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√ Бизнесът търси 45 хил. работници 
Работодателите се включват в призива за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни 
работници, съобщиха от АИКБ. Две организации – Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) и Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха писмо до министъра на труда и социалната политика Бисер 
Петков. 
То е за повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда От (АИКБ) 
очакват специални мерки да компенсират емиграцията и да променят, поне временно и отчасти, неблагоприятните 
тенденции в пазара ни на труда. 
От (АОБР) призовават за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни работници чрез 
сключване на спогодби за обмен на работна сила със заинтересовани страни като Молдова, Украйна и Армения или по 
друг подходящ начин. 
От 1991 г. България изнася квалифицирана работна сила по различни спогодби с Германия, Швейцария, Испания, 
Великобритания, Франция и Израел. Основните сектори са в областта на транспорта, строителството, машиностроенето, 
туризма и здравеопазването. Към днешна дата тенденциите са обърнати. От нетен износител на работна сила българският 
бизнес изпитва остър недостиг на квалифицирани работници.  
Само в изброените сектори недостигът е над 45 000 специалисти. „Липсата на квалифицирани кадри се превърна в 
проблем номер едно за българския бизнес и главен, ограничаващ икономическия растеж фактор“, се изтъква в писмото. 
След задълбочено проучване на опита в различни европейски държави, българските работодатели твърдят, че България 
вече закъснява с преговорите и приемането на процедури за привличане на специалисти от трети страни. Например 
Молдова има подписани шест двустранни споразумения за трудова миграция с: Руската федерация (1993 г.), Украйна (1993 
г.), Беларус (1994 г.), Азербайджан (2005 г.), Италия (2011 г.) и Израел (2012 г.). От 2009 г. България има подписан договор 
с Молдова за социално осигуряване, който само би улеснил подписването на двустранно споразумение за обмен на 
работна сила. 
Структурата на работниците, които имат желание да работят зад граница, са предимно: – млади хора – съставени от 
икономически активното население на Молдова като с най-висок дял на мигрантите (79%) са лицата на възраст от 18 до 44 
години. – лица с квалификация – отличителен белег на миграцията от Молдова е, че значителна част от тези, които напускат 
страната, са сравнително добре образовани; 28% от всички мигранти – са завършили университети, 63% – средно 
образование или професионално/техническо образование. Броят на молдовски мигранти е около 600 000 като от тях около 
109 000 са в сезонна заетост. По сключените спогодби например, 88 000 работят в Руската федерация, 7700 – в Италия и 
т.н. Армения също има подписани няколко споразумения за износ на работна сила: – Спогодба за временна заетост на 
граждани за работа извън техните страни между Армения и Беларус от 2000 г.; – Спогодба между правителството на 
Украйна и правителството на Република Армения за работа извън границите на техните страни от 1995 г. 
Основната дестинация за емиграция от Армения през последните години е Русия. Годишно между 50 000-60 000 арменци 
започват работа в чужбина, като по-голяма част от този поток (93-97%) се насочва към Русия, САЩ, Украйна и дори към 
Турция. С Украйна България също има сключена спогодба за социално осигуряване. В началото на 2017 г. при среща между 
служебния министър на труда Гълъб Донев и представители на национално представителните организации на 
работодателите беше посочено, че има предприети стъпки към подписване на спогодба с Украйна, но към днешна дата от 
страна на МТСП не е постъпвала друга информация. 
За сравнение, други страни членки от последните вълни на приемане в ЕС отдавна сключват спогодби за приемане на 
работна сила от други страни. Например през 2009 г. Словакия сключва споразумение за наемане на висококвалифицирани 
– лекари от Украйна. От 2010 г. Словения наема висококвалифицирани работници от Босна и Херцеговина на базата на 
сключено двустранно споразумение. Чехия има споразумения и сътрудничи успешно с Украйна и Словакия. 
Полша има споразумения с Украйна и Беларус. Към днешна дата единствено България изостава от тази тенденция за 
привличане на висококвалифицирани специалисти на основата на двустранни споразумения или чрез други инструменти 
като например т.н. зелена карта. Въпреки, че законодателството на ЕС по отношение висококвалифицираните работници 
от трети страни се разви през последните години въз основа на въвеждането на Директивата за синята карта, все още 
прекомерната бюрокрация и често завишените изисквания спират нейното пълноценно прилагане. 
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Българските работодатели считат, че българското правителство в лицето на Министерство на труда и социалната политика 
следва да стартира преговори с посочените страни за привличане на висококвалифицирана работна сила в няколко насоки: 
Въвеждане на т. нар. зелена карта за привличане на имигранти от конкретни трети страни подобно на Чехия, която въвежда 
подобна карта още през 2008 г.; Карта за реинтеграция на лица с български произход, която да даде право на такива лица 
по-бързо да се реинтегрират, да се установят и да започнат да работят, подобно на опита на Полша.; Сключване на 
двустранни споразумения за обмен на работна сила с цел облекчен достъп до пазара на труда за сезонна и/или 
едногодишна заетост на чужди граждани в сектори с недостиг на квалифицирана работна ръка като машиностроене, 
електротехника, туризъм, здравеопазване и др. подобно на всички останали страни членки. Работодателите очакват от 
социалното министерство да помогнат на българската икономика да се издигне на по-конкурентоспособно ниво, целящо 
икономически растеж и конвергенция. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Капитал 
 
√ Разходите за труд нарастват с 10.1% през първото тримесечие 
България е трета в ЕС по най-голямо увеличение на средствата, които бизнесът отделя за заплата, данъци и 
осигуровки 
Средствата, които бизнесът отделя за възнаграждения, данъци и осигуровки, продължават да нарастват и през първите 
три месеца на годината. Увеличението достига 10.1% на годишна база, показват предварителните данни на Националния 
статистически институт (НСИ). Фактори, които влияят на резултата, са ръстът на минималната работна заплата от началото 
на годината, увеличението на осигуровката за фонд "Пенсии" и недостигът на хора на пазара на труда. 
Най-значително продължава да е повишението в сектора на услугите, докато разходите за работещите в хотели и 
ресторанти са с най-ниското изменение през първите три месеца. В същото време ръстът на производителността на труда 
продължава да забавя темпа си - до 2.6% на годишна база, след като отчете повишение от 2.9% през последните месеци 
на миналата година. 
България е на трето място в ЕС по ръст на разходите за труд, като първите две позиции заемат Румъния със 17.2% годишно 
изменение и Унгария с 11.7%. Големите промени могат да се обяснят с ниската база - трите държави са сред тези с най-
ниски нива разходи за труд в съюза заедно с Литва и Латвия според данните на Евростат за 2016 г. 
Имоти за всички  
Най-голям е ръстът на разходите за труд в сектор "Операции с недвижими имоти" (15.2% на годишна база). През 
предходните две тримесечия на първо място беше сектор "Култура, спорт и развлечения". Разходите за наетите в него 
отбелязваха ръст от над 20% през втората половина на миналата година. Сега обаче се забелязва драстично забавяне - до 
3.8% ръст на годишна база през първо тримесечие на 2017 г. 
Въпреки недостига на персонал в туризма бизнесът оставя разходите за труд, които заделя за наетите, практически без 
промяна - увеличението е едва 1.6% спрямо същия период на предходната година. В същото време работа има. През 
първото тримесечие на годината броят на чужденците в България е бил с близо 200 хил. повече от отчетения през същия 
период на миналата година, което е ръст от 17%. 
Раздвижване на разходите за труд има във ВиК секторът - увеличението скача до 12.3% на годишна база след осем поредни 
тримесечия, в които ръстът варираше между 1.5% и 3.5%. Значително увеличение има и при разходите на работодателите 
от сектори "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" (12.3%) и "Професионални дейности и научни изследвания" 
(13.3%). 
Най-бързо растат най-изостаналите  
Работодателите в България увеличават разноските си за труд с темпове, значително над средните в ЕС и еврозоната, които 
са съответно 1.7% и 1.5% през първото тримесечие. Причината е, че страната има да наваксва - през 2016 г. най-ниските 
разходи за труд са именно в България (4.4 евро/час). За сравнение, в Дания работодател отделя средно близо десет пъти 
повече за всеки служител (42 евро/час). Страната ни е в една група с Румъния, Унгария, Литва и Латвия, в които разходите 
за труд също са ниски. 
 
√ Sofix временно спря устрема си 
Оптимизмът на фондовата борса обаче остава 
След пет поредни сесии на възход основният индекс на фондовата борса в София се понижи с 0.16% до 686.25 пункта в 
сряда. Спадът обаче не отразяваше общото настроение на пазара, тъй като имаше и немалко акции, които се повишиха, 
както и индекси. По-широкият BGBX40 се повиши със скромните 0.13%, а BGTR30 с 0.43%. Оборотът за деня беше малко 
над 1 млн. лв. Като цяло оптимизмът на пазара остава, след като компаниите отчитат добри финансови резултати, а много 
от тях разпределиха и добър дивидент. 
От началото на годината Sofix e нагоре с около 17%. Причина за спада му в сряда бяха акциите на "Софарма", които се 
понижиха с 1.3% до 4.4 лв. За брой, но при много нисък обем – общият оборот по позицията беше малко над 6300 лв. 
Вчера стана ясно, че фармацевтичната компания вече има 96.63% от капитала на "Унифарм" след процедурата по търговото 
предложение. Общо 65 акционера с общ брой акции 1 125 021 са приели търговото предложение, съобщи 
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инвестиционният посредник "Елана трейдинг". Това дава право на компанията в тримесечен срок от крайния срок на 
търговото предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери – т.нар. Squeeze-out. 
Другите компании с понижение в основния индекс бяха Централна кооперативна банка с 2.04% надолу и свързаният с нея 
холдинг "Химимпорт" (-0.56%). Първа инвестиционна банка също беше надолу – след като удариха рекордните за годината 
6 лв. в началото на май, акциите й тръгнаха надолу. В сряда се търгуваха за 5.479 лв. за брой, или понижение с 0.16%. 
Компанията обаче остава лидер по пазарна капитализация с малко над 600 млн. лв. пред "Софарма", която е с 593 млн. лв. 
Най-печелившата компания в индекса в сряда беше "Албена". Акциите на курорта се повишиха с 3.9% до 66.5 лв. за брой, 
но отново при нисък оборот – едва 80 хил. лв. Най-голям оборот имаше при производителя на акумулатори "Монбат". След 
сделки за 461 хил. лв. акциите му се повишиха с 0.17% до 11.54 лв. 
Продължава поскъпването при акциите на "Корадо България". Производителя на радиатори подобрява доста финансовите 
си резултати през последните години и това започна да се отразява върху цените на акциите му. Освен това наскоро 
мажоритарният собственик на компанията даде заявка, че ще увеличи ликвидността чрез по-голям свободно търгуем обем 
книжа чрез борсов сплит и увеличение на капитала. В сряда акциите поскъпнаха с 4.6% до 9 лв. за брой. 
Строителният "Трейс груп холд" също поскъпна – с 3.23%, въпреки че КФН забрани на акционерите да решават за 
разпределение на дивидент. 
 
В. Дума 
 
√ Министрите приеха нова Наредба за ТЕЛК  
Правителството прие на вчерашното си заседание нова Наредба за медицинската експертиза. Причината е свързана със 
съдебното оспорване на действащата, при което ВАС установи нарушение на административно-производствените правила 
при изработването им.  
С документа се цели създаване на правна регламентация на принципите и критериите на медицинската експертиза за 
определяне на наличието на временна или трайна неработоспособност и на реда за нейното извършване. Това ще осигури 
уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза в цялата страна, аргументират се от правителствената 
прессслужба.  
Преди време обаче експертите от Центъра за защита на правата в здравеопазването коментираха, че това всъщност е 
старата наредба и единственото различно са изречението "Приема Наредба за медицинската експертиза" и 
заключителната разпоредба "Отменя Наредба за медицинската експертиза". От ЦЗПЗ коментират, че към датата на 
публикуване на проекта на новата наредба на Портала за обществени консултации (6 април 2017 г.) старата е в сила. "Има 
образувано производство пред ВАС, но то е висящо. В МЗ очевидно са знаели какво ще е решението на съда, затова са се 
подготвили, когато това решение излезе и съдът отмени действащата наредба, МС светкавично да публикува същата 
наредба в Държавен вестник. Старата наредба е в сила и на 6 май, когато изтича срокът за обществено обсъждане. На 19 
май ВАС обнародва в ДВ решението си, но не отменя цялата наредба, както очакват от МЗ, а само няколко текста, касаещи 
срока на трайната неработоспособност и начина на определяне на процента при множествена увреда." На практика 
методиката, по която ще се изчислява процентът на трудоспособност, не се променя, преформулирани са само текстовете, 
заради които наредбата падна в съда, обясняват от ЦЗПЗ. 
 
Investor.bg 
 
√ Мерките за насърчаване на инвестициите буксуват 
До понеделник министрите трябва да са готови със справка за предоставяните от техните ведомства услуги и 
изискваните документи, за да се прецени кои да отпаднат 
Една година след като беше приет плана за подобряване на инвестиционната среда в България, само 48% от общо 118 
мерки са изпълнени. 
Това става ясно от приетия днес отчет за изпълнението на Плана за действие на мерките за подобряване на 
инвестиционната среда, съобщиха от правителствената информационна служба. 
За да се справи с проблема, кабинетът дава на финансовия министър Владислав Горанов срок от два месеца да изготви 
критичен анализ на причините за неизпълнението на планираните мерки. 
Също така кабинетът реши да възобнови работата на работните групи по основните проблемни области пред 
инвестициите, а целта е да предложат допълнителни мерки за подобряване на инвестиционната среда в страната. 
Една година след одобрението на Плана за действие  изпълнението на 16 от включените в него мерки изобщо не е 
започнало, което е ясен знак за наличието на проблем, казва се в съобщението на Министерския съвет. 
По време на служебното правителство е отчетен нулев напредък, но според действащите министри политическата 
ситуация по това време е само частично обяснение за този резултат. 
Според кабинета все пак са направени промени в редица подзаконови нормативни актове, разширен е и делът на 
електрооните услуги. 
В резултат на изпълнените мерки е постигнато подобряване на инвестиционната среда, но въпреки това е налице 
значителен потенциал за постигане на още по-добри резултати, твърдят от Министерски съвет. 
От стенограмата от днешното заседание на правителството става ясно, че премиерът Бойко Борисов е възложил на 
министрите до понеделник да са готови с информация за предоставяните от техните ведомства услуги и изискваните за 
това документи. 
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Справката трябва да съдържа информация кои събирани от гражданите документи са ненужни и съответната 
администрация да спре събирането им. 
„Самите ние си даваме сметка, че това е реална реформа и тя затова не се е случвала, защото трябва да се преодолява 
огромна съпротива на чиновници, администрация, включително и корупционни схеми по маса звена – нещо, с което ние 
сме свикнали като народ, но ние трябва това да го поправим. Роптаем, ядосваме се, нервираме се и то не се случва. Този 
път ще се случи“, коментира премиерът. 
На днешното си заседание кабинетът реши и да направи законови промени, с които се въвежда служебен обмен на данни 
между администрациите по отношение на 12 удостоверителни документа, за които вече съществува техническа 
възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани – автоматизирано или полуавтоматизирано, по 
електронен път. 
„През септември 12 документа на хартия ще отпаднат при искане на услуга от администрацията, а чиновниците ще могат 
да си взимат автоматично данните от 8 регистъра на различни ведомства по електронен път“. Това съобщи вицепремиерът 
Томислав Дончев след края на правителственото заседание днес, цитиран от БТА. 
Преди седмица пък премиерът Бойко Борисов свика среща в Министерски съвет с администрацията и общините, на която 
бяха набелязани мерки за справяне с тромавите и бавни процедури. Тогава той обеща, че съвсем скоро ще отпадне 
например издаването на хартия на свидетелство за съдимост. 
„Борбата с излишния бюрократичен товар се води на няколко фронта, ако използваме арменска терминология. На първо 
място търсим и идентифицираме звената и администрации, където административното обслужване е излишно 
затормозено и забавено. Опитваме се да оптимизираме процесите там – да бъдат по-кратки, по-достъпни, по-евтини. Но 
голямата битка всъщност е електронизацията на процесите“, обяви още Томислав Дончев пред журналистите. 
А въпросните удостоверения, които от есента ще си обменят чиновниците при нужда, са:  
- удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията; 
- удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, 
издавано от Агенцията по вписванията; 
- удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, 
издавано от Агенцията по вписванията; 
- удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията; 
- удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, 
издавано от Агенция „Митници“; 
- удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация; 
- удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация; 
- удостоверение за брак, издавано от общинска администрация; 
- удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите; 
- удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт; 
- удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт; 
- удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за 
информация и документация. 
До средата на август трябва да бъдат изготвени нормативните актове, чрез които ще се отстранят идентифицираните 
пречки за изпълнението на Закона за електронното управление и ще се премахне възможността на администрациите да 
изискват от гражданите въпросните удостоверения на хартиен носител, поясниха още от правителствената 
информационна служба. 
На следващ етап този подход ще бъде приложен по отношение на всички останали удостоверителни документи, като за 
целта администрациите постепенно ще бъдат присъединявани към централния компонент за служебен обмен на данни и 
информация (RegiX), поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, се казва още в съобщението. 
 
√ България подкрепя идеята за единна европейска отбрана 
Бойко Борисов ще настоява за "всеобхватни мерки" в областта на миграцията 
България ще подкрепи задълбочаването на интеграционните процеси в областта на европейската отбрана, става ясно от 
позицията, която ще защитава премиерът Бойко Борисов по време на Европейския съвет на 22 и 23 юни. Позицията на 
страната ни беше одобрена по време на заседанието на министрите, посочват от правителствената пресслужба. 
Идеята за обща европейска политика в областта на отбраната се зароди преди години, но реализацията ѝ изглежда по-
близка днес – след идването на власт на Доналд Тръмп и началото на процедурата по Brexit. Американският президент 
нарече НАТО „отживелица“ дни преди да застане начело на САЩ. 
Месеци по-късно той потвърди участието на страната си в клаузата за общата отбрана, но в Европа вече започнаха да 
обмислят своите общи действия в този сектор. Доскоро Великобритания беше страната, която се противопоставяше на 
обща политика в областта на отбраната, но очакванията са, че след две години Лондон вече няма да бъде част от 
общността. 
Освен общата отбрана европейските лидери ще дискутират темата за миграцията, както и Парижкото споразумение за 
опазване на околната среда. Като външна граница България настоява, че т.нар. „държави на първа линия“ трябва да 
разполагат с цялата налична информация за влизащите в общността лица. 
София настоява и за прилагане на „всеобхватен набор от мерки“ в областта на миграцията и защитата на външните граници. 
Сред тях са прилагането на споразумението с Турция, подписване на реадмисионни споразумения с трети страни и 
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изпълнение на Партньорската програма за сътрудничество с трети страни, включително и разширяване на географския ѝ 
обхват. 
По време на срещата на държавните лидери на ЕС ще има и заседание във формат ЕС 27, тоест без участието на 
Великобритания. На него ще бъде разгледан напредъкът по водените преговори за Brexit. 
България ще бъде представена на срещата от премиера Бойко Борисов. Той ще участва и в официалната презентация на 
следващата „тройка“ ротационни председатели на ЕС – Естония, България и Австрия. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Хвалби от Брюксел: България с видими усилия в борбата с корупцията 
Еврокомисарят по правосъдието с ексклузивно интервю за Bulgaria ON AIR 
България полага видими усилия в борбата с корупцията. Това коментира в ексклузивно интервю за Bulgaria ON AIR 
еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова и уточни, че страната ни и Румъния се справят не по-малко добре от другите 
страни-членки. 
Юрова даде заявка, че ще подкрепя активно властите в София по време на българското председателство на ЕС. 
"За България виждам прогрес и той е отразен в доклада за 2017 г. Бихме искали реформите да са по-постоянни, резултатите 
да са ежедневни. Да бъде постигнато повече в областта на гражданското правосъдие и администрацията. Това са 
конкретните неща, които искаме да видим и които обсъдих с правосъдния ви министър Цецка Цачева", коментира Юрова 
в интервю пред Мартина Ганчева. 
Цялото интервю на Bulgaria ON AIR с еврокомисаря по правосъдието гледайте утре в "България сутрин". 
 
В. Труд 
 
√ Минималната пенсия нагоре с 11,5%  
От есента сумата нараства на 200 лева, двуетапното увеличение излиза 100 млн. лв 
Парламентът прие минималната пенсия за стаж и възраст да нарасне с 11,5% от 1 юли, като от сегашните 161,38 лева да 
достигне ниво от 180 лева. От 1 октомври долният праг на парите ще се вдигне с нови 11,1% и ще стане 200 лева. 
Тези промени депутатите гласуваха с пълно единодушие като с общо 187 гласа приеха на първо четене Законопроект за 
изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., внесен от Министерски съвет. 
Очаква се другата седмица парламентът окончателно да приеме предложенията на второ четене, за които след изборите 
се разбраха коалиционните партньори ГЕРБ и Обединени патриоти. 
В резултат от промените със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова 
дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст. В това число влизат пенсиите за 
инвалидност поради общо заболяване, тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и 
наследствените пенсии. 
Според направените разчети всички пенсии, които след преизчисляването от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година 
осигурителен стаж ще останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат 
приравнени към новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст на 180 лева броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 000, или около 31,5% 
от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. След втората стъпка общо около 800 хил. пенсионери 
ще получат увеличение, показват разчетите на социалния министър Бисер Петков. 
Сметките на правителството сочат, че необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални 
размери са 8,8 млн. лв. месечно, а втората стъпка с вдигането на минималната пенсия на 200 лева от 1 октомври ще струва 
на хазната 14,7 млн. лв. месечно. От финансовото министерството на няколко пъти уточниха, че няма да се наложи 
актуализация на бюджета. По техни сметки общата сума за двуетапното увеличение на минималната пенсия за 
осигурителен стаж и възраст за тази година е около 100 млн. лв., а за догодина трябва да се набавят допълнителни 280 
млн. лв. 
Още преди предложенията за минималната пенсия да влязат за гласуване в Народното събрание се чуха не малко 
експертни мнения, че политическата намеса в осигурителната система ще доведе до срив в доверието на хората, които се 
осигуряват. 
“Зачитаме и подкрепяме принципа на равнопоставеност, заложен като основен в Кодекса за социално осигуряване и 
считаме, че не следва по никой начин да има изравняване на пенсии за хората с различен осигурителен принос”, заяви от 
парламентарната трибуна червеният депутат Георги Гьоков по време на дебатите. От ДПС също подкрепиха промените, но 
призоваха да се търсят възможности, които не водят до увеличаване на дефицита в системата, който за поредна година е 
близо 5 млрд. лв. На ниво обсъждане в социална комисия в НС синдикатите от КНСБ изразиха принципната си позиция, че 
увеличението на минималната пенсия изправя осигурителната система пред сериозен проблем, защото част от 
пенсионерите получават увеличение от близо 23%, а всички останали почти нищо. Според профсъюзите това няма да 
стимулира работещите да се осигуряват върху истинските си доходи. 
Социалните пари за старост стават близо 121 лева 
Правителството определи новия размер от другия месец 
Правителството определи нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли тя ще нарасне от сегашните 118,14 лв. на 
120,98 лв., съобщиха от Министерски съвет вчера. Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани 
с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са 
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пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат 
и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. 
Право на социална пенсия имат хората, които са навършили 70 години, но не получават пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. Друго условие е доходът на член от домакинството им да е под гарантирания минимален доход, установен за 
страната през последните 12 месеца. За 2016 година той е 65 лева. С тази промяна ще се увеличи размерът на парите на 
около 143 000 социални пенсии. 
Пак от 1 юли 2017 година ще бъдат индексирани всички пенсии в страната заради промени в Кодекса за социално 
осигуряване. Правилото включва осъвременяване всяка година по т.нар. швейцарско правило с 1/2 от инфлацията и 50% 
от ръста на средния осигурителен доход. То се запазва, но механизмът на индексиране се променя и ще става чрез 
преизчисляване на пенсиите с по-висока тежест на осигурителния стаж. Този начин ще се прилага, докато тежестта на 
година стаж стигне от 1,1 до 1,5%, но индексацията на парите на възрастните ще е с миналогодишния коефициент от 2,4%. 
Таванът на пенсиите остава в старите размери и в това отношение управляващите не предвиждат промени. В момента той 
е 910 лв. Средната пенсия в страната от другия месец трябва да достигне 341,57 лв. 
Хасан Адемов, председател на социалната комисия в НС: Системата е в тежко положение 
Подкрепяме всякакви усилия за търсене на възможности за увеличение на пенсиите, но те трябва да бъдат използвани по 
начин, по който да не увеличаваме дефицита. Това каза народният представител от ДПС Хасан Адемов, който е 
председател на социалната комисия в парламента. “От НС в момента пишем чек на министъра на финансите и казваме: г-
н министър, съобразете се с решението на парламента и предвидете 510 млн. лева за следващата година, необвързани с 
осигурителни вноски”, коментира той. 
“Това, което правим през всички години на прехода е, че през пенсионната система решаваме проблемите на социалната 
политика, което не е най- добрият подход”, посочи Адемов. Според него пенсионната система се поставя в тежко 
положение, “в условия на тежък дефицит, само защото се опитваме през нея да решим всички останали проблеми”. 
Адемов призова да се разделят пенсиите от социалното подпомагане. “Как може да стане това – доходът на хората с 
минимални пенсии може да бъде допълнен от специализиран фонд, както се прави в други страни”, уточни той. 
Отзиви 
Йордан Христосков, дългогодишен управител на НОИ: Доверието се подкопава 
Няма логика да се правят кръпки на парче, но явно това се случва. Истината е, че се дискредитира целият пенсионен модел. 
Трябва всички пенсии да се вдигнат пропорционално, като се запазят съотношенията в системата. Не може да се бърка 
пенсионната система с тази на социалното подпомагане. Имайте впредвид, че не всички хора, които ще получат 
увеличение, са с минимален доход. Доверието ще се подкопава, още повече, че очакванията на обществото за бързи 
решения се повишават. 
Калоян Стайков, ИПИ: Това е висша форма на популизъм 
Всички механични намеси в осигурителната система не са обективни и могат да бъдат опасни, защото хората, които не се 
осигуряват или не работят, започват да разчитат на това, че политиците в един момент ще се намесят и ще им решат 
проблемите. За всички е ясно, че се губи доверието в осигурителната система, както и справедливостта между 
осигуряващите. Да вдигнеш парите само на една група хора, които не са допринесли съществено за бюджета на държавата 
е висша форма на популизъм, който не почива на здрава икономическа логика. Така се зачеркват стимулите за осигуряване. 
Няма баланс, всичко се прави на принципа проба – грешка. 
 
News.bg 
 
√ Цените на имотите в София се стабилизират 
Цените на имотите остават приблизително стабилни, посочиха от Национално сдружение недвижими имоти. На база 
първото тримесечие се очаква ръстът на цените на имотите да бъде между 4 и 8%. 
От сдружението категорично отхвърлиха и идеята, че в България съществува балон на имотния пазар. За застопоряването 
на ръста на цените ще е отговорен и пазарът на имоти ново строителство от инвеститори, пишат от money.bg. 
Независимо от стабилната цена, купуването на жилище остава добра инвестиция твърди Александър Бочев, член на 
Управителния съвет на Националното сдружение, като изтъква рекордно ниските лихви по депозити. Покупката на имот 
би носила около 5-6% доходност годишно, а същевременно инвестицията остава сравнително сигурна. Приблизително 
такава печалба може да се очаква от имоти в столичните квартали "Младост", "Люлин" и "Лозенец", даването под наем на 
офис пък би носило между 6 и 8%. 
Новото строителство в София за първото тримесечие на 2017 г. е със 7,34% повече от периода през 2016 г. Средните цени 
в столицата се движат между 900 и 1 500 евро на кв. м. в центъра и между 700 и 900 евро в жилищните комплекси като 
"Люлин" и "Младост". 
Броят на сделки намалява, в Пловдив спадът е с 2.8%, 16. 4% в Стара Загора и близо с една трета в Русе. Във Варна спадът 
е с 1%, но новото строителство се е увеличило с 28%. Бургас има 29% спад на сделките и повишено търсене, но таванът на 
цените е достигнат. Само в Несебър е записан ръст от 3%. 
 
В. Стандарт 
 
√ Синьото гориво поскъпва с 1,91% 
Гадът поскъпва с от 1,91% от 1 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди искането на „Булгаргаз" 
за повишаване на цената на синьото гориво. Според искането на газовата компания през третото тримесечие природният 
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газ трябва да се продава за 370,21 лв. за 1000 куб. метра (без акцизи, ДДС и такса за пренос). Това е повишение от 1,91% 
спрямо сега действащата цена. Таксата за пренос е 19,73 лева за 1000 куб. метра. 
Цената за "Овергаз Мрежи" е с 4,24 лв. по-висока, тъй като дружеството не направи заявка в определения от "Булгаргаз" 
срок за годишна доставка. Дружествата трябва да заявят количествата газ, които ще купуват от "Булгаргаз", до края на 
август предходната година. По този начин компанията може да преговаря за по-благоприятни условия в търговете за 
разпределяне на капацитет. 
„Булгаргаз" мотивира повишаването на цената на газа с поскъпването на алтернативните горива. Компанията е посочила, 
че от септември 2016 г. до май 2017 г. мазутът е поскъпнал със 17,48%, а газьолът – с малко над 8%. Влияние на цената 
оказва и валутният курс, като през периода стойността на щатския долар е намаляла с 2,8%. 
 
В. Сега 
 
√ НЗОК ще задължи лекарите да изписват евтини лекарства със закон 
Касата отново иска да прекратява договор с болница, преди да има решение на съда 
В опитите си да ограничи непрестанните преразходи за лекарства здравната каса предложи поредната порция мерки, 
част от които напълно безсмислени. НЗОК ще предложи промяна в Закона за здравното осигуряване, с която лекарите да 
предписват най-евтиния медикамент от тези, които поема касата. Предложението, прието от надзорния съвет, е в закона 
да пише, че лекарите "предписват лекарствен продукт с по-голяма разходна ефективност за НЗОК, когато в конкретния 
случай са налице терапевтични алтернативи, лекарствените продукти са с еднакви или сходни терапевтични показания, 
информацията за които е съществена за правилното прилагане на продукт". Текст за санкции или поощрения за спазване 
на новото изискване няма.  
Идеята е лекарите да избират най-евтиното между различни лекарства, които могат да се прилагат за дадено заболяване. 
От касата признаха, че няма как да накарат медиците задължително да избират най-ниската цена, още повече че при 
различните пациенти едно и също лекарство може да има различен ефект. Като се има предвид и че списъкът на 
препаратите, поемани от касата, се актуализира на всеки две седмици, е малко вероятно лекарите да следят дали не се е 
появила по-евтина алтернатива и да спазват новия законов текст. 
Друга мярка, която тепърва ще предложи надзорният съвет, е централизираното договаряне на онколекарствата в 
болниците. "Единият вариант е лекарствата да бъдат договаряни централно от Министерството на здравеопазването, 
другият е да продължи досегашната практика с отстъпките", обясни шефът на НС Кирил Ананиев. Ако се реши 
онкомедикаментите да се поръчват от МЗ, това ще е връщане към системата допреди няколко години, която беше 
отменена, а лекарствата - прехвърлени към касата, защото водеше до постоянни липси на препаратите. 
Здравната каса ще предложи и промяна, която вече веднъж не беше приета заради бурния отпор на лекарския съюз и 
болниците. За втори път НЗОК ще опита да прокара текст, според който договорът на лечебно заведение може да бъде 
прекратен, преди да има становище на съда, ако болницата обжалва. "Когато има нарушение по дадена клинична пътека, 
ние прекратяваме договора по клиничната пътека. Когато обаче стане повторно нарушение, тогава прекратяваме договора 
с болницата, като в първия случай правомощието е на управителя, а когато става въпрос за прекратяване на договора с 
болницата, въпросът ще се решава от надзорния съвет", обясни Ананиев. "Ако болницата обжалва в съда, ние си 
прекратяваме договора, защото сме констатирали конкретно нарушение - неизвършена дейност, но платени разходи", 
даде пример той. 
ДРУГИ СТАРИ 
Пациентите, които постъпват за лечение в болница, ще бъдат регистрирани с лична карта, реши надзорният съвет. По този 
начин се влизаше в болница, преди да се въведе системата за пръстова идентификация, която беше отменена от съда. 
След решението на ВАС пациентите пак бяха приемани срещу показване на лична карта, но болниците нямаха задължение 
да я регистрират през електронен четец. 
 
Money.bg 
 
√ Mapия Гaбpиeл пoлyчи пъpвoтo вaжнo "дa" зa ĸaндидaтypaтa cи зa eвpoĸoмиcap 
Koopдинaтopитe нa гpyпи в Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт ca дaли cвoeтo "дa" зa ĸaндидaтypaтa нa Mapия Гaбpиeл зa 
eвpoĸoмиcap. Πo вpeмe нa зaceдaниeтo нa пpeдcтaвитeлитe oт ĸoмиcиитe пo пpoмишлeнocт и пo ĸyлтypa e oдoбpeнo 
пиcмo, ĸoeтo пpeпopъчвa ĸaндидaтypaтa нa бългapĸaтa дa бъдe пoдĸpeпeнa oт EΠ нa плeнapнoтo зaceдaниe, ĸoeтo щe ce 
пpoвeдe пpeз юли. 
Tя e пoлyчилa пoлoжитeлнa oцeнĸa зa вчepaшнoтo ѝ пpeдcтaвянe нa пyбличнoтo изcлyшвaнe пo pecopa "цифpoвa 
иĸoнoмиĸa и цифpoвo oбщecтвo" oт вcичĸи пapлaмeнтapни гpyпи. 
Koмиcии нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт изcлyшaxa бългapcĸия eвpoдeпyтaт Mapия Гaбpиeл зa ĸoмиcap пo въпpocитe нa 
цифpoвaтa иĸoнoмиĸa вчepa, ĸaтo пpeдcтaвянeтo пpoдължи oĸoлo двa чaca и пoлoвинa. 
Гaбpиeл, ĸoятo бeшe нoминиpaнa oт пpeдceдaтeля нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия зa ĸoмиcap c pecop цифpoвa иĸoнoмиĸa и 
цифpoвo oбщecтвo, бeшe изcлyшвaнa oт няĸoлĸo пapлaмeнтapни ĸoмиcии c цeл oцeнявaнe нa нeйнaтa cпocoбнocт дa зaeмa 
тaзи пoзиция. 
"Kлючoвaтa дyмa e пpиopитeт. Moят e дa нaпpaвя тaĸa, чe дa имa пълнo пpилaгaнe нa пoлитиĸитe и инициaтивитe, ĸoитo ca 
пpиeти дo мoмeнтa", зaяви Гaбpиeл във вcтъпитeлнoтo cи cлoвo, ĸoeтo пpoдължи oĸoлo 15 минyти. "Hитo eдин oтpacъл нe 
мoжe дa минe бeз цифpoвизaция", ĸaзa oщe Гaбpиeл пo вpeмe нa изcлyшвaнeтo и дoпълни: "Щe paбoтя c вcичĸи 
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eвpoĸoмиcapи, eвpoдeпyтaти и c вcичĸи зaинтepecoвaни cтpaни зa пocтигaнe нa ĸoнceнcyc, ĸoйтo дa e мaĸcимaлнo 
пpиoбщaвaщ.". 
Kaндидaтът зa eвpoĸoмиcap зaceгнa и въпpocът c aвтoмaтизaциятa и eфeĸтa й въpxy пaзapa нa тpyдa: "Πpeдcтoи eднa 
peвoлюция, cвъpзaнa cъc зaгyбa нa paбoтни мecтa, c aдaптиpaнe нa бизнecитe и дpyжecтвaтa, c тoвa дaли имa paвни 
възмoжнocти в oбyчeниeтo, пpи зaплaщaнeтo, ĸaĸтo и дa имa пo-гoлямa eфeĸтивнocт.". 
Eвpoдeпyтaтът ĸaзa, чe пpoгpaмaтa й вĸлючвa ycпeшнo пpилaгaнe нa пpиeтитe oт 2015 г. инcтpyмeнти в oблacттa нa 
цифpoвaтa иĸoнoмиĸa oт cpeднocpoчeн плaн, вĸлючитeлнo пpeмaxвaнe нa тaĸcитe зa poyминг, въпpoca зa aвтopcĸитe пpaвa 
в EC и дpyги. 
Бългapcĸият пoлитиĸ зaяви oщe, чe щe нaблeгнe и нa ĸибepcигypнocттa и cтaндapтитe зa ĸибepcигypнocт. Щe paбoтя зa 
oпaзвaнe нa дaннитe нa eвpoпeйцитe oт чyжди oчи и дa тeĸaт бeзпpeпятcтвeнo в EC, дocтъпнocт дo дaнни oт нeличeн 
xapaĸтep, пoяcни ĸaндидaтът. 
Гaбpиeл изтъĸнa, чe щe пpидaдe знaчимocт нa цифpoвaтa инфopмaция, щe paбoти зa интepecитe нa гpaждaнитe и бизнeca 
дa ce възпoлзвaт oт цифpoвoтo нoвaтopcтвo. 
 
В. Монитор 
 
√ България е решена да довърши магистрала "Струма" 
С европейско или с национално финансиране, държавата е длъжна да довърши магистрала "Струма". Това заяви 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Брюксел. Той коментира темата на 
съвместна пресконференция с министрите на туризма Николина Ангелкова и на околната среда и водите Нено Димов след 
срещите им в Европейската комисия, посветени на проекта. 
Магистралата е важен проект от гледна точка на туризма и околната среда, посочи Ангелкова. Запознахме ЕК с напредъка 
по проекта, уверихме ги, че ще бъдат прозрачно информирани, че ще бъдат чути всички предложения и коментари на 
съответните страни, добави тя. По нейните думи представителите на ЕК подкрепят желанието на правителството проектът 
да приключи в рамките на сегашния бюджет на ЕС. 
По думите на министър Нанков, магистралата трябва да бъде готова до края на 2023 г., иначе страната ни "губи" средства. 
Той отбеляза, че при подобно развитие средствата може да бъдат насочени към проекти в Северна България. По неговите 
думи песимистичният вариант е строежът на новите участъци да започне през 2019 г. 
Нанков определи проекта като геостратегически, като наднационален приоритет и част от коридор 4, който преминава 
само през държави от ЕС. От страна на ЕК не съществуват препятствия, по-скоро могат да бъдат породени от обжалването 
на екологичните процедури. Това е районът в страната с най-висока сеизмична активност, добави Нанков. Той посочи, че 
всички заинтересовани страни, местната общност, неправителственият сектор, ще бъдат включени в обсъждането и 
взимането на съответното решение. Нашето желание е през октомври да има одобрение, това е най-тежкият участък от 
двайсетина километра от националната пътна мрежа, посочи Нанков. 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че вариантите за строеж защитават всички видове живот в 
района, включително човешкия. Той съобщи, че е постъпила е документацията за оценка на въздействието на проекта и 
процедурата по оценка е започнала. Димов добави, че за да има възможно най-голяма защита на биоразнообразието, е 
определен срок от около два месеца за обсъждането на възможно най-широка основа. 
До април месец 2019 г. трябва да има издадено разрешение за строеж и избран изпълнител за Лот 3.2 на АМ „Струма“. 
Това предвижда песимистичният вариант за реализация на проекта, съобщи още министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков в Брюксел. 
 
Econ.bg 
 
√ Парламентарната криза във Франция и спадът на петролните цени оказват натиск върху европейските борси 
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,6% след вчерашна загуба с 0,7% 
Европейските акции се намират под натиск от продажби за втора поредна сесия на търговия в резултат на спад на 
петролните цени към нови 7-месечни дъна и новината за първа управленска криза във Франция, след като трима министри 
на ключов съюзник на президента Еманюел Макрон напуснаха правителството.  
Излизането на центристката партия МоДем от управляваща коалиция във Франция означава, че парламентарното 
мнозинство на Макрон се сви само в рамките на три дни след изборите до 308 депутатски места, тъй като досегашният 
съюзник в лицето на МоДем на Франсоа Байру разполага с 42 депутата в Националната Асамблея. Въпреки че партията на 
френския президент продължава да разполага с пълно мнозинство в 577 местния парламент, новината за разпада на 
управляваща коалиция провокира спад на основният фондов индекс на борсата в Париж CAC40 с близо един процент.  
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,6% след вчерашна загуба с 0,7%, като и днес негативно 
влияние върху търговията на стария континент оказва спада на петролните цени към 7-месечни дъна, водещ до продажби 
на акции на енергийните компании.  
Индексът European oil and gas stocks се понижава с 0,4%, докато акциите на петролни компании като Statoil ASA, Tullow Oil 
PLC, Total SA, Petrofac Ltd. и Saipem SpA се понижават с между 0,3% и 1,73%. Немският фондов индекс DAX губи 0,57% от 
стойността си, испанският Ibex-35 се понижава с 0,73%, а италианският MIB - с 0,11%, докато британският индекс FTSE100 
се понижава с 0,26% преди очакваната по-късно днес реч на кралица Елизабет Втора с която официално стартира новия 
парламент на страната.  
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В речта си тя би трябвало да представи основните контури на управленската програмата на новото британско правителство, 
но на този етап все още няма окончателно споразумение за коалиция между Консервативната партия на премиера Тереза 
Мей и северноирландската Демократична юнионистка партия.  
Предупреждения за печалбите на големият британски кредитор Provident Financial пък провокират солиден спад на 
неговите акции с близо 20 на сто, което се отразява негативно на целия европейски финансов, банкова и застрахователен 
сектор. Така например акциите на френските банки Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas падат с между 1,9% и 
2,4%, докато акциите на немските Deutsche Bank and Commerzbank с между 1,5% и 1,7%.  
Солиден спад с 3,3% бележат и акциите на KBC, след като белгийската банка обяви, че нейното ново ниво на капиталова 
адекватност е на ниво от 16,6%. 
 
Profit.bg 
 
√ Акциите в Азия поскъпват след вчерашния спад в цените на петрола 
Цените на акциите в Азия поскъпнаха днес на фона на неуспешните опити на цената на петрола да се отдалечи от 10-
месечното дъно достигнато вчера на фона на опасенията за свръхпредлагане и намаляващо търсене на пазара. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.3% днес. 
Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0.1%, като акциите на производителя на въздушни възглавници за автомобили 
Takata Corp се обезцениха с 50%, след като търговията с тях бе подновена за първи път, след като миналата седмица се 
появи информация, че компанията се готви да обяви фалит. 
Южнокорейският KOSPI добави 0.2% към стойността си, докато основният австралийски индекс скочи с 0.6%. 
Основният китайски индекс CSI300 днес бележи ръст от 0.4%, докато хонконгският Hang Seng остава без промяна. Цените 
на суровия петрол се отдалечиха минимално от многомесечните дъна, до които паднаха вчера. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 0.1%, или 5 цента, до 42.58 долара за барел. Фючърсите затвориха с понижение от 
1.6% вчера след като докоснаха най-ниското си ниво от август. 
Цената на петрола от сорта брент нарасна с по-малко от 0.1%, или 3 цента до 44.85 долара за барел. Брентът затвори със 
спад от 2.6% вчера, след като падна до седеммесечно дъно. 
Последвалият спад в цените на акциите на петролните компании засегна индексите в Европа и на Уолстрийт. Британският 
FTSE, германският DAX и френският CAC 40 затвориха с понижения от между 0.3 и 0.4% вчера. 
Щатският Dow Jones Industrial Average изгуби 0.3%, докато S&P 500 отчете лек ръст. Технологичният Nasdaq добави 0.7% 
към стойността си, подкрепен от ръста в цените на някои биотехнологични компании. 
Доларът поевтинява днес губейки 0.3% спрямо йената до 111.03. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи до 
97.502 пункта, увеличавайки вчерашната си загуба в размер на 0.2%. 
Новозеландският долар поскъпна с 0.4% до 0.7248 щатски долара, след като Централната банка на Нова Зеландия остави 
основната си лихва без промяна. 
Британският паунд отчита леко поевтиняване до 1.267 спрямо долара, след като вчера поскъпна с 0.3% на фона изказването 
на старши икономиста на Централната банка на Англия, че вероятно би гласувал за вдигане на лихвите през тази година. 
Досега той до голяма степен подкрепяше запазването на ниско ниво на лихвите. 
Еврото се търгува без промяна на ниво от 1.117 спрямо долара, запазвайки ръста си от 0.3% от вчера. По-слабият долар 
подкрепи златото, което се оскъпи с 0.6% до 1 252.60 долара за тройунция. 
 


