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Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 

БНР 
 
√ Българският бизнес се оплака от недостиг на квалифицирани работници  
Бизнесът у нас изпитва най-голям недостиг на квалифицирани работници, инженери и шофьори, обяви Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
На конференция в София беше обсъдено отражението на цифровите технологии върху нуждата от работници. 
Твърденията, че определени професии ще изчезнат заради дигитализацията на трудовия пазар, са пресилени, смята Васил 
Велев. „Защото ние всеки ден се сблъскваме с огромния недостиг на работници и специалисти във всички сфери“, добави 
той 
Дигитализирането на пазара на труда обаче затруднява контрола на социалните служби по спазването на трудовото 
законодателство. 
„По-трудно ще намираме тези работни места. Ще има проблем по отношение на травматизма, на спазване на работно 
време, на условия на труд“, каза Георги Милчин - главен секретар на Инспекцията по труда. 
„Индустрията в България е на доста ниско технологично ниво“, заяви лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Според 
него обаче това може да е от полза за страната ни. 
„Ние имаме един от най-добрият интернет в света, може би защото започнахме малко по-късно. Та нищо чудно нашите 
недостатъци да се превърнат в наше предимство в недалечно бъдеще“, каза Манолов. 
 
Econ.bg 
 
√ Българският бизнес се оплаква от недостиг на квалифицирани работници  
Васил Велев от АИКБ смята, че твърденията, че определени професии ще изчезнат заради дигитализацията на 
трудовия пазар, са пресилени 
Бизнесът у нас изпитва най-голям недостиг на квалифицирани работници, инженери и шофьори, обяви Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитиран от БНР. На конференция в София беше обсъдено 
отражението на цифровите технологии върху нуждата от работници. 
Твърденията, че определени професии ще изчезнат заради дигитализацията на трудовия пазар, са пресилени, смята Васил 
Велев. "Защото ние всеки ден се сблъскваме с огромния недостиг на работници и специалисти във всички сфери", добави 
той. 
Дигитализирането на пазара на труда обаче затруднява контрола на социалните служби по спазването на трудовото 
законодателство. 
"По-трудно ще намираме тези работни места. Ще има проблем по отношение на травматизма, на спазване на работно 
време, на условия на труд", каза Георги Милчин - главен секретар на Инспекцията по труда. 
"Индустрията в България е на доста ниско технологично ниво", заяви лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според 
него обаче това може да е от полза за страната ни. 
"Ние имаме един от най-добрият интернет в света, може би защото започнахме малко по-късно. Та нищо чудно нашите 
недоста тъци да се превърнат в наше предимство в недалечно бъдеще", каза Манолов. 

 
АИКБ 
 
√ „БЪЛГАРСКА РОЗА” – КАРЛОВО ЩЕ ИЗНАСЯ ЗА КИТАЙ РОЗОВО МАСЛО И КОЗМЕТИКА НА СТОЙНОСТ 40 МИЛИОНА ЛЕВА 
 „Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като 
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична 
корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко. Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското 
предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен план. Договорът бе подписан от президента на китайската 
козметична корпорация г-н Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев и президента на Конфедерацията на 
труда „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов. 
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Събитието се състоя в рамките на Срещата на 
върха на държавните и правителствени 
ръководители на страните от инициативата за 
сътрудничество между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа „16+1“, на която 
София е домакин. 
Българската козметична компания, която тази 
година празнува 70-ия си юбилей, е сред 
основните доставчици на розово масло за 
парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка 
година с българското „течно злато“, както е 
известно розовото масло, две трети от големите 
парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 
млн. парфюми. „Българска роза“ – Карлово 
произвежда и собствени линии козметични 
продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, 
така и в Китай, Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, 
Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. 

„Българска роза” АД е основана през 1948 г. Компанията е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика и на Международната федерация на 
производителите на етерични масла и аромати (IFEAT). Марката „Българска роза” – Карлово е носител на златни медали 
от редица международни изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход 
„Българско розово масло“ от българското патентно ведомство. 
 
Economic.bg 
 
√ „Българска роза” ще увеличи износа си за Китай 
Компанията подписа споразумение за експорт на розово масло и козметика за 40 млн. лв. 
Карловското предприятие за производство на розово масло и козметика „Българска роза“ АД ще увеличи износа си за 
Китай. Дружеството подписа днес 5-годишно споразумение с китайската козметична корпорация Бейджин Фангкаоцян 
Козметикс Трейдинг Ко., в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от 
инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е домакин. 
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне 40 млн. лв. в дългосрочен план. 
Договорът бе подписан от президента на китайската козметична корпорация Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, 
прокурист на „Българска роза“ АД. 
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово 
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото 
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2.3 млн. парфюми. „Българска роза“  
произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам, Южна 
Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. 
 
Днес+ 
 
√ „Българска роза” – Карлово ще изнася за Китай розово масло и козметика на стойност 40 милиона лева  
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като 
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична 
корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко.  
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен 
план.  
Договорът бе подписан от президента на китайската козметична корпорация г-н Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, 
прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
г-н Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов. 
Събитието се състоя в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от 
инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е домакин. 
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово 
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото 
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми.  
„Българска роза“ - Карлово произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, 
така и в Китай, Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др.  
„Българска роза” АД е основана през 1948 г. Компанията е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика и на Международната федерация на 
производителите на етерични масла и аромати (IFEAT). 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/07/4-e1530873065425.jpg
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Марката „Българска роза” – Карлово е носител на златни медали от редица международни изложения. Дружеството е 
първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло“ от българското патентно 
ведомство. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Българска роза ще увеличи износа си за Китай 
Компанията подписа 5-годишно споразумение с китайска козметична корпорация 
Базираният в Карлово козметичен производтел „Българска роза“ ще увеличи износа си за Китай на розово масло и 
козметика. Това става възможно, след като един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-
годишно споразумение с китайската козметична корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко, съобщават от 
публичното дружество. 
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен 
план. 
Договорът е бил подписан от президента на китайската козметична корпорация Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, 
прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
Събитието е в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от инициативата 
за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е домакин. 
 
Manager.bg 
 
√ „Българска роза” ще изнася за Китай розово масло и козметика за 40 милиона лева 
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика до 40 млн. лв. според подписано 
днес 5-годишно споразумение между един от най-големите родни производители на розово масло с китайската 
козметична корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко. Предвижда се изнесената за Китай продукция на 
карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен план. Договорът бе подписан от президента на 
китайската козметична корпорация Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, прокурист на „Българска роза“ АД в 
присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президента на 
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
Официалното подписване бе в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните 
от инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е 
домакин. 
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово 
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото 
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. „Българска роза“ - Карлово 
произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам, Южна 
Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. 
 
В. Банкерь 
 
√ "Българска роза" - Карлово увеличава износа си за Китай на розово масло и козметика 
"Българска роза" АД - Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след 
като днес бе подписано петгодишно споразумение с китайската козметична корпорация "Бейджин Фангкаоцян Козметикс 
Трейдинг Ко", съобщиха от българската фирма. 
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 млн. лева в дългосрочен 
план. Договорът бе подписан от президента на китайската козметична корпорация г-н Бен Мингджи Ду и от Боряна 
Кралева, прокурист на "Българска роза" АД в присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов. 
Събитието се състоя в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от 
инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа "16+1", на която София е домакин. 
"Българска роза" АД е наследник и последовател на старите традиции и опит в производството на етерични масла и други 
натурални продукти. Предприятието е основано през 1947 година в сърцето на прочутата Розова долина, чийто климат и 
надморска височина са перфектно място за етерично-маслени култури. 
Предприятието произвежда розово и лавандулово масло, както и натурални дестилационни води - розова, лавандулова, 
лайкова, маточина, мента и други. В асортиментата листа на Българска роцза влизат и продукти на парфюмерийната 
козметика (кремове за лице и тяло, шампоани, балсами, лосиони, глицеринови сапуни и др.), парфюмерийни композиции 
за нуждите на: парфюмерийната и козметичната промишленост и за производството на почистващи препарати. 
Предприятието създава и фруктови есенции и аромати за хранително-вкусовата промишленост. 
"Българска роза" АД е публично дружество с над 1600 акционери. Акциите му се търгуват на "БФБ-София" на Неофициален 
пазар. Основнен акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с 49.99% от капитала. "Гарант-5" ООД притежава 
32.94%, а свободно търгувани са 17.06% от книжата с право на глас. 
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Investor.bg 
 
√ „Българска роза” подписа споразумение за износ за Китай за 40 млн. лв. 
За азиатската страна ще бъдат изнасяни розово масло и козметика  
Базираният в Карлово козметичен производител „Българска роза“ ще увеличи износа си за Китай на розово масло и 
козметика. Това става възможно, след като един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-
годишно споразумение с китайската козметична корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко, съобщават от 
публичното дружество. 
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен 
план. 
Договорът е билподписан от президента на китайската козметична корпорация Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, 
прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
Събитието е в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от инициативата 
за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е домакин. 
В средата на юни „Българска роза“ АД обяви, че е в процес на преговори за подписване в началото на юли 2018 г. на 5-
годишно споразумение за търговия с китайска козметична корпорация за износ и продажба в Китай на козметика и розово 
масло.  
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово 
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото 
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. 
„Българска роза“ - Карлово произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, 
така и в Китай, Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. 
От началото на годината акциите на "Българска роза" АД поскъпват с 24% до средна цена от 2,21 лв. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ се обяви против проектозакона за горивата  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отново изрази недоволството си от гласувания на първо четене 
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход. 
Работодателската организация е изпратила писмо до председателя на комисията за наблюдение на приходните агенции 
и борба със сивата икономика и контрабандата при 44-то народно събрание на Емил Димитров и до председателя на 
парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев. В него се изразява недоволството на 
членовете на АИКБ - браншови организации и търговци от множество икономически дейности, чиито законни интереси ще 
бъдат неоснователно засегнати от приетия на първо гласуване в пленарна зала законопроект. 
Работодателите искат въвеждане на скала за уставния капитал на търговците на горива, а за фирмите, за които това не се 
изисква тя да се отнася за активите им и така да се да предостави на лицата, опериращи с по-малки обеми, възможност да 
продължат да осъществяват дейността си. 
От АИКБ смятат още, че посоченото изискване за обема на резервоарите и складовете от съответно 100 куб. м и 1000 куб. 
м е прекалено ограничаващо и стеснява кръгът на лицата, работещи в сектора сега. Дейността би могла да се осъществява 
и с резервоари с по-малък обем и пак да не ощетява държавния бюджет по никакъв начин, защото има всички 
измервателни уреди, връзка с НАП и всичко необходимо за покриване на законовите изисквания, пише в писмото до 
председателите на двете парламентарни комисии. 
От работодателската организация се обявяват и против искането на банкови гаранции от дребните търговци на горива, 
защото съобразно другите разпоредби в закона, не е нужно гаранцията да бъде в такъв голям размер, предвид това, че 
фискът винаги може да удовлетвори вземането си и по други начини. Банковите гаранции са финансов продукт, чиято цена 
търговците ще се наложи да калкулират в себестойността на продаваните стоки и съответно ще доведе до завишаването 
на цените за крайните потребители. Още повече, че същата дейност вече е обезпечена с гаранция по чл. 176в от Закон за 
данък върху добавената стойност. 
Друго искане за промяна в гласувания законопроект касае издаването или отказ за вписване в регистъра на търговците на 
горива. От АИКБ искат, след като всички предишни стъпки от процеса по вписване в регистъра и издаване на удостоверение 
на лицата са ограничени от времеви срок е редно и за последната, в която министърът или оправомощено от него лице - 
заместник-министър завършва процедурата, да има срок. В противен случай липсата на срок създава предпоставки за 
злоупотреби и корупция, подчертават от работодателската организация. 
АИКБ е и против изискването бензиностанция да не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от вътрешен 
обект, защото вече работещи законно обекти ще трябва да бъдат затворени. Това противоречи на записаните в 
конституцията гаранции за правото на собственост и на свободна стопанска инициатива, смятат от АИКБ. 
Иска се още и да се заличи записаната забрана за зареждане на гориво на пътни превозни средства или извънпътна техника 
или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни 
съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, като и зареждането за собствено 
потребление с използване на максимум един съд с вместимост до 20 литра. Когато от бензиностанция, оборудвана с 
всички законово изискуеми средства за измерване и регистриране на продажбите - нивомерни системи и системи с 
фискални памети, се продават количества гориво, не съществува опасност да бъде ощетен държавния бюджет. 
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Продажбата се регистрира надлежно и за нея се внасят всички дължими данъци. Затова е нецелесъобразно и законово 
неоправдано, да не може на бензиностанция лице да натовари дори 2000 л в транспортно средство, което отговаря на 
разпоредбите за превоз на товари по ADR, след като горивото на практика ще бъде закупено с фискален бон и продажбата 
ще бъде надлежно регистрирана от системите на НАП. Съвременните земеделски машини събират в резервоарите си над 
1200 л гориво. Дали ще бъде продадено директно в резервоар на комбайн това количество от бензиностанцията или ще 
бъде натоварено на превозно средство (в съответствие с ADR) няма финансово отражение върху бюджета - продажбата е 
извършена при еднакъв фискален резултат, а дължимият налог е внесен, пише в писмото на АИКБ. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ не подкрепят законопроекта на Манолова за личната помощ  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявиха, че не подкрепят Законопроекта за личната помощ 
за хората с увреждания. Според организацията той не съответства на принципите, ценностите и разпоредбите на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, нито с възможностите на българската държава. 
Мотивите на АИКБ са, че в Законопроекта личната помощ е определена като "инструмент, който дава възможност на 
човека с увреждане да води независим живот (НЖ). Личната помощ (ЛП) представлява директно и целево финансиране на 
хора с увреждания. С нея се заплаща и на асистенти, от каквито се нуждае човекът с увреждане. 
Личната помощ следва да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите в зависимост от житейската 
ситуация на всеки човек и по цени, които съответстват на цената на труда на вътрешния пазар. 
Хората с увреждания трябва да имат право да наемат и управляват своите асистенти и да избират модела на заетост, който 
е най-подходящ за нуждите им. 
Парите, отпускани за лична помощ трябва да покриват заплатите на личните асистенти, други техни разходи, произтичащи 
от трудовоправните им отношения - например осигурителни вноски за сметка на работодателя, както и разходи, свързани 
с предоставянето на самата услуга, като административни разходи и колегиална подкрепа за ползвателя на лична помощ", 
пишат от АИКБ и прилагат следния линк http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/05/Definitions-Bulgarian-1.docx.  
Според работодателите този законопроект не съдържа нормативно решение и не откроява същностното различие между 
асистентска услуга и лична помощ. Личната помощ е различен политически инструмент от социалното подпомагане или 
социалните услуги, такива, каквито познаваме достатъчно добре в практически план, пишат от АИКБ. 
Личната помощ трябва да гарантира на човека с увреждане независимост, да сближи качествено възможностите на хората 
за независим живот на битово, гражданско и лично равнище, в това число и близките, които полагат грижи за човек с 
увреждания. Твърде често близките държат те лично да са асистенти на своите родственици, най-вече при отношения 
родители-деца, пишат работодателите. Със съжаление констатираме, че в посочените случаи не се осигурява независимост 
на човека с увреждане, резултатът е зависимост от близките, мотивират се те. 
От АИКБ отказват да подкрепят предложения законопроект, разработен от Омбудсмана и внесен от Пламен Христов и 
група народни представители на 02 юли 2018 г. Според работодателската организация законопроектът има архаичен 
подход към социалните функции и възможности на държавата и съдържа разпоредби, отклоняващи се от горепосочените 
принципи и изисквания на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 
В няколко точки те изброяват разликите: 
Общата философия на предложения законопроект поставя асистентите и доставчиците на услуги в центъра на регулацията. 
Доказателство в тази посока са множеството изисквания към асистентите и широките контролни функции на доставчиците 
не само по отношение на паричните разходи, но и на качеството на услугата. Това противоречи на основната 
характеристика на ЛП, съдържаща се в посоченото по-горе определение на Европейската мрежа за независим живот. 
Ролята, отредена на доставчика, не е осигурена финансово под формата на процент допълнение към часовата ставка за 
администриране на услугата. Това ще доведе до монополна позиция на общинските администрации като доставчици на 
услугата и ще елиминира неправителствените организации или други частни доставчици на услуги от пазара на услуги. От 
друга страна - то нарушава правото на всеки човек с увреждане да избира своя доставчик. 
Часовата ставка - 1,1 пъти размера на минималната работна заплата за страната, нарастваща до 1,5 към 2021 година - няма 
да позволи на хората с увреждания да си наемат асистенти на пазара на труда при спазване на трудовото законодателство. 
Опитът показва, че при такава ставка, каквато в момента се прилага по Наредбата на Столична община за предоставяне на 
услугата "Асистент за независим живот", над 90% от ползвателите живеят на един същи адрес със своя асистент. 
Основателно е допускането, че асистентите са предимно, ако не и само, от роднинския кръг на ползвателя, което води до 
формиране на двойна зависимост: от една страна емоционалната привързаност, от друга - финансовата зависимост на 
асистента-роднина, който се откъсва от пазара на труда и става напълно зависим от плащанията като асистент. И трето, 
може би най-важно в контекста на човешките права, по така предлаганата "лична помощ" няма да доведе до никаква 
промяна в живота на човека с увреждане. 
Ниската часова ставка ще предизвиква потенциалните ползватели да спекулират с нуждата от часове - понякога оправдано, 
друг път користно - ще надписват часове, ще изкривяват отчетността, за да си осигурят повече ресурс за задоволяване на 
потребностите или за доход в семейството. Допълнителна предпоставка за това е липсата на лимит от часове месечно 
(както трябва и да бъде, но при други условия и при наличие на ограничения за ползване на часове за лична помощ от 
роднини като асистенти), което улеснява задачата и създава потенциал за множество обжалвания на решения за 
предоставяне на лична помощ. 
Съществуват сериозни основания да се постави въпрос за хората с увреждания, които нямат семейства или роднини. 
"Личната помощ" във варианта, предложен с визирания законопроект, ще доведе тези хора в институции, (където 
независимо от вида на тези институции) те ще са лишени от права и от ресурси да правят своите житейски избори. Отделен 

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/05/Definitions-Bulgarian-1.docx
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е въпросът, че точно това решение е противоположно по насоченост на деинституционализацията, широко прокламирана 
в последните години. 
Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания изготви Общ коментар № 5 по член 19 от Конвенцията за правата на 
хората с увреждания от 31 август 2017 г., който съдържа ясни указания по същността на личната помощ като инструмент за 
независим живот в общността на хората с увреждания   
 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en).  
В заключение - функциите на държавата са израз на държавната власт и се реализират чрез държавни политики в сферата 
на образованието, просветата, науката, културата, изкуството, спорта, здравеопазването, пенсионното дело, общественото 
осигуряване, труд и работна сила, социално подпомагане, вътрешен ред и сигурност, отбрана, околна среда, икономика, 
регионално развитие, транспорт, външни работи и други. 
В отделни моменти от историческото си развитие държавата може да приоритизира развитието на една или друга 
обществена сфера, но не и да абдикира от някоя от функциите си. 
Обществените ресурси са ограничени, затова особено важно е държавните разходи да бъдат извършвани ефективно и да 
са справедливо разпределени между отделните държавни политики, пишат от АИКБ. 
Припомняме във връзка с протеста на майките на деца с увреждания социалният министър Бисер Петков подаде оставка, 
но ден по-късно беше върнат на поста си от премира Борисов. 
След него оставка подаде и зам. социалният министър Росица Димитрова. Премиерът Бойко Борисов прие оставката на 
заместник социалния министър.Тя подаде оставка заради общественото недоволство по повод участието й в 11-тата сесия 
на Конференцията по Конвенцията за правата на хората с увреждания, която се проведе в Ню Йорк. 
Въпреки рокадите палатковият лагер пред парламента на протестиращите майки остана. 
Омбудсманът Мая Манолова заяви, че е много важно въпросният законопроект, който, по думите й, е изработен заедно с 
майките на деца с увреждания, да влезе в парламента. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ разкритикува новия Закон за личната помощ 
Според работодателската организация проектът не съответства нито с разпоредби на ООН, нито в 
възможностите на държавата 
Държавата не може да си позволи прекалено щедро да финансира политики в областта на социалното подпомагане при 
съпътстващ хроничен и остър недостиг на средства за образование, здравеопазване, демографски политики, наука, 
култура, отбрана и др. 
Това е един от аргументите, с които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) критикува внесения и от 
„Воля”, и от БСП, нов проект за Закон за личната помощ, изготвен от екипа на омбудсмана Мая Манолова. 
АИКБ е изпратила отворено писмо до вицепремиера Валери Симеонов, до председателя на социалната комисия в 
парламента Хасан Адемов, до председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова и др., в което обяснява защо 
проектозакона „не съответства на принципите, ценностите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, нито с възможностите на българската държава”. 
На първо място от работодателската организация посочват, че личната помощ трябва да се предоставя въз основа на 
индивидуална оценка на потребностите на дадения човек с увреждания и в зависимост от житейската му ситуация. Освен 
това цените за услугите на асистентите трябва да съответстват на цената на труда в България. В проектозакона за личната 
помощ е записано, че възнаграждението на асистентите ще е коефициент от минималната работна заплата (МРЗ), като 
този коефициент ще нараства всяка година. Заложено е през 2020 г. коефициентът от МРЗ да е 1.3, а през 2021 г. – 1.5. 
Освен това според АИКБ предложеният законопроект не откроява същностното различие между асистентска услуга и лична 
помощ. 
„Личната помощ е качествено различен политически инструмент от социалното подпомагане или социалните услуги, 
такива, каквито познаваме достатъчно добре в практически план. Личната помощ следва да гарантира на човека с 
увреждане независимост, да сближи качествено възможностите на хората за независим живот на битово, гражданско и 
лично равнище, в това число и от близките, които полагат грижи за човек с увреждания”, пишат от организацията. 
Според работодателите твърде често близките на хората с увреждания държат те лично да са им асистент, което най-вече 
се наблюдава, когато родител иска да е асистент на детето си с увреждания. 
„Изкривяването дойде и от програмите за лична помощ на правителството, които като програми за заетост предлагаха 
това - майката получава пари, за да е асистент на детето си”, обясняват от АИКБ и добавят: „Със съжаление констатираме, 
че в посочените случаи не се осигурява независимост на човека с увреждане, резултатът е зависимост от близките”. 
Бизнесът коментира, че разработеният законопроект показва неразбиране на гореописаните проблеми и проявява 
архаичен подход към социалните функции и възможности на държавата. 
От АИКБ привеждат и седем причини защо предложенията Закон за личната помощ се отклонява от принципите и 
изискванията, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: 
Общата философия на предложения законопроект поставя асистентите и доставчиците на услуги в центъра на регулацията. 
Доказателство в тази посока са множеството изисквания към асистентите и широките контролни функции на доставчиците 
не само  по отношение на паричните разходи, но и на качеството на услугата. Това противоречи на основната 
характеристика на ЛП, съдържаща се в посоченото по-горе определение на Европейската мрежа за независим живот. 
Ролята, отредена на доставчика, не е осигурена финансово под формата на процент допълнение към часовата ставка за 
администриране на услугата. Това ще доведе до монополна позиция на общинските администрации като доставчици на 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
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услугата и ще елиминира неправителствените организации или други частни доставчици на услуги от пазара на услуги. От 
друга страна - то нарушава правото на всеки човек с увреждане да избира своя доставчик. 
Часовата ставка – 1,1 пъти размера на минималната работна заплата за страната, нарастваща до 1,5 към 2021 година – 
няма да позволи на хората с увреждания да си наемат асистенти на пазара на труда при спазване на трудовото 
законодателство. Опитът показва, че при такава ставка, каквато в момента се прилага по Наредбата на Столична община 
за предоставяне на услугата „Асистент за независим живот“, над 90% от ползвателите живеят на един същи адрес със своя 
асистент. Основателно е допускането, че асистентите са предимно, ако не и само, от роднинския кръг на ползвателя, което 
води до формиране на двойна зависимост: от една страна емоционалната привързаност, от друга – финансовата 
зависимост на асистента-роднина, който се откъсва от пазара на труда и става напълно зависим от плащанията като 
асистент. И трето, може би най-важно в контекста на човешките права, по така предлаганата „лична помощ“ няма да 
доведе до никаква промяна в живота на човека с увреждане. 
Ниската часова ставка ще предизвиква потенциалните ползватели да спекулират с нуждата от часове – понякога 
оправдано, друг път користно – ще надписват часове, ще изкривяват отчетността, за да си осигурят повече ресурс за 
задоволяване на потребностите или за доход в семейството. Допълнителна предпоставка за това е липсата на лимит от 
часове месечно (както трябва и да бъде, но при други условия и при наличие на ограничения за ползване на часове за 
лична помощ от роднини като асистенти), което улеснява задачата и създава потенциал за множество обжалвания на 
решения за предоставяне на лична помощ. 
Съществуват сериозни основания да се постави въпрос за хората с увреждания, които нямат семейства или роднини. 
„Личната помощ“ във варианта, предложен с визирания законопроект, ще доведе тези хора в институции, (където 
независимо от вида на тези институции) те ще са лишени от права и от ресурси да правят своите житейски избори. Отделен 
е въпросът, че точно това решение е противоположно по насоченост на деинституционализацията, широко прокламирана 
в последните години. 
Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания изготви Общ коментар № 5 по член 19 от Конвенцията за правата на 
хората с увреждания от 31 август 2017 г., който съдържа ясни указания по същността на личната помощ като инструмент за 
независим живот в общността на хората с увреждания. 
В заключение - функциите на държавата са израз на държавната власт и се реализират чрез държавни политики в сферата 
на образованието, просветата, науката, културата, изкуството, спорта, здравеопазването, пенсионното дело, общественото 
осигуряване, труд и работна сила, социално подпомагане, вътрешен ред и сигурност, отбрана, околна среда, икономика, 
регионално развитие, транспорт, външни работи и други. В отделни моменти от историческото си развитие държавата 
може да приоритизира развитието на една или друга обществена сфера, но не и да абдикира от някоя от функциите си. 
Това приоритизиране се осъществява чрез насочване на допълнителни финансови и обществени ресурси към 
определените от държавата и обществото приоритетни области или групи хора, но това не трябва да става за сметка на 
останалите държавни сфери или с ощетяването на останалите обществени прослойки. 
Преразпределителна функция на държавата се изразява в разпределението и преразпределението на съвкупния 
обществен продукт между индивидите, стремейки се да се максимизира благосъстоянието на обществото като цяло. Това 
преразпределение на обществен ресурс с цел задоволяване на обществените потребности се реализира чрез 
извършваните от държавата разходи. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Дарик 
 
√ Борисов: Форматът „16+1“ цели укрепването на Европа 
"Форматът „16+1“ цели укрепването на Европа. Ние нямаме за цел да разделяме Общността, както се опасяват някои", 
заяви министър-председателят Бойко Борисов при откриването на бизнес форума, съпътстващ седмата Среща на 
държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която тази година се 
провежда в София. Това съобщи правителствената пресслужба. 
По думите му днешната инициатива е полезна както за държавите членки на ЕС, така и за западнобалканските страни. 
“Тези срещи ни помагат по-бързо да наваксаме изоставането си от старите страни членки на ЕС. На тях намираме 
финансиране за проекти, за които еврофондовете не достигат", каза Борисов. 
Премиерът посочи, че българският приоритет за перспективата за региона остава в европейския дневен ред. „Имаме 
големи възможности. Западните Балканите не могат да се разглеждат отделно”, каза Борисов и посочи, че всеки проект за 
свързаност засяга и държавите от Централна и Източна Европа. „Имаме рядък шанс. Китай гледа много положително на 
тези процеси и всяка страна има възможност да увеличи своя БВП, изграждайки своята транспортна, енергийна и дигитална 
инфраструктура“, заяви още Бойко Борисов. Той допълни, че когато няколко страни се обединят около един проект, 
реализацията му би могла да стане много по-лесна. 
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По думите му днешната инициатива е полезна както за държавите членки на ЕС, така и за западнобалканските страни. 
“Тези срещи ни помагат по-бързо да наваксаме изоставането си от старите страни членки на ЕС. На тях намираме 
финансиране за проекти, за които еврофондовете не достигат", каза Борисов. 
Премиерът посочи, че българският приоритет за перспективата за региона остава в европейския дневен ред. „Имаме 
големи възможности. Западните Балканите не могат да се разглеждат отделно”, каза Борисов и посочи, че всеки проект за 
свързаност засяга и държавите от Централна и Източна Европа. „Имаме рядък шанс. Китай гледа много положително на 
тези процеси и всяка страна има възможност да увеличи своя БВП, изграждайки своята транспортна, енергийна и дигитална 
инфраструктура“, заяви още Бойко Борисов. Той допълни, че когато няколко страни се обединят около един проект, 
реализацията му би могла да стане много по-лесна. 
Ли Къцян акцентира, че за Китай е изключително важно отварянето на пазара в региона и ще работи за намаляването на 
митата за внос, за да се насърчи глобалната търговия. 
Министър-председателят Бойко Борисов приветства и участието на представители на Световната банка и Европейската 
инвестиционна банка на бизнес форума. В бизнес форума днес участие взимат и представители на 1500 компании от Китай 
и страните от Централна и Източна Европа. 
 
Банкерь 
 
√ Емил Караниколов: Срещата от формата „16 + 1" е само началото  
Провеждането в София на срещата от формата „16 + 1" е признаване на България и региона като стратегически сектор. 
Оттук нататък следват и партньорство между компаниите. Има политически сигнал, че регионът е стратегически и 
китайските компании могат да работят с нашите. Изрично е подчертано, че всичко ще става по правилата на ЕС, за да не се 
разделя и България беше трибуната, откъдето това се каза – поредното постижение на българската държава. Това каза 
министърът на икономиката Емил Караниколов пред БНР.  
„Това посещение е само началото. Ние им представихме транспортни и инфраструктурни проекти, които са трансгранични 
- за целия регион. Те бяха разгледани лично от държавния секретар на Китайската Народна Република. Проведе се и 
първата среща на междубанковите асоциации, има подписан договор за кредит между ББР и китайската Банка за Развитие 
за около милиард и половина, от които ще се възползват български малки и средни предприятия Това е началната стъпка. 
Няма как да очакваме на този форум всичко да бъде подписано.Още вчера започнаха срещите в Министерство на 
икономиката. До края на месеца всеки един министър и ще има много.Политиците трябва да създадат моста между 
бизнеса, а бизнесът трябва да се възползва. Имаме покана вече за изложението в Шанхай през ноември. То ще е само за 
стоки, които ще бъдат внасяни в Китай“, обясни Караниколов.  
Министърът акцентира и върху споразумението, осигуряващо на производителите на тютюн достъп до китайския пазар. 
Споразумението е за 10 000 тона сушен тютюн. 
„Стокообменът между България и Китай е около 4 милиарда, от които отрицателното салдо на България е само 200 
милиона. Тоест, стоките, които се вкарват от Китай, са с  200 милиона повече от тези, които ние вкарваме. По отношение 
на инвестиците обаче изоставаме. Това е факт. Около 170 милиона долара са инвестициите, което е изключително малко, 
но съм сигурен че сега ще бъдат променени. В края на този месец ще дойде един от големите губернатори в Китай, който 
има бюджет от 300 милиона долара само за инвестиции в индустриални зони извън Китай и аз се надявам, че скоро това 
ще бъде променено“, каза Емил Караниколов.  
Китайците проявяват сериозен интерес към качествени хранителни продукти. Високите технологии, инвестициите, 
индустриалното партньорство, селското стопанство, инфраструктурата, транспорта, туризма и енергетиката също са сфери, 
в които може да има сътрудничество 
„Само за миналата година от Китай са излезли 100 милиона туристи. Не всички, разбира се, са дошли в  Европа, но голяма 
част… Изпращаме туристическо аташе, за да може да презентира България. Премиерът на Китай каза, че е очарован от 
това, което е видял в Историческия музей… Аз мисля, че има какво да види китайският народ от България, а през културата, 
разбира се, ще развием и икономиката“, допълни министърът. 
 
БНТ 
 
√ Изстреляни са рекорден брой ракети срещу градушки у нас 
Повече от 10 000 ракети против градушки са изстреляни за тази година, доста тежък е сезонът, за миналата година бяха 4 
000 изстреляните ракети, казаха от Агенцията за борба с градушките. Предвидените за сезона ракети са 12 000. 
Приближаваме се до най-тежкия сезон през 2014 г., когато са използвани 14 000 ракети. 
Планира се самолетно засяване на облаците от догодина, за да може да се защитават и урбанизираните територии. Не са 
защититени всички площи, там където е имало най-голяма честота на градоносни процеси, там са построени и ракетни 
площадки.  
Според синоптиците от сряда се очаква дъждовете да спрат. 
 
√ ЕК с допитване до гражданите за лятното часово време 
Европейската комисия започна проучване на общественото мнение, в което пита гражданите на държавите членки дали 
искат да запазят лятното часово време или да го премахнат. Анкетата може да бъде попълнена до 16 август на всички 
езици в общността на страницата на Комисията. 
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Въпреки вълната от петиции и молби на граждани през последните години, никоя европейската институция не се наема 
първа да предложи промени в сега действащите правила. През февруари ЕП прехвърли топката в полето на Комисията, 
която сега се допитва до европейците какво мислят по темата. 
Брюксел поставя няколко въпроса - какъв е опитът ви с лятното часово време, дали искате то да се запази или да премахне, 
по какви причини и дали предпочитате часовниците да останат завинаги с час напред или назад. 
Лятното време е въведено в Европа през 70-те години с идеята да се пести енергия. Според противниците му тази мярка 
вече не действа, точно обратното - има негативни икономически последици, а и е вредно за здравето.  
Мненията обаче са разделени и по отношение  
на това - ако въобще се стигне до промяна - кое от двете времена да остане официално - зимното или лятното. 
 
БНР 
 
√ Икономисти от БАН и бивши министри обсъждат предизвикателствата пред външната ни търговия 
Световният търговски ред и предизвикателствата за българската външна търговия в контекста на новите търговски мита, 
въведени от САЩ, ще обсъждат икономистите на БАН. В дискусията ще участват и бивши министри на търговията. 
Тон на дискусията ще даде изследване, посветено на предизвикателствата пред българската външна търговия в контекста 
на новите условия в световната търговия. Темата ще обсъждат министри и заместник-министри на търговията от почти 
всички правителства от началото на прехода у нас. Освен учени – икономисти от БАН, възможните последствия за страната 
ни от търговските мита за ЕС, ще обсъждат и преподаватели от висши икономически училища и работодатели. 
 
√ Връчват наградите „Топ 100 на технологичните компании в България“ 
За трета поред година ще бъдат наградени най-високотехнологичните компании у нас, попаднали в класацията „Топ 100“. 
Церемонията е тази вечер в София и на нея ще присъстват доказани ръководители от сектора и представители на 
държавната администрация. 
Проектът съдържа осем основни категории по сектори и две големи награди на доставчиците на телекомуникационни 
услуги и на фирмите, разработващи, доставящи и внедряващи решения и услуги в областта на информационните и 
комуникационните технологии. Отделно класиране ще има в направленията хардуер, софтуер, аутсорсинг, системна 
интеграция, най-голям ръст на бизнеса през 2017 година, най-висока рентабилност, най-динамично развитие, най-
ефективна компания. 
 
√ Среща на високо равнище ЕС - Украйна ще се проведе в Брюксел 
Очаква се страните-членки на ЕС да препотвърдят подкрепата си за Украйна срещу агресията на Русия и конфликта в 
източната й част на срещата на върха ЕС-Украйна, която ще се проведе днес в Брюксел. 
Украинският президент Петро Прошенко ще бъде приет от председателя на ЕС Доналд Туск около обяд, следва пленарна 
сесия, а съвместният брифинг на украинския държавен глава, председателя Туск и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер е 
предвиден за следобед. Очаква се на срещата да бъде препотвърдена подкрепата на ЕС за независимостта, суверенитета 
и териториалната цялост на Украйна, а ръководителите на страните-членки да подчертаят необходимостта от пълното 
прилагане на споразуменията от Минск от всички страни, като подчертаят отговорността на Русия в тази насока. Сред 
другите точки в дневния ред са енергийната сигурност и последващи действия след срещата на върха на Източното 
партньорство. Лидерите ще обсъдят постигнатия напредък в рамките на програмата за реформи на Украйна и подкрепата 
на ЕС за тази цел. 
В срещата ще участват също върховният представител по въпросите на външната политика и сигурността Федерика 
Могерини, комисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис, еврокомисарят за енергийния съюз Марош 
Шефчович, комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом. 
От днес влиза в сила удължаването с шест месеца на санкциите на Европейския съюз срещу Русия в отговор на действията 
на Русия, свързани с Украйна. Поредното удължаване на санкциите, въведени преди 4 години, беше решено от Съвета на 
Европейския съюз на 5 юли. Санкциите са насочени срещу отбранителния, финансовия и енергийния сектор на Русия. 
 
Investor.bg 
 
√ МВР и МРРБ ще работят заедно за намаляване на тежките произшествия на пътя 
От тази седмица се очаква повишаване на трафика с около 30% 
Ограничаваме максимално ремонтите по автомагистралите през летния сезон, заяви министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Николай Нанков на брифинг в МВР. Изключение е автомагистрала „Хемус“, където заради 
необходимостта от спешни ремонти са затворени неремонтираните тръби на тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ и едното 
платно на виадукта „Коренишки дол“, съобщава пресцентърът на МРРБ. 
Предстои да приключи ремонтът на 12 км от северната магистрала в района на село Невша, така че в най-активния летен 
сезон и в тази отсечка да се пътува спокойно и безаварийно. 
Организирахме този брифинг, заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за да кажем още 
веднъж какви са опасностите по пътищата и да предпазим гражданите от тежки пътнотранспортни произшествия, заяви 
министър Валентин Радев и припомни, че тези съвместни формати са вече традиция. 
На брифинга, заедно с двамата министри, участваха и Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешното ведомство, 
директорът на Главната дирекция „Национална полиция“, главен комисар Христо Теризийски, главен инспектор Димитър 
Мичев от отдел „Пътна полиция“ – ГДНП и инж. Светослав Глосов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
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От тази седмица се очаква повишаване на трафика с около 30% във връзка със започналото придвижване на гастарбайтери 
от Западна Европа към Турция, поради което се очаква интензивен трафик по автомагистрала „Тракия“ не само в почивните 
дни, коментира министър Нанков и призова да се шофира с повишено внимание. 
Затова преустановихме всички ремонтни дейности по АМ „Тракия“, каза още Николай Нанков и напомни, че през тази 
година бяха ремонтирани няколко съоръжения по нея, участъкът между Пловдив и Стара Загора и обхода към Бургас. 
Отпушихме значително трафика по Южното Черноморие с предсрочното пускане за движение на участъка Поморие – 
Ахелой и обхода на Ахелой. По пътя между Варна и Бургас в ремонт е само мостовото съоръжение „Звездица“, работата 
по което трябва да приключи до 20 дни. 
Приключват ремонтите на отсечките Варна – Добрич и Добрич – Албена, които ще бъдат възобновени през есента. През 
летния сезон няма да се работи заради тежкия трафик, а в дните, когато той е най-интензивен, движението на 
тежкотоварни превозни средства се ограничава, каза министър Нанков. Той подчерта, че извършващите се ремонти са 
добре обозначени. 
Регионалният министър коментира, че се осъвременяват нормите за проектиране на пътища, които ще следват всички 
европейски стандарти. Ако преди 7-8 години средно от всеки проект за ново строителство или ремонт и рехабилитация на 
път се отделяха между 3% и 4% за мерки, свързани с пътната безопасност, в момента около 10% от всяка инвестиция в 
пътна инфраструктура е насочена за такива дейности, посочи той и напомни, че се променят и нормативите, свързани с 
проектиране на пешеходни пътеки. 
Министърът каза още, че целево в мерки за подобряване на характеристиките, видимостта, осветеността и достъпността 
на пешеходни пътеки се инвестират 3 млн. лв. 
Темата за пътна безопасност за нас е водеща и затова аз, като министър, и председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ ще участваме лично в заседанията на Обществено-консултативния съвет по проблемите на пътната 
безопасност към МВР, заяви Николай Нанков. 
Регионалният министър напомни, че към националния координатор е подадена заявка за пътища в частта пътна 
безопасност от многогодишната финансова рамка на ЕК. В преговорния процес ще настояваме средствата по линия на 
европейската солидарност да бъдат насочвани и в по-добрата инфраструктура, свързана с пътна безопасност, допълни той. 
Председателят на УС на АПИ Светослав Глосов посочи, че в мерки за пътна безопасност през периода 2015 – 2017 г. са 
вложени над 18 млн. лв. за хоризонтална маркировка, над 22 млн. лв. за ограничителни системи и близо 6 млн. лв. за 
монтаж на пътни знаци. 
„Притеснявам се днес и идните събота и неделя да не заприличат на миналогодишните. Тогава са загинали 3 души в петък 
и 6 – в събота. Статистиката показва, че през уикендите на юли 2017 г. загиналите по пътищата са общо 21. Това е причината 
да се изправим пред вас, за да предупредим гражданите да внимават, да им напомним къде са опасностите и да намалим 
пътните инциденти, каза министър Радев.  
Той посочи, че са предприети мерки и е създадена организация за увеличаване на полицейското присъствие по пътищата 
и на техниката, с която униформените извършват пътен контрол. Своевременно гражданите получават и информация на 
сайта на МВР за трафика по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, изготвени са флаери на шест езика 
с информация за пристигащите у нас туристи, част от която е свързана с темата пътна безопасност. 
По думите на главен инспектор Димитър Мичев в ГДНП „Извадени са всички автопатрули по главните пътища и 
магистралите, прецизирани са план-растановките на служителите, особено в дните петък, събота и неделя, когато по 
пътищата се очаква движението на повече автомобили, а сега трафикът се натоварва и от т. нар. гастарбайтери. Всичките 
ни камери за скорост работят“. 
Той посочи, че през първите 6 месеца на годината броят на загиналите е с 44 по-малко, спрямо същия период на миналата 
година. Най-много жертви има на територията на ОДМВР-Пловдив, СДВР и ОДМВР-Бургас. Значително увеличение на 
загиналите има в ОДМВР-Хасково, Пловдив, Варна, СДВР, Враца, Видин, Добрич и Перник. Гл.инспектор Мичев призова 
шофьорите на МПС да планират добре времето си за пътуване, да са снабдени с вода, да предвидят почивки по маршрута, 
защото температурите са високи 
И тази година са командировани 800 служители от Охранителна полиция за целия сезон, които ще изпълняват контролни 
дейности в областите с морски курорти - Добрич, Варна и Бургас, уточни гл. комисар Христо Терзийски. Той добави, че от 
тази година ще има командировани служители на Пътна полиция в община Несебър. През последните 5 години, месец 
юли е сред трите с най-голям брой загинали на пътя, заяви директорът на ГДНП. 
Зам.-министър Красимир Ципов се спря на предприетите законодателни инициативи, насочени към намаляване на 
пътнотранспортния травматизъм. Той обясни, че предварителните обсъждания на трите нови закона – за движение по 
пътища, за превозите и за моторните превозни средства, са приключили. 
Получени са над 300 страници с мнения и препоръки. Те ще бъдат отразени до няколко дни и текстовете ще бъдат качени 
за официално обществено обсъждане, като идеята е Министерският съвет да може да ги приеме до края на месец август. 
Работни групи на МВР, Министерството на образованието и науката и Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията изготвиха два проекта на наредби за взаимодействие между ведомствата, насочени към тежки 
пътнотранспортни произшествия с участието на деца. Тези два проекта също ще бъдат качени в близките дни за 
обществено обсъждане. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Ключови икономически показатели 
Производство 



11 

 

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.3 пункта 
в сравнение с май 2018 година. През април 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е 
регистриран спад от 0.8% спрямо съответния месец на 2017 година (предварителни данни). На годишна база спад на 
промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението 
на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%, в добивната промишленост - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 
1.1%. 
Календарно изгладените данни на строителната продукция през април 2018 г. също показват увеличение с 0.6% в 
сравнение с април 2017 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през април 2018 г., изчислен от 
календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 
2.2%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.4%. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 
21 479 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя. При среден 
за тримесечието валутен курс от 1.59128 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 498 млн. долара и съответно на 1 915 
долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 982 млн. евро, като на човек от 
населението се падат 1 558 евро. Сезонно изгладените данни[1]  показват растеж от 3.6% на БВП през първото тримесечие 
на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 
година. 
Индивидуално потребление 
През април 2018 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари 2018 
година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно 
с 1.0 и 4.1 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 
дванадесет месеца е леко влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват. 
През април 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 
5.0% в сравнение със същия месец на предходната година. През април 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. 
оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.4%, 
търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.1%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия - със 7.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.9%, търговията на 
дребно с разнообразни стоки - с 3.3%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.1%. Спад е 
регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.3%. 
За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2018 г. са изразходвани 77.2% от произведения 
БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2017 г. е 2.9% (според сезонно изгладените 
данни). 
Инвестиции 
През април 2018 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността се оценява на 73.7%, което е с 3.1 пункта под 
януарското равнище. 
Бруто образуването в основен капитал през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година 
според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение със 7.0%. Относителният дял на този показател в БВП 
е 18.2%. 
Пазар на труда 
През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 099.3 хил., 
от които 1 655.8 хил. са мъже и 1 443.6 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и 
повече навършени години е 51.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. 
При мъжете този дял е 57.3%, а при жените - 46.1%. 
През първото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2%) са мъже и 77.1 
хил. (40.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 
процентни пункта. Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1.8 процентни пункта) в сравнение с това при 
мъжете (с 0.5 процентни пункта), в резултат на което през първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица на 
жените е по-нисък от този на мъжете - съответно 5.1 и 6.3 процентни пункта. 
По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от 
наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо първото тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 9.3%, в 
услугите - с 4.5%, и в строителството - със 7.8%. 
Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2018 г. 32.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работната 
сила като фактор, затрудняващ дейността им. 
През март 2018 г. средната работна заплата е 1 107 лв. и нараства с 5.5% в сравнение с предходния месец. Спрямо март 
2017 г. ръстът е 6.9%. 
Международни трансакции 
Според оценките на мениджърите в промишлеността през юни 2018 г. в сравнение с май се регистрира подобрение на 
осигуреността на производството с поръчки от чужбина (със 7.5 пункта). 
За април 2018 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 63.1 млн. евро при дефицит от 86 млн. евро за 
април 2017 година. За януари - април 2018 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 201.6 млн. евро (0.4% от БВП)  
при дефицит от 183.5 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - април 2017 година. 
Търговското салдо за април 2018 г. е отрицателно в размер на 289.7 млн. евро при дефицит от 266.5 млн. евро за април 
2017 година. За януари - април 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 154.5 млн. евро (2.2% от БВП)  при 
дефицит от 869.3 млн. евро (1.7% от БВП)  за същия период на 2017 година. 
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Износът (FOB) е 2 143.8 млн. евро за април 2018 г., като се повишава с 210.7 млн. евро (10.9%) в сравнение с този за април 
2017 г. (1 933.1 млн. евро). За януари - април 2018 г. износът е 8 252.4 млн. евро (15.4% от БВП), като нараства с 374.4 млн. 
евро (4.8%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (7 878 млн. евро, 15.6% от БВП). Износът за януари - април 2017 
г. нараства на годишна база с 13.5%. Вносът (FOB) за април 2018 г. е 2 433.5 млн. евро, като нараства с 233.9 млн. евро 
(10.6%) спрямо април 2017 г. (2 199.6 млн. евро). За януари - април 2018 г. вносът е 9 406.9 млн. евро (17.5% от БВП), като 
се увеличава с 659.6 млн. евро (7.5%) спрямо същия период на 2017 г. (8 747.3 млн. евро, 17.3% от БВП). Вносът за януари 
- април 2017 г. нараства на годишна база с 19.5%. 
През април 2018 г. салдото по статия преки инвестиции  е положително в размер на 2.4 млн. евро при положително салдо 
от 56.1 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 39.7 млн. евро (0.1% 
от БВП) при отрицателно салдо от 165.8 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2017 година. Преките чуждестранни 
инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни 
данни нарастват с 4.5 млн. евро за април 2018 г. при намаление с 43.9 млн. евро за април 2017 година. Преките инвестиции 
в чужбина за април 2018 г. нарастват с 6.9 млн. евро при увеличение с 12.1 млн. евро за април 2017 година. 
През април 2018 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 455.7 млн. евро при отрицателна 
стойност от 119.6 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. салдото е положително в размер на 961 млн. 
евро (1.8% от БВП) при положително салдо от 311.9 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2017 година. Портфейлните 
инвестиции - активи за април 2018 г. се повишават с 98.1 млн. евро при увеличение с 31.9 млн. евро за април 2017 година. 
Портфейлните инвестиции - пасиви за април 2018 г. намаляват с 357.6 млн. евро при повишение със 151.5 млн. евро за 
април 2017 година. 
Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2018 г. е отрицателно. Износът на стоки и услуги 
се увеличава с 4.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.6% (според сезонно изгладените данни). 
Цени 
През май 2018 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.3% в сравнение със същия месец на 
2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки” - с 0.8%. 
През първото тримесечие на 2018 г. индексът на цените на жилищата нараства със 7.1% в сравнение със същото тримесечие 
на 2017 година. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец 
на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%. 
По данни от конюнктурната анкета през юни 2018 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да 
запазят равнището си през следващите три месеца. 
Парични и финансови показатели 
През май 2018 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с май 2017 г. с 0.13 
процентни пункта - от 0.11 до минус 0.02%. 
През май 2018 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.8% при годишно нарастване от 
8.2% през април 2018 година. В края на май 2018 г. широките пари са 87.458 млрд. лв. (83.4% от БВП) при 86.200 млрд. лв. 
към април 2018 г. (82.2% от БВП). 
Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2018 г. възлизат на 52.719 млрд. лева. 
Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.9% на годишна база през май 2018 г. (2.9% годишно повишение през 
април 2018 г.) и в края на месеца достигат 31.902 млрд. лв. (30.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 20.817 
млрд. лв. (19.8% от БВП)1 в края на май 2018 година. 
През май 2018 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.67 лв. за 1 щатски долар. 
 
Actualno.com 
 
√ Преразглеждат разрешителните за централите "Марица Изток"  
Операторите в централите "Марица Изток" биха могли да получат дерогация от нивата на емисии на вредни вещества в 
околната среда, включени в заключенията за най-добри налични техники по всички възможни критерии. Това отбеляза 
министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос за решението на Европейската 
комисия, засягащо големите горивни инсталации.  
Министър Димов отбеляза, че искането за дерогация се обосновава с анализ за разходите и ползите, потвърждаващ, че 
прилагането на решението за най-добри налични техники е свързано с непропорционално високи разходи спрямо ползите 
за околната среда поради една от трите възможности - географското положение на централата, характеристиките на 
околната среда в района или техническата характеристика на инсталацията.  
Независимо от анализа съгласно нормативната уредба, в разрешителните следва да се поставят такива емисионни 
ограничения, които не водят до значително замърсяване на околната среда, а осигуряват висока степен на опазване, 
допълни министърът, цитиран от БНТ.  
Към настоящия момент процедурата по преразглеждане на комплексните разрешителни за централите от "Марица-Изток" 
са на етап преглед и оценка на внесена документация. В резултат от извършения преглед при необходимост ще се изисква 
допълнителна информация от операторите, след внасянето на която ще започне окончателното гледане на въпроса, 
допълни министърът.  
Той обясни, че за да се получи дерогация, е необходимо да е наличен един от трите изискуеми критерии. Според него в 
предоставената от операторите информация има данни за наличието и на трите възможности, което е сериозна 
предпоставка за получаването на дерогацията.  
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Министърът отбеляза, че такава процедура се случва за първи път в България и почти няма опит в Европа.  
 
News.bg 
 
√ Изплащат актуализираните пенсии 
Започна изплащането на актуализираните пенсии. То ще продължи до 20 юли. Преизчислени са пенсиите, свързани с 
трудова дейност, отпуснати до края на миналата година. При тях увеличението е с 3, 8 %, информираха от НОИ. 
Минималната пенсията за осигурителен стаж и възраст става 207 лева и 60 стотинки. Социалната пенсия за старост също е 
преизчислена и вече ще бъде 125 лева и 58 стотинки. 
От 1 юли 2018 г. има и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 207,60 лв. 
Нови минимални размери имат пенсиите за непълен стаж - те стават 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.). 
Минималният праг на пенсиите за инвалидност става - при трудова злополука между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 
115% от 207,60 лв.). Минималната инвалидна пенсия при болест става между 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 
207,60 лв.). 
Минималният размер на наследствените пенсии става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.). 
От 1 юли 2018 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. Спрямо него са определени нови 
размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност. Такива са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за 
гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки 
към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. 
От НОИ напомнят, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат 
разпореждания на хората. 
Информация може да се получи чрез електронната услуга на НОИ "Справка за издадени пенсионни разпореждания", която 
се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН. Пенсионерите могат да заявят безплатното 
получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ. 
 
Manager.bg 
 
√ Китайските туристи ще нарастват с по 5,1% годишно до 2023 г. 
Китайските туристи ще нарастват с по 5,1% всяка година до 2023 г. Това показва колко сериозен е потенциалът на този 
пазар и колко трябва да сме активни в промотирането в Китай на възможностите за туризъм у нас. Това каза министърът 
на туризма Николина Ангелкова при откриването на дискусионен панел за възможностите за сътрудничеството в сферата 
туризма. Дискусията е част от международния бизнес форум, който се провежда в София в рамките на срещата „16+1“. 
Събитието е под егидата на министър- председателя Бойко Борисов и председателя на държавния съвет на Китайската 
народна република Ли Къцян. 
Около 10 млн. посетители от Китай са пътували в Европа през 2016 г. Миналата година китайските туристи в България са 
над 26 хил., като се отчита нарастване от 41,2 на сто в сравнение с година по-рано, каза министър Ангелкова. За периода 
януари – май 2018 г. китайските туристи в страната ни са 8234 и се наблюдава увеличение от 4,1% спрямо същия период 
на предходната година. 
Туризмът е водещ фактор за развитието на световната икономика и сред водещите сектори, допринасящи за 
увеличаването на брутния вътрешен продукт. През миналата година около 500 млн. туристически посещения са 
реализирани в Европа, с което туризмът съставя около 10% от европейското БВП, каза министър Ангелкова. Тя поясни, че 
отрасълът създава 12% от работните места. 
У нас през миналата година постъпленията от международен туризъм достигнаха близо 6,9 млрд. лв., като се постигна 
увеличение от 9,3 на сто. Международните туристически посещения са близо 8,9 млн. и се отчете нарастване от 7.3%, 
съобщи още министърът. Повече от 27 хил. са предприятията в туризма и свързаните с него сектори. Отрасълът създава 
13% от брутния вътрешен продукт на България, което го нарежда сред водещите 5 икономически сектора, каза министър 
Ангелкова. 
Създаването на специализирани туристически продукти и маркетингова кампания е част от стратегията на Министерството 
на туризма да привлече повече китайски туристи в България. Министърът обясни, че се работи по създаването на т.нар. 
„Балкански маршрут“, който е специално предназначен за популяризиране на възможностите за туризъм в региона. Той е 
съвместен проект между 11 страни от Балканите. Това са България, Сърбия, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора, 
Хърватия, Албания, Босна и Херцеговина, Словения и Република Македония. Министърът припомни, че идеята за 
„Балканския маршрут“ беше предложена и обсъдена по време на срещата на министрите с ресор туризъм от страните от 
ЕС, през февруари в София. 
Това не е първата инициатива на министерството специално насочена към китайския пазар. Ведомството води 
последователна политика в усилията си да популяризира възможностите за пътувания у нас, като през миналата година в 
Шанхай бе открит първия български туристически информационен център. Министър Ангелкова допълни, че в момента се 
работи по подготовката за откриване на център в Пекин както и в други райони като Хенан, Съчуан и Юнан. 
Министерството на туризма подготвя през ноември в София втори Международен конгрес на световните цивилизации и 
историческите маршрути, където една от основните теми ще бъде връзката между Китай и Европа, информира министър 
Ангелкова. 
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√ Лиляна Павлова поема Глобалния център за партньорство с Китай 
Министърката на европредседателството е била предложена от Бойко Борисов на китайския му колега Ли Къцян  
Министърът за завършилото ни европредседателство Лиляна Павлова ще поеме организацията по създаването и 
управлението на бъдещия Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай. 
Това е предложил премиерът Бойко Борисов на китайския премиер преди Ли Къцян да си замине от страната след срещата 
на върха в София във формата "16+1". 
"Днес получих предложение от министър-председателя Бойко Борисов в качеството ми на министър за Българското 
председателство на Съвета на ЕС да поема създаването и управлението на бъдещия Глобален център за партньорство 
между държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China). Неговото създаване 
бе договорено по време на срещите на премиера Бойко Борисов и китайския му колега Ли Къцян в София", потвърди и 
самата Павлова във фейсбук. 
Създаването на Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership 
Centre of CEECs and China) бе договорено от министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Държавния съвет 
на Китай Ли Къцян в рамките на инициативата в София. 
„Страните от „16+1“ трябва заедно да направят послание за отвореност. Говорихме вече няколко пъти с премиера Борисов, 
че трябва да проучим правилата и законите на ЕС и на държавите членки“, заяви Ли Къцян, цитиран още вчера от 
Министерския съвет. 
Според него по този начин инвеститорите и предприятията ще знаят какви правила трябва да следват и какви рискове да 
избягват. 
„Така нашите проекти за сътрудничество могат да се развиват по-бързо и по по-зрял начин. Предложихме да се създаде 
център за глобално партньорство и сътрудничество, в контекста на глобализацията държавите от "16+1" ще проучат как 
нашето сътрудничество може да отговаря на правилата на ЕС“, допълни още председателят на Държавния съвет на Китай. 
Ли Къцян посочи също, че съвместните проекти за сътрудничество ще получат много силен напредък, а китайските 
предприемачи ще имат много по-голям стимул да инвестират в ЕС. 
„Искам да помоля премиера Борисов да поеме водещата роля и да види как може да се създаде такъв център, а Китай ще 
бъде спонсорът на такъв център“, подчерта китайският премиер. 
Българският премиер Бойко Борисов каза, че бъдещият център ще подпомогне навлизането на китайски компании, 
участието им в търгове и процедури в рамките на ЕС, за да не стига до наказателни процедури и провалени сделки.  
 
В. Монитор 
 
√ Захариева на среща в Лондон за Западните Балкани 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева заминава за Лондон, където ще участва на ежегодната среща по 
Западните Балкани на външните министри от страните в Берлинския процес, съобщиха от пресцентъра на МВнР. 
В понеделник първите дипломати на Великобритания, Австрия, България, Германия, Италия, Словения,Франция и 
Хърватия ще изслушат шестимата си колеги от Западните Балкани. Всички заедно ще се срещнат с представители на 
гражданското общество и младежки групи врегиона. За срещата е поканена и Полша, която ще бъде домакин на форума 
през2019 г., както и представители на ЕС и международните финансови институции. 
Срещата на външните министри ще бъде последвана от форум на държавните и правителствени ръководители на 
следващия ден. 
Петата годишна среща на Берлинския процес ще се фокусира върху въпросите за преодоляване на младежката 
безработица, засилване на регионалната свързаност, насърчаване на бизнеса и засилване на сътрудничеството в 
регионалната сигурност, включително чрез борба с общи заплахи като корупцията, организираната престъпност, трафика 
на хора и тероризма. 
Инициативата Берлински процес бе подета от канцлера Ангела Меркел през 2014 г. По време на последната среща в 
Триест, в която бе включена и България, бяха одобрени инвестиции на стойност над половин милиард евро, от които 194 
млн. евро ще бъдат осигурени от ЕС, а останалата част – от заеми от Европейската инвестиционна банка, Европейската 
банка за възстановяване и развитие, както и чрез национално съфинансиране от страните от Западните Балкани. 
Сред одобрените през 2017 г. проекти бяха газовият интерконектор между Сърбия и България, железопътна връзка между 
страната ни и Република Македония като част от транспортен коридор №8, както и железопътната връзка между България 
и Сърбия в рамките на европейския коридор №10. 
България се превърна в участник в Берлинския процес благодарение на стратегическия ангажимент на правителството към 
Западните Балкани и организираната от Българското председателство на Съвета на ЕС среща на върха, завършила със 
Софийските декларация и Дневен ред за Западните Балкани. 
 
Profit.bg 
 
√ Паундът поевтинява след оставките в британското правителство 
Азиатските индекси нарастват днес, след положителните данни за заетостта в САЩ от петък, докато британският паунд 
поевтинява, след като двама членове на кабинета подадоха оставка и поставиха под съмнение лидерството на премиера 
Тереза Мей. 
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Паундът се понижи до 1.3292 долара, след като стана ясно, че британският министър по брекзит Дейвид Дейвис и Стивън 
Бейкър, високопоставен служител в министерството по брекзит, подават оставка. 
Напускането на Дейвис идва само два дни, след като на среща в лятната резиденция на Мей се смяташе, че кабинетът е 
постигнал споразумение за брекзит и показва дълбоките разногласия в нейната управляваща партия по отношение на 
напускането на ЕС. 
Нагласите на останалите пазари бяха основно положителни, след като изнесените в петък данни за заетостта в САЩ 
показаха ограничение при заплащането и това, че повече хора търсят работа. 
Балансираният доклад помогна на индексите на Уолстрийт да приключат седмицата на положителна територия, а 
японският индекс Nikkei последва посоката днес и записа повишение от 1%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.2%, след като в петък скочи с 0.7%, когато влязоха в сила новите щатски 
мита върху вноса от Китай. 
Фокусът тази седмица ще бъде върху китайските данни за инфлацията през юни, новите кредити и международната 
търговия. САЩ също ще публикува данни за инфлацията, докато Централната банка на Канада може да вдигне лихвите в 
сряда. 
На валутните пазари щатският долар записва понижения спрямо повечето основни валути след данните за заетостта, като 
паундът прави изключение. 
Доларовият индес, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отстъпи до 93.925, 
след като в петък достиг а 94.486 пункта. Еврото запазва ръста си при 1.1750 долара, докато доларът остава без промяна 
спрямо йената на ниво от 110.48. 
На суровинните пазари, цените на петрола остават почти без промяна след разнопосочния край на миналата седмица. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 2 цента, до 73.82 долара за барел, докато петролът от сорта брент 
поевтиня с 1 цент, до 77.10 долара за барел. 
Цената на златото остана почти без промяна на ниво от 1 256.39 долара за тройунция. 


