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Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 

БТВ 
 
√ Промените в изплащането на болничните - къде са клопките? 
Болничните да се изчисляват по изпуснатите от работника часове, а не по дни. Предложението дойде от министъра на 
социалната политика Бисер Петков на тристранния съвет. 
Експертът от КТ Подкрепа Марио Нинов коментира, че реално няма да има промяна в изплащането на болничния, тъй като 
те и сега се изплащат според работните часове на даден работник. Промяната, която предлага министерството се отнася 
уеднаквяването на режимите за начисляване и изплащане на болничните. Главно тази промяна засяга хората, които 
работят на сменен режим и при тях се отчита по т.нар. сумирано отчитане на работното време, уточни той. В България 
работят над 400 хил. души по този начин. По думите му за тези хора са засегнати, защото те работят и през почивните дни, 
обикновено по повече часове на ден и ако болничните им се начисляват на брой пропуснати работни дни, това ги ощетява. 
Васил Велев, който е председател на АИКБ, коментира, че промяната, която е настъпила в изплащането на болничните 
след Нова година, е била неизгодна и сега този казус ще бъде поправен. Според него работодателите, които се обявяват 
против промените, са единични случаи, и всички приемат предложенията с одобрение. 
Нинов обаче категорично подчерта, че и двете синдикални организации в Съвета за тристранно сътрудничество са против 
тази промяна и са изразили несъгласието си на всички нива. От КТ Подкрепа смятат, че този режим е по – благоприятен от 
действащия в момента, но проблемът е, че различните закони се не се третират еднакво заради подзаконовите 
нормативни актове и наредби. Те искат да се промени наредбата за паричните обезщетения и начина за изплащане от 
НОИ да мине по начина, по който се регламентира отчитането в Наредбата за отпуските. Нинов подчерта, че много често 
тези хора работят и на втори трудов договор и когато са в болничен не е ясно дали наистина го ползват или всъщност са на 
друго работно място. 
Според Велев сега предложените промени внасят повече прецизност и справедливост, подобряват нормативната база и 
не ощетяват никого. 
За повече информация вижте видеото. 

 
Канал 3 
 
√ Васил Велев: Никой не печели и не губи от изчисляването на болничните в часове  
Резултатът от създаването на Автомобилна камара ще е повишаване на цените, каза председателят на АИКБ 
Разпоредбите за изчисляване на болничните в часове засягат само хората, които не работят на 8-часов работен ден. Не се 
прави никакво промяна, която да не съответства на международното право. Никой нищо няма да спечели и никой няма да 
загуби. 
Това каза председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на предаването „Денят на живо” по Канал 3.   
„Това е нон сенс! Със закон да се създава частно дружество. Няма такава камара в никоя държава в Европа, това той каза 
по повод създаването на Автомобилна камера и протестите на превозвачите”. Резултатът от тази камера ще е повишаване 
на цените, смята той. 
"Нещата сме ги видели в друг сектор", заяви Велев и даде пример със Строителната камара.  
Вижте още във видеото: 
 
ТВ Европа 
 
√ МОН иска по-ефективна акредитация на ВУЗ и договори за управление с ректорите 
Затвореният модел на самоуправление на университетите трябва да бъде променен. Тезата разви министърът на 
образованието Красимир Вълчев по време на кръгла маса, посветена на проблемите във висшето образование. И 
министерството, и ректорите, и бизнеса, и депутатите се обединиха около мнението, че са нужни промени в Закона за 
висшето образование, които да засегнат системата за акредитация, структурата и управлението на висшите училища. 
Красимир Вълчев – министър на образованието: 
„В момента акредитационната оценка все по-малко… все по-малко информация ни дава.“ 
Ректорът на УНСС професор Стати Статев пък поиска повече бизнес в учебния процес на университетите и даде по думите 
му абсурден пример 
проф. Стати Статев – ректор на УНСС: 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/promenite-v-izplashtaneto-na-bolnichnite-kade-sa-klopkite.html
http://kanal3.bg/news/79758-Vasil-Velev%253A-Nikoy-ne-pecheli-i-ne-gubi-ot-izchislyavaneto-na-bolnichnite-v-chasove
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„Ако не е абсурд, то поне е нелепост. Че ние можем да поканим изтъкнат представител на бизнеса, който може да вземе 
до 10 % от лекционен курс. Което означава, че ние можем да го доведем и да го покажем като маймунка – че такъв човек 
има.“ 
Оказа се, че това искане вече е облечено в законодателна форма. 
Милена Дамянова – председател на Комисията по образование, НС: 
„Предложението на проф. Статев за активно участие на бизнеса в учебния процес…. до края на седмицата ще го внесем.“ 
Предлаганите промени предвиждат представителите на бизнеса да участват в изготвянето на учебните планове на 
университетите, комисиите по акредитации, както и да могат да водят лекции. Работодателите също имаха своите 
предложения – най-вече свързани с регулиране на приема на студенти и нуждата от нов механизъм за финансиране на 
платеното от държавата висше образование 
Васил Велев – АИКБ: 
„Да плащаме за висшисти, които след това ще работят като продавач-консултанти, е разхищение.“ 
Тази теза беше подкрепена и от синдикатите: 
Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“: 
„Но това, което мен ужасно ме дразни, е все по-голямото изобилие на дипломирани посредственици.“ 
Изтичането на квалифицирани кадри в чужбина може да бъде ограничено като се задължат абсолвентите, учили по 
държавна поръчка, да работят поне няколко години на държавна служба, смята Васил Велев. Подобно задължение има 
във висшето военно образование. 
Васил Велев – АИКБ: 
„Ние сме прахосали 25 млрд. за обучение на хора, които след това емигрират.“ 
Министерството на образованието продължава със стратегията си да ограничава приема в специалности, в които има 
излишък, за сметка на такива, от които има остър недостиг на кадри, стана ясно от думите на министър Красимир Вълчев.  
Красимир Вълчев – министър на образованието: 
„Приемът в професионално направление „Администрация и управление“ беше намален с 60%, в „Икономика“ с 50 %, а в 
същото време беше стимулиран приемът в така наречените приоритетни професионални направления – това са 
педагогическите, инженерно-техническите, аграрните науки и природоматематическите науки. най-остър недостигът на 
кадри.“ 
Изучаването на тези специалности се насърчава чрез увеличаване на приема, осигуряване на втора стипендия, 
допълнително финансиране на висшите училища. 
 
Dnes.bg 
 
√ Болничният – почасово. Има ли смисъл и кой ще се възползва? 
Ще намалеят хората, които боледуват, но ще има ли обезщетения? 
"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. 
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Vesti.bg 
 
√ Бизнес и синдикати не се разбраха за учениците, които работят 
Работодателите не искат учениците да са на трудов договор. В същото време НТС не се разбра за закона за 
доброволчеството 
Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ постигна почти пълен консенсус относно предложението на 
министъра на труда и социалната политика за промяна на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 
Недостигът на квалифицирани кадри на пазара на труда бе във фокуса на заседанието на Националният съвет за 
тристранно сътрудничество. Бизнес, синдикати и държава обсъждат мерки за справяне с липсващите работници у нас. 
Законът за професионалното обучение и образование, който внесе просветният министър, предвижда допълнително 
финансиране за обучението по защитените специалности. 
Промените в закона обаче, не намериха единодушно решение между работодатели и синдикати. Спорът, който възникна 
между тях е, на какъв договор да работят учещите се в 11-и 12-и клас, след като промените влязат в сила. Работодателите 
не искат договорът да бъде трудов, за да може бизнесът да има интерес да назначава такива кадри. Синдикатите пък искат 
именно трудов договор да защитава правата на трудещите се ученици.  
Отстъпката, която се прави - здравните осигуровки да продължават да се плащат от училището. Така с 8% намалява 
разходът, който бизнесът би имал, ако назначава ученици, които да се учат как да работят.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България предложи учениците, които са на професионално 
обучение във фирмите да не са на трудов договор, а на друг, специален вид договор. От подобно обучение бизнесът само 
понася загуби - плаща за материали, инструменти, заплати на майстори и осигуровки, каза Велев. Той одобри 
предложението здравните осигуровки на учениците да се покриват от училищата, но смята, че фирмите не трябва да 
плащат и осигуровките за трудов стаж. 
Заместник-председателят на КТ "Подкрепа" Йоанис Партениотис посочи, че обучаващите се чрез работа ученици, трябва 
да бъдат на трудов договор, защото само така правата им могат да бъдат защитени. 
Правителството вече одобри списък с 29 защитени специалности от професии, по които има недостиг на квалифицирани 
кадри на пазара на труда. Това са секторите машиностроене, енергетика,транспорт и хранително-вкусова промишленост. 
Въпреки всичко, законът ще бъде придвижен към Народното събрание, а между четенията ще се търси консенсус как точно 
да се нарича договорът. 
Разминаване между синдикати и работодатели по предложението има само по параграф 9б, алинея 3, според който 
обезщетенията за болест нетрудоспособност ще се изчисляват по часове, а не по дни. И двете стани се опасяват от 
злоупотреби. Синдикатите смятат,че ако например при сумарно работно време и смяна от 12 часа излезете в болничен, 
фирмата ще ви плати обезщетение само за 8 часа. Работодателите пък се страхуват, че ако работникът си вземе болнични 
по време на почивни дни, ще трябва да плащат обезщетения и за тях. 
НСТС не разгледа проекта на Закон за доброволчеството, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, 
заради забележки и несъгласие по много от текстовете. 
Заседанието на НСТС започна с едноминутно мълчание в памет на Божидар Данев, председател на Българската стопанска 
камара, който почина в края на май и в памет на Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей и 
министър от първия кабинет на Бойко Борисов. 
 
Радио Пловдив 
 
√ Работодателите искат единство в нормативната уредба 
Досега изчисляването беше в дни по календар, сега ще е в часове по график 
В огромната си част наредбата не се променя. Променя се само една много малка част от нея - сумарното изчисляване на 
работното време. 
Това съобщи пред Радио Пловдив юристът Ивелин Желязков, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България по повод предложението на социалното министерство за промени в наредбата за плащане на болничните и 
майчинството. 
Става дума за промени конкретно в член 9 Б от наредбата, подчерта юристът. 
По думите му, работата на смени и прилагането на сумирано изчисляване на работното време са две различни неща. 
При сумираното изчисляване в България се прилагат международно правни норми - две конвенции и една директива. 
България ги спазва абсолютно точно, заяви Ивелин Желязков. 
Той обясни, че проблемът идва от това, че за относително едно и също нещо - сумираното изчисляване на работното време, 
в България в момента има действащи две наредби - едната е за изчисляване работното време, почивките и отпуските, а 
другата е наредбата, по която работи НОИ за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване. 
Първата действа от 1-ви януари тази година и по нея се прилага изчисляване по дни. При втората наредба на НОИ 
изчисляването е по часове. 
Според работодателите трябва да има единство на нормативната уредба. Те приемат за по - справедливо изчисляването 
по часове. 
Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда имат приоритет, те са по - важни като норми и следва да се прилагат 
приемуществено, посочи Ивелин Желязков. Той цитира Кодекса на труда, в който е посочено, че отработеното време е 
реалното време, а не тока, което се счита за отработено. 
Желязков коментира и примера с работник, който е на определен график и дава 12-часови дежурства. 
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За да работи този човек 12 часа, колкото е допустимият максимум по действащото законодателство и което не се променя, 
той трябва да работи по определен график. Този график трябва да бъде заплатен такъв, какъвто е и такъв, какъвто е 
отработен. То няма как иначе да се получи 
Юристът призова някой да посочи как точно би станало евентуалното ощетяване на работника от работодателя с новия 
начин на сумарно изчисляване на работното време. 
Желязков коментира, че проблемите с отчитането са се родили с въвеждането от 1-ви януари тази година на промените в 
наредбата за изчисляване на работното време, почивките и отпуските.  
Става дума за едно и също отчитане, по което да се чуди човек по кой от двата възможни начина да го направи! Това е 
проблемът и този проблем ще се реши сега, заяви юристът.  
По думите му, работодателите са констатирали проблема още в началото на годината и вече е време той да бъде решен. 
Смяната е на работни часове. Къде е проблемът тогава тяхното отчитане да бъде също в работни часове? Или ще 
сравняваме краставици с домати? 
Що се отнася до майчинството, Ивелин Желязков обясни, че някой много дълбоко се е объркал.  
В единия случай говорим за отчитане на работно време, а в другия случай говорим за обезщетение при бременност и 
раждане т. е. за конкретни пари. Този въпрос е прекрасно уреден в Кодекса за социално осигуряване, член 49. Там става 
дума за размера на това обезщетение, който е определен като 90 на сто от среднодневното брутно трудово 
възнаграждение. Тук не става дума нито за дни, нито за часове! То се изчислява за 24 месеца назад - за две години се гледа 
какви са осигурителните вноски и права на конкретното лице, върху тях се прави разбивка за този период и се вижда какво 
се получава като резултат. 
Като представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България Ивелин Желязков отново подчерта, че проблемът 
със сумарното изчисляване на работното време е голям в момента и това е начинът да бъде решен сега.  
Досега приспадането беше в дни по календар, а сега ще е в часове по график, посочи още Ивелин Желязков. 
Цялото интервю на Неда Велкова с юриста от Асоциацията на индустриалния капитал е в звуковия файл. 
 
Publics.bg 
 
√ АОБР се обяви против исканата от БСП оставка на Иван Иванов 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обяви против исканата от ПГ на БСП оставка на 
председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов и на опитите за намеса на 
омбудсмана Мая Манолова в работата на регулатора. Това се посочва в писмо на АОБР до председателя на Народното 
събрание Цвета Караянчева.  
„Под ръководство на Иван Иванов, през последните 3 години КЕВР заслужи уважението на бизнеса като независим 
регулатор, който защитава интересите на всички потребители – и битови, и индустриални. В този смисъл, се обявяваме 
против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични политически интереси и 
амбиции”, се казва в писмото.  
„Като отговорни работодатели, чийто членове създават 86 % от брутната добавена стойност и осигуряват работа на 82% от 
наетите в страната, напомняме, че сътресения в толкова важен сектор като българската енергетика биха се отразили 
негативно на цялостния икономически живот в страната”, допълват от Асоциацията.  
От АОБР напомнят в писмото си, че сектор „Електроенергетика“  беше в колапс и имаше натрупани задължения от 800 млн. 
лева през 2015 г. Тези средства бяха платени от българския бизнес, заедно с лихвите през цената „Задължения към 
обществото“, смятат от работодателските организации.  
„През следващите години отрасълът се стабилизира и регулаторът се справи с тежката ситуация, възникнала след 
изкуственото намаляване на цената за битовите потребители. 
През 2017 г. цените на електроенергията на свободния пазар поскъпнаха с 20-30%. Цената на природния газ също расте и 
дава отражение върху цената на тока от когенерациите. Няма как това поскъпване да не се отрази в сметките на битовите 
потребители за електроенергия и парно. В противен случай ще повторим кризата от 2015 г. Неплатените заради популизъм 
сметки на бита, утре се плащат от всички с лихвите. Това не е само ненужно, а и опасно за сектора и за развитието на 
икономиката”, предупреждават от АОБР. 
 
News.bg 
 
√ КЕВР заслужи уважението на бизнеса, пишaт от АОБР в защита на Иван Иванов 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) защитават председателя на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, на когото от БСП му поискаха оставката. 
От АОБР определят действията на омбудсмана Мая Манолова, която оспори в прокуратурата новото поскъпване на тока и 
парното като опит за намеса в работата на регулатора, съобщиха от АОБР. 
Мотивите на работодателската организация, подписани от Радосвет Радев, са че КЕВР за последните 3 години заслужи 
уважението на бизнеса като независим регулатор. Според АОБР Иванов защитава интересите на всички потребители - и 
битови, и индустриални. 
"В този смисъл, се обявяваме против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични 
политически интереси и амбиции", пише в писмото. 
Мотивите на работодателската организация, подписани от Радосвет Радев, са че КЕВР за последните 3 години заслужи 
уважението на бизнеса като независим регулатор. Според АОБР Иванов защитава интересите на всички потребители - и 
битови, и индустриални. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100991374/vasil-velev
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"В този смисъл, се обявяваме против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични 
политически интереси и амбиции", пише в писмото. 
Напомняме, че сектор "Електроенергетика" беше в колапс и имаше натрупани задължения от 800 млн. лева през 2015 г. 
Тези средства бяха платени от българския бизнес заедно с лихвите през цената "Задължения към обществото". 
През 2017 г. цените на електроенергията на свободния пазар поскъпнаха с 20-30%. Цената на природния газ също расте и 
се отразява върху цената на тока от когенерациите, което се отразява и на сметките на битовите потребители. 
"Неплатените заради популизъм сметки на бита, утре се плащат от всички с лихвите. Това не е само ненужно, а и опасно 
за сектора и за развитието на икономиката", пише Радев по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодателите са против оставката на председателя на КЕВР 
Атакува се един от работещите органи в държавата заради лични политически интереси, опасяват се от АОБР 
В подкрепа на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов се обявяват 
работодателските организации в позиция, изпратена до Народното събрание и медиите. 
В него организациите посочват, че работата на регулатора в последните години заслужава уважението на бизнеса, защото 
защитава интересите на всички потребители. 
"Обявяваме се против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични политически 
интереси и амбиции", е записано в обръщението.  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отбелязват в своето обръщение и опитите за 
намесата на омбудсмана Мая Манолова в работата на енергийния регулатор. 
От бизнеса припомнят, че през 2015 година сектор "Електроенергетика" имаше натрупани задължения от 800 млн. лева, 
но през следващите години отрасълът е бил стабилизиран, а КЕВР се е справила със ситуацията, възникнала след 
изкуственото намаляване на цената за битовите потребители. 
В позицията е посочено, че още от 2017 година цената на електроенергията на свободния пазар се повишава, поскъпва и 
природният газ и това няма как да не се отрази върху сметките на битовите потребители. Бизнесът предупреждава, че в 
противен случай може да се повтори кризата от 2015 година. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Работодателите: Шефът на КЕВР да не хвърля оставка, работи добре  
В подкрепа на Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), се обявиха 
работодателските организации, изпращайки позиция до Народното събрание и медиите. 
Работата на регулатора в последните години заслужава уважението на бизнеса, защото защитава интересите на всички 
потребители, се посочва в позицията. 
 "Обявяваме се против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични политически 
интереси и амбиции", пише в обръщението.  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и опитите за намеса на омбудсмана Мая Манолова 
в работата на енергийния регулатор. 
От бизнеса припомнят, че през 2015 година сектор "Електроенергетика" имаше натрупани задължения от 800 млн. лева, 
но през следващите години отрасълът е бил стабилизиран, а КЕВР се е справила със ситуацията, възникнала след 
изкуственото намаляване на цената за битовите потребители. 
Още от 2017 г. цената на електроенергията на свободния пазар се повишава, поскъпва и природният газ и това няма как 
да не се отрази върху сметките на битовите потребители, пише още в позицията. 
"Неплатените заради популизъм сметки на бита, утре се плащат от всички с лихвите. Това не е само ненужно, а и опасно 
за сектора и за развитието на икономиката", пише още в обръщението. 
 
Uchi.bg 
 
√ МОН поиска трудови договори за дуално обучение 
Министерството на образованието и науката (МОН) предложи учениците от XІ и XІІ клас да сключват индивидуални трудови 
договори с компании, които да им осигурят задължителното дуално обучение. Но бизнесът не харесва тази идея, стана 
ясно по време на тазседмичния Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
По време на срещата бяха обсъдени подготвяните промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те 
предвиждат както създаване на регистър със защитените професии, така и мерки за по-широко въвеждане на дуалното 
образование. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че подобен договор поставя твърде много задължения на бизнеса и не е 
добре да се прилага, когато става дума за обучение. Според него, трудовите договори ограничават приложението на 
дуалното обучение и ще доведат до по-слаб ефект от него. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) също подкрепи другите работодателски организации, твърдейки, че договорите не трябва да са трудови. 
Въпреки това, от синдиката КТ „Подкрепа” настояха, че договорите между учениците и работодателите трябва да са 
трудови. От там отбелязват, че така напълно ще се гарантират правата на обучаващите се. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Юнкер пред БНТ: Благодаря, България! Благодаря! 
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер даде специално интервю пред БНТ. Ето какво каза пред кореспондента ни в Брюксел 
Десислава Апостолова. 
Господин Юнкер, промени ли се репутацията на България в ЕС заради председателството? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Това първо за България председателство беше голям успех - и в сравнение с дебюта 
на други страни в тази роля, и в сравнение с някои, които председателстват за шести, седми път. Представянето ви беше 
забележително. Това се отнася за правителството, премиера, министъра по европейските въпроси и председателството 
Лиляна, но също и заради качествата на държавните служители в България. Много съм доволен от резултатите, които 
постигна България, Добра работа! 
Няколко пъти посетихте България, какви са впечатленията ви от българите като хора? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Винаги е трудно да усетиш и правителството, и обикновените хора, но мисля, че 
българското правителство, моят добър приятел Бойко Борисов и хората на България гледаха в една посока. Забелязах, че 
в самото начало на председателството, едва около 30% от българите бяха на мнение, че то ще е успешно. Сега научавам, 
че 81% от българите го оценяват като голям успех. И са прави. Репутацията ви нарасна. Никой не поставя под въпрос 
мястото на България в ЕС. Всеки сега смята, че България играе не просто роля, а централна роля в Европа. Така че това 
председателство беше добро за България. 
Казахте, че най-важното събитие по време на Българското председателство е срещата на върха за Западните 
Балкани. София все пак не успя да убеди Франция и Холандия преговорите за присъединяване на Македония и Албания 
да започнат веднага. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Като председател на Еврокомисията винаги съм твърдял, че нито една страна не 
може да се присъедини към Евросъюза в рамките на мандата на тази комисия, имам предвид между 2014 и 2019 година. 
Това предизвика голямо смущение в Западните Балкани. Благодарение на Българското председателство ние сближавахме 
различните гледни точки по присъединяването на Западните Балкани. Вашият премиер Бойко беше много полезен като 
обясни на страните от Западните Балкани, че времето за тяхното членство още не е дошло. Но той инициира процес, които 
ни позволява да започнем преговори с Македония - вече можем да си позволим да кажем Македония, и с Албания. Тези 
преговори за присъединяване ще започнат през юни-юли 2019. Така че България още веднъж беше много полезна за 
успокояването по този въпрос. Длъжни сме да поддържаме жива европейската перспектива за Западните Балкани. Ако се 
провалим, ще преживеем отново трагедиите, които видяхме през 90-е. А България най-добре знае колко сложен е този 
регион, защото самата е част от него, макар и в далеч не така сложна ситуация като други. България играе основна роля по 
отношение на Западните Балкани. Добро постижение! 
Миграцията е горещата тема през последните месеци и ще продължава да бъде. По време на Българското 
председателство не се стигна до реформа в Дъблинския регламент. Ще успеят ли австрийците да се справят с това? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Бих искал да е така успешно като българското, защото по време на Българското 
председателство имаше почти пълно съгласие по пет от законодателните предложения в тази област, които комисията 
представи през 2015 г. Аз предлагах на съвета тези пет акта, по които има де факто съгласие, да бъдат приети до края на 
юли, а останалите два - убежище, дъблинските процедури и така нататък, до края на годината. Европейският съвет не 
постига съгласие, но това трябва да се свърши и се надявам да стане по време на австрийското председателство. Не съм 
сигурен, че по тези реформи те ще са толкова настойчиви колкото бяха българите, но ако искат да се доближат до 
резултатите на Българското председателство, трябва да го направят. 
На последната среща на върха премиерът Борисов не беше доволен от начина, по който лидерите в последния момент 
трябваше да променят и да договарят документа за миграцията, вместо това да вършат експертите. 
Това ли ще е новият начин на взимане на решения в Европа? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: В Eвропа няма култура на вземане на решения. Това, което премиерът ви каза по 
време на Eвропейския съвет в четвъртък и петък миналата седмица, беше, че Съветът на министрите е истинският 
законодател в Евросъюза и решава кое e подходящо по даден въпрос. На ниво Европейски съвет обаче недостатъчно се 
съобразяват с направеното, както си мислят, на по-ниско ниво. Аз наистина смятам, че по време на българското 
председателство съветът на министрите свърши добра работа. Това се вижда в много отношения - директивата за 
командированите работници, еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място. Това е българско постижение. 
Аз знам, че беше много трудно за българското правителство, заради региона, в който е България, но е за доброто на 
българските работници, които се трудят извън страната. Българското председателство беше много ефективно и по 
отношение на възобновяемите източници на енергия. Има и други големи постижения, например нещо, което не е лесно 
и за което медиите никога не говорят. 100 срещи между евроакомисия, парламент и съвет - това е рекорд за всички 
председателства на ЕС. Съжалявам, че на 30 юни Българското председателство трябваше да приключи. 
Отивате в САЩ в края на юли. Какво очаквате от трансанлантическите отношения? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Силно вярвам в силата на трансатлантическите отношения. Те се градят от Втората 
световна война. радвам се, че България влезе в НАТО, защото това беше важна стъпка. Радвам се, че с присъствието си 
България обогатяваше Европейския съюз, допълваше го с типично български характеристики. Продължавам да съм голям 
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привърженик на силните трансатлантически връзки. Това, което ме натъжава, е, че САЩ създават впечатление, че 
отстъпват, че се отдалечават от изграденото с много саможертви и от двете страни на Атлантическия океан. Ще пътувам за 
Вашингтон този месец и ще повторя на президента Тръмп всичко, което казах на срещата на Г-7 в Канада - че ако 
пресметнем обема на търгуваните стоки и услуги, и прибавим печалбите, които американските мултинационални 
компании реализират в Европа, ние сме в дефицит. Трябва да кажа, че 70% от чуждите инвестиции в САЩ са с европейски 
произход. Така че не бива да се срамуваме - имаме добри аргументи, разбира се, не знам дали той ще се вслуша в тях, не 
съм и много сигурен, че ще промени стратегията си, която не е в полза нито на САЩ , нито на ЕС. 
Кой ще бъде големият съперник на вашата Европейска народна партия на следващите европейски избори - европейските 
социалисти или популистките партии? 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Мисля че, не бива да подценяваме опасността от популизма. Популизмът има 
различни източници - в ляво, в крайната десница, не харесвам нито крайно дясното, нито крайно лявото, затова мисля, че 
следващите европейски избори ще са решаващи - или ще дадат мнозинство на проевропейските партии, или на онези, 
които не са големи привърженици на Европейския съюз. Надявам се, моля се, ще се боря за проевропейско мнозинство. 
Не съм еврофанатик. Хората понякога мислят, че съм за Европейски съединени щати, не, аз съм за възможно най-тясно 
сътрудничество в Европа между държавите членки, аз съм за изличаване на разстоянието, което съществува между 
страните в Централна и Източна и в Западна Европа. То няма смисъл. Ние не се плъзгаме по течението на историята. Ние 
сътворихме история, когато решихме да приемем България, Румъния и другите страни от региона в ЕС. Нямаме право да 
разрушаваме това. Носим отговорност пред следващите поколения. Обичам момента, в който подписах договора за 
присъединяване на България, защото в този ден си казах - сега съединяваме европейската история и европейската 
география. А България играе централна и важна роля във всичко това. Благодаря, България! Благодаря! 
 
Дарик  

 
√ МС гласува промяната при болничните за хора, работещи на смени 
Правителството ще гласува промени в наредбата за работно време, които определят нов начин за изчисляване на 
работното време за хората, работещи на смени, когато те използват отпуск по болест или майчинство.  
Според новите правила, при използване на такъв отпуск, от месечната норма за работа ще се изваждат часовете, заложени 
в графика за съответните дни на отпуска.  Нормативната промяна предизвика спор между бизнеса и синдикатите, а от 
социалното министерство обявиха, че това е стъпка в правилната посока. 
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. Според синдикатите това може да ощети 
работника, но според работодателските организации това ще прекрати практиката да се изплащат суми, които не се 
полагат. 
  
News.bg 
 
√ Незаконни лампи, бариери, паркинг и детски пясъчник на плаж "Слънчев бряг- юг" 
Лампи, паркинги, навеси, бариери, волейболно игрище, трибуни, детски пясъчник, алея за транспортна връзка. Такива 
незаконни 20 съоръжения са открили при съвместна проверка на плажа "Слънчев бряг - юг"  експерти от Министерството 
на туризма и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Обектите са разположени без необходимите 
одобрения.  
Всички съоръжения, които не са включени в одобрената схема от министъра на туризма и са поставени без разрешение на 
главния архитект трябва да бъдат премахнати. За целта ще бъде сезиран кмета на община Несебър, който трябва да издаде 
нужните заповеди и не са предвидени в одобрената от министъра на туризма схема.. 
За тях не са издавани и разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър, по информация на 
присъстващите служители на общината. 
Тази проверка е извършена в периода 20 - 25 юни. 
Експертите на двете институции инспектират и 5-те обекта: THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, за които 
е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение. 
Министерството на туризма съобщава, че ежегодно през активния летен сезон се извършва и измерване от лицензирани 
геодезисти на площите на преместваемите обекти и допълнителните търговски площи към тях на територията на морските 
плажове. 
Предстои в периода юли-август да се извърши прецизно измерване на площите на поставените обекти на плаж "Слънчев 
бряг - юг". В случай, че бъдат установени нарушения, министерството информира, че ще се предприемат необходимите 
действия за отстраняването им, като се направят предписания към концесионера. 
Ако той не предприеме нужните действия, нарушенията ще се отстранят със заповед на кмета на община Несебър. 
По закон ДНСК не е компетентният орган за контрол на преместваеми обекти. Това се посочва в прессъобщение от 
службата, разпратено до медиите само час след като вицепремиерът Валери Симеонов заяви пред медия, че колежката 
му Ангелкова говори глупотевини. 
Въпреки това, за да се отговори на получения сигнал, на служителите на ДНСК е било дадено указание на добра воля да 
извършат проверка на 22 май, след получен сигнал от вицепремиера Валери Симеонов. 
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Припомняме, вицепремиерът е разочарован, че министър Николай Нанков се е наредил до министър Ангелкова в 
отричането на законите и наредбите на България, обявявайки за законни заведенията от южния план на "Слънчев бряг". 
Проверка на ДНСК показа, че 32 обекта в "Слънчев бряг" са незаконни, но при 5-те преместваеми обекта - THE ONE, La 
Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM (които вицепремиерът нарича демонстративно с името в превод на български 
език) не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и 
местонахождение. 
Още миналата година Николина Ангелкова не беше съгласна с начина, по който Валери Симеонов извърши внезапните си 
проверки за спазване на нивото на шума в курорта. 
По-рано тази година Симеонов обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж 
в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма 
заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на 
концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични 
специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните. 
Наложи се министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да коментира въпроса, Той заяви, 
че продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред. 
 
Investor.bg 
 
√ КЗП: Правото на отказ от стока при онлайн пазаруване е безусловно 
Българските потребители започват все повече да търсят правата си, твърди Димитър Маргаритов 
Продажбите онлайн в България стават все повече, а най-честите проблеми при купуването на нещо по интернет според 
клиентите са, че не винаги търговците са склонни да уважат правото на отказ. Това право пък от своя страна е безусловно. 
Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗК) Димитър Маргаритов в студиото на "Денят ON 
AIR" по Bulgaria ON AIR. "Стоката може да бъде изпробвана, но не трябва да бъде използвана", подчерта Маргаритов. 
Според него този въпрос ще бъде решен още по-добре чрез представените нови правила за оптимизиране на търговското 
законодателство. Те предвиждат да има по-ясни дефиниции на понятията "изпробване" и "използване". 
"Правото на отказ е възможно да бъде упражнено дори и тогава, когато идва точно това, което сте си поръчали, но просто 
вие решавате, че то не ви харесва и можете да го върнете обратно", допълни председателят на Комисията за защита на 
потребителите пред Bulgaria ON AIR. 
Той припомни, че търговците трябва да върнат парите в 14-дневен срок, който според новите правила започва да тече, 
след като стоката стигне обратно до продавача. 
"При нас постъпват над 20 хиляди жалби и сигнали на потребители годишно и това е трайна тенденция", каза още Димитър 
Маргаритов. 
Според него това не означава обаче, че пазарът е лош, а по-скоро, че потребителите са станали по-чувствителни и са 
склонни да си търсят правата. По думите му онлайн пазаруването също влиза в тази статистика. 
 
√ Износът на електроенергия продължава възходящата тенденция 
Данните на ЕСО показват обаче и запазващ се спад на потреблението и производството на ток за първите шест 
месеца на годината 
В края на първото полугодие износът на електроенергия се повишава с почти 25%, показват оперативните данни на 
Електроенергия системен оператор (ЕСО). В периода 1 януари - 30 юни 2018 година от страната са изнесени 2,7 млн. 
мегаватчаса електроенергия. 
Тенденцията се наблюдава още от първите месеци на годината. Донякъде тогава ръстовете бяха чисто математически и се 
дължаха на спряния износ в най-студените зимни месеци на 2017 година. В следващите месеци обаче износът ускори 
своите ръстове и търговците се радват на позитивни новини след почти две години с непрекъснати спадове. 
Донякъде износът смекчава негативните данни на ЕСО за потреблението. В първите шест месеца на годината то се свива с 
5,57% до 19,4 млн. мегаватчаса. Така се стига и до спад на производството - с 2,62% до 22,1 млн. мегаватчаса за периода. 
Сериозен е спадът в работата на базовите централи. От оперативните данни на ЕСО е видно, че той е в рамките на 7,54% 
до 17,8 млн. мегаватчаса. 
За сметка на това водните централи са повишили производството си с над 50% до 2,8 млн. мегаватчаса. Повишението е 
резултат от активно работещите съоръжения след обилните снеговалежи тази зима и топенето през пролетта. Като цяло 
обаче делът на възобновяемите източници в преносната и в разпределителната мрежа намалява. 
 
Kamioni.bg 
 
√ Бурен дебат за пакета Мобилност в ЕП 
Искате шофьорите да оставят камионите си на охраняеми паркинги, но такива няма. Искате шофьорите да спят в хотели, 
но такива също не съществуват. Искате камионите да се връщат на всеки три седмици в страните си, но това решение няма 
да помогне на работниците, но пък ще увеличи разходите на компанията, разхода на гориво, трафика и задръстванията“, 
заяви българският евродепутат Ангел Джамбазки по време на дебата на 3 юли в Европейския парламент относно 
промените в пакета Мобилност. Пленарната сесия беше доста бурна, тъй като ден по-късно – на 4 юли предстои 
гласуването на пакета Мобилност. 
В Европейския парламент няма единодушие. От една страна, депутатите отново подчертаха лозунга на Жан-Клод Юнкер – 
„равно заплащане за еднакъв труд“ и застанаха зад инициативата да се борят срещу така наречения социален дъмпинг. 
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„Имаме работа с брутална експлоатация на труда на шофьорите. Много ниски заплати, дълги часове работа, дълги 
периоди, в които семействата са разделени, претоварване, стрес и умора - всичко това не може да бъде пренебрегнато. 
Междувременно се предлага да се увеличат печалбите и да се използват още повече шофьорите, което води до влошаване 
на условията на живот и труд“, твърди испанският евродепутат Жоао Пимента Лопес. 
Австрийката Евелин Регнер се присъедини към изказаното от Жоао Лопес. Тя отбеляза, че е говорила нееднократно с 
шофьорите, била е на магистралите и лично се е убедила колко трудна е работата им. 
„Какво видях аз? 15-часово шофиране без почивка. Приемане на амфетамини, за да издържат на трудностите. Това ли е 
честно? Не. Няма място за такива явления в прогресивна Европа“ се обърна тя към своите колеги. 
Критиците на компромисните решения, които бяха внесени и от България, твърдят, че затягането на правилана се прави 
без никакво съмнение за защита на правата на работниците. 
„Искате да разрешим на шофьорите да спят в кабините? Ако одобрим това, защо всички ние да не спим в своите офиси? В 
крайна сметка има пейки“, критикува компромиса Карим Дела от Франция. 
Евродепутатът Богуслав Либерадски обаче отговори категорично. „Наслушах се на празни приказки. Да, служителят не спи 
в офиса си, но и не е длъжен да носи отговорност за него, докато шофьорът носи отговорност за товара и автомобила. Каня 
ви в Кале, за да разберете за какво говорим“, каза той. 
Самата концепция за социален дъмпинг предизвика противоречия. „Този термин вече беше споменат на няколко пъти. 
Какво означава той? Това е ситуация, когато някой продава продукта под производствената цена. В източната част на 
Европа работната заплата е по-евтина, защото цените са по-ниски, животът е по-евтин. Защо не можем да се конкурираме 
с цените за работа? Нека обърнем тезата на Юнкер и тогава ще се се окаже, че касиерът в Париж трябва да печели толкова, 
колкото и този в Бидгошч. Ще бъде ли добре това?“, попита реторически Козма Злотовски. 
„Как искате да изчислите заплатата на шофьор, който в рамките на няколко часа ще премине границата на няколко 
страни?“, попита Павел Теличка от Чехия. 
Представители на превозвачите също активно участват в дебата. Те непрекъснато събират подписи по съвместна 
декларация, в която се противопоставят на прилагането на правилата за командироване за международен транспорт. Агата 
Бутанос, директор на Представителството на Съюза на предприемачите и работодателите в Европейския съюз заяви, вече 
подписа си са поставили браншови организации от Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Унгария, 
Ирландия, Латвия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Великобритания, Финландия и 
Германия. 
 
√ Допълнителни летни забрани в Германия 
Според Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI), в допълнение към фиксираните 
забрани за движение на товарни автомобили в неделните дни и официалните празници от полунощ до 22 часа, 
допълнителна забрана се въвежда за всички съботи от ваканционния сезон. Първата от тях е 7 юли, а последната – 25 
август, като за съботните дни забраната за движение на камионите в Германия важи от 7 до 20 часа. 
Ограниченията се прилагат за превозни средства с максимално допустимо тегло над 7,5 тона и товарни автомобили с 
ремаркета, независимо от тяхното тегло. Забраните са валидни за избрани участъци от магистрали и федерални пътища. 
 
БНР 
 
√ НС прие на първо четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 
Тази седмица депутатите ще обсъдят искането на БСП за освобождаване на председателя на КЕВР 
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, 
внесени от Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева от ДПС. 
Гласуваха 132 ма депутати, като "за"  92, против 12, 28 се въздържаха. "Обединените патриоти" подкрепиха промените, 
според които се предвижда задължително оповестяване на действителната собственост и на непазарното финансиране на 
всички печатни и електронни медии, включително и на онлайн изданията.  
Депутатите ще обсъдят тази седмица искането на БСП за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на 
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов. Те ще гласуват и включване на допълнителни 
законопроекти, съгласно правилника на парламента за такава възможност всяка първа сряда от месеца. 
Социалистите настояват за освобождаването на Иван Иванов с аргумента, че е отказал да провери сделката за продажбата 
на ЧЕЗ на дружеството "Инерком-България" и че не е взел под внимание внесеното искане, придружено с подписите на 
над 200 хиляди граждани. В спора председателят на Енергийния регулатор отговори, че не смята да подава оставка и 
припомни, че депутатите са тези, които са пропуснали да определят критерии за проверка на сделката. 
Разискването по искането на левицата е точка първа за четвъртък. 
Днес депутатите ще гласуват включване в дневния ред на законопроекти на БСП и ДПС. С промени в Наказателния кодекс 
от левицата предлагат да се криминализират нерегламентираните в закона дейности по производството, вносът, износът, 
съхраняването и търговията с лекарствените продукти в хуманната медицина. ДПС внася изменения в закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения, с които се въвежда изискването за задължително 
разкриване на действителните собственици на медии и тяхното финансиране. 
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Дневник  
 
√ България гледа към Шенген и еврозоната, каза Борисов в европарламента 
България оставя на Австрия стабилна основа след председателството на Съвета на ЕС и ще продължи да работи за 
членството си в европейски организации, включително Шенген и еврозоната. 
Това каза премиерът Бойко Борисов пред евродепутатите в обобщение на шестте месеца, през които България 
председателстваше Съвета на Европейския съюз. 
Началото на речта на Борисов се забави заради електрически срив, свързан с превода, чиято поправка бе осуетена от 
евродепутати - те влязоха в кабината на преводачите в знак на солидарност заради протеста им за по-добри работни 
условия. Това доведе до 30-минутна пауза и бе посрещнато с гняв от председателя на парламента Антонио Таяни, според 
когото депутатите не бива да се месят в спора между преводачите и администрацията. 
София "ще продължи да гледа напред и да работи за пълното си членство във всички политики - Шенген и еврозоната", 
каза и Борисов дни след като обяви позицията на България за приемането на единната европейска валута на среща с 
лидерите на ЕС в Брюксел. Той изтъкна постиженията на България в икономиката и финансите: "4% ръст (на икономиката), 
безработица под 6%, 23% дълг към днешна дата, Жан-Клод... и на практика нулев дефицит", каза премиерът, обръщайки 
се към председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 
Като най-голям успех Борисов отбеляза напредъка в европейската перспектива на Западните Балкани. "Не може да има 
мир на континента, докато Европа не бъде обединена." Следващата стъпка според него е съгласието за началото на 
преговорите с Македония и Албания, обявено от европейските лидери миналата седмица, но трябва да се имат предвид 
и успехи като преговорите между Скопие и Атина за името и Договора за добросъседство между Македония и България 
(подписан преди началото на председателството). Той каза още, че гражданите в региона "трябва да видят реални 
резултати", включително "вдигане на брутния вътрешен продукт на целите Балкани." 
Предложихме разговор с Турция, споразумението с която работи, и седнахме на масата, напомни Борисов за срещата във 
Варна с лидерите на ЕС и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган на 20 март. 
Той също така спомена напредъка в законодателството и техническите въпроси, свързани с визите, което също е "свързано 
с миграцията". За Дъблинския регламент, за чиято реформа България настоява, той каза, че е постигнат напредък с 
евродепутатите. "Но решението предстои да бъде взето", добави той, приветствайки компромиса на срещата на върха в 
Брюксел. 
"Бойко, отлично се справи" 
След него председателят на комисията Жан-Клод Юнкер благодари на премиера Борисов и "на Лиляна, която беше 
инженерът на това председателство", имайки предвид министъра за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 
Павлова. "Построихте мостове, събрахте хора и в отделните отрасли постигнахте успехи." 
"Навсякъде, където бяхме, присъстваше темата за Западните Балкани, както ви обещахме. Вие се погрижихте... тази тема 
да бъде по-добре разбрана", продължи Юнкер. "Имаше известно разочарование - за периода 2014-2019 г. ние постигнахме 
съгласие, че ще се приемат мерки и това, което не беше изяснено за Западните Балкани, вече не е. Бойко, отлично се 
справи." 
"Колегата Келер да дойде на Пирин" 
"Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граници между Охрид и Черно море", каза Ангел 
Джамбазки от групата на Европейските консерватори и реформисти в коментар за стъпките за интеграция на Западните 
Балкани. 
Той и поздрави българското председателство за усилията за единство в тежките времена на преговори за Брекзит. Той 
поздрави Борисов за борбата срещу нелегалната миграция и настояванията за реформа в Дъблинския регламент. 
"Бих искал да поканя колегата Келер да види Пирин колко е хубав през лятото... и да преброи лифтовете в Германия, мисля, 
че са около 300, може да пием един чай", каза Джамбазки. Той има предвид eвродепутата от "Съюз 90/Зелените" Ска 
Келер, която е в спор с членове на кабинета заради новите планове за Пирин. 
"Г-н премиер, не сте виновен вие" 
Самата Келер говори след Джамбазки от името на парламентарната си група, но не се обърна към колегата евродепутат, а 
единствено към Борисов. "Г-н премиер, смятам, че има проблеми, които не са съвсем решени в последните 6 месеца, но 
не сте виновен вие... Шестте месеца не бяха лесни, но в други области беше постигнат успех, например за Западните 
Балкани, защото страните получават перспектива." 
"Надявам се, че сега, когато сдавате председателството, ще продължавате да работите по биоразнообразието в същия дух. 
Трябва да отбележа, че природата ви е много красива. Посещавала съм Пирин", каза тя и след това поиска властите в София 
да направят повече за борба с корупцията, защото тя блокира развитието. "И се надявам, че скоро ще можем да пътуваме 
до България, без да си показваме паспортите и да имаме проблеми от този род." 
В заключителните си думи след изказванията от всички политически групи Борисов коментира сдържано критиките на 
Келер. "С много неща съм съгласен, а за други си направих и изводи. Не съм казвал, че сме идеални", каза той. "Стараем 
се да пазим околната среда, създадохме антикорупцонен орган с големи правомощия и се надявам тази тема да отпаднем 
от дневния ред“. 
 
√ Икономиката ще се ускори, а безработицата ще спадне рекордно, сочи банков анализ 
Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило, прогнозира икономическият екип на 
УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа. 
Икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам, отбелязват 
анализаторите на банката. "Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% годишно през 2018 г., подкрепен от 
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нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от 
съживяването в строителството на жилища, наред с усвояването на повече средства от ЕС", се казва в анализа. Според 
банката тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се 
забави едва незначително през 2019 г. до 3.9% годишно. 
Като причина за лекото понижение на първоначално прогнозирания ръст от 4.4% през тази година експертите посочват по-
слабите от очакваните данни за икономическата активност за първите четири месеца на годината в комбинация с по-
високата прогноза за цените на суровия петрол. Именно отражението на цената на петрола върху потребителските цени 
ще доведе до малко по-слаб ръст на индивидуалното потребление, докато в резултатите на инвестициите и нетния износ 
не се предвижда съществена промяна спрямо предишната прогноза. 
Безработицата върви към исторически минимум 
Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява, се посочва в анализа. Икономиката създаде с 63 хил. работни 
места повече през първото тримесечие на 2018 г. спрямо година по-рано, които са почти равномерно разпределени между 
експортно-ориентираните сектори на преработващата промишленост, транспорта и изнесените бизнес услуги, от една 
страна, и ориентираните към вътрешното търсене, бързо растящи сектори на строителството и управлението на 
недвижими имоти. 
Безработица през първото тримесечие се свива до 5.7%, безработните са около 190 хил, почти колкото са били и през 2008 
г., когато е отчетен историческият минимум на показателя. "Очакваме през 2018 г. нормата на безработицата да достигне 
средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам. Не смятаме за възможно подобренията в 
нормата на безработицата да продължат със същите темпове, които наблюдавахме до момента във възходящия цикъл, 
тъй като причините за оставащата безработица са в голяма степен структурни, като например несъответствието между 
предлагани и търсени умения, както и сравнително ниската трудова мобилност", се посочва в анализа. 
Според авторите му окуражаващо е, че значителна част от новите работни места, създадени от началото на годината, са 
добре платени в сектора на изнесените бизнес услуги, чиято значимост за икономиката продължава да нараства. 
Същевременно, средната месечна заплата нараства със 7.1% на годишна база през първото тримесечие, по-бавно от 
двуцифрените темпове на растеж, отчетени през втората половина на 2017. 
Инфлацията ще се ускори до 2.7% 
През април потребителската инфлация се забави до 2.0% годишно, след пик от 3.0% през ноември 2017 г. Очакванията на 
икономическия екип на "Уникредит Булбанк" са инфлацията да продължи да нараства като достигне средно 2.7% през тази 
година. По-голямата част от ускоряването на инфлацията през тази година се очаква да дойде като резултат от по-високите 
цени в енергетиката и по-конкретно, тези на суровия петрол. 
 
В. Банкерь 
 
√ Въвеждат се нови образци на документи за болнични и майчинство 
Националният осигурителен институт съобщи, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на 
труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване (НПОПДОО), по отношение на отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна 
възраст. 
От 1 юли правото на отпуск и обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е за период от 365 дни от деня 
на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Осиновителите на деца 
до 5-годишна възраст, които не ползват отпуска или прекъснат неговото ползване, ще получават 50 на сто от полагащото 
се обезщетение след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване до изтичане на 365 дни или 
навършване на 5-годишна възраст. 
Утвърдени са нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, приложения към НПОПДОО. На 
интернет страницата на НОИ в рубриката „За потребителя“, подрубрики „Формуляри“, „Формуляри за временна 
неработоспособност и майчинство“ ще се публикуват утвърдените нови образци на заявления-декларации и 
удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 
До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични 
обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде преустановено приемането на 
удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на 
данни за изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 2018 г. ще се приемат само новите образци на Приложения 
№ 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на 
подаваните данни по новите образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“, подрубрики „За разработчици на софтуер“, 
„Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“. 
Няма промяна в реда и начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване, както и в срока за подаване на документите. 
 
Sinor.bg 
 
√ Последен срок за представяне на многогодишните договори за наем – 31 юли 2018 г. 
Обнародвани поправки в „Държавен вестник“  
Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение 
или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, 
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извършени едновременно, като тези договори се депозират в общинската служба по земеделие по местонахождението 
на имота до 31 юни 2018 година. 
Това гласят последните поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, направени с преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите и обнародвани в днешния брой на „Държавен 
вестник“. 
Онези договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на този закон, при който не са спазени 
изискванията на чл. 4а и 4б, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, 
придружена с копие на договора. Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава 
от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от 
лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно. 
В случай че до 31 юли не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя се заличава служебно в службата 
по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година. 
Права за управление на земеделска земя, предоставени с пълномощно до датата на влизането в сила на този закон, могат 
да бъдат потвърдени от лицата по чл. 4а с ново пълномощно при спазване изискванията на този закон. Потвърждаването 
се извършва във вече указания срок. 
В случай че потвърждаването по ал. 4 не е направено в срок, договорът за наем на земеделска земя, сключен въз основа 
на съответното пълномощно, се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по 
земеделие след изтичане на стопанската година. 
Заличаването на вписването на договор в службата по вписванията се извършва по разпореждане на съдията по 
вписванията въз основа на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копие 
на договора. За заличаване на вписването не се дължи такса. 
Заличаването на регистрирани договори в съответната общинска служба по земеделие се извършва по разпореждане на 
началника на общинската служба по земеделие в срок до 10 октомври на текущата стопанска година. 
Когато към датата на влизането в сила на този закон, договорът по ал. 1 не е регистриран в общинската служба по 
земеделие, същият не се регистрира до привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 4а и 4б, гласят още новите 
поправки. 
В член 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в алинея 4 се прави нова добавка. Самата алинея 
гласи, че независимо от договореното от страните по договор за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме 
земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя. С последните промени се добавя 
следното „ Ако е уговорено в договора, наемателят може да пренаеме част или целия обект на договора. Когато 
пренаемането е за целия срок на договора, наемателят е длъжен незабавно да уведоми писмено наемодателя за 
пренаемането.“ 
В чл. 37п, ал. 1 след думите „маломерни имоти“ се добавя „или части от тях, които се определят със ситуационна скица“. 
С преходните изменения на Закона за рибарство и аквакултури се включват и поправки в Закона за арендата в земеделието 
(обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 
2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.). В чл. 3 се правят някои корекции, свързани с нотариалните 
заверки на договорите. 
1. В ал. 1, изречение първо думите „съдържанието и“ се заличават, в изречение второ думите „прилага към нотариалното 
дело“ се заменят със „съхранява“, в изречение трето след думите „получаване“ се добавя „от нотариус“, а в изречение 
четвърто думите „към нотариалното дело се прилагат“ се заменят с „нотариусът съхранява“. 
2. В ал. 2 думите „съдържанието и“ се заличават. 
3. Алинея 5 се отменя. 
 
NGОBG.info 
 
√ Обществено обсъждане до 11.07.2018 г. на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване 
на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект 
на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Процедурата е по Специфична цел 3 на 
Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. 
Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лева, а максималният размер на помощта за проект – 90 000 лева. 
Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 11.07.2018 г. 
включително на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg. 
Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица: 
Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), 
определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при 
Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване 
(НПО); 
Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от 
Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване 
наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите 
(социално-икономически партньори (СИП); 
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Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия. 
Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до 90 дни от датата на обявяване на процедурата. 
 
√ Вицепремиерът Томислав Дончев става председател на Съвета за развитие на гражданското общество към МС 
На заседание на Министерски съвет, проведено на 27 юни 2018 г., бе взето Решение за определяне на председател на 
Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет -  вицепремиера Томислав Дончев. Това решение 
е важна стъпка към реализация на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), 
които са в сила от началото на 2018 г. и предвиждат провеждането на държавна политика за подкрепа на развитието на 
гражданските организации, включително чрез създаване на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански 
инициативи. 
Основната цел на Съвета е разработването и провеждането на политики в подкрепа развитието на гражданското общество. 
Съгласно ЗЮЛНЦ негови членове ще бъдат представители на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза, които имат минимум 5-годишен опит в осъществяването на дейности в обществена полза в 
подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското участие. В качеството си на Председател на Съвета 
вицепремиерът Томислав Дончев ще бъде отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на 
гражданските организации, която е предвидено МС да приема и периодично да актуализира.  На практика, смисълът на 
Съвета е да бъде партньор на държавата в проучването на нуждите на неправителствените организации, насоките, в които 
те работят и резултатите от тяхната дейност, които да са основа за предлагане на приоритети за подпомагане на 
гражданските организации в България. Конкретно, законът включва следните ангажименти на бъдещия  Съвет: да дава 
становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; да 
координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; да разработва финансов план за 
подпомагане на проекти на неправителствени организации и да осъществява контрол за ефективното изразходване на 
публичните средства. 
Министерски съвет предстои да приеме Правила за избор на членовете на Съвета и Правилник за неговата дейност. Преди 
това проектът на решение на МС се очаква да бъде подложен на обществено обсъждане. 
Повече за работата около организацията на Съвета можете да прочетете в интервюто с Ива Таралежкова (председател на 
УС на Форум Гражданско Участие) - член на Работна група от представители на граждански организации, която имаше 
задача да изработи Правила за избор на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество към МС и правилник за 
неговата дейност. 
 
Publics.bg 
 
√ Малко над 235 млн. лв. без ДДС ще струва модернизацията на пътя между ГКПП „Калотина“ и Сливница 
Малко над 235 млн. лв. без ДДС ще струва модернизацията на пътя между  ГКПП „Калотина“ и Сливница. Това става ясно 
от отворените от АПИ ценови оферти в двете обществени поръчки за избор на изпълнители за модернизацията на 31,5 км 
от път I-8 между. 
Едната тръжна процедура е за изготвяне на технически проект и строителство на обекта: „Модернизация на път І-8 
„Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”. Това е участъкът след ГКПП „Калотина“ 
до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от 
средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа“. 
Отворените ценови оферти на допуснатите кандидати са на: 
    • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 141 502 699.24 лв. без ДДС; 
    • „Хидро-вод строй“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД и „Водстрой 98“ АД – 139 630 000 лв. без ДДС; 
    • „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД – 137 
491 883.28 лв. без ДДС; 
    • Обединение „Калотина – София“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД, „Контратас Инглесиас“ АД, и „Трансконсулт-22“ ООД 
140 147 188.40 лв. без ДДС. 
Проектът предвижда уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му 
елементи. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде 
изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат построени 10 големи 
съоръжения, две от които са при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“. Срокът за изпълнение на поръчката е 852 
календарни дни. 
Другата обществена поръчка е за изготвяне на технически проект и строителство на: „Модернизация на път І-8 Калотина – 
п. в. „Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“. Това е участъкът между Драгоман и Сливница, с дължина 
16,98 км. Индикативната му стойност е 117 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет.  
Отворените ценови оферти на допуснатите кандидати са на: 
    •  „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 97 800 298.60 лв. без ДДС; 
    • Обединение „Геопът Запад“, в което са: „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ АД – 113 823 688 .90 лв. без ДДС. 
Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане 
четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 
км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.  
Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон - Будапеща - Белград 
- София - Пловдив - Истанбул - Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. 
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Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно 
Средиземноморски”. 
Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на 
магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали 
времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение. 
 
Economic.bg 
 
√ Топ 10 на най-трудните за намиране кадри в България 
11% от компаниите не могат да запълнят свободните си позиции заради очакванията на кандидатите за по-високо 
заплащане от предлаганото 
Работодателите в България са изправени пред най-големия недостиг на кадри от 2011 г. насам според проучването на 
ManpowerGroup „Недостиг на таланти 2018“, което включва над 600 компании. Във време, когато има повече работни 
места от квалифицирани служители, 68% от фирмите изпитват трудности да запълнят свободните си позиции. Добре 
подготвените работници, инженери и шофьори остават най-трудните за намиране кадри. 
Въпреки че нивото на безработицата продължава да е ниско, 38% от работодателите посочват липсата на кандидати като 
основна причина за недостига на таланти в страната, следвана от липсата на търсени твърди умения (24%) и опит (11%).  
В допълнение, 11% от компаниите не могат да запълнят свободните си позиции заради очакванията на кандидатите за по-
високо заплащане от предлаганото и липсата на меки умения като комуникационни, работа в екип и решаване на 
проблеми (9%). 
„Продължаваме да бъдем свидетели на растящото търсене на квалифицирани служители във всички икономически 
отрасли в България – от транспортния и инженерния до производствения и здравния“, каза Александър Хангимана, 
управляващ директор на ManpowerGroup Балкани. „Работодателите не могат да намерят хората с точния микс от 
технически и меки умения и въпросът вече не опира само до откриването на таланти – ние трябва да ги създадем. 
Организациите трябва да положат много повече усилия, за да обучат и преквалифицират служителите за новия работен 
свят и да създадат работна сила с умения, от които се нуждаят както компаниите, така и хората, за да са успешни в 
дългосрочен план.“ 
Ето и кои са Топ 10 на най-трудните за намиране кадри в България за 2018 г.: 
1. Квалифицирани работници 
2. Инженери 
3. Шофьори 
4. Служители за ресторанти/хотели 
5. Здравни специалисти 
6. ИТ кадри 
7. Търговски представители 
8. Мениджъри/директори 
9. Офис служители 
10. Счетоводители и финансисти 
 
КРОСС 
 
√ Борисов на среща с колегите си от Гърция, Румъния и Сърбия в Солун 
Премиерът Бойко Борисов е на ключова визита днес в Солун. 
След заседанието на кабинета се очаква премиерът Бойко Борисов да замине за Гърция, за участие в четиристранна среща 
на правителствените ръководители на България, Гърция, Румъния и Сърбия. 
Предстои среща и на министрите на транспорта на четирите страни. 
Очаква се на нея да бъдат обсъдени ключови въпроси относно бежанските и миграционите въпроси. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Балерината Емона Георгиева отново покорява върхове - след титлата от Световната купа в Барселона ; 
- На живо: как да се измъкнем от сутрешния трафик - Владимир Илиев със съвети от най-натоварените софийски 

улици; 
- Как бъг в системата за класиране на кандидат-гимназистите изнерви родителите на седмокласници и кои са най-

предпочитаните столични гимназии? 
- Превозвачите отново на протест - този път в защита на оттегления законопроект за автомобилната камара; 
- Четири месеца родителски отпуск и повече дни за бащинство - какви други предложения са записани в 

Директивата за равновесието между професионалния и личния живот; 
- Тютюнопушенето отново в дневния ред - колко трябва да струват бездимните цигари? 
- България и Европа - от Средновековието до днес: какво пазят българските архиви? 
- "Денят започва с футбол": Валерия Видева - за футболните страсти от сърцето на Мондиала. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Гаф с класирането на седмокласниците - защо се наложи преизчисляване на баловете на учениците? 
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- На живо от Народното събрание: За и против вдигането на акциза на бездимните цигари. И още - ще се забрани 
ли използването им на закрито? 

- Още сигнали за опасно шофиране: Как ще бъдат наказани джигитите? 
- Ще бъдат ли ощетени работещите, ако болничният се изчислява на час, а не на ден? Дискусия в студиото; 
- Близки и приятели се сбогуват с Божидар Димитров. В студиото - Вежди Рашидов; 
- На живо: Евро-бабите от Забърдо протестират с песен пред Министерския съвет; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Кой е виновен за гафа със сгрешените резултати, довели до скандал с изпитите на седмокласниците?". В студиото 

отговаря образователното министерство. 
- Високо напрежение! Новите цени на тока и парното - на прокурор. Гост по темата е омбудсманът Мая Манолова. 
- Заплахи за убийство и тормоз - как телефонни измамници ужилиха възрастна жена? 
- Ще поскъпнат ли бездимните цигари? Защо управляващите предложиха новия акциз? На живо от парламента - 

дискусия с депутати. 
- До Канада и назад... и проблем за хиляди долари. Ще накажат ли фирмата, организирала екскурзията? 
- Рейтингът на политиците. Кой къде е в политическата картина? Последното проучване на "Алфа рисърч". 
- Побой до смърт. Версиите за убийството на възрастен доцент в Пловдив - говори Прокуратурата. 
- Трябва ли закон да пази чистотата на българския език? Коментар на писателя Алек Попов и езиковеда Борислав 

Георгиев. 
 
√ Предстоящи събития в страната за 04 юли 2018 
София.  

- От 9.30 часа в Резиденция „Бояна" европейският комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария 
Габриел ще открие годишната среща на Групата на европейските архиви към Европейската комисия и на 
Европейския борд на националните архивисти към Съвета на Европа. В 14.45 часа Мария Габриел ще участва в 
Конференция на Глобалния форум на жените-лидери 2018 под мотото "Да вдъхновим дигиталните лидери на 
бъдещето". 

- От 9.30 часа в Национален музей „Земята и хората" (бул. „Черни връх" № 4) ще се проведе международна 
конференция, посветена на Общата селскостопанска политика и изпълнението ѝ в България и Европа. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на икономистите на БАН, които ще представят 
анализ за 10-годишнината от глобалната финансово-икономическа криза. 

- От 12.00 часа в пленарната зала на Народното събрание председателят на парламента Цвета Караянчева ще се 
срещне с делегация на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент. В 12.20 часа те ще разговарят 
с председателите на комисиите по външна политика и европейските въпроси Джема Грозданова и Кристиан 
Вигенин в зала „Запад". 

- От 16.30 часа в Президентството на Р България (бул. "Дондуков" 2) ще се състои церемония по награждаване на 
победителите в Международния конкурс по програмиране CodeIT Сезон 2017-2018. 

- В 19.00 часа пред Народния театър „Иван Вазов" музикалните състави на БНР ще излязат на протест с искане за 
справедливо заплащане. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ-Варна (ул. „Г. Бенковски" № 1) народният представител Владимир Вълев 
организира приемна за граждани. 

- От 11.30 часа в зала „Варна" в сградата на Общината ще се състои пресконференция във връзка с предстоящите 
прояви от Петия международен турнир „Одесос" и 46-ия републикански преглед по пожаро-приложен спорт. 

- От 13.00 часа в централата на БСП-Варна (ул. „Македония" 33) народните представители проф. Анелия Клисарова 
и Иван Иванов ще проведат приемна за граждани. 

*** 
Велико Търново/с. Михалци и с. Караисен. 

- От 9.30 часа в село Михалци народният представител Станислава Стоянова и общински съветници от ГЕРБ-
Павликени ще проведат приемна за граждани. От 11.00 часа ще се състои приемна за и за жителите на село 
Караисен. 

*** 
Велико Търново. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на народния представител от ПГ "Обединени 
патриоти" доц. Милен Михов. Той ще направи отчет за изминалата една година и коментар по актуални 
политически теми. 

*** 
Пловдив. 

- В 12.00 часа на бул. "Марица-Север" 51 ще се проведе пресконференция на ВМРО-Пловдив с участието на 
народният представител от 16 МИР Александър Сиди, председателят на ВМРО-Пловдив Борислав Инчев и 
общинските съветници от града. Ще бъде оповестена информация относно Програмата за качеството на 
атмосферния въздух и кандидатстването на община Пловдив по мярката за 111 млн.лв., както и по други актуални 
теми. 
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- В 14.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП АБВ с участието на лидерът на партията 
Румен Петков. Темата ще бъде актуалната политическа обстановка в България. 

- От 16.00 часа в централния офис на ГЕРБ-Пловдив (бул. „Марица" 91) председателят на Комисията по бюджет и 
финанси Менда Стоянова ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. „Стефан Стамболов" № 21) депутатът и член на Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление инж. Атанас Ташков ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. "Коста Паница" № 5) заместник-председателят на Комисията за борба 
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Спас Гърневски ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.30 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. „Прага" 2) председателят на Комисията за контрол над службите за 
сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона 
за електронните съобщения и член на Комисията по правни въпроси ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в жк. "Тракия" бл. 91 общинският съветник Вера 
Тоскова ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" (жк. „Тракия" бл.91) общинският съветник Ели Гатева 
ще проведе приемна за граждани. 

- От 17.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен" (ул."Академик Петър Динеков" № 1А) общинският съветник 
Даниела Дженева ще проведе приемна за граждани. 

*** 
Стара Загора. 

- В 12.00 часа в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще се срещне със състезателки на СК 
„Кобра". 

***  
Шумен. 

- От 9.30 часа с разглеждане на новостроящата се спортна зала „Арена Шумен“ започва посещението на Николай 
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. 

- От 10.00 часа министър Николай Нанков ще извърши оглед на пътния надлез над ЖП-линията София - Варна.  
- От 10.30 часа министър Николай Нанков ще извърши оглед на площадката за строеж на ГПСПВ в кв."Дивдядово", 

където ще даде и пресконференция. 
- От 13.00 часа в концертната зала на Младежкия дом министър Николай Нанков ще открие кампанията „Моят град 

е моята крепост". 
 
√ Италия спира временните трудови договори 
Без временни трудови договори в Италия и с наказание за тези предприятия, които местят производството си в извън 
пределите на страната. Това са двете основни промени в италианското законодателство. Целта е повишаване сигурността 
на работното място и спиране на злоупотребата с този вид договори. Автор на промените е Лyиджи Ди Maйo – министър 
на труда. 
Промените трябва да бъдат одобрени от парламента на Италия до 60 дни. „Koйтo нe e изпoлзвaл тeзи дoгoвopи и нe ce e 
възпoлзвaл oт xopaтa, нямa защо дa ce cтpaxyвa”, каза пpeд RАІ coциaлният миниcтъp. 
Промените са обект на силна критика от страна на итaлиaнcĸи paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции: „Грешка е да се въвеждат по-
строги правила”, каза Bинчeнцo Бoĸия, pъĸoвoдитeл нa индycтpиaлнoтo лoби Соnfіnduѕtrіа. 
Това не е първият път, когато Италия променя правилата за назначаване и освобождаване от работа. Въпреки 
многократните редакции на трудовите правила, тя не успя да преодолее „двойния” стандарт на пазара на труда. 
Bъзpacтнитe paбoтници, нaeти пo cилaтa нa пpeдишни cтpoги пpaвилa, ce пoлзвaт cъc cилнa зaщитa нa paбoтнoтo мяcтo, 
дoĸaтo млaдитe xopa oбиĸнoвeнo нaмиpaт caмo вpeмeннa paбoтa c мaлĸo пpaвa и пoлзи. 
По последни данни за последните 12 месеца са разкрити 434 000 временни работни места. 
 
√ Русия започва борба с англосаксонската „цифрова колонизация“  
Русия започва борба с англосаксонската „цифрова колонизация“, пише руският ежедневник "Взгляд'', цитиран от Фокус. 
Руският суверенитет е изправен пред ново предизвикателство на 21-ви век. Експерти и дипломати уверяват: "Ако страните 
от Запада продължат" третия етап на световната колонизация - цифровата ", Русия ще трябва да се защитава. Например, 
създавайки свой собствен, отделен от останалия свят интернет. Как изглежда и защо е толкова важно? 
Русия притежава всички необходими средства, за да се създаде алтернативен интернет, но би ги използвала само в най-
лошия сценарий, заяви във вторник директорът на отдела за нови предизвикателства и заплахи в Министерсто на 
външните работи Иля Рогачев. Според него политиката на Москва не е насочена към изолиране на интернет, но западната 
политика и налагането на двойни стандарти могат да принудят Русия да следва този път. 
По-рано беше съобщено, че Русия може да представи на ООН две нови инициативи - резолюции, свързани с регулирането 
на отношенията между държавите по въпросите на киберсигурността. Както отбеляза Коммерсант, една от резолюциите 
ще бъде „киберкодекс“ - вид кодекс на правилата за поведението на държавите в Интернет, който трябва да забрани всяка 
намеса във вътрешните работи на държавите чрез Интернет. 
Втората руска резолюция има за цел да преразгледа съществуващата система за борба с киберпрестъпността, която се 
определя от Конвенцията за компютърна престъпност от 2001 г. в Будапеща. Припомня се, че Москва не подписа тази 
конвенция поради член 32 от този документ, който позволява различни специални услуги без официално уведомление да 
получават трансграничен достъп до компютърни данни. 
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Русия очаква подкрепата на тези предложения от редица държави, които са членове на БРИКС ШОС и ОДКБ. Приемането 
им обаче може да не е достатъчно, особено предвид факта, че гласуването за тези инициативи от западните страни едва 
ли може да се очаква. Ето защо Москва, в тясно сътрудничество с Пекин, продължава работата по проекта за така 
наречения "алтернативен интернет", както посочи министерството на външните работи. 
 
Profit.bg 
 
√ Биткойнът слага начало на нова индустриална революция в Исландия 
Копачите на криптовалути в Исландия изразходват почти толкова енергия, колкото всички домакинства в страната, взети 
заедно. 
Но сега те имат шанса да се отблагодарят на обществото, което ги приютява, пише Bloomberg.  
Исландия се опитва да погледне отвъд неясното бъдеще на криптовалутите и да реализира алтернативни проекти със 
същата инфраструктура, на която разчитат биткойн миньорите. 
Някои от възможните сфери на приложение включват системи за обучаване на изкуствен интелект за автономните 
автомобили или автоматизирани преводачи.  
 Според Йохан Снори Сигурбергсон, който е директор на отдел "Бизнес развитие" в електроцентралата HS Orka, 
осигуряваща електричество за дейта-центровете на "копачите", голяма част от криптовалутите може и да изчезнат в близко 
бъдеще. 
Той обаче е на мнение, че хардуерните системи ще останат и ще се превърнат в инкубатори за различни иновативни 
технологии.    
"Копаенето" на криптовалути изисква много енергия както за самите изчислителни процеси, така и за охлаждане на 
мощните компютърни системи, които решават криптографските уравнения и създават ограниченото предлагане на 
биткойн. 
Според последните прогнози, криптоиндустрията в Ислания ще консумира над 100 мегавата електрическа енергия до края 
на годината.   
Островната държава се превърна в магнит за криптоминьорите заради геотермалните си извори и водните 
елекроцентрали, които осигуряват много по-евтина електроенергия, отколкото на други места по света. А също и заради 
ниските средни температури. 
Тези качества са привличали и други енергоемки индустрии в миналото, като например производителите на алуминий.   
Исландците обаче са чувствителни по отношение на риска от осигуряване на подкрепа за бизнеси, които са на път да се 
сринат. Болезнените спомени за банковата криза от 2008 г. са още живи. 
Тогава страната бе принудена да иска помощ от Международния валутен фонд и да наложи капиталови ограничения, 
които бяха отменени едва миналата година.   
Бъдещето на биткойна и останалите криптовалути все още е неясно. След като достигна цена от близо 19 000 долара за 
брой в края на 2017 г., биткойнът се срина до под 6000 миналата седмица. Вече има около 800 криптовалути, които 
официално не струват нищо. 
От друга страна, Исландия има нужда да диверсифицира икономиката си и да я направи по-малко зависима от риболова, 
туризма и производството на алуминий. И точно в тази тежка задача дейта-центровете на "копачите" могат да бъдат много 
полезни.  
Гисли Катринарсон, който управлява най-голямата система от дейта-центрове в страната - Advania, заявява пред Bloomberg, 
че компанията вече има сериозен опит в управлението и поддръжката на блокчейн системите. Тя може да използва това 
ноу-хау, за да повиши качеството и обхвата на услугите, които предлага на клиентите си. 
Той споделя още, че Advania вече работи съвместно със Станфордския университет и HP Enterprise в създаването на пълна 
виртуална симулация на работата на човешкото сърце, която показва как то реагира на различни медикаменти и други 
медицински интервенции.   
"Четвъртата индустриална революция вече стартира и Исландия ще направи огромна грешка, ако не се възползва от този 
процес. Ако не участваме в него, ние ще изостанем в развитието си", казва изпълнителният директор на електроцентралата 
HS Orka Асгеир Маргеирсон.  
 Според директора на Исландския институт за интелигентни машини Кристин Торисон, дейта-центровете, които в момента 
се използват за добиване на криптовалути, вече са в основата на тази индустриална революция. 
По думите му на този етап изкуственият интелект се нуждае много повече от данни, отколкото от електрическа енергия.  
Според него, търсенето в момента надвишава предлагането, а нуждата от специализирани центрове за данни ще се запази 
поне през следващите 50 години. Което дава реален шанс на малката островна държава да се превърне в ключов играч на 
световната дигитална карта.    
 
 
 


