрудничество, това са част от темите, обсъдени на среща между Захариева и главния прокурор на САЩ и министър на
правосъдието Уилям Бар във Вашингтон, съобщава МВнР.
"Благодаря за вашата подкрепа по време на прехода за осъществяването на съдебната реформа в България. Имаме
изключително близко сътрудничество с вашите служби, благодаря за обученията, които редовно организирате от години
за нашите прокурори и следователи", коментира вицепремиерът.
Реализирали сме редица общи операции, свързани с трафик на наркотици и хора, валутни престъпления и пране на пари.
Благодаря и за решаването на казуса с Желяз Андреев", допълва тя.
По време на срещата е разгледано и сътрудничеството по отношение на сигурността и съдебната система в
киберпространството, трансграничният достъп до електронни доказателства, транснационалната организирана
престъпност, както и борбата с изпирането на пари.
Захариева коментира стъпките на българското правителство по отношение на борбата с престъпността, корупцията,
отличните резултати в борбата с контрабандата, реформите в съдебната система, както и по опазването на външната
граница на ЕС.
Тя изтъква, че българското правителство продължава да демонстрира твърда политическа воля и решимост за
осъществяване на реформите и за пълното изпълнение на всички препоръки на Европейската комисия от януари 2017 г.
√ Съживяване на ипотечните кредити в Гърция
Гръцките банки очакват възстановяване на пазара на ипотечни кредити през 2019 г. Очаква се ръст от 30%. Той идва след
години на много ниска активност на пазара на ипотечни кредити, коментира в. "Катимерини".
Изданието отбелязва, че през миналата 2018 г. е отбелязан 20% ръст в сегмента.
През 2017 г. банковите кредити за закупуване на жилище възлизаха на 260 милиона евро. Година по-късно те се увеличиха
до 320 милиона евро.
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Банковите данни сочат, че средният ипотечен кредит възлиза на 70 000 евро през миналата 2018 година.
Необходимо условие е самоучастието да покрива поне 25% от стойността на покупката на имота. Приносът на
кредитополучателя до голяма степен диктува нивото на лихвения процент, който варира от 4% до 5,5% за закупуване на
къща. При кредитите за ремонт, които не са обезпечени с ипотека, лихвата варира между 7 и 8%.
Програмата за държавна субсидия даде допълнителен тласък на пазара на жилищни кредити през миналата 2018 година,
тъй като банките отпуснаха допълнителни 40 милиона евро по схемата.
През 2018 г. цените на жилищата нараснаха с 1,5% на годишна база в цялата страна. Това се дължи на засиления приток на
чуждестранни инвестиции и подобряването на макроикономическата среда.
Cross.bg
√ Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре
Утре, 5 април, изтича крайният срок, в който фирмите са длъжни да представят в Националния статистически институт
годишните отчети за дейността си. Компаниите, които са данъчно задължени по Закона за корпоративното подоходно
облагане, трябва да подадат отчетите си в информационната система „Бизнес статистика", като номерата на документите
се изпращат на НАП служебно.
НСИ напомня, че срокът за отчетите на едноличните търговци и всички лица, които нямат задължение за подаване на
годишна данъчна декларация за 2018 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си за 2018г., съгласно
чл.20 от Закона за статистиката, е 30 април.
По данни на НАП само около 3% от фирмите, които са подали годишните си данъчни декларации по ЗКПО, нямат входящ
номер на годишния отчет за дейността си от НСИ. След като отчетът постъпи в НСИ, неговият входящ номер се подава
служебно в Националната агенция по приходите.
√ Борисов предложи Данаил Кирилов за правосъден министър
„За правосъден министър предлагам Данаил Кирилов. Общинските съветници трябва да бъдат включени в
Антикорупционния закон. Това ще бъде неговата първа задача, която му поставям, за да бъдем изрядни пред Европа",
заяви премиерът Бойко Борисов. Към момента Кирилов е председател на правосъдната комисия. „Утре или други ден ще
предложа Данаил Кирилов. Давам му задача и общинските съветници да бъдат включени в Атикорупционния закон, за да
можем да сме напълно изрядни", заяви Борисов. Той посочи, че все още не е ясно кой ще заеме мястото на Кирилов в ПГ
на ГЕРБ.
В работата си като правосъден министър ще продължа мерките, разписани в доклада на ЕК за напредъка по механизма за
сътрудничество и проверка, каза народният представител от ГЕРБ.
„Това е много сериозно предизвикателство, приемам го като голямо доверие и като много сериозна задача с оглед
необходимостта до няколко месеца успешно да се довърши работата по мониторинговия механизъм. Премиерът е
поставил конкретна задача в тази връзка и смятам, че с общи усилия ще се борим, за да постигнем добър резултат. Много
направихме досега, признава се работата от нашите партньори от ЕК. Надявам се да стигнем до положителен резултат",
коментира Кирилов.
Той посочи, че номинацията е сериозно предизвикателство, защото министерството е тежко. На въпрос как ще се отрази
на ПГ на ГЕРБ напускането му на парламента, Кирилов отговори, че групата е достатъчно силна и не би трябвало това да се
отрази негативно. „В работата си ще следвам Механизма за сътрудничество и оценка - продължаваме по мерките така,
както са разписани в доклада", обясни той.
√ Търговците от „Графа” подават колективен иск срещу Столична Община
Търговци се заканват да съдят Столична община. Готвеният иск е за пропуснати ползи и материални щети по време на
ремонта на улица "Граф Игнатиев". Ремонтът трябваше да продължи 10 месеца. Той обаче закъснява с повече от два
месеца заради поправките, които трябваше да бъдат направени. Така голям част от търговците изнемогват и се налага да
затворят магазините си.
В сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" те обясниха, че влизат в съда с четири обвинения. Едно от тях е, че ремонтът е
планиран щадящо за фирмата изпълнител и убийствено за гражданите, които живеят там и бизнесът по улицата. А друго че общината през цялото време е давала нереалистични срокове. По думите на потърпевшите повече от 70% са засегнатите
търговци, като колективният иск е най-вече от по-малките от тях.
Общински съветници от ГЕРБ обясниха, че подобен ремонт е изключително тежък. Приоритетно се е работило по
трамвайното трасе, а цитираните неспазени срокове от търговците всъщност касаят именно него. От общината заявиха, че
са в постоянна комуникация с бизнеса. Общинският гаранционен фонд е дал възможност чрез три програми търговците да
бъдат подпомогнати. Едната е напълно безвъзмездна. Търговците обаче заявиха, че става въпрос за нисколихвени
кредити, а не за безвъзмездна помощ.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Българската православна църква и Стратегията за детето - гост митрополит Антоний;
- След инцидента: как се придобива право за управление на малки самолети?
- НАТО и ние - коментар на Соломон Паси
- Тъмната страна на Вселената - проф. Леандър Литов;
- Алергиите започнаха - има ли спасение?
БТВ, "Тази сутрин"
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Директно от Скопие - за издирвателната акция на разбилия се самолет, в който загина българско семейство. И още
- какви са причините за тежкия инцидент? Гост в студиото - Христо Христов - ръководител на специализираното
звено за разследване на авиокатастрофи;
- Ограничава ли Стратегията за детето правата на родителите? Гост - западно и средноевропейски митрополит
Антоний;
- На живо - Търговците от „Графа" подават колективен иск срещу Столична Община. Съсипан ли е бизнесът им?
- Ще промени ли политиката си Ердоган след като загуби ключови градове на местните избори? В студиото - Петър
Воденски;
- Правилата или абсолютната свобода - каква е рецептата за семейно щастие?
Нова телевизия, „Здравей България"
- „Нов палеж на склад на голяма верига за търговия с алкохол и цигари в София. Кой стои зад него?". Гледайте на
живо.
- 10 години след отвличането на Киро Киров - синът му Иван пита: Защо не са осъдени всички задържани от групата
на „Наглите" и защо лицата им остават скрити?
- Кои са причините, довели до падането на самолета с българско семейство в Северна Македония?
- Колко са задлъжнели българите? И за какво най-често теглят заеми?
- Щети за хиляди заради дупките по пътищата. Колко струва ремонтът на автомобила, ако попаднем в яма? И как
да покрием разходите при инцидент, причинен от лош път? Проверка в „На твоя страна" с Георги Георгиев.
- Как кметът на родопското село Смилян реши да се качи на валяка и сам да запълва дупките по улиците?
- Трябва ли да бъдат спирани детските надбавки при повече от 5 неизвинени отсъствия в училище. И насочено ли е
това решение срещу ромската общност?
- 40 години от полета на първия български космонавт - говори Георги Иванов.
- И още - среща с един астроном от Шумен, който вдъхва нов живот на старите велосипеди.
√ Предстоящи събития в страната на 4 април
София.
- От 11.00 часа на площад „Св. Александър Невски" ще се състои церемонията по официалното посрещане на
президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер в България. В 11.30 часа двамата
президенти ще проведат среща „на четири очи" на „Дондуков" 2. В 11.45 часа ще започнат пленарните разговори
на официалните делегации на България и Германия, след което в 12.35 часа президентите Румен Радев и ФранкВалтер Щайнмайер ще дадат съвместна пресконференция в Гербова зала. В 17.30 часа президентите на България
и Германия ще проведат среща с представители на български и германски компании в зала „Опера" на хотел
„InterContinental" в София.
- Премиерът Бойко Борисов в резиденция „Лозенец" ще даде работен обяд в чест на президента на Германия
Франк-Валтер Щайнмайер.
- От 08.00 часа в Централата на ПП ГЕРБ ще бъде подписано споразумение с ПП „Обединени Земеделци" за
подкрепа на кандидатите от листата на ГЕРБ за членове на Европейския парламент.
- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
- От 09.30 часа в заседателната зала на ВСС ще се проведе заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
- От 09.30 часа в сградата на КНСБ в конгресен център „Глобус", зала „Европа" ще се проведе конференция
„Европейският стълб за социални права - стълбът на бъдещето на Европа".
- В 10.00 часа в хотел „Интерконтинентал" ще започне Регионална среща с участието на съдебните обучителни
институции от Западните Балкани на тема „Насърчаване на съдебното обучение по данъчно право в съдебните
системи на Западните Балкани".
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА Асоциацията на колекторските агенции в България ще представи
годишните данни за задълженията на домакинствата и бизнеса през 2018 г.
- От 11.00 часа в централата на ПП АБВ ръководството на партията ще даде пресконференция.
- От 11.00 часа във ВМА ще се състои официалното откриване на новия ядрено-магнитен резонанс, а тържественият
водосвет ще бъде отслужен от Тивериополския епископ Тихон, патриаршески викарий на Негово Светейшество
Неофит Митрополит Софийски и Патриарх Български. На събитието са поканени да присъстват министърпредседателят Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на отбраната Красимир
Каракачанов, министърът на финансите Владислав Горанов и други официални гости.
- От 18.00 часа в зала на Градския съвет на БСП-София на ул. „Леге" 10 ще бъде представена книгата на Петър Волгин
„Политически НЕкоректно".
***
Благоевград.
- От 14.30 в Окръжен съд - Благоевград да бъде гледано обжалване на наложената мярка спрямо задържаният
полицай Розалина Кьосева при спецакция в ОДМВР.
***
Варна.
- От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Даниела Димова, председател на постоянната
комисия „Култура и духовно развитие" към ОбС ще приема граждани.
***
Велико Търново/с. Балван.
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От 10.30 часа в Център за превенция и спорт - с. Балван, ще се проведе областна работна среща на тема „Устойчиви
инициативи и партньорства - превенция за сигурност", в която ще вземе участие и министърът на вътрешните
работи Младен Маринов.

***
Видин.
- От 11.00 часа заместник-кметът Венци Пасков ще посети Детска градина "Синчец" (в ж.к. "Крум Бъчваров"), където
ще бъдат засадени иглолстни дръвчета във връзка със Седмицата на гората.
- От 15.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА във Видин пресконференция ще дадат представители на
„Технологичен център София" на тема: „Северозападна България - регион с много голям потенциал за развитие".
***
Враца.
- От 12.00 часа пред сградата на МБАЛ „Христо Ботев" и от 15.00 часа пред сградата на Община Враца медицинските
специалисти от града ще излязат на два протеста. Омбудсманът Мая Манолова ще присъства на техния протест. В
подкрепа на медицинските специалисти ще се
- присъединят и колегите им от областта и от столицата.
***
Пазарджик.
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП „Европейска народна партия - България".
***
Плевен.
- В 18.00 часа посланикът на Израел Н. Пр. Ирит Лилиан ще открие изложбата „Израелски открития и разработки,
променили света" в Регионалния исторически музей. В 20.00 часа тя ще присъства на осветяването в синьо на
символа на Плевен - Параклисът мавзолей „Св. Георги Победоносец", в знак на съпричастност страдащите от
аутизъм.
***
Разград.
- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Разград ще се проведе месечният брифинг на директора старши комисар
Ивайло Йовчев.
***
Русе.
- От 13.30 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе извънредно заседание на
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
- От 15.00 часа вътрешният министър Младен Маринов ще се срещне с местната власт на Русенска област.
***
Смолян./с. Хасовица.
- От 10.00 часа на площада в село Хасовица ще бъдат връчени традиционните награди „Лесовъд на годината", след
което участниците ще имат възможност да се включат в залесяване на горски площи, освободени в резултат на
възникнал преди 3 години пожар в района на селото.
***
Смолян.
- От 13.00 часа в Сесийна зала на община Смолян ще се проведе заседание на Общински съвет - Смолян.
***
Стара Загора.
- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на КНСБ.
- От 13.30 часа в хотел „Верея" ще бъде открита международната енергийна конференция „Пакет „чиста енергия" и
инвестиции в енергетиката - реалности и предизвикателства". Сред говорителите ще бъде и министърът на
енергетиката Теменужка Петкова, ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, кметът на
Община Стара Загора Живко Тодоров и др.
√ Възможни са проблеми с GPS системите на 6 април
Проблеми с GPS системите по целия свят са възможни на 6 април. Причината - броячът на седмиците във всички по-стари
GPS-устройства ще се занули. Според експерти това няма да блокира работата на устройствата, нито способността им да
определят локацията. Възможни са обаче различни грешки във всички системи, които разчитат на GPS-информация.
При по-старите модели зануляването се случва на всеки 1024 седмици, като последното такова беше през 1999-а година.
Производителите съобщават, че въпросните стари модели в световен мащаб са незначителен брой и призовават
потребителите да актуализират софтуера им, за да избегнат евентуални проблеми.
GPS или Global Positioning System най-грубо представлява радионавигационна система от 24 сателита в орбита около
Земята. Сателитите имат точни атомни часовници, които се синхронизират един с друг, както и с часовниците на Земята.
Всеки от сателитите излъчва постоянно радиосигнал, който съдържа информация за времето и координатите му и се
приема от GPS устройствата на Земята. По този начин на база на точните координати на сателитите, може да се определят
и точните координати на GPS устройството. Именно затова и всяко отклонение в часовника на GPS устройството може да
доведе до грешки в определянето на локацията.
В програмния си код обаче по-старите джипиес устройства отброяват седмиците с 10-битов параметър. Това поставя лимит
в отброяването от максимум 1023. На 1024-ата седмица броячът се занулява, а устройството започва да твърди, че
актуалната дата е с близо 20 години по-стара. Според експерти, това няма да счупи устройството и да му попречи да
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определя локацията, но може да предизвика грешки в много системи, които разчитат на GPS данни. Например - система,
която следи в реално време движението на търговски кораби, може да даде грешки, ако информацията, която започне да
получава твърди, че е с дата отпреди 20 години.
Въпросните периоди от 1024 седмици са познати още като GPS епохи. Първата такава започва отброяването от 6 януари
1980 година и приключва на 21 август 1999 г. Съответно втората епоха приключва след 3 дни - на 6 април 2019-а. Проблемът
се усложнява допълнително от това, че някои производители не се съобразяват с т.нар. епохи и настройват устройствата
си да започват да отброяват седмиците от деня на производство. Т.е. проблеми с по-старите устройства могат да се очакват
не само на 6 април, а и на други дати в бъдеще.
В. „Дума“
√ ВАС отхвърли жалбите срещу нови мощности в АЕЦ "Козлодуй"
Те бяха срещу решението на екоминистерството, с което бе одобрена ОВОС за тяхното изграждане
Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите срещу решението на
екоминистерството, с което беше одобрена ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за изграждането на
нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй". Така ВАС отменя решението на 3-членния състав на ВАС от 17 май
2018 година, с което съдът бе отменил екооценката. Решението на 5-членния състав на ВАС е окончателно.
Магистратите приемат, че при приемането на решението на министъра на околната среда и водите са спазени
задължителните процедури по Наредбата за ОВОС и по Конвенцията за оценка на въздействието на околната среда в
трансграничен контекст. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации с 38 институции и неправителствени
организации. Направени са и трансгранични консултации. Проведени са и задължителните обществени обсъждания както
на територията на България, така и в съседна Румъния.
Сред мотивите за обжалването на решението за ОВОС беше въпросът за дългосрочното решение на проблема с
отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Относно това ВАС приема, че по закон това е задължение на трето
лице, неучастващо в административното производство. Управлението на отработеното ядрено гориво и отпадъци е в
компетентността на Държавното предприятия "Радиоактивни отпадъци" по силата на закона, а не на "АЕЦ - Козлодуй Нови мощности" ЕАД, който е възложител на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност. Сред
мотивите за обжалването беше и въпросът за избор на площадка 2. Изборът е направен в съответствие със становищата
на колектива от специализирани експерти, изготвили доклада за ОВОС, на специализираните ведомства, между които и
тези, отговорни за опазване на биологичното разнообразие и за опазване на водните ресурси.
По въпроса за мониторинга на подземните води ВАС приема, че е предвидена изрична мярка като част от вече
функциониращата система за мониторинг на АЕЦ "Козлодуй". В доклада за ОВОС също така е взето предвид становището,
че инвестиционният проект няма да застраши защитения вид рида Alosa sp., като са взети мерки за това. ВАС също така
отхвърля искането на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД жалбоподателите, а именно Сдружение "Коалиция за
устойчиво развитие" и две физически лица, да заплатят разноските по делото, които са в размер на 42 000 лв., намирайки
сумата за несправедлива и възпрепятстващо скъпа.
√ Саудитската "Аркад" взе строежа на "Турски поток" у нас
Очаквано за изпълнител на поръчката за проектиране, доставка на материали и строеж на линейната част на 474километровото трасе на газопровода "Турски поток" през българска територия е консорциумът "Аркад" между
регистрираните в Саудитска Арабия "Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни" и в Италия "Аркад Ей Би Би С.п.А.".
Това съобщиха от държавния газов оператор "Булгартрансгаз" (БТГ) в сряда.
Неговата оферта бе предпочетена пред тази на другия кандидат ДЗЗД "Консорциум Газово развитие и разширение в
България" (ГРРБ) между регистрираните в Италия "Бонатти С.П.А" и "Макс Щрайхер С.П.А", и люксембургската
"Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България", която е свързана с руската "Тръбна металургична компания" (ТМК).
Макар това предложение да отговаря на изискванията, то получава по-ниска оценка, защото поисканите цени от ГРРБ
надхвърлят значително пределната от 2,286 млрд. лв. без ДДС, заложена в обществената поръчка.
Предложението на "Аркад" е за близо 1,289 млрд. евро за изпълнение в срок от 250 дни и за малко над 1,102 млрд. евро
без ДДС за дългия период - 615 календарни дни. Исканото от тях оскъпяване за осигуреното финансиране при разсрочено
плащане е 4,1 на сто за десетте години и при двата срока за строеж. Предстои да се разбере ще има ли обжалване на
поръчката от класирания на второ място или ще може бързо да се сключи договор за изпълнението на трасето от турскобългарската до българо-сръбската граница.
През април трябва да се обяви и поръчка за около 500 млн. лв. без ДДС за изграждането на две компресорни станции по
трасето на "Турски поток", която е част от разширението на газопреносната ни мрежа и от плановете за изграждане на
газов хъб в България.
√ Таван от 100 хил. евро за земеделските субсидии
Директните плащания за обработваемите земи да бъдат с таван от 100 хил. евро, като фермерите могат да приспадат 50%
от заплатите от общата сума. Това реши Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП). Тя гласува втората група
предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС след 2020 г. В понеделник депутатите одобриха
първата група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, които защитават земеделските
производители и висококачествените продукти.
Държавите членки трябва да ограничават годишните преки плащания за земеделски производители на ниво от 100 хил.
евро, но те могат да позволят на земеделските производители да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското
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стопанство, от общата сума преди намалението, заявиха депутатите. Те също така искат да насочат поне 5% от
националните преки плащания към малките и средните фермери чрез специално доплащане на хектар.
Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания трябва да отидат за млади стопани (доплащане на хектар
за първите 7 години). Допълнителна подкрепа за млади стопани следва да се предостави от средствата за развитието на
селските райони. Комисията също така настоява всички плащания на хектар да достигнат най-малко 75% от средните преки
субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.
Новият модел на ОСП, основан на национални стратегически планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки,
следва да бъде отложен с една година до 2022 г., за да се даде повече време за адаптация. Евродепутатите искат да отделят
поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от
20% от преките плащания към екосхеми.
Текстът, одобрен от евродепутатите от комисията по земеделие, трябва да бъде разгледан в пленарна зала. Това може да
стане едва след изборите за Европейски парламент на 26 май.
√ "Брекзит" - енигмата пред българския бизнес
България може да губи 111 млн. евро годишно, ако Брюксел и Лондон не се разберат
България ще понесе загуби от 111 млн. евро годишно при "Брекзит" без сделка между Англия и ЕС, което прави 16 евро на
човек, твърди германската фондация "Бертелстман". Причина за загубите са данъците, които ще се налагат върху стоки и
услуги след излизане на Великобритания от ЕС. Съюзът ще загуби общо 40 млрд. годишно от това. Самите британци ще
платят още по-скъпо - 57 млрд. евро годишно ще им струва "Брекзит" без сделка. Това означава, че всеки британец ще
плати 900 евро годишно за независимостта си от ЕС. В Евросъюза най-голям губещ е Германия - 10 милиарда годишно помалко ще има в бюджета на страната след излизането на Лондон от общността. След нея солидни загуби ще претърпят
Франция и Италия. Ако обаче "Брекзит"-ът се състои със сделка, щетите ще се намалят наполовина, изчисляват от
фондацията.
Подготовка
На среща с представители на германския бизнес в края на март премиерът Бойко Борисов каза, че министерствата се
подготвят за реакция при излизането на Великобритания без сделка. Светкавични анализи за това как излизането на
Великобритания ще се отрази върху България бяха подготвени от Министерството на финансите и външното министерство
и бяха направени веднага след референдума през 2016 г. Според тях преки ефекти за нас няма да има, а само косвени. Не
се очаква много българи да се върнат у нас, няма да се засегнат икономическите ни отношения, защото са слаби.
Опасенията са главно да не се капсулират страните от еврозоната и България да остане трайно в периферията на ЕС.
Един от основните въпроси е дали сънародниците ни, живеещи на Острова, ще намалят парите, които пращат на роднините
си у нас. 100-120 милиона лева годишно превеждат българите, живеещи във Великобритания в България по данни на БНБ
за 2013-2015 г. Промяната на тези потоци ще зависи от това доколко работещите в Обединеното кралство наши
сънародници ще успеят да запазят работните си места. Това пише в анализ на тогавашния заместник-финансов министър
Карина Караиванова и отскорошен представител на България в ЕБВР във връзка с потенциалните ефекти върху българската
икономика при излизане на Великобритания от ЕС. По нейно мнение няма да има съществено намаление на внасяните у
нас пари за семействата на емигрантите. Все пак обаче съществува рискът, че "Брекзит" ще ограничи достъпа до пазара на
труда на Острова. При хипотеза за връщане на всички имигранти от Великобритания ефектът върху работната сила би
следвало да бъде положителен, макар че няма данни каква част от тях са в трудоспособна възраст, пише още в анализа.
Съвети
Освен това съществува вариант, при който излизането на Великобритания от ЕС ще повлияе върху вноската, която България
плаща за членство. Изчисленията показват, че ако кралството остане в общността, ще отделим 986 милиона лева, а ако
излезе - 1,051 милиарда лева през 2019 г. и следващите години. До 2019 г. ще трябва да увеличим вноската си с 205
милиона лева. Всичко това обаче зависи и от размера на общия бюджет на ЕС, както и от споразумението с напускащата
страна. Що се отнася до търговията на България с Обединеното кралство, "Брекзит" няма да се отрази, сочат анализите на
МФ. Износът и вносът са по около 2%. Изнасяме предимно машини и съоръжения, лекарства, благородни и цветни метали,
текстил, етерични масла и маслодайни семена. Износът и без "Брекзит" е намалял от близо 300 млн. евро през 2010 г. на
67,5 милиона евро през 2015 г. Внасяме автомобили, машини със специално и общо предназначение, лекарства и дрехи.
Изводът е, че няма пряка зависимост с британската икономика, която да доведе до шок върху българската.
Наскоро Европейската комисия разпространи отново съвети към бизнеса как трябва да постъпи след излизането на
Великобритания от общността без сделка. Брюксел предупреждава фирмите да очакват повече разходи и усложнена
митническа процедура. Затова от ЕК съветват фирмите и бизнес организациите да търсят повече информация от местните
митнически оператори, в случая Агенция"Митници".
Информация
В очакване на "Брекзит" потребителите търсят повече информация за това как ще бъдат защитени правата им и как ще се
разрешават възникналите потребителски спорове. Търговията и пътуванията се очаква да са секторите най-чувствителни
за потребителите. Европейският потребителски център в България е в постоянна връзка с мрежата центрове в страните от
Европейския съюз в очакване на най-точната и бърза информация за това какво ще се случи впоследствие. В момента
всички жалби, които постъпват в Европейския потребителски център в София срещу търговци от Великобритания, се
обработват с приоритет, казва Игнат Арсенов, директор на центъра в София, цитиран от БНР.
Проблемът е в това, че нито ние, като бизнес организация, нито българската държава, нито европейската администрация
знаят какво точно ще се случи след напускането на Лондон, коментира Веселин Илиев от БСК. Според него първият
проблем, който ще възникне, както за бизнеса, така и за хората, е въвеждането на по-строг граничен контрол - той ще бъде
завишен най-малко пет пъти. На границата ще видим хаос какъвто никога не сме виждали. Според статистиката
всекидневно около 10 хиляди превозни средства преминават границите между Обединеното кралство и Европейския
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съюз. Отделно се очаква и въвеждането на мита като за външна за Евросъюза страна, но не това плаши бизнеса, защото
митата ще бъдат средно в размер на 4,5%. По-страшен е достъпът до пазара, един продукт, за да бъде пуснат на пазара,
трябва да отговаря на някакви изисквания. От момента, в който Великобритания напусне Европейския съюз, британските
изисквания трябва да важат за ЕС. Един от сериозно засегнатите сектори ще бъде производството и вносът на лекарства.
Великобритания дори и без сделка няма да иска незабавна нова регистрация на медикаментите, Европейският съюз обаче
ще изисква такава. От това ще пострадат няколко държави, сред които и България. Една значителна част от лекарствата за
онкоболни в България са от Обединеното кралство, коментира Илиев.
Негативи
Близо 30% от българския бизнес очаква негативи от "Брекзит" заради опасенията им от евентуални търговски ограничения,
административни процедури и нови регулаторни изисквания. Опасенията им се дължат до голяма степен на неяснотата
към какъв тип отношения ще се стреми Великобритания с ЕС, заяви евродепутатът Ева Майдел на специално организирана
конференция по темата. Тя изрази увереност, че ако имат навременна информация, българските делови среди ще успеят
да направят нужните промени в бизнес планирането си.
Според Майдел като цяло "Брекзит" може да се отрази неблагоприятно на хората и бизнеса в различна степен според
изхода на преговорите, нито един от сценариите не може да замени ползите от членството на Великобритания в ЕС. Зам.председателят на КРИБ Боряна Манолова е на мнение, че България ще усети ехото от раздялата с Великобритания, която
е сред големите търговски партньори на страната ни. Защото въпреки относително малкия дял на износа ни, ще имаме
затруднения от въвеждането на мита, засилените гранични проверки и допълнителни административни тежести и
регулации. Бизнесът ще стане по-силен след "Брекзит". Надявам се след 2020 г. между Брюксел и Лондон да има
споразумения както търговски, така и икономически, социални и политически, твърди от своя страна Ираван Хира,
председател на Българския форум на бизнес лидерите.
Мoney.bg
√ "Един пояс, един път" без Китай? Възможно е
Hoвaтa poля нa Итaлия в инициaтивaтa "Eдин пoяc, eдин път oбeзпoĸoи дpyгитe cъюзници oт Г-7, ĸoитo ce cтpaxyвaт oт
paзшиpявaнeтo нa oбxвaтa нa Kитaй. Дaйтe мy вpeмe: Toзи пpoeĸт щe изглeждa мнoгo пo-мaлĸo ĸитaйcĸи, ĸoгaтo paзгъpнe
пoтeнциaлa cи, пишe Вlооmbеrg.
Πoнacтoящeм финaнcиpaнeтo нa глoбaлния инфpacтpyĸтypeн пpoeĸт нa пpeзидeнтa Cи Дзинпин идвa oт гoлeмитe
пoлитичecĸи бaнĸи - Kитaйcĸaтa бaнĸa зa paзвитиe, Kитaйcĸaтa бaнĸa зa изнoc и внoc. Фoндът зa Πътя нa ĸoпpинaтa в paзмep
нa 40 млpд. дoлapa и в пo-мaлĸa cтeпeн нa Aзиaтcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa зa инфpacтpyĸтypa cъщo дoпpинacят зa
мeгaпpoeĸтa.
Ho дpyги глoбaлни ĸoнĸypeнти мoжe cĸopo cъщo дa ce пpиcъeдинят. Ѕtаndаrd Сhаrtеrеd зaявявa, чe плaниpa дa paзпpeдeли
дo 20 милиapдa дoлapa пpeз cлeдвaщитe гoдини зa "Eдин пoяc, eдин път". Toвa e caмo мaлĸa ĸaпĸa oт "peĸaтa" инвecтиции,
ĸaтo ce имa пpeдвид cтoйнocттa нa пpoeĸтa (1 тpилиoн дoлapa), c ĸoйтo Cи плaниpa дa cвъpжe Kитaй пo cyшa и мope c
гoлeмитe гpaдoвe oт Haйpoби дo Poтepдaм.
Kитaйcĸитe бaнĸи биxa мoгли дa изпoлзвaт пoмoщтa. Baлyтaтa нa cвeтoвнaтa cтpoитeлнa индycтpия e дoлapът, a Πeĸин нямa
бeзĸpaйнa нaличнocт oт нeгo. Tъй ĸaтo cтpaнaтa ce cблъcĸвa c дeфицит пo тeĸyщaтa cмeтĸa и иĸoнoмиĸaтa ce зaбaвя,
пapичнитe cpeдcтвa нe ce движaт тoлĸoвa cвoбoднo, ĸoлĸoтo няĸoгa. Mapтин Дeйвид, pъĸoвoдитeлят нa пpoeĸтитe нa Ваkеr
МсКеnzіе в Aзиaтcĸo-тиxooĸeaнcĸия peгиoн, ĸaзвa, чe нapacтвaщoтo yчacтиe нa мeждyнapoдни бaнĸи e нeизбeжнo: "Ямaтa
нa ĸитaйcĸитe бaнĸoви cpeдcтвa нe e бeздъннa."
Kитaйcĸитe бaнĸи нe ca eдинcтвeнитe, изпpaвeни пpeд пo-cилнa ĸoнĸypeнция. Tъй ĸaтo финaнcиpaнeтo ce paзшиpявa,
cтpoитeлнитe фиpми в cтpaнaтa мoгaт дa зaгyбят дoceгa гapaнтиpaнaтa cи paбoтa пo пpoeĸтa. Фиpмитe oт ĸoнтинeнтaлнaтa
чacт нa Kитaй имaт cĸлoннocт дa ocигypявaт ocвoбoждaвaнe oт ĸвoти зa чyждecтpaнни paбoтници, ĸoeтo им e пoзвoлилo дa
внacят paбoтници oт вĸъщи - тoвa e пpoблeм зa мecтнитe житeли в cтpaнитe, в ĸoитo ce ocнoвaвaт пpoeĸти. (Πpeдceдaтeлят
нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия Жaн-Kлoд Юнĸep зaяви, чe нe възpaзявa cpeщy ĸитaйcĸи пpoeĸти "aĸo нe ce cpeщaт caмo ĸитaйcĸи
paбoтници нa тeзи cтpoитeлни oбeĸти, нo и eвpoпeйcĸи paбoтници.") Зa paзлиĸa oт тoвa, мeждyнapoднитe бaнĸи cпaзвaт
cтpoги пpaвилa зa възлaгaнe нa oбщecтвeни пopъчĸи, ĸoитo зaбpaнявaт пpeдocтaвянeтo paбoтa нa пpeдпoчитaни
изпълнитeли, cпopeд Сіtіgrоuр. Дopи бaзиpaнaтa в Πeĸин АІІВ cпaзвa тaĸивa oгpaничeния.
Зa гoлeмия дял нa ĸитaйcĸитe cтpoитeлни и инжeнepни гигaнти, мнoгo oт ĸoитo дъpжaвни, oтвъдмopcĸитe пaзapи ca oт
peшaвaщo знaчeниe - ocoбeнo cлeд ĸaтo вътpeшният им пaзap ce зaбaвя. Meтaлypгичнaтa ĸopпopaция нa Kитaй oт Xoнг Koнг
oтбeлязвa oгpoмeн 167-пpoцeнтeн pъcт в нoвитe пopъчĸи в чyжбинa пpeз янyapи и фeвpyapи oт гoдинa пo-paнo; Kитaйcĸaтa
ĸoмпaния Ѕіnоmа Іntеrnаtіоnаl Еngіnееrіng нaпpaви 81% oт пpиxoдитe cи пpeз 2017 г. oт чyжбинa, cпopeд Сhіnа Іntеrnаtіоnаl
Саріtаl.
Зa ĸpeдитoпoлyчaтeлитe пo-дивepcифициpaн изтoчниĸ нa ĸpeдитиpaнe би бил нeщo дoбpo. Cpeднo пpeтeглeният лиxвeн
пpoцeнт нa ĸитaйcĸoтo финaнcиpaнe зa cтpaнитe, yчacтвaщи в инфpacтpyĸтypния пpoeĸт, e мeждy 3.5% и 5%; paзxoдитe зa
зaeми мoгaт дa дocтигнaт дo 6% в cтpaни ĸaтo Шpи Лaнĸa и Πaĸиcтaн. Meждyвpeмeннo Cвeтoвнaтa бaнĸa имa тeндeнция
дa oтпycĸa ĸpeдити нa 100 бaзиcни пyнĸтa дo 200 бaзиcни пyнĸтa нaд Lіbоr, cпopeд Мооdу'ѕ Іnvеѕtоrѕ Ѕеrvісе Іnс. Teзи
нeвepoятни нивa ĸapaт мaлaйзиcĸия миниcтъp пpeдceдaтeл дa пpeĸpaти paбoтa пo eдин oт нaй-гoлeмитe пpoeĸти oт "Eдин
ъпт, eдин пoяc"- жeлeзoпътнaтa вpъзĸaтa дo изтoчния бpяг зa 20 милиapдa дoлapa. Bицeпpeзидeнтът нa CAЩ Maйĸ Πeнc
нapeчe пpoгpaмaтa ĸaтo "пpитиcĸaщ ĸoлaн и eднoпocoчeн път".
Изявлeниятa нa ĸитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo пoĸaзвaт, чe 50 дъpжaвни фиpми ca инвecтиpaли или ca yчacтвaли в пoчти 1700
пpoeĸтa в cтpaни пo пpoтeжeниeтo нa пpoeĸтa пpeз пocлeднитe тpи гoдини, cпopeд Бeйĸъp Maĸeнзи. Koлĸoтo пo-шиpoĸ e
пътят, "тoлĸoвa пoвeчe шoфьopи щe влязaт тълпaтa".
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√ Германските производствени поръчки бележат сериозен спад
Πopъчĸитe в пpoизвoдcтвeния ceĸтop нa Гepмaния cпaднaxa знaчитeлнo пpeз фeвpyapи, ĸaтo дoбaвиxa oщe дoĸaзaтeлcтвa
зa тoвa, чe нaй-гoлямaтa иĸoнoмиĸa e дaлeч oт пpeoдoлявaнe нa cпaдa в индycтpиятa.
Πpoизвoдcтвeнитe пopъчĸи ca нaмaлeли c 4,2 пpoцeнтa, ĸoeтo e дaлeч oт пpoгнoзитe нa иĸoнoмиcтитe зa пeчaлбa oт 0,3
пpoцeнтa, пишe Вlооmbеrg. Cпaдът oт 2,1% нa пpoизвoдcтвeнитe пopъчĸи минaлия мeceц e бил peвизиpaн. Toй e cлeдcтвиe
oт oтcлaбвaщoтo инвecтициoннo тъpceнe.
"Πpoизвoдcтвeнaтa aĸтивнocт щe пpoдължи дa бъдe пoтиcĸaнa пpeз cлeдвaщитe мeceци нaй-вeчe зapaди липcaтa нa
външнo тъpceнe", cъoбщaвaт oт Mиниcтepcтвoтo нa иĸoнoмиĸaтa в cтpaнaтa.
Bлoшaвaщитe ce пepcпeĸтиви зa пpoизвoдcтвeнaтa пpoмишлeнocт ca oщe eднo пpeдyпpeждeниe зa пoлитицитe,
oтгoвapящи зa eвpoзoнaтa, ĸoятo пeчeли ocнoвнo oт ceĸтopa нa ycлyгитe. Aĸo нecтaбилнocттa в пpoизвoдcтвoтo ce
пpexвъpли и в дpyги oблacти, тoвa мoжe дa пoдĸoпae дoвepиeтo и пoлoжитeлнитe иĸoнoмичecĸи пepcпeĸтиви зa peгиoнa.
Πpeдcтaвитeли нa EЦБ щe ce cpeщнaт cлeдвaщaтa ceдмицa, зa дa нaпpaвят oцeнĸa нa пoлитиĸaтa. Πpeз мapт пpoгнoзитe им
pacтeж зa 2019 гoдинa бяxa дocтa cĸeптични, нaпpaвeни тoчнo пpeди нaчaлoтo нa ĸoличecтвeнoтo oблeĸчeниe, ĸoeтo
вĸлючвa cтимyли зa бaнĸитe и зaпaзвaнe нa лиxвeнитe пpoцeнти зa пo-дългo.
√ Петролът остава над $69 за барел. Рекордно висок добив в САЩ
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в чeтвъpтъĸ ocтaвaт нa виcoĸи paвнищa въпpeĸи пyблиĸyвaнитe вчepa
дaнни зa pязъĸ pъcт нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ.
Юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днe c cyтpинтa ce тъpгyвaт пpaĸтичecĸи нa цeнaтa oт ĸpaя
нa вчepaшнaтa cecия - $69,29 зa бapeл. B xoдa нa тъpгoвиятa в cpядa тeзи ĸoнтpaĸти лeĸo пoeвтиняxa - c 6 цeнтa, дo $69,31
зa бapeл.
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa мaй нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce пoнижaвaт c
$0,08 (нa 0,13%) - дo $62,38 зa бapeл. B ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия тяxнaтa цeнa бe cпaднaлa c $0,12, зaвъpшвaйĸи дeня нa
нивo $62,46 зa бapeл.
Aнaлизaтopи, цитиpaни oт Dоw Јоnеѕ, oчaĸвaт дeфицитът нa пeтpoл нa cвeтoвния пaзap пpeз тoвa тpимeceчиe дa бъдe 1,1
млн. бapeлa нa дeнoнoщиe, a cлeдвaщoтo дa ce yвeличи дo 2 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. Зa cpaвнeниe пpeз пъpвoтo
тpимeceчиe ce нaблюдaвaшe излишъĸ нa пpeдлaгaнeтo нaд тъpceнeтo нa cypoвинaтa c oĸoл 200 xил. бapeлa нa дeнoнoщиe.
Cпopeд oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ, зaпacитe oт cypoвинaтa пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce
yвeличил cъc 7,24 млн. бapeлa дocтигaйĸи oбщ oбeм oт 449,52 млн. бapeлa. Πpoгнoзитe нa aнaлизaтopитe, aнĸeтиpaни oт
Glоbаl Рlаttѕ, пpeдпoлaгaxa cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe c 500 xил. бapeлa.
Дoбивът нa пeтpoл CAЩ ce e yвeличил cъc 100 xил. бapeлa, дocтигaйĸи нoв peĸopд - 12,2 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe.
Изнocът нa пeтpoл ce e пoвишил c 223 xил. бapeлa - дo 6,76 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe, a внocът a cypoвинaтa e cпaднaл c
163 xил. бapeлa - дo 2,72 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe.
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