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Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 

Bulgaria On Air 
 
√ Болнични на час, заплати на час... Справедливи ли са новите правила? 
Бившият депутат и политолог доц. Минчо Христов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев пред Bulgaria ON AIR 
"Повечето от хората не разбират за какво става дума. Когато някой се разболее и боледува 5 работни дни, му се плащат 5 
дни болнични и той получава същия доход за месеца. Ако, обаче боледува от сряда до неделя, получава обезщетение само 
за работните дни от сряда до петък", обясни Васил Велев в студиото на Bulgaria ON AIR.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал поясни, че в новата наредба работи същият принцип.  
"При сумираното изчисляване на работното време, когато човек отсъства поради заболяване, е правилно да бъде 
компенсиран за времето, в което трябва да работи", добави той.  
Велев отрече, че синдикатите имат контрааргументи, като според него става дума за неразбиране.  
"В някои от случаите работникът ще бъде ощетен, но колкото е трябвало да работи иначе, толкова му се изплаща и когато 
боледува. У нас болничните се планират, постоянно растат. Средно всеки българин отсъства по 8 дни поради болест от 
работа годишно. В ЕС ако се стигне до 6 дни, това вече означава "червена светлина", бе категоричен Васил Велев.  
Според доц. Минчо Христов, обаче, това ще "намали" хората които се разболяват. Бившият депутат даде пример с 
недобросъвестни работодатели, които желаят служителите им да работят максимално дълго без необходимото 
заплащане.  
Минчо Христов напомни, че в ЕС няма нито една страна с такова ниско заплащане на труда и цитира данни от изследване 
на Евростат, според което производителността на труда в България е 50%. 
Васил Велев обаче бе на мнение, че в България се плаща повече, отколкото се изработва и добави, че всяка година 
заплащането на труда расте с над 10%.  
Според Христов, проблемът не е в почасовото изплащане на болничните, а в идеята за почасово изплащане на заплатите. 
"В един месец работните часове са 168 часа, но те не са разпределени равномерно. Не трябва да се създават условия да 
печелят измамниците за сметка на добросъвестните", заяви Велев.  
"Щом ще плащате по часове дайте минимална ставка за час и на хората да се плаща почасово", предложи бившият депутат. 
Основният проблем са изключително ниските доходи, пенсии и заплати. В Сърбия и Румъния минималната пенсия е 400 
лв., а тук - 207 лв.", продължи той. 
"България е на добро средноевропейско равнище при компенсациите. Обсъждането на болничните няма да има - там 
нещата са прости и ясни, който защитава измамниците настоява за обсъждане", завърши председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
 
Novini.bg 
 
√ У нас болничните са над средното равнище за Европа 
У нас болничните са над средното равнище за Европа, има масови злоупотреби и на практика се създават такива условия, 
при които да печелят измамните и мързеливите, а не съвестните и работливите. 
Това заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев в сутрешния блок на Bulgaria on air по повод последната проведена 
тристранна срещу между държавата, синдикатите и работодателите. 
,,На всеки трябва да му се плати толкова, колкото е работил, защото така е справедливо'', заяви Велев и допълни, че всяка 
година заплащането на труда расте с 10 процента. 
Относно учениците, които работят, председателят на АИКБ посочи, че те трябва да сключват специални договори, тъй като 
става дума за обучение чрез работа. 
,,Ученикът пак ще получава същите пари, ще бъде застрахован и здравноосигурен, правата му ще бъдат регламентирани 
между работодателя и училището, просто самият договор ще е малко по-специфичен'', увери той. 
,,Втори тристранен съвет по въпроса с болничните няма да има'', завърши Васил Велев. 
Събеседникът му в студиото политологът Минчо Христов заяви, че производителността на труда в България е около 50 
процента според данни на Евростат, но заплащането му е от порядъка на 15-20 процента. 
Той също така допълни, че основният проблем не е в почасовото заплащане, а в източването на Здравната каса, ниските 
доходи и пенсии и като цяло жизнения стандарт на живот в страната. 
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ТВ Европа 
 
√ Спор в НСТС дали болничните да се плащат в дни или часове при сумирано работно време 
Предложение на социалното министерство болничните листове при сумирано изчисляване на работното време да се 
плащат в часове, а не в дни, предизвика спор в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Бисер Петков – министър на труда и социалната политика: 
„Въпросът е дали, когато едно лице примерно по график има 12 часа работно време и ползва отпуск за 
неработоспособност, да му се приспада 12 часа или един работен ден.“ 
Синдикатите обаче настояват да се запази сегашното положение, за да не се стига до съдебни дела за неизплатени работни 
часове. И дадоха пример. 
Иван Кокалов – КНСБ: 
„Аз .. при сумарното изчисляване на работното време ми се пада в петък да съм 12 часа на работа. Само че аз съм болен. 
И по новото изменение би трябвало да ми се платят 12 часа. Само че работодателят ще каже: „Аз съм те наел на 8 часа 
работен ден“ и ще ми плати 8. И аз ако отида в съда, ще ги осъдя, и ще трябва да ми платят 12. Затова смятаме, че сегашният 
механизъм е по-добър.“ 
Работодателите обаче подкрепят предлаганата промяна. Според тях тя е по-справедлива. Съгласни са да плащат болничен 
за 12-часов работен ден, но пък от друга страна – да не плащат, когато болничният лист съвпадне. 
Васил Велев – председател на АИКБ: 
„И ако на тях им се падне болничния в дните, когато те са почивни… се оказва, че трябва да се плати нещо, което всъщност 
не се полага. В цитирания от г-н Кокалов случай, работодателят следва да плати за 12 часа, а не за 8 и смятам, че така и ще 
направи.“ 
Промените в Наредбата за отпуските ще бъдат разгледани на следващото заседание на Министерския съвет. Обединени 
около мнението, че дуалното обучение у нас трябва да се развива, социалните партньори не се договориха за конкретни 
стъпки по какъв начин точно да се регламентира то. Социалното министерство предложи при взимане на стаж на ученици 
в последните класове, работодателите да сключват с тях трудови договори. И Синдикатите, и бизнесът обаче не са 
съгласни.  
Васил Велев – председател на АИКБ: 
„Става дума за обучение, не за запълване на вакантни места… + Работодателят няма сила на света, която да го накара да 
сключи такъв договор. Той трябва да е заинтересован да го сключи. Правейки договорът трудов, ние ограничаваме 
приложението и всъщност ще стигнем до там да кажем, че сме отбили номера, правейки този регламент неработещ.“ 
Пълен консенсус има по отношение промените в подзаконовите актове, с които се регламентира платен едногодишен 
отпуск за осиновителите на дете до 5-годишна възраст. 
 
News.bg 
 
√ Съгласие за осигуровките и отпуската спъва дуалното образование  
Принципно съгласие без конкретика се договориха членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) 
за осигуровките на работещите ученици по дуалното образование. 
Това стъписа вицепремиера Валери Симеонов, който обясни на участниците колко важно е да има съгласие. Ситуацията 
на пазара на труда е тежка, каза той, визирайки липсата на кадри в някои сектори. 
Синдикатите предложиха да седнат заедно с работодателите и в най-кратък срок да изготвят общи предложения, които да 
бъдат приети от законодателя. Все още има време до новата учебна година. Проблемът идва от това как да се осигуряват 
работещите ученици и дали ако работят по Кодекса на труда, ще ползват отпуск. 
Вторият въпрос е за кои социални рискове участниците следва да бъдат осигурявани от работодателя. Третият казус е 
свързан със здравното осигуряване, защото сега работодателите са длъжни да плащат здравните осигуровки на учениците, 
но в същото време те са осигурени от държавата като ненавършили 18-годишна възраст и се получава двойно здравно 
осигуряване. 
Сериозен проблем пред развитието на дуалното обучение в България е обучението на наставниците - не е ясно кой, кога 
и къде ще извърши тяхното обучение. 
В началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) присъстващите почетоха с минута 
мълчание кончината на бившия директор на НИМ Божидар Димитров. 
След заседанието вицепремиерът Валери Симеонов подчерта, че има съгласие договорите с учениците да са договори за 
обучение. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обясни, че става въпрос за обучение чрез работа 
и не става дума за запълване на вакантни места при работодателя. Затова и не може да се търси основата като трудово 
правоотношение. 
Това е причината работодателите да искат този вид договор да бъде изрично записан в закона. Все още не е масова 
практиката работодатели са назначават ученици след дуално обучение. Бизнесът иска държавата да поема специфичните 
осигуровки на учащите се работници. 
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Investor.bg 
 
√ Правителството предлага трудови договори за ученици на дуално обучение 
Участниците в Тристранния съвет не постигнаха единство за изчисляване на обезщетенията при отсъствие от 
работа  
Учениците, които са в дуална форма за обучение, да сключват трудови договори, предложи Министерството на 
образованието по време на Тристранния съвет за национално сътрудничество, предаде БНР. Идеята е договори да 
сключват учениците, които са в 11 и 12 клас, а част от осигуровките им да бъде поета от работодателите. 
Работодателите и синдикатите обаче се разминават в позицията си по тази идея. Според Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на дуалното обучение се "губят материали, инструменти, работно 
време на майстора" и изплащането на допълни осигуровки върху възнаграждението ще намали желанието да се наемат 
ученици. 
Според синдикатите правата на учениците, които работят, трябва да бъдат гарантирани чрез трудови договори. Според тях 
това е един от начините за решаването на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка. 
По време на дискусиите обаче се появиха още въпросителни, сред които и по отношение на здравните осигуровки на 
учениците - от една страна те се плащат от държавата, защото децата са на възраст под 18 години, а от друга - от 
работодателите по силата на сключения трудов договор, посочва Канал 3. 
Участниците в заседанието нямат единно становище и по отношение на друг предложен законопроект - за промени в 
Наредбата за работното време и отпуските. Министерството на труда и социалната политика предлага обезщетения при 
отсъствие от работа да се изчисляват на базата на работни часове, а не на работни дни. 
Според мотивите новият метод за изчисление на обезщетения ще бъде в облекчение и на Националния осигурителен 
институт (НОИ) и за бизнеса. 
От КНСБ заявиха, че така ще бъдат ощетени работещите със сумирано работно време, но според работодателите 
изчисляването на отсъствие от работа в часове е по-справедливо. 
"Тези, които работят на сумирано изчисляване на работно време, работят по свой график. При тях съботата и неделята 
може да е работен ден, а понеделникът и вторникът да е почивен. Ако на тях им се падне болничният в дните, когато са 
почивни, се оказва, че трябва да се плати нещо, което всъщност не се полага, не се дължи", каза Васил Велев. 
В Наредбата трудовото министерство предлага още осиновителите на деца да имат право на отпуск от 365 дни до 
навършване на 5-годишна възраст, допълва агенция "Фокус". По този начин осиновителите ще имат равни права с 
биологичните родители, обясни социалният министър Бисер Петков по време на заседанието. 
 
БГНЕС 
 
√ Валери Симеонов: Има прекалено много забележки по текстовете на Закона за доброволчеството  
Има прекалено много забележки по текстовете на Закона за доброволчеството. Това каза вицепремиерът Валери 
Симеонов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС. На 
тристранния съвет бяха обсъдени проектите за изменение и допълнение на Закона на професионалното образование и 
обучение, внесен от министъра на образованието и науката. В дневния ред на заседанието беше и проект на 
постановление на МС за промени на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, внесен от министъра на труда 
и социалната политика, както и - проектозакона за доброволчеството, внесен от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан 
Цветанов и група народни представители.  
„По първа точка имахме консенсус, така желания консенсус, с особено мнение свързано с конкретно формата на 
договорите, за които ще бъдат договори за обучение, но като цяло законопроектът беше подкрепен от социалните 
партньори. По втора точка също постигнахме консенсус с определени препоръки към параграф 9б, алинея 3”, каза 
Симеонов.  
Социалният министър Бисер Петков обясни, че предлаганите изменения и допълнения в наредбата са с две групи. Първата 
група произтича от изменение и допълнение в Кодекса на труда. На осиновителите се регламентира правото отпуск до 
навършване на 5-годишна възраст в размер на 365 дни.  
„Тези изменения в КТ трябваше да намерят своята по-пълна, детайлна и съответстваща регламентация в Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските”, обясни министърът.  
Първите три параграфа в предлагания законопроект са посветени за регламентиране на сумираното изчисляване на 
работното време. Тук възникна дискусия по алинея, която казва, че „когато работник или служител през целия или през 
част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна 
неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за 
продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по 
утвърдения поименен график”.  
„Именния, които така, както са предложени от вносителя целят да синхронизират отчитането на времето при ползване на 
временна неработоспособност, други видове отпуски, които са регламентирани по КТ с начина на отчитането им по 
Наредбата за паричните обезщетения от Държавното обществено осигуряване”, обясни министърът. Той обобщи, че тук 
имало известен нюанс на различния между двете страни в Националния съвет. Вносителите считат, че това, което се 
предлага, е крачка в правилната посока. Въпросът е дали когато едно лице примерно по график има 12 часа работно време 
и ползва съответно отпуск за временна неработоспособност да му приспаднат 12 часа или един работен ден, тъй като в 
алинея 3-та е казано, че това става в часове, а не в работни дни.  
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Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов обясни, че сега всички начини, по които се предоставят труд нощен, дневен, 
сумарно изчисление става в часове, всички видове отпуски са в дни.  
Сега се предлага нова алинея тези дни, които са майчинство болест да бъдат заплащани при изчисляване в часове”, обясни 
той предложението за изменение в наредбата. 
 „Ние искаме да остане старото, т.е. тъй като болничния лист, който ползвате не пише часове, там ви дават три дни отпуск 
по болест, а не колко там часа отпуск по болест, поради тази причина, но може за НОИ и за работодателите да е по-лесно 
чисто административно, но за нас, затова не го приемаме, защото не може да има за едно и също нещо два начина за 
изчисление, веднъж ще ги изчисляваме в часове, пък веднъж в дни”, обясни Кокалов.  
Той подчерта, че според тях сегашният механизъм е по-добър.  
„Ние смятаме, че направените предложения за промени трябва да бъдат подкрепени, те въвеждат повече ред и 
справедливост. Тези, които работят на сумирано изчисляване на работното време, работят по свой график. При тях 
съботата и неделята може да е работен ден, а понеделник и вторник да е почивен, и ако на тях им се падне болничният в 
дните, когато те са почивни, се оказва че трябва да се плати нещо, което всъщност не се полага, не се дължи”, заяви Васил 
Велев от АИКБ. 
 
Дарик  
 
√ Спор по идея за промяна при болничните за хора, работещи на смени 
Държавата въвежда нов начин за изчисляване на работното време за хората, работещи на смени, когато те използват 
отпуск по болест или по майчинство. Вместо да се изваждат брой дни отпуск от месечната норма за работа, по предложени 
нови правила ще се вадят броят часове, които се падат в графика в съответните дни, което означава, че има риск от 
намаляване на броя отработени часове и от по-ниско възнаграждение.  
Предложената нормативна промяна, която се очаква да бъде одобрена от правителството тази сряда, предизвика спор 
между бизнеса и синдикатите по време на днешното заседание на тристранния съвет. Според синдикатите това ще ощети 
работниците, а според работодателите - ще внесе повече справедливост. 
Промяната в наредбата за работното време засяга сумираното изчисляване на работното време или така наречената 
работа по график. Към момента има правило за всички видове отпуски, а предложението обхваща само отпуските по 
болест и майчинство. Така например при използване на ден болничен, в който работникът по график има 12-часова смяна, 
от месечната му работна норма ще се вадят тези 12 часа, а не един работен ден, равен на 8 часа. Това може да ощети 
работника, коментира вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов. "В петък съм 12 часа на работа, само че съм болен. По 
новото изменение би трябвало да ми се подадат 12 часа, само че работодателят ще каже "Аз съм те наел на 8 часа работен 
ден" и ще ми плати осем. Аз ако отида в съда, ще ги осъдя и трябва да ми платят 12 часа. И ще има съдебна практика. 
Затова смятам, че сегашният механизъм е по-добър", каза Кокалов. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал даде обратния пример - когато човек работи в събота и неделя, а в 
понеделник и вторник е в почивка, според графика. "Ако на тях им се падне болничен в дни, когато те са почивни - 
елементарен пример, се оказва, че трябва да се плати нещо, което всъщност не се дължи. Това създава възможност за 
едни не добри практики", каза той. 
 
Economic.bg 
 
√ МОН иска трудови договори за учениците 
Работодателите обаче се противопоставят на идеята 
Министерството на образованието и науката (МОН) предлага учениците от XІ и XІІ клас да сключват индивидуални трудови 
договори с компании, които да им осигурят задължителното дуално обучение. Бизнесът обаче отхвърля подобна идея и 
това противоречие стана причина работодателските организации да се противопоставят на въпроса на вчерашния 
Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предаде репортер на Economic.bg. 
На съвета бяха обсъдени подготвяните от образователното министерство промени в Закона за професионалното 
образование и обучение, които изменения предвиждат както създаване на регистър със защитените професии, така и нови 
текстове за по-широко въвеждане на дуалното образование. 
Въпреки че присъстващите на НСТС постигнаха консенсус относно предложените от Министерството на образованието и 
науката (МОН) изменения, бизнесът изрази особена позиция, защото се стресна от някои по-смели предложения. 
На първо място председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че в законопроекта с промените е заложено между учениците 
в XІ и XІІ клас и работодателите, предлагащи дуално обучение, да се сключва трудов договор.  
Според Велев този договор поставя твърде много задължения на бизнеса и не е добре да се прилага, когато става дума за 
обучение. По думите му от този трудов договор е премахната само здравната осигуровка в размер на 8%, но социалната, 
която е 33%, ще трябва да се плаща от работодателите. 
„От обучението чрез работа бизнесът не печели – той реално губи. Губи материали, инструменти, работно време на 
майстора – компаниите не печелят. И ако трябва допълнително неясно защо да плащат 33% осигуровка върху 
възнаграждението на този обучаем, това ще намали желанието за сключване на такива договори. От тези 33% засега са 
извадени само 8% - здравните осигуровки”, каза още Васил Велев. 
По думите му трудовите договори ограничават приложението на дуалното обучение и ще доведат до по-слаб ефект от 
него. Председателят на АИКБ добави, че въпросните договори между ученици и работодатели могат да се уредят със 
специални текстове в Закона за професионалното образование и обучение и да става дума за договори за обучение чрез 
работа, а не за трудови договори. 
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Главният секретар на БТПП Васил Тодоров пък отбеляза, че трябва в Закона за професионалното образование и обучение 
да се добави максимален срок за провеждане на обученията от страна на наставника, а не решението да е на делегация 
от МОН. „Едни по-дълги срокове биха дестимулирали работодателите да включват свои работници в подобни обучения”, 
каза той. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепи другите работодателски организации, 
че договорите не трябва да са трудови. 
От синдиката КТ „Подкрепа” обаче настояха, че договорите между учениците и работодателите трябва да са трудови, 
защото така напълно се гарантират правата на обучаващите се. „Според нас е правилно сключването на индивидуален 
трудов договор с учениците, тъй като така се гарантират техните трудови права в пълен смисъл. Тези учениците така или 
иначе ще полагат някакъв вид труд при съответните работодатели. Ще бъдат гарантирани трудовите им възнаграждения, 
осигурителните и здравните им осигуровки, ще бъде гарантирано предоставянето от страна на работодателите на лични 
предпазни средства”, каза представителят на КТ „Подкрепа”. 
Зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отбеляза, че в пилотните проекти за дуално обучение 
учениците не се явяват при работодателите и затова трябват трудови договори. „И в момента професионалните гимназии 
са задължени да осъществяват производствена практика в реална работа среда, там също има договор. Но, за съжаление, 
невинаги качеството на тази производствена практика е това, което ние бихме искали. Защото понякога ни се случва да 
отидем на работното място, където трябва да направим проверка, и учениците да ги няма – тоест няма механизъм, който 
да ги задължи, освен един договор между училището и предприятието”, каза Михайлова. Работодателските организации 
обаче контрираха, че ако предложението на МОН остане без промяна, пак няма да има ученици при работодателите, 
защото просто ще отказват да сключват трудови договори. 
 
Debati.bg 
 
√ МОН, синдикати и работодатели се разминаха за професионалното образование 
Учениците, които се учат по дуална система на обучение да сключват трудови договори с работодателите. Това е едно от 
предложенията на Министерството на образованието и науката, залегнали в законопроекта за професионалното 
образование, който беше разгледан на Националния съвет за тристранно сътрудничество.  
По време на обсъждането обаче МОН, работодателите и синдикатите изразиха противоположни мнения дали тази 
практика би била правилна.  
Зам.-министърът на образованието инж. Таня Михайлова изтъкна, че ако учениците учат и работят едновременно, те имат 
право на трудов договор, като той трябва да се сключва за 11-и и 12-и клас. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев обаче се обяви против някои компоненти на предложението. 8% за здравна 
осигуровка ще остават за сметка на училището, но това не облекчава особено разходите на работодателите, опонира 
Велев.  
„Губят материали, инструменти, работно време на майстора… И ако трябва допълнително, не е ясно защо, да плащат 33% 
осигуровка върху възнаграждението на този обучаем, това ще намали желанието да се сключват такива договори“.  
Синдикатите обаче настояват правата на учениците, които работят, да бъдат гарантирани чрез договори и припомнят, че 
по този начин се решава част от проблема с липсата на квалифицирана работна ръка.  
На заседанието на НСТС бяха обсъдени и промени в наредбата за отпуските, внесени от социалния министър Бисер Петков. 
Предлага се Обезщетенията при отсъствие от работа да се изчисляват на базата на работни часове, а не на работни дни. 
Според синдикатите по този начин ще бъдат ощетени работниците, но работодателите са на противоположното мнение. 
Наредбата за отпуските ще бъде разгледана на следващото заседание на Министерския съвет. 
 
Expert.bg 
 
√ Тристранката подкрепи промените в наредбата за работно време без една  
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) почти изцяло одобри предложените от социалния министър 
Бисер Петков промени в Наредбата за работно време, почивките и отпуските. 
Несъгласие има само по един параграф, според който обезщетенията за болест нетрудоспособност ще се изчисляват по 
часове, а не по дни. По него и двете стани се опасяват от злоупотреби. 
Бисер Петков обясни, че предлаганите изменения и допълнения в наредбата са с две групи, предаде БГНЕС. Първата група 
произтича от изменение и допълнение в Кодекса на труда. На осиновителите се регламентира правото отпуск до 
навършване на 5-годишна възраст в размер на 365 дни. 
„Тези изменения в КТ трябваше да намерят своята по-пълна, детайлна и съответстваща регламентация в Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските”, обясни министърът. Първите три параграфа в предлагания законопроект са 
посветени за регламентиране на сумираното изчисляване на работното време. Тук възникна дискусия по алинея, която 
казва, че „когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване 
на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 
1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график”. „Именния, които така, както са предложени от 
вносителя целят да синхронизират отчитането на времето при ползване на временна трудоспособност, други видове 
отпуски, които са регламентирани по КТ с начина на отчитането им по Наредбата за паричните обезщетения от Държавното 
обществено осигуряване”, обясни министърът. 
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Той обобщи, че тук имало известен нюанс на различния между двете страни в Националния съвет. Вносителите считат, че 
това, което се предлага, е крачка в правилната посока. Въпросът е дали когато едно лице примерно по график има 12 часа 
работно време и ползва съответно отпуск за временна неработоспособност да му приспаднат 12 часа или един работен 
ден, тъй като в алинея 3-та е казано, че това става в часове, а не в работни дни. 
Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов обясни, че сега всички начини, по които се предоставят труд нощен, дневен, 
сумарно изчисление става в часове, всички видове отпуски са в дни. Сега се предлага нова алинея тези дни, които са 
майчинство, болест да бъдат заплащани при изчисляване в часове”, обясни той предложението за изменение в наредбата. 
„Ние искаме да остане старото, т.е. тъй като болничния лист, който ползвате не пише часове, там ви дават три дни отпуск 
по болест, а не колко там часа отпуск по болест, поради тази причина, но може за НОИ и за работодателите да е по-лесно 
чисто административно, но за нас, затова не го приемаме, защото не може да има за едно и също нещо два начина за 
изчисление, веднъж ще ги изчисляваме в часове, пък веднъж в дни”, обясни Кокалов. Той подчерта, че според тях 
сегашният механизъм е по-добър. 
„Ние смятаме, че направените предложения за промени трябва да бъдат подкрепени, те въвеждат повече ред и 
справедливост. Тези, които работят на сумирано изчисляване на работното време, работят по свой график. При тях 
съботата и неделята може да е работен ден, а понеделник и вторник да е почивен, и ако на тях им се падне болничният в 
дните, когато те са почивни, се оказва че трябва да се плати нещо, което всъщност не се полага, не се дължи”, заяви Васил 
Велев от АИКБ. 
 
Actualno.com 
 
√ Предложение - да се плаща болничен не за дни, а за часове  
Ако работите на смени и трябва да излезете в болнични, болничните да ви се плащат не на дни, а на часове. Основанието 
– възможно е работещият на смяна да работи повече часове, отколкото е един стандартен работен ден т.е. 8 часа.  
Тази идея беше лансирана на вчерашния Тристранен съвет за национално сътрудничество от социалния министър Бисер 
Петков.  
Промените могат да станат факт чрез изменение на Наредбата за работното време. Болничните ще се определят, като от 
месечната норма се извади броят на часовете, в които служителят е отсъствал от работа, гласи предложението на Петков, 
цитирано от вестник „24 часа”. Само че нито синдикатите, нито работодателите изглеждат особено съгласни да има 
подобно изменение. 
От КНСБ опонираха, че това не може да стане, защото при болен работник работодателят щял да каже, че го е наел за 8 
часа, независимо от по-дългата смяна, тъй като сумарно за месеца работодателят не превишава позволеното по Кодекса 
на труда. Според д-р Иван Кокалов от синдиката промяната ще доведе до множество съдебни дела.  
Работодателите пък посочиха друг дефект – тези, които работят на сумарно работно време, биха могли да се трудят в иначе 
почивни дни и тогава ще им се плаща, а не би трябвало, обяви Васил Велев, председател на АИКБ.  
Синдикатите и работодателите обаче одобриха предложенията да се ползва отпуск за осиновяване на дете до 5-годишна 
възраст, както и възможността при самотен осиновител този отпуск да бъде прехвърлен за ползване към някой от неговите 
родители. 
 
√ В часове или дни: Как да се изчислява болничният и майчинството?  
Отсъствието по болест или за отглеждане на дете да се изчислява в рамките на работни часове, а не в дни, както е в 
момента. Това предвижда наредба на Социалното министерство, която ще бъде обсъдена на следващото правителствено 
заседание. Синдикати и работодатели обаче се опасяват от злоупотреби.  
Ние възразихме върху промяната за преизчисляването на болничните от дни в часове. Това заяви в ефира на БНТ д-р Иван 
Кокалов от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), като по думите му сега искат всички отпуски 
да се изчисляват в часове. Ние искаме да си остане старото правило отпуските да се изчисляват в дни. И досега извънреден 
труд, нощен труд, винаги са се изчислявали в часове, сега искат отпуските също да се изчисляват в часове. Ние не искаме 
това, поясни още Кокалов. 
Ние подкрепихме този проект и го считаме за добър, поясни Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал 
(АИКБ). Изчисляването в дни на болничния или майчинството затруднява работодателите, които предлагат сумирано 
изчисляване на работното време. Работодателят ще приспадне реалния брой часове. По Кодекса на труда реално 
отработеното време се признава за трудов стаж, коментира Ивелин Желязков. 
България напълно е хармонизирала законодателството си с относимите актове, поясни още представителят на АИКБ. 
 
БНТ 
 
√ Как да се изчислява болничният и майчинството? 
Държавата въвежда нов начин за изчисляване на работното време за хората, работещи на смени, когато те използват 
отпуск по болест или по майчинство. 
Вместо да се изваждат брой дни отпуск от месечната норма за работа, по предложени нови правила ще се вадят броят 
часове, които се падат в графика в съответните дни, което означава, че има риск от намаляване на броя отработени 
часове и от по-ниско възнаграждение. 
Предложената нормативна промяна, която се очаква да бъде одобрена от правителството тази сряда, предизвика спор 
между бизнеса и синдикатите. 



7 

 

Ние възразихме върху тази промяна. Досега всички отпуски се изчисляват в дни, няма значение дали ще е отпуск по болест, 
редовен, платен или неплатен. Сега искат всичките тези отпуски да бъдат изчислявани в часове, както майчинство и 
бащинство, коментира вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов. "В петък съм 12 часа на работа, само че съм болен. По 
новото изменение би трябвало да ми се подадат 12 часа, само че работодателят ще ми плати осем". 
Ние подкрепихме този проект и го считаме за добър. Винаги, откакто съществува изчисляването при сумираното такова, 
се е смятало в часове. От началото на тази година в наредбата за работното време, почивките и отпуските беше направена 
промяна, която превърна изчисляването в дни, което много затрудни две системи – трудовата и осигурителната, заяви 
Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в работодателската организация. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Управляващите номинираха д-р Дечо Дечев за управител на НЗОК 
Парламентарните групи на ГЕРБ и "Обединени патриоти" номинираха доктор Дечо Дечев за управител на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). Информацията е публикувана на сайта на Народното събрание. Срокът за предлагане 
на кандидати изтече в 18 часа вчера. 
Дечо Дечев в момента е директор на столичната болница "Свети Иван Рилски". Бил е заместник-директор на Здрвната каса 
през 2001 г.  
Престои Дечев да бъде изслушан в Здравната комисия, а след това депутатите трябва да гласуват и номинацията му. Очаква 
се процедурата по избор на нов управител да приключи преди лятната почивка на парламента. 
Мандатът на предишния управител на Касата професор Камен Плочев беше прекратен предсрочно, заради невъзможност 
за изпълнява задълженията си повече от три месеца. 
 
√ В "Денят започва": Задава ли се "балон" на пазара на имоти?  
Има много горещ пазар на имотите, гледали сме такъв пазар в периода 2005 - 2008 година, обясни кредитният консултант 
Тихомир Тошев. След това пък видяхме и много сътресения на този пазар - така че и БНБ, и Евростат, и изобщо всички 
наблюдаващи пазарите е хубаво от време на време да дават предупреждение всички участници на пазара да са малко по-
внимателни, подчерта Тошев. 
Имаме изключително активен пазар на имотите, ниски лихви по жилищните кредити и наистина много теглене на ипотечни 
кредити, коментира Тихомир Тошев. Той подчерта, че най-големият риск в случая е хора, които не са готови за такава 
сделка, да се "подлъжат" и да направят такава сделка. 
Тихомир Тошев, кредитен консултант: Рисковете - да надценим възможностите си, да излезем на пазара, да купим нещо 
над възможностите си, обикновено втората, третата година, дори да няма криза, ако сме надценили възможностите си, 
започваме да изпитваме затруднение по обслужване на кредита и от там започват проблемите.  
В много от случаите затрудненията и рисковете при ипотечните кредити са хората, които нямат нужната сума за 
първоначално самоучастие, коментира и брокерът Георги Янков. 
Георги Янков, брокер: Истината е една - ако не сме успели да бъдем финансово дисциплинирани, за да заделим определен 
процент за самоучастие, как бихме могли да покриваме ежемесечно този разход. 
Според кредитният консултант Тихомир Тошев средно трябва да имаме поне 15% самоучастие.  
Двамата обясниха, че най-вероятно пазарът сам ще се регулира, има първи сигнали за започване на успокояване на цените, 
но - от друга страна - лихвите по кредити остават ниски, което пък ще генерира още интерес от страна на хората за покупка 
на жилище. 
В същото време броят на необитаемите жилища в България не е малък. Регионалното министерство обмисля кака да 
засели тези необитаеми жилища - стратегията на ведомството е качена на сайта за обществено обсъждане. Броят на 
жилищата в страната надхвърля броя на домакинствата, над 1 милион от домовете са необитаеми - това са 30% от всички 
жилища в страната. 
 
√ Спорните текстове от законопроекта за горивата ще бъдат внесени отново 
Спорните текстове от новия законопроект за горивата ще бъдат внесени отново в ресорната парламентарна комисия. Това 
е резултат от среща между вицепремиера Валери Симеонов и собственици на малки бензиностанции, протестиращи срещу 
закона. 
За да няма фалити и поскъпване на горива - от бранша се обявиха срещу предложението за премахване на дистрибуторите, 
изискването за 20 хил. лв. уставен капитал за дребните търговци и банковата гаранция от 500 хил. лв., за да получат лиценз. 
Димитър Хаджидимитров - търговец на горива: Когато останат по-малко играчи на пазара, нормално е цените на горивата 
да се повишават нагоре.Абсолютно нормално. Като се изгубят дистрибуторите, който ще доставя горивото до крайните 
клиенти. 20 хил. лв. за бензиностанция в София, Пловдив, Варна, Бургас - да не е проблем за хората, но 20 хил. лв. за 
бензиностанция в Петърч или с. Антон - това е проблем за хората. 

https://www.bnt.bg/bg/a/kak-da-se-izchislyava-bolnichniyat-i-maychinstvoto
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Вицпремиерът Валери Симеонов се срещна с представителите на малки бензиностнации, протестиращи срещу новия 
законопроект за горивата. От бранша се обявиха срещу предложението за премахване на дистрибуторите, изискването за 
20 хил. лв. уставен капитал за дребните търговци и банковата гаранция от 500 хил. лв., за да получат лиценз. 
След близо четири часа дискусия беше постигнато съгласие - спорните текстове да бъдат обсъдени отново в ресорната 
парламентарна комисия. Търговците предупредиха, че ако законът бъде приет в този вид, ще предизвика фалити и 
поскъпване на бензин, газ и дизел. 
 
В. Сега 

 
√ Протестиращите превозвачи ще се сдружават в конфедерация  
Автобусните превозвачи, които се противопоставиха на създаването със закон на единна автомобилна камара, планират 
да се сдружат в конфедерация на доброволен принцип. Така те ще могат да защитават по-добре интересите си, обявиха 
на специална пресконференция представители на няколко браншови организации в транспорта у нас. 
Благодарим на групата депутати, които бяха вносители на законопроекта, че така на практика обединиха голяма част от 
автобусния бранш, заяви Магдалена Милтенова от Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ).  
За пореден път законопроектът, който предвижда създаването на Българска автомобилна камара и задължително 
членство в нея на всеки, който се занимава с превоз на пътници или товари, бе обявен за лобистки, с който "група хора 
искат да приватизират автобусните превози". Камарата трябваше да поеме редица административни и контролни функции 
от държавата, като правото да определя кой може да получи лиценз и на кого трябва да бъде отнет, както и да прави 
проверки на превозвачите как спазват закона. 
Според малките транспортни фирми законопроектът обслужва интересите на големите компании в бранша, които искат 
да ги изтласкат от пазара. След поредица протести и намесата на премиера Бойко Борисов в крайна сметка депутатите от 
ГЕРБ оттеглиха законопроекта до постигане на консенсус в сектора. 
Ивайло Константинов, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ), се оплака, 
че след протестите им започнали "активни мероприятия" срещу колегите му. Всеки ден се правят проверки на НАП и на 
други институции, заяви той.  
Автобусните превозвачи предлагат създаването на Конфедерация на националните сдружения в пътническия транспортен 
сектор с ротационно управление. Вече била отправена покана до всички национално представени сдружения в бранша да 
се включат в нея. По този модел в своя конфедерация може да се обединят фирмите за товарни превози, защото ние 
нямаме нищо общо с този бизнес, обясни Милтенова. Покана за разговори била отправена и към БАСАТ и Съюза на 
международните превозвачи, които се спрягат за истинските автори на спорния законопроект. Те обаче отказали. Нещо 
повече, след оттеглянето на законопроекта от БАСАТ и Съюза на международните превозвачи заплашиха с контрапротест 
на 4 юли. Според двете сдружения срещу закона за Българската автомобилна камара били фирмите, които искат да 
продължат да работят в сивия сектор.  
 
News.bg 
 
√ Менда Стоянова обясни акциза за бездимни цигари с 50% ръст на продажбите 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова обясни вдигането на акциза на бездимните тютюневи изделия с 
50% ръст на продажбите. Тя коментира пред БТВ внесеното предложение от депутати от ГЕРБ и определи себе си като 
лобист, но за държавния бюджет, защото я интересува какво влиза в него. 
Промяната се налага сега, защото не са оценили колко голям ще е ръстът. От началото на годината има ръст над 50% спрямо 
този период миналата година. Употребата на тези цигари е около 1,6% от общото количество на цигари в България, 
допълни Стоянова. 
Ако цената на една кутия нормални и бездимни цигари е 5,50 лв., нормалните внасят 3,50 лв. в бюджета, а бездимните 
внасят 0,99 стотинки, което е дотиране, обясни тя. Загубата за бюджета е 15 млн. лева, а тяхното разпространение е за 
сметка на бюджета. 
Менда Стоянова инициира и дебат за забрана на бездимните цигари на обществени места и заведения. Относно дебата 
дали са вредни или не, никой не може да каже какви химическите продукти се използват за обработка, допълни тя. 
Според нея, здравните власти и здравното министерство е редно да се замислят за промени в закона и нормативната 
уредба. Тя иска те да кажат, дали е нормално бездимните цигари да се пушат навсякъде, след като другите са забранени. 
Стоянова изтъкна, че наистина има лобизъм, но той е за бюджета. Говорим за недостатъчни разходи за недофинансиране 
и да си позволяваме да дотираме едно изделие, което е нова и то с бюджета, няма как да се случи, коментират, коментира 
председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Припомняме, през август 2017 г. Министерство на здравеопазването инициира сформирането на междуведомствена 
работна група, която ще има за задача да разработи и предложи мерки за ограничаване употребата на наргилета и 
растителни изделия за пушене. 
Миналата година, участниците в работната група, състояща се от представители на МЗ, МОН, МВР, МЗХ, МИ, Агенция 
"Митници", НЦОЗА, експерти и неправителствени организации, коментираха необходимостта от законодателни промени 
в законите за здравето, за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и за акцизите и данъчните складове. 
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√ 712 нови договора за 600 млн. лв. са сключени по ОПИК през 2018 г. 
Икономическото министерство ще открива информационни центрове в градовете за консултации с бизнеса, започна 
от Ямбол и Стара Загорa 
Само през последната година са сключени 712 нови договора за финансиране на стойност 600 млн. лв. по оперативна 
програма "Иновации и Конкурентоспособност" (ОПИК). Това обяви  министърът на икономиката Емил Караниколов при 
откриването на Информационен ден за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ 2014-2020 по 
ОПИК в Ямбол, съобщи пресцентърът на икономическото ведомство. 
Караниколов напомни, че изпълнението на оперативната програма е на добро ниво, като са съкратени сроковете за оценка 
на проекти и за извършване на плащания към частния сектор. 
„Извършените плащания към бизнеса и публичните бенефициенти за последната година са над 362 млн. лв., което 
представлява 50% от общите плащания от началото на изпълнението на ОПИК“, допълни той. 
Икономическият министър обяви, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67,2 млн. лв. от 
бюджета на ОПИК, които ще стигнат за финансиране на над 350 новосъздадени дружества. 
„Условията за кандидатстване по тази процедура са изготвени за нуждите на стартиращите компании, в непрекъснат 
диалог между администрацията и Асоциацията на стартиращите предприятия, работодателските организации, 
неправителствения сектор и всички други заинтересовани страни“, посочи той. 
Караниколов обяви, че от Ямбол започва инициативата на Министерството на икономиката да започне откриването на 
информационни центрове в цялата страна в помощ на бизнеса и гражданите по градове. 
В тях експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Агенцията за малки и средни 
предприятия, Българската агенция за инвестиции, Българска банка за развитие и Агенцията за експортно застраховане ще 
запознават бизнеса в региона с възможностите за кандидатстване по проекти и финансиране на техния бизнес. 
По-късно през деня министърът на икономиката ще открие информационен ден за представяне на процедура 
„Насърчаване на предприемачеството“ и в Стара Загора. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Цялата икономическа политика в България се нуждае от реформи 
Проф. Димитър Иванов, международен икономист и консултант, Светът е бизнес, 02.07.2018 
България изпълнява основните критерии за влизане в еврозоната, но има множество структурни реформи, които все още 
не са осъществени. Цялата икономическа политика на страната се нуждае от реформи. Изостаналостта на България не 
спира, а напротив – дистанцията от страната преди нея, се увеличава. Това каза проф. Димитър Иванов, международен 
икономист и консултант, в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Николай Кръстев. 
Проф. Иванов коментира предложените реформи в еврозоната от френския президент Макрон, които целят 
стабилизиране и намаляване на рисковете. Той коментира, че в пакета реформи, който Макрон е предложил, се съдържат 
искания за създаване на цялостна система за застраховане на европейските депозити, хармонизация и координиране на 
данъчните законодателства, засилване на стабилизационния механизъм на еврозоната и др. Според него неприемането 
на този пакет от страните-членки на ЕС говори именно за нарастващите конфликти в еврозоната. 
Проф. Иванов добави, че България би трябвало да изчака да стане ясно какви ще са новите принципи на еврозоната, преди 
да подаде кандидатурата си за присъединяване. 
Друга тема, която гостът коментира, са и търговките войни, водещи се в световен мащаб. В последните години световната 
търговия се движи с добри темпове и се наблюдават стабилни нива на растеж, каза експертът. Световната икономическа 
търговия беше либерализирана, добави още той. 
Търговските войни са нов и много важен елемент в международните отношения. Проблемите, които се появяват в 
следствие на решенията на американската администрация и политиката на управление на президента Тръмп, не са 
икономически, посочи още проф. Иванов. 
Американският президент Тръмп се опитва чрез двустранни решения да реши един многостранен проблем. Икономически 
погледнато, Тръмп се опитва да намали търговския дефицит на САЩ чрез налагане на мита. Но този проблем САЩ нямат 
само с Китай, а с много повече държави. От икономическа гледна точка - това решение не е ефективно, но Тръмп търси 
нещо отвъд икономиката. Китай се превърна в най-голямата световна търговска нация. Страната зае водещи позиции при 
формирането на една нова световна инфраструктура. Всичко това сериозно обезпокоява САЩ. Това се явява основният 
мотив на американския президент - търсенето на предимство в борбата за икономическо, военно и техническо 
преимущество в света. 
 
√ Лятно училище подготви бъдещи финансисти  
Красимира Паунина, академичен координатор на лятно училище Инвестиции на фондация Атанас Буров и участници 
в лятното училище, В развитие, 02.07.2018 
Целите на лятното училище "Инвестиции" на фондация "Атанас Буров" бяха запознаване на участниците с инвестициите и 
капиталовите пазари. Училището добави и практическа информация за използването на технологиите във финансовия 
сектор – техните възможности за подобрението и развитието на сектора. Това каза Красимира Паунина, академичен 
координатор на лятно училище "Инвестиции" на фондация "Атанас Буров", в репортаж на Яница Бояджиева, редактор на 
Bloomberg TV Bulgaria, за предаването "В развитие". 
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Много млади и амбициозни хора, които се интересуват от финанси и искат да научат нещо повече, са взели участие в 
лятното училище, посочи Паунина. Обучението е от хора в бранша и е изцяло практическо, добави още тя. Целта е именно 
изцяло такова обучение, тъй като то липсва в университетите в България. 
Когато един млад човек иска да научи нещо и да се развие – винаги може да намери инициатива, в която да се включи. 
Отделено е и голямо внимание на факта, че е необходим личен контакт със студентите, коментира Паунина. 
Лятното училище е дало възможност за нови знания от хора от практиката, според участниците. Те посочиха, че 
подготовката е била изключително интензивна. Именно по тази причина определиха съчетаването на лекциите с проектите 
и намирането на необходимото време като едно от най-големите предизвикателства. 
От съществена полза участниците посочиха и включването на IT елементи с приложение във финансовия сектор. 
 
√ Ще повлияе ли отпадането на СОФИБОР на гражданите? 
Петър Илиев, журналист, В развитие, 2.07.2018 
Отпадането на индекса СОФИБОР няма да се отрази на потребителите, защото законът ги пази. Това каза журналистът от 
в. „Банкеръ“ Петър Илиев в предаването „В развитие“ с водеща Вероника Денизова. 
„Ако погледнете в детайли новите условия, ще видите, че лихвените индекси са по-високи, но не и лихвите. А те са по-
високи, защото това е реалната цена на ресурса, с който работят банките. Изчислих, че средната цена на привлечения 
ресурс за банковия сектор е 0,228. Обаче така банките са намалили риска за надбавката, тъй като при замяната общата 
лихва не може да е по-висока от предишните. По-нататък лихвите ще се повишават. Това не зависи от начина, по който се 
формира лихвения индекс, а от много други неща. Има детайли, които са важни – затова един потребител не може да си 
изчисли сам лихвения индекс. Това е непрозрачността на цялата тази работа. Трябва да имате предвид тези данни, на база 
на които се изчислява лихвеният индекс на какъв период се взимат, кога и т.н“. 
Той добави, че повечето банки променят лихвения индекс, ако в базовите данни има увеличение или намаление в 
различни граници. Всички тези дребни неща са описани в плановете за потребление и начините за изчисляване на 
лихвения индекс, но никой потребител не им обръща внимание. 
„Лихвите могат да се покачат само и единствено, ако притокът на привлечени средства от фирмите и гражданите започне 
да намалява и банките се нуждаят от ликвидност“. 
Другата опасност е, ако ЕЦБ рязко вдигне лихвените проценти – примерно 0,5-1% в рамките на една година. Но това не се 
очаква да стане преди средата на следващата година, коментира събеседникът. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание организира среща за висшето образование 
Национална среща на тема "Проблеми и перспективи пред висшето образование у нас" ще се състои в Народното събрание 
под патронажа на председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова.  
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, народни представители, ректори, работодателски, синдикални 
и студентски организации ще обсъждат акредитацията на висшите училища, дистанционното и задочното обучение и 
различните модели за управление на ВУЗ-овете. 
 
√ Емил Караниколов: Расте интересът на чуждите инвеститори към страната ни  
Интересът на чуждите инвеститори към страната през последните месеци нараства. Това подчерта министърът на 
икономиката Емил Караниколов. В Ямбол той откри информационен център на министерството на икономиката в помощ 
на местния бизнес.  
„От началото на тази година има дадени вече 10 сертификата за инвеститор „клас А“ на стойност 600 млн. лева. Около 1000 
работни места. Много от фирмите вече разширяват своето производство“, обяви Караниколов.  
Информационна кампания за условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ започва 
в страната. Осигурени са над 67 млн. лева и според прогнозата по нея ще бъдат инвестирани над 350 фирми.  
„Могат да кандидатстват стартиращи предприятия. Медицината може да се възползва, текстилът, почти всички сектори. 
Електромобилите, електроника, машиностроене“, поясни министърът на икономиката. 
 
√ Спряна е продажбата на активи на БДЖ 
Спряна е продажбата на активи на БДЖ, съобщиха от компанията. Вчера бе последният срок, в който се приемаха оферти 
за сградата на железопътния превозвач на ул. "Иван Вазов" в София.  
Също така над 2700 вагона бяха обявени за разпродажба за покриване на дълговете на компанията. Оттам допълват, че е 
постигната договорка за подписване на споразумение с банките - кредитори по Втори облигационен заем. Изплащането 
на оставащите задължения към финансовите институции ще се осъществи чрез предоставяне на възмездна финансова 
помощ от държавата.  
Миналата година Европейската комисия одобри държавна помощ в размер на 224 млн. лева. 
 
√ Американският посланик в Атина приветства споразумението за газовата връзка между България и Гърция 
Американският посланик в Атина Джефри Паят приветства споразумението за газовата връзка между България и Гърция. 
В страницата си в Туитър дипломатът посочва и възможността за снабдяване на българския пазар с втечнен газ от 
Александруполис. 
Централните гръцки издания днес поставят акцент на позицията на Вашингтон, че връзката Комотини - Стара Загора е в 
принос към политиката по либерализиране на пазара за доставки на газ. 



11 

 

В личната си страница в социалните мрежи посланик Джефри Паят допълва и информацията, че по интерконектора между 
двете страни има възможност за снабдяване на българския пазар и с газ от плаващата платформа, която се строи в морето 
до Александруполис. Двата проекта не са конкурентни, а свързани, допълват в коментари енергийни експерти.  
България подкрепи проекта за плаващата платформа за втечнен газ и пред Европейския съюз, като приоритетен проект за 
сигурност на енергийните доставки. 
Реакцията на посланик Паят е след подписания преди дни договор между премиерите Борисов и Ципрас за започване на 
строителството на газовата връзка. 
 
√ 294 млрд. долара ще струват на САЩ евентуални контрасанкции от ЕС 
294 милиарда долара ще струват на САЩ евентуални контрасанкции от Европейския съюз, ако администрацията на Доналд 
Тръмп наложи по-високи мита за вноса на европейски автомобили, предаде Ройтерс.  
Миналата седмица Тръмп заяви, че се очаква скоро да вземе решение за 20-процентна ставка.  
Междувременно най-голямата бизнес организация в Съединените щати - Търговската камара, която е традиционен 
съюзник на Републиканската партия на Тръмп, обяви, че започва лобистка кампания срещу намеренията на президента.  
"Трябва да се борим за свободна и честна търговия, но не по начина, по който го правим сега", заяви президентът на 
търговската камара Том Донахю. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕС трябва да е по-активен в решаването на международни проблеми 
Европейският съюз трябва да е по-активен в решаването на международни политически проблеми, защото те имат пряк 
ефект върху нас. Напрежение в Близкия Изток или Африка, например, неизменно води до проблеми със сигурността в 
Европа. Решението от петък за мерки в политиката по миграция на европейските лидери е добро, но трябват и действия 
за адресиране на първоизточниците на проблема. Това заяви българският евродепутат и председател на Международното 
Европейско движение Ева Майдел по време на Генералната асамблея на Европейско движение Германия в Берлин. 
"ЕС е един от малкото световни сили, която има потенциал да окаже положително влияние на трета страна и колкото по-
активно се включва в международната политика, толкова по-голям е шансът конфликтите да се решават мирно и разумно, 
както беше случаят с името на Македония", каза Майдел, по време на събитието, което събра над 200 организации и 
компании от цяла Германия, членове на Европейско движение Германия.  
„Като най-голямата мрежа от проевропейски организации, Европейското движение е мястото, където всяко изразено 
мнение от гражданин или организация може да бъде чуто в цяла Европа. Наше задължение е да насочваме разговорa за 
бъдещето на Европа в посока ЕС да остане единен, а не разделен на скорости и нива на интеграция.“, допълни Ева Майдел. 
 
Dnes.bg 
 
√ Безработните българи през май – 166 хиляди 
Средната безработица у нас остава по-ниска от ЕС 
Безработицата в България през месец май отбелязва леко понижение. Това показват данни на европейската статистическа 
служба Евростат, публикувани в понеделник. 
Според тях през петия месец от годината безработицата в страната е била 5%. Месец по-рано е в размер на 5,1%. По-голямо 
е намалението на годишна база – през май 2017 г. тя е била 6,2 на сто. 
Данните показват, че през месец май тази година без работа у нас са били 166 хиляди души. Година по-рано броят им е 
бил 210 хиляди. 
Младежката безработица у нас остава по-висока от средната и също бележи лек спад на месечна основа. През май тя е 
11,2%, като месец по-рано е 11,5%. На годишна основа и тук понижението е по-значително. През май 2017 г. тя е била 14%. 
Младежите под 25-годишна възраст у нас без работа са общо 17 хиляди. 
За май се запазва тенденцията от последните месеци повече мъже да са безработни (5,4%), отколкото жени (4,5%). 
Средната безработица у нас остава по-ниска и от средната за Европейския съюз, която в петия месец от годината е била 7 
на сто, оставайки стабилна спрямо април и отчитайки понижение спрямо нивото от 7,7 на сто от май миналата година.  
Майското равнище на показателя е най-ниското от август 2008 година, уточнява БТА. 
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В еврозоната за май е отчетена безработица от 8,4 на сто, без промяна спрямо април и понижение спрямо 9,2 на сто през 
същия месец на 2017 година. 
Спрямо април 2018 г. броят на безработните е намалял със 125 хиляди в ЕС и със 154 хиляди в еврозоната. На годишна 
основа безработните са намалели с 1,828 милиона в ЕС и с 1,252 милиона в еврозоната. 
Спрямо май месец на миналата година безработицата е спаднала във всички страни членки, като най-силни са 
пониженията в Кипър (от 11,4 на сто до 8,4 на сто), Хърватия (от 11,3 на сто до 8,9 на сто), Гърция (от 22,1 на сто до 20,1 на 
сто между март 2018 г. и март 2017 година) и Португалия (от 9,2 на сто до 7,3 на сто). 
За сравнение, през май безработицата в САЩ се е понижила до 3,8 на сто спрямо 3,9 на сто през април и 4,3 на сто през 
май 2017 година. 
 
Economic.bg 
 
√ От днес НАП започва масови проверки по Черноморието 
Неиздаването на касова бележка се санкционира незабавно със запечатване на търговския обект 
Стотици данъчни инспектори, съвместно с други държавни органи, започват лятната контролна кампания по 
Черноморието. Над 25 хил. проверки предстоят от днес до края на туристическия сезон, с основен акцент отчитането на 
обороти и издаване на касови бележки. 
От Националната агенция за приходите (НАП) припомнят, че и през тази година неиздаването на касова бележка се 
санкционира незабавно със запечатване на търговския обект, освен обичайната глоба, но основната цел на проверяващите 
е да насърчат доброволното спазване на данъчните изисквания. 
От приходното ведомство отново ще използват дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите си, за да 
откриват рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните. 
Освен хотели, ресторанти, барове, магазини, паркинги и други търговски обекти, на мониторинг ще бъдат подложени 
борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки, допълват от НАП. В проверките, които ще обхванат цялото 
Черноморско крайбрежие, а не само големите курорти, ще участват инспекторите на звеното „Фискален контрол“. Част от 
проверките ще са на принципа „таен клиент“, но едновременно с това ще патрулират и съвместни екипи на НАП и 
правоохранителните органи с отличителни знаци. 
 „Главната ни задача е да подобрим данъчното поведение на търговците по Черноморието. Това, че ще изпратим екипи 
там обаче не значи, че ще нарушим качеството на контролната дейност във вътрешността на страната. Разполагаме с близо 
800 души и добри софтуерни инструменти за целта“, каза по повод на започващата контролна кампания на НАП директорът 
на „Фискален контрол“ Спас Шишков. 
 
Publics.bg 
 
√ ЕСО се включи в Енергиен форум 2018 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) се включи в Енергиен форум 2018. Традиционно ЕСО участва в Енергийния 
форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Председателят на Управителния съвет на 
дружеството Антон Славов приветства участниците в тазгодишното издание на форума и благодари за академичната 
подкрепа отстрана на членовете на съюза, съобщиха от оператора. 
„Възпитаниците на Електротехническите факултети на Техническите университети в страната са много ценен ресурс за 
кадровото обезпечаване на българската енергетика“, изтъкна в приветствието си Антон Славов, цитиран от пресцентъра 
на ЕСО. Той подчерта, че партньорството между науката и бизнеса е от съществено значение за адекватното прилагане на 
съвременните технологии в непрекъснато модернизиращия се енергиен сектор. „Динамиката на тези процеси в унисон с 
европейските приоритети, категорично се нуждае от висококвалифицирани специалисти“, продължи председателят на УС 
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на ЕСО Антон Славов. Той изтъкна участието на дружеството в два ключови научно-изследователски проекта на 
Европейския съюз, финансирани от програмата „Хоризонт 2020“- CROSSBOW и FLEXITRANSTORE. 
Председателят на УС на ЕСО Антон Славов поднесе и поздравителен адрес от ръководството на дружеството и лично от 
изпълнителния директор Ангелин Цачев. „Пожелавам Ви и занапред да останете ковачница на кадри за динамично 
развиващия се и стратегически за родната ни икономика сектор! Желая Ви все така да подпомагате с научните Ви 
достижения качественото и прогресивно развитие на българската енергетика!“, гласи част от текста на поздравителния 
адрес. Председателят на НТСЕБ професор Бончо Бонев благодари за оказаната подкрепа и за ползотворното 
сътрудничество. 
Част от научната програма на Енергийния форум 2018 беше докладът на Стефан Сулаков от ЕСО на тема „Влияние на 
метеорологичните условия върху технологичните загуби на въздушните електропроводни линии“, съобщиха още от ЕСО. 
В рамките на тазгодишното издание на Енергийния форум беше отбелязана и 70-годишнината от създаването на Катедра 
Топлоенергетика и ядрена енергетика към Технически университет-София. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Прогнози за БВП и безработица за ЦИЕ 
Виенският институт за международни икономически изследвания (WIIW) публикува доклада „Превишен икономическият 
зенит", който се отнася за икономическата конюнктура за страните от източна, централна и югоизточна Европа. 
 

 
Източник: apa/WIIW 

 
Реалният спад на икономическия растеж е основно в две страни - Румъния и Турция. През тази година се очаква спад около 
3 процентни пункта, макар и от относително високо ниво. Турската икономика нарасна с 7,4% миналата година, за такъв 
ръст обаче на южната ни съседка вече не може да се говори. 
Икономистите от WIIW прогнозират растеж за турската икономика за 2018 година от само 4,5%, като очакванията са той да 
се забави през следващите години. Този растеж на турският БВП се определя като край на „прегряването" на икономиката 
на Турция. 
Като цяло обаче инвестиционната инерция в страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа остава висока. Според 
WIIW, обаче двуцифрените темпове на растеж, регистрирани от няколко държави от ЕС в региона през предходната година, 
вече не могат да се очакват през следващите години. Налице са много причини. Например, 2017 беше последната година, 
през която държавите могат да се възползват от средствата на ЕС от многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 
2007-2013 г. Това вече не е възможно през 2018 г. Също така е налице икономически забавяне в еврозоната, което също 
възпрепятства растежа. 
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Що се касае за България, от WIIW очакват 3,5% ръст на БВП през 2018 г. и лек спад през следващите две години. 
Икономистите от Виенския институт за международни икономически изследвания прогнозират тенденция на спад на 
безработицата в страната ни през 2019 и 2020 г. 
 
КРОСС 
 
√ СЕМ обсъжда проект на Закон за българския език  
На днешното си заседание Съветът за електронни медии ще обсъди проект на Закон за българския език.  
Проектът беше внесен в средата на миналия месец от групата на "Обединени патриоти".  
Текстът предвижда електронните съобщения от БАН, мобилни оператори и всякакви други съобщения да бъдат на 
български език, а всички мобилни устройства, които се продават в България, да подлежат на кирилизация.  
Документът предвижда и промяна в Закона за радиото и телевизията, според която доставчиците на аудиовизуални 
медийни услуги се насърчават да популяризират българския език чрез специализирани предавания. 
 
√ Ангел Попов: Ще бъдат подменяни само номерата на автомобилите първа регистрация  
Тема, която се появи в края на миналата седмица и предизвика много вълнения в обществото и социалните мрежи - колите 
вече няма да показват от кой град е човек, защото ще отпаднат буквите в регистрационните номера на автомобилите. 
От кога тази промяна ще влезе в сила - заместник-министърът на транспорта Ангел Попов по темата гост в "Денят започва". 
Всички, които притежават валидни,разбира се, съвсем нормално изражение номера, няма да бъдат подменяни, ще бъдат 
подменяни само номерата на автомобилите първа регистрация и при съответна промяна - продажба или друго 
обстоятелство, обясни Ангел Попов. 
Той обясни, че има и други страни, които са се отказали от този регионален принцип на номерата. 
Знаете, че в Европа регистрацията на един автомобил е изключително елементарна и проста операция., За разлика от 
България. Средно на ден само в София се регистрират между 800 и 900 автомобила на ден - това е изключително тежка 
процедура, която нарушава определени правила. 
Всеки автомобил, който влезе в България за първа регистрация, той трябва да премине на технически преглед, тоест да се 
установи неговата годност - техническа и екологична. 
Това в момента не се правеше и от там излезе идеята това да бъде разпределено в определени пунктове за технически 
прегледи, върху които да бъде сложена изключително тежка регулация с тежки критерии по отношение на тяхната 
обезпеченост, на средствата, с които се извършва тази проверка. 
Агенция "Автомобилна администрация" има система за контрол на техническите пунктове, ние сме я надградили и сме 
създали една система, която автоматично да контролираме всички показатели на уредите, които са вътре в тези технически 
пунктове. 
Така тези пунктове освен първоначалния преглед, ще издават и номерата, поясни той и допълни, че идеята е дългите 
опашки да изчезнат и да бъде по-лесно за хората. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Как се създават шампиони по футбол - на живо от Пловдив. 
- Слънце или дъжд - какво ще е времето през юли? Прогнозата на синоптиците от БАН. 
- Бум на ипотечните кредити и високи цени на имотите - надува ли се нов балон? 
- Нова идея за смяна на регистрационните табели на автомобилите. Какво се променя? 
- Болнични и майчинство - в дни или часове да се изчисляват? Тезите на синдикати и работодатели. 
- Битките на вицепремиера - Валери Симеонов в минутите след 8. 
- По-висок акциз на бездимните цигари. Защо? Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
- Денят започва с футбол - прогнозите на актьора Теодор Елмазов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Задръствания след старта на летните ремонти в София. На живо - колко време се пътува по алтернативните линии? 
- Социалният министър Бисер Петков за протеста на майките на деца с увреждания, поскъпването на помощните 

средства за инвалиди и новите пенсии; 
- Защо ГЕРБ готвят поскъпване на бездимните цигари и има ли лобистки интереси? Отговорът, от председателя на 

бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова; 
- След потопите и разрушенията, как ще бъдат възстановени пострадалите райони? Коментар на главен комисар 

Николай Николов; 
- От историята до политиката - спомени за Божидар Димитров от близките му приятели Коцето Калки и проф. 

Михаил Константинов; 
- Променя ли Белград отношението си към българите от западните покрайнини - Иван Николов, председател на 

културно-информационния център „Босилеград"; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- "Кой и защо накара 11-годишно дете да шофира на паркинг пред хипермаркет?". 
- Как група български туристи бяха измамени с десетки хиляди долари за екскурзия в Канада? 
- Източват ли се пари за образование чрез съмнителни ремонти и обществени поръчки? Гостува министърът на 

образованието Красимир Вълчев. 
- Деца в спешното след като пушили дизайнерска дрога. Гледайте на живо. 
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- На живо - след началото на ремонтите в центъра на София - къде са тапите и откъде да се придвижим, за да не 
закъснеем за работа? 

- Защо все повече жилища в България остават празни, а младите нямат пари, за да си позволят собствен дом? 
- Ще заприлича ли София на европейска столица, когато забранят рекламите по витрините на магазините и 

заведенията в центъра на града? Говори главният архитект Здравко Здравков. 
- Артистите от Destructive Creation с инициатива да поправят безвъзмездно счупени квартални пейки. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 03 юли 2018 
София.  

- От 10.00 часа в зала „Средец" на хотел „Балкан" президентът Румен Радев ще участва в конференция на тема 
„Българското председателство на Съвета на ЕС - време за равносметка". В нея ще участва и Вицепремиерът и 
министър на външните работи Екатерина Захариева. 

- От 12.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава ще удостои посланика на Грузия Зураб Беридзе 
с орден „Мадарски конник" - първа степен. 

- От 15.00 часа на „Дондуков" 2 Румен Радев ще разговаря със заместник министър-председателя и министър на 
външните работи на Социалистическа република Виетнам Фам Бин Мин. 

- От 10.30 часа в РУО София-град /ул. "Антим Първи" 17/ Ваня Кастрева ще даде брифинг за класирането след 7 клас. 
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция във връзка с промяна в Гражданския 

процесуален кодекс, организирана от: Българска асоциация на пострадали при катастрофи; Федерация на 
потребителите в България; Българска асоциация за закрила на пациентите; Асоциация Активни потребители. 

- От 11.15 часа на моста пред Националния стадион „Васил Левски" в присъствието на кмета на София Йорданка 
Фандъкова ще бъде представен първия тестови хибриден автобус, който ще се движи в градския транспорт на 
София по маршрута на линия 10-ТМ тестово. 

- От 12.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе среща на тема „Проблеми и перспективи пред 
висшето образование у нас". В срещата ще участват народни представители, министъра на образованието и 
науката Красимир Вълчев, ректори на висшите училища, представители на работодателски, синдикални и 
студентски организации. 

*** 
София/Банкя. 

- От 9.00 часа в хотел „Жеравна" ще бъде открито XVI-ото издание на образователната програма за ученици 
„Небанковият финансов сектор в България", организирано от Комисията за финансов надзор. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет - Враца ще се проведе обществено обсъждане във връзка 
с изготвен Доклад за проучване и анализ на ефективността на действащите социални услуги на територията на 
общината от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.00 часа в кв. „Пролет" зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще 
открие изграден със средства от ОПРР приют за бездомни лица. 

*** 
Казанлък. 

- От 18.00 часа в залите на Художествената галерия в Казанлък ще бъде показана юбилейна изложба по повод 150 
години от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 

*** 
Кюстендил. 

- От 15.00 часа в залата на Областна администрация ще се проведе Областен съвет на хора с увреждания. 
*** 
Плевен. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА в Плевен ПП АБВ ще даде пресконференция. В нея ще вземе участие 
националният лидер на ПП АБВ Румен Петков и областният лидер на ПП АБВ Цветан Антов. 

*** 
Пловдив. 

- От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в блок 91 Общинският съветник от ГЕРБ в Общински съвет - Пловдив, 
Иван Вичков ще приема граждани. 

*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа на Стрелбището на ОДМВР-Смолян по случай Професионалния празник на служителите на МВР - 5-
ти юли, Областна дирекция на МВР - Смолян организира открит турнир по стрелба с пистолет. 

 
√ Владимир Путин подписа нов антикорупционен план 
Президентът на Русия Владимир Путин е подписал двугодишен план за борба с корупцията, в същото време вкарвайки 
вратичка, с която някои корумпирани чиновници могат да бъдат освободени от отговорност, пише руското електронно 
издание The Moscow Times, цитиран от Фокус. 



16 

 

Двугодишният национален план дава на правителството срок до края на 2019 година да изработи закони за наказване на 
корумпирани чиновници. 
Депутатите от държавната ДУМА ще бъдат задължени с определянето на това, кои корупционни действия представляват 
подсъдимо нарушение, както и с разширяването на списъка с незаконно придобити стоки, подлежащи на изземване. От 
законодателите ще се изисква до 1 ноември да представят проектозаконите си за затягане на антикорупционните правила 
за федералните и регионалния чиновници, както и за служителите на държавни компании. 
Един от проектозакона, според антикорупционния план, ще може да освобождава корумпирани чиновници от наказателна 
отговорност при „форсмажорни обстоятелства“. 
Отговорността на правителството в разследването на корупцията в Русия, докато в същото време измерва успеха на 
антикорупционните усилия, създава конфликт на интереси, според професора по приложни финанси от Европейския 
университет в Санкт Петербург Максим Буев. 
„Дори, ако предположим, че политиците няма съзнателно да се възползват от позицията си, съществуването на вратичка 
в антикорупционния план, предлага възможност за манипулиране“, пише проф. Буев в своя колонка за вестник 
„Ведомости“. 
 
Money.bg 
 
√ Eвpoтo ce cтaбилизиpa cлeд пpeoдoлявaнe нa ĸpизaтa в Гepмaния 
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия във втopниĸ дoлapът лeĸo пoeвтинявa cпpямo ĸoшницaтa oт ocнoвнитe cвeтoвни вaлyти. 
B cъщoтo вpeмe eвpoтo ce cтaбилизиpa, cлeд ĸaтo yчacтницитe в yпpaвлявaщaтa ĸoaлиция в Гepмaния ypeгyлиpaxa cпopa 
cи пo oтнoшeниe нa мигpaциoннaтa пoлитиĸa. 
Днec cyтpинтa oбщaтa вaлyтa ce тъpгyвa бeз oтpицaтeлнa динaмиĸa cпpямo aмepиĸaнcĸaтa пpи ĸypc $1,1640 cлeд ĸaтo вчepa 
cпaднa c 0,45 пpoцeнтa. 
B пoнeдeлниĸ eвpoтo ce пoнижи, cлeд ĸaтo вътpeшният миниcтъp и нa Гepмaния Xopcт Зeexoфep пpeдлoжи дa cи пoдaдe 
ocтaвĸaтa. Ho днec oбщaтa вaлyтa ce cтaбилизиpa, тъй ĸaтo лидepитe нa Xpиcтиaн-coциaлния cъюз (XCC) и Xpиcтиaн-
дeмoĸpaтичния cъюз (XДC) пocтигнaxa cпopaзyмeниe, дoгoвapяйĸи ce дa oгpaничaт пpитoĸa нa eмигpaнти в cтpaнaтa, 
oтбeлязвa Rеutеrѕ. 
Kypът нa ĸитaйcĸия юaн пpoдължaвa дa ce ĸoлeбae нa фoнa нa тpeвoгитe oт влизaнeтo в cилa нa нoвитe aмepиĸaнcĸи витa 
зa импopтнитe ĸитaйcĸи cтoĸи. Kитaйcĸaтa вaлyтa ce пoнижи дo 6,7204 юaнa зa eдни дoлap, нo cлeд тoвa ce възcтaнoви дo 
нивo 6,7035. 
Днec cyтpинтa дoлapът ce тъpгyвa cпpямo йeнaтa бeз peзĸи ĸoлeбaния нa нивo 110,95 йeни€ B xoдa нa пpeдишнaтa cecия 
aмepиĸaнcĸитe пapи пocĸъпнaxa cпpямo япoнcĸитe c 0,2 пpoцeнтa зa cмeтĸa нa дoбpитe иĸoнoмичecĸи дaнни зa CAЩ, 
пoвишaвaнeтo нa дъpжaвнитe aмepиĸaнcĸи oблигaции и pъcтa нa бopcaтa нa Уoлcтpийт.пoдcĸoчиxa  
 


