Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите
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√ Връчват годишните награди "Икономика на светло" на 17 юли
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. на
официална церемония на 17 юли в София Хотел Балкан. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат
министър-председателят на Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, кметът на София
Йорданка Фандъкова, представители на бизнеса, неправителствени организации и социални партньори.
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с
неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата
икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на
бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Номинациите за тазгодишните награди „Икономика на светло“ може да видите тук.
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√ Връчват годишните награди “Икономика на светло” на 17 юли
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. на
официална церемония на 17 юли в София Хотел Балкан. Сред гостите на събитието, което ще започне в 18:00 ч., ще бъдат
министър-председателят на Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, кметът на София
Йорданка Фандъкова, представители на бизнеса, неправителствени организации и социални партньори.
Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с
неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата
икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на
бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Номинациите за тазгодишните награди „Икономика на светло“ може да видите тук.
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√ Асоциацията на индустриалния капитал връчва наградите "Икономика на светло"
Наградите "Икономика на светло" ще бъдат връчени тази вечер от Асоциацията на индустриалния капитал.
Всяка година от работодателската организация изчисляват размера на сивата икономика и връчват стимулиращи награди
на тези, които имат най-голям принос за намаляването на дела й.
Трябва да се има предвид, че през 2017 година делът на сивата икономика се сви с около три на сто, но все пак остава
много голям - близо 25% от общата икономика на нашата страна.
√ Работодателските организации отново за бойкот на преговорите за минималните осигурителни доходи
За трета поредна година работодателските организации призоваха за бойкот на преговорите за минималните
осигурителни доходи. В писмо, изпратено до браншовите организации, от Асоциацията на организациите на българските
работодатели призовават да отпадне административното определяне на доходите, защото това увеличава сивата
икономика.
В средносрочната бюджетна прогноза е записано, че доходите ще нарастват с 6,6 на сто годишно, а производителността
на труда – с малко над три процента, подчертават работодателите.
Обявлението идва ден преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По план държавата,
работодателите и синдикатите трябва да разгледат проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално
осигуряване.
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Капитал
√ Работодателските организации бойкотират преговорите за МОД за трета поредна година
Работодателските организации в страната планират за трета поредна година да бойкотират предстоящите преговори
между социалните партньори за определяне на минималните осигурителни доходи по длъжности и браншове. Това става
ясно от писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в което се призовава браншовите
организации да последват примера й. Както и през миналата година, бизнесът отказва да участва в преговорите, защото
смята, че определянето на минимален осигурителен доход по длъжности и браншове е остаряла практика, несъобразена
с икономическото състояние на отделните сектори.
Драмата се очертава да повтори миналогодишната, когато отказът на бизнеса да участва в преговорите принуди държавата
да определи административно увеличението на минималните осигурителни прагове за 2018 г. (с 3.9%).
Къде е проблемът
Праговете бяха въведени през 2003 г. като инструмент за изсветляване на икономиката и се определят по сектори след
преговори между работодатели и синдикати. В много сектори минималните осигурителни доходи играят ролята на
минимална заплата. Когато преговори липсват, социалният министър решава дали да има административно повишение.
Какъвто явно ще е и случаят през тази година.
Проблемът е, че нарастването на осигурителната тежест върху неквалифицирания и нископлатен труд някъде води до
повече сива икономика. А и подобни административни увеличение не са обвързани с ръста на производителността на
труда. Мнението на експерти и на работодателските организации като цяло е, че инструментът е тромав, измислен и
ненужен. И Европейската комисия, и МВФ посочват, че с увеличението им се оскъпява наемането на нискоквалифицирани
кадри и младежи.
Dnevnik.bg
√ Работодателите обявиха поредния бойкот на преговорите за осигуровките
За трета поредна национално представените работодателски организации призовават за бойкот на преговорите за
осигурителни прагове.
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлената палата и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призовават браншовите съюзи да не участват в
преговори със синдикатите за определяне на минимални нива на осигуряване през 2019 г.
Според работодателските организации, практиката за определяне на минимални осигурителни прагове показва безсилие
на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор,
оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални
групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица.
Ако бизнесът и синдикатите не постигнат съгласие по процента на увеличение на минималния осигурителен доход по
браншове и длъжности, министърът на труда и социалната политика има право да го определи служебно.
Expert.bg
√ Работодателите отново бойкотират преговорите за МОД
Работодателските организации за поредна година ще бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи.
В писмо, разпространено вчера, бизнесът призовава браншовите съюзи да не участват в диалози със синдикатите за
определяне на минимални нива на осигуряване през 2019 г.
Според работодателските организации, практиката за определяне на минимални осигурителни прагове показва безсилие
на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор,
оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални
групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица.
Не на последно място, такава практика не съществува в държавите членки на ЕС и България многократно е критикувана по
този въпрос от страна на Европейската комисия.
Членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) са убедени, че условията и заплащането
на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се
определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се
разпростират върху цялата икономика, гласи официалното съобщение.
Investor.bg
√ Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи
АОБР призова браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за МОД през 2019 г.
За трета поредна година големите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на
организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите
преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.
В писмо, разпространено вчера, членовете на АОБР благодарят на браншовите организации за досегашната подкрепа и
изразяват увереност, че и през настоящата година ще заявят категоричен отказ от участие в преговорите за МОД-2019.
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Според работодателските организации практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се
справи с недекларирания труд.
Те твърдят, че така се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия
в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение
на наетите лица.
Като друг аргумент в писмото се изтъква, че такава практика не съществува в държавите членки на ЕС.
Членовете на АОБР казват още, че заплащането на труда и актуализирането на минималните възнаграждения следва да се
определят чрез колективни трудови договори, без да се разпростират върху цялата икономика.
АОБР напомня, че приетата през април 2018 г. правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване
през 2019 г. на минималната работна заплата и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък ръст на
производителността на труда (3,2%).
Според утвърдената процедура предстои министърът на труда и социалната политика да обяви график за преговорите и
след техния край да оповести нивата на МОД за деветте групи професии и длъжности в 85 икономически дейности.
Moreto.net
√ Работодатели бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи
За трета поредна година работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ обединени в Асоциация на
организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите
преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.
Според работодателските организации практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се
справи с недекларирания труд.
"Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори,
предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното
възнаграждение на наетите лица", изтъкват работодателските организации.
Те твърдят, че такава практика не съществува в страните членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос
от страна на Европейската комисия.
Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните
възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са
валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.
В допълнение, АОБР напомня, че приетата през април правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда
нарастване през 2019 г. на минималната работна заплата и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък
ръст на производителността на труда (3,2%).
Днес+
√ Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи
За трета поредна година работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на
организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите
преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.
Според работодателските организации практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се
справи с недекларирания труд.
"Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори,
предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното
възнаграждение на наетите лица", изтъкват работодателските организации.
Те твърдят, че такава практика не съществува в страните членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос
от страна на Европейската комисия.
Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните
възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са
валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.
В допълнение, АОБР напомня, че приетата през април правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда
нарастване през 2019 г. на минималната работна заплата и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък
ръст на производителността на труда (3,2%)
Списание „Икономист“
√ Работодателите отново бойкотирот преговорите за определяне на минимални работни заплати
Според тях тази практика не съществува в развитите държави, а самата регулация увеличава сивия сектор
За трета поредна година големите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на
организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите
преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.
В писмо от вчера, членовете на АОБР благодарят на браншовите организации за досегашната подкрепа и изразяват
увереност, че и през настоящата година ще заявят категоричен отказ от участие в преговорите за МОД-2019.
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Според работодателските организации практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се
справи с недекларирания труд.
Те твърдят, че така се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия
в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение
на наетите лица.
Като друг аргумент в писмото се изтъква, че такава практика не съществува в държавите членки на ЕС.
Членовете на АОБР казват още, че заплащането на труда и актуализирането на минималните възнаграждения следва да се
определят чрез колективни трудови договори, без да се разпростират върху цялата икономика.
АОБР напомня, че приетата през април 2018 г. правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване
през 2019 г. на минималната работна заплата и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък ръст на
производителността на труда (3,2%).
Според утвърдената процедура предстои министърът на труда и социалната политика да обяви график за преговорите и
след техния край да оповести нивата на МОД за деветте групи професии и длъжности в 85 икономически дейности.
Economy.bg
√ АИКБ отчита спад на сивата икономика
Композитният индекс „Икономика на светло“ се е повишил с над 3 пункта през 2017
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва
светлата част на българската икономика, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 за 2017 г. Това стана ясно днес на специална
пресконференция, на която най-представителната работодателска организация обяви за осма поредна година стойността
на индекса. От АИКБ отчитат ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на неформалната икономика през
последните три години.
АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“ от 2011 г. От началото на изчисленията до 2013 г. той
нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от
2014 г. През 2016 г. индексът нарасна с 2,96 пункта и достигна стойност от 71,88 пункта. За 2017 г. отчетеният ръст от 3.07
пункта е рекорден.
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в
икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и
служители за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и в
по-малка степен).
Анализът на Композитния индекс показва увеличение на стойността и на двата под-индекса. Статистическият индекс отчита
ръст от 2.88 на сто, а социологическият – 0.19%. Сред основните причини за положителните тенденции са финансовата и
икономическа стабилност в страната, предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на „сивата“
икономика, увеличаване на обема на износа на България, както и общото намаляване на интензивността на основните
стресогенни фактори, които създават негативни психологически нагласи сред бизнеса.
От АИКБ отчитат, че през 2017 г. главните причини, задържащи засилването на положителните тенденции в изменението
на Композитния индекс „Икономика на светло“, се дължат на две групи основни фактора. Като вътрешни са посочени
липсата на квалифицирана работна ръка, липсата на реформи в ключови сектори като здравеопазване, защита на
конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност, новото рязко административно повишаване на минималната
работна заплата и минимални осигурителни доходи, довело до повече „сиви практики“ в някои икономически дейности.
Сред основните външни фактори, задържащи положителните тенденции на Композитния индекс са назряващите
търговски конфликти от една страна между САЩ и ЕС и от друга страна между Китай и САЩ, продължаващите санкции на
ЕС срещу Русия и предприетите контра-санкции, както и очертаващите се тенденции за „Европа на две скорости“ и
прилаганите двойни стандарти от старите страни-членки на Съюза.
БГ Предприемач
√ В АИКБ отчитат изсветляване на българската икономика с над 3 пункта
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва
за осма поредна година „светлата“ част на българската икономика, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 за 2017 г. Това
стана ясно на специална пресконференция, на която от АИКБ отчетоха ясна тенденция на ускоряване на динамиката на
свиване на неформалната икономика през последните три години.
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в
икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и
служители за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и в
по-малка степен.
3е-news.bg
√ АИКБ отчита спад на сивата икономика за 2017 г.
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва
светлата част на българската икономика, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 за 2017 г. Това стана ясно днес на специална
пресконференция, на която най-представителната работодателска организация обяви за осма поредна година стойността
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на индекса. От АИКБ отчитат ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на неформалната икономика през
последните три години.
АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“ от 2011 г. От началото на изчисленията до 2013 г. той
нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от
2014 г. През 2016 г. индексът нарасна с 2,96 пункта и достигна стойност от 71,88 пункта. За 2017 г. отчетеният ръст от 3.07
пункта е рекорден.
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в
икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и
служители за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и в
по-малка степен).
Анализът на Композитния индекс показва увеличение на стойността и на двата под-индекса. Статистическият индекс отчита
ръст от 2.88 на сто, а социологическият – 0.19%. Сред основните причини за положителните тенденции са финансовата и
икономическа стабилност в страната, предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на „сивата“
икономика, увеличаване на обема на износа на България, както и общото намаляване на интензивността на основните
стресогенни фактори, които създават негативни психологически нагласи сред бизнеса.
От АИКБ отчитат, че през 2017 г. главните причини, задържащи засилването на положителните тенденции в изменението
на Композитния индекс „Икономика на светло“, се дължат на две групи основни фактора. Като вътрешни са посочени
липсата на квалифицирана работна ръка, липсата на реформи в ключови сектори като здравеопазване, защита на
конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност, новото рязко административно повишаване на минималната
работна заплата и минимални осигурителни доходи, довело до повече „сиви практики“ в някои икономически дейности.
Сред основните външни фактори, задържащи положителните тенденции на Композитния индекс са назряващите
търговски конфликти от една страна между САЩ и ЕС и от друга страна между Китай и САЩ, продължаващите санкции на
ЕС срещу Русия и предприетите контра-санкции, както и очертаващите се тенденции за „Европа на две скорости“ и
прилаганите двойни стандарти от старите страни-членки на Съюза.
Повече информация можете да намерите на:
Доклад за Композитния индекс „Икономика на светло“
Презентация за Композитния индекс „Икономика на светло“
Clinica.bg
√ ПРОЕКТЪТ ЗА ЕКСПЕРТИЗАТА НЯМА ДА РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ
Реформата в социалната система кипи с пълна сила. Успоредно с обсъждането на новите законопрокти за личната помощ
и за хората с увреждания днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще разгледа предложенията на
здравното министерство за промени в Наредбата за медицинската експертиза. Тя също предизвика много спорове сред
заинтересуваните страни. Публикуваме позицията на четирите национално представени работодателски организации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В мотивите към Проекта се посочва, че с изменение на Наредбата за медицинска експертиза се правят „съществени
промени в начина по който се оценява трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане.....", което по
никакъв начин не е видно от съдържанието.
Заявените цели са „осъвременяване" и „обективизиране" с оглед постигане на „справедлива медицинска експертиза".
Смятаме, че така предложените Проекти
за Постановления на МС за изменение и допълнение на НМЕ и на ПУОРОМЕРКМЕ няма да решат „натрупаните през
годините проблеми, повечето от които са станали обект на неодобрение, както на органите на МЕ, така и на цялото
общество" (посочено във „Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието"), именно поради липсата на
„същественост" в съдържанието на измененията.
Налице са отклонения от основни принципи, залегнали в законодателството и добрите практики на европейските страни,
във връзка с което предлагаме:
По оценката за вида и степента на увреждане
Ясно да се разграничи експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност
(функционалност) на освидетелстваното лице. Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява
с оценката на трайно намалената работоспособност.
Да се персонализира отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за
контрол на всеки етап от процеса. Препоръчваме оценката за вид и степен на увреждане да се прави от специалист за
всеки вид увреждане и да се удостоверява от него.
Да се въведе принципът за оценка на вид и степен на функционалните увреждания само на такива, които са извън
типичните за възрастта промени. Оценката на функционалността да се прави въз основа на медицинска документация по
съответния проблем, проследена в динамика – напр., 3 години назад (която да се изисква от лицето или от посочения от
него лекуващ лекар), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти – 1 месец преди явяване за
експертиза. При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изискват
изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата – както при определяне на вида и степента на
увреждането, така и при оценка на работоспособността.
Да се въведе класификацията на СЗО - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), като
международно утвърден модел за оценка на функционалните увреждания.Лекарят, извършил оценката на вида и степента

5

на увреждане, да определя и нуждата от помощни средства, подкрепи и съответните знаци според увреждането (знак за
незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н.), които да са в основата за последващата оценка за
социална подкрепа и функционална пригодност за заетост.
По експертизата на работоспособността (функционалността)
Да се преустанови отъждествяването между процент за вид и степен на увреждане с процент трайно намалена
работоспособност. Оценката на степента на увреждане – например, парализа на долни крайници в следствие операция по
повод тумор на гръбначен стълб, е 100%. Тази оценка и степен не следва да се отъждествява със 100% трайно намалена
работоспособност. Лицето може да работи, напр., в администрация като експерт, и да бъде 100% работоспособен за
конкретното работно място. Работоспособността е зависима освен от общото функционално състояние, така и придобитото
образование, знания, умения и квалификация. В тази връзка, следва да се променят прилаганите до този момент подход
и терминология, като „работоспособност" се замени с „функционалност".Да се въведе принципът за позитивна и негативна
оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за
конкретното работно място/длъжност; за основната професия или за общия трудов пазар.Експертизата следва да съдържа
точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация.
По промените на ПУОРОМЕРКМЕ
Предвижда се НЕЛК да се произнася само по документи към датата на представянето им в ТЕЛК от освидетелстваното
лице, което по никакъв начин не споделяме.Не споделяме и намаляването на изискванията за обучение на членовете на
ТЕЛК.
Макар, че с допълненията към НМЕ се прецизират оценките при някои от уврежданията, Наредбата и Правилникът
запазват всички основни недъзи, довели до общото неодобрение на обществото от работата на органите на експертизата
на работоспособността. С промените се създават условия за задълбочаване на това неодобрение.
На основание гореизложеното считаме, че заложените цели няма да бъдат постигнати без съобразяване на измененията
и допълненията в двата акта с направените от нас препоръки.
Дарик
√ Според работодателите: Минималните осигурителни доходи са отживелица
ационалните работодателски организации призоваха своите членове да бойкотират преговорите за определяне на
минимални осигурителни доходи за 2019 г. В писмо до браншовите организации, от бизнеса настояват за отказ от участие
за трета поредна година, тъй като това договаряне води до увеличаване на сивия сектор и до намаляване на реалните
възнаграждения на работещите у нас.
Минималните осигурителни доходи, които се договарят между бизнеса и синдикатите всяка година, са отживелица и
трябва да бъдат премахнати - затова настояват за пореден път четирите работодателски организации.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал няма връзка между ръста на минималните осигурителни
доходи и ръста на събраните осигуровки. "Миналата година бяха административно увеличени, по-миналата година не бяха
увеличавани. И двете години като следствие имаме един и същи резултат - 14% ръст на събраните осигуровки", заяви
Велев.
В същото време минималните прагове са причина в някои сектори работниците да получават по-ниски реални заплати и
да се увеличава сивият сектор.
Велев посочи като пример общинските болници, в които служителите се назначават със заплати на съответните прагове,
но бюджетът на болницата не може да си го позволи. "Реалната им заплата е по-ниска от тези прагове и удръжките, които
се правят от нея са на база на тези по-високи прагове, т.е. в по-големи размери. При едно такова административно
увеличаване на праговете, тези хора ще получават по-малък нетен доход ", разясни още той.
От бизнеса припомнят, че правителството планира ръст на минималната работна заплата и на компенсацията на един
работещ с 6,6% при двойно по-нисък ръст на производителността на труда от 3,2%.
√ Заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа промени в наредбата за медицинската експертиза и в
правилника за устройството и организацията на работа на ТЕЛК.
Промените в наредбата прецизират медицинската оценка на някои видове увреждания. С тях обаче не се прави
съществена промяна в начина на оценяване на трайно намалената работоспособност, посочват в своя позиция три от
работодателските организации - Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската
търговско-промишлена палата.
Те допълват, че така предложените промени ще задълбочат основните недъзи на системата, критикувани от обществото.
Организациите предлагат конкретни промени в наредбата, като например оценката на вида увреждане да се разграничи
от оценката на работоспособността, а самата работоспособност да се замени с термина функционалност.
Ако един човек има 100 процентова парализа на краката, това не означава 100 процентова неработоспособност, посочват
от бизнеса.
Тристранката ще разгледа и промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се урежда правото на пенсиониране на
82-ма души от съкратените миньори от рудник Бобов дол.
Поправките предвиждат право на ранно пенсиониране преди изпълнение на условията за стаж и възраст, в случай, че
мината бъде ликвидирана.
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БНТ
√ Защо майките на деца с увреждания напуснаха работната група за новия закон?
Новият закон за хората с увреждания отново стана повод за недоволство и полемика. Протестиращите майки на деца с
увреждания напуснаха срещата с работната група, която готви промените, с аргумента, че текстовете в новия закон са
преписани от сегашния. Омбудсманът Мая Манолова твърди, че с новия закон нищо за хората с увреждания няма да се
промени. Работната група ще продължи работа до края на месеца с участието на експерти на омбудсмана, но без майките.
Вера Иванова: В новия проектозакон за хората с уреждания в началото всичко вървеше наред, имаше наши предложения,
наши текстове, макар и сложени с наклонена черта, някои в друг цвят. В петък получихме имейл, в който всичко наше е
махнато и е направено едно преписване на стария закон, даже с някои текстове, които са още по-лоши. Това е геноцид
към хората с увреждания и ние като майки, като родители не можем да участваме в това нещо. Абсолютно няма никаква
разлика от фиктивната оценка, която се прави в момента, всичко се базира на проценти на ТЕЛК, на проценти на годност.
Както много пъти сме казвали, нашите деца са белязани с печат на ТЕЛК "негодни" и няма нищо индивидуално. А самата
индивидуална оценка, ако е направена така, като е по конвенция, защото ние не искаме нищо по-различно от това, което
е по конвенция, ще предпази т. нар. "фалшиви ТЕЛК-ове", защото в момента всичко е борба за някакви проценти.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Работната група е в един работен формат и се обсъждат
нещата, правят се различни предложения и затова считам, че декларации, че не сме съгласни с дадено предложение,
държим непременно да е на нашето предложение, защото в една работна група има различни гледни точки, различни
аргументи. Естествено е. След обсъждане в този работен формат се взима решение. Разбира се, че когато има един
съществуващ закон не е добре и не може всичко да е 100 % ново. Има постановки от закона за интеграцията на хората с
увреждания, които следват да бъдат запазени. Каква част ще е абсолютно нова и това, което го има вече, ще стане ясно
като завърши работната група. Това, което сега разделя групата е каква да бъде индивидуалната оценка на хората с
увреждания и кой да я прави.
√ Свикват извънреден председателски съвет в НС заради чумата по животните
Председателят на парламента Цвета Караянчева свика извънредно заседание на Председателския съвет на Народното
събрание. Ръководствата на всички парламентарни групи ще бъдат информирани във връзка със случаите на чума по
животните в страната, избиването на цели стада и ескалиралото напрежение след животновъдите.
Заседанието се свиква по молба на Оперативния щаб, който координира борбата с чумата по животните. След обяд
Агенцията по храните дава извънредна пресконференция.
√ Зелена светлина: Да отгледаш опаковка
Когато двама души стигнат едновременно до едно и също откритие, това е заявка, че откритието е важно. Да не кажем велико. А всичко започва от една идея, от хрумване. Идеята за справяне с пластмасовите опаковки с помощта на
биологичен отпадък, като че нарочно е връхлетяла полската дизайнерка Роза Януш и британския научен работник Джесика
Грегъри.
Напълно независимо една от друга, те стигат по свой път до решение на проблема с трудноразградимите опаковки и
създават ефикасен и безвреден материал, който ги замества.
Полякинята Роза Януш е заложила на ферментация на бактерии и дрожди. Изобретението ѝ наподобява фина мембрана.
Органичен материал, който след употреба може да бъде превърнат в компост.
Полската дизайнерка твърди, че разградимата опаковка удължава трайността на хранителните продукти. Пакетите са
подходящи за съхраняване на салати, ядки и билки.
Процесът на получаване на био опаковките не е сложен. Не е необходима слънчева светлина. Бактериите и дрождите се
получават от органичен отпадък, който се събира в контейнири при температура около 25 градуса. Ферментацията протича
за две седмици. След това получения микс се поставя в специални калъфи.
Мембраната изгражда преграда срещу кислорода и това предотвратява разграждането на храните. Органичната опаковка
е с ниска киселинност и е перфектно решение за наторяване на селскостопонските култури.
Британката Джесика Грегъри пък залага на по-здрави опаковки. Тя прави процеса достъпен на ниво домакинства. Тук в
употреба влизат ненужните обелки от зеленчуци и плодове, които се поставят в многостепенен уред.
ДЖЕСИКА ГРЕГЪРИ, изобретател: Това е инкубатор, в който отглеждате гъби, извличате мицела от тях и го поставяте в
калъп. От него се получават кутии или опаковки, които могат да заменят пластмасовите.
В различните етапи от процеса в специални вани се добавя хранителния остатък и бактерии, които се хранят с веществата
от глюкозата и произвеждат целулоза. В зависимост от нуждите, те могат да бъдат оформени като пликове, чашки или
кутии за съхранение на продукти.
Толкова за бляскавите идеи и съвпаденията помежду им. Дотук с многообещаващите случайности. Защото следващият
етап от крайното решение за умно справяне с отпадъка изисква възприемането му на пазарно ниво. Тоест - изисква се
желание за производство и най-вече търсене от крайните потребители.
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√ Ученици от Русе се обучаваха как да създадат виртуална реалност
В Русенския университет гимназисти се обучаваха как да създават приложения за виртуална реалност. Инициативата е на
катедра "Телекомуникации" и се реализира в рамките на програма "Знание и растеж" на Фондация "Русе - град на
свободния дух", с подкрепата на Фондация Еконт.
Как да боравят с 3D скенер и 3 D принтер? Това бяха само част от знанията и уменията, които придобиха средношколците
по време на лекциите. Гимназистите научиха и как се дигитализират артефакти и културно-исторически ценности.
Миряна Иванова - ученичка от 8 клас: Аз и още няколко съученици от моя клас сме се записали на едно състезание точно
за създаване на приложения с добавена реалност и мислим знанията, които научихме днес да ги използваме там.
Кристиян Вълчев - ученик в 8 клас: Отначало ми беше интересно да науча как става този номер с дигиталното сканиране и
сега след като знам, ще го пробвам.
Диана Кинанева - доктор в катедра "Телекомуникации" към Русенския университет: Искаме да им покажем как се
развиват информационните и комуникационни технологии и къде могат да бъдат приложими те.
Йордан Райчев - докторант в катедра "Телекомуникации" към Русенския университет: Знанията и уменията могат да
бъдат приложени в различни области. Най-вече в областта на IT сферата. Също така ще са едно високо стъпало за
придобиване на една висока квалификация и опит при кандидатстване във висшите учебни заведения.
Поради големия интерес към обучението, от катедра "Телекомуникации" ще продължат да организират открити лекции за
всички гимназисти, изкушени от високите технологии.
News.bg
√ ИСС иска Закон за развитие на планинските и полупланинските райони
Икономическият и социален съвет - ИСС прие становище "Планинските и полупланиските райони в България - проблеми и
възможности за развитие". Становището е разработено по собствена инициатива на съвета, който отчита факта, че в
България планинските и полупланинските общини са 123 и заемат 42.5% от територията на страната.
В тях живее 20.9% от населението на страната в 2 555 населени места. В същото време ИСС изразява тревога, че в тези
райони в много по-голяма степен отколкото в останалите се наблюдава обезлюдяване, неразвита и с лошо качество
техническа инфраструктура, изостаналост в икономическото развитие и ограничен достъп до качествени публични услуги,
особено в сферата на здравеопазването, образованието и културата.
ИСС заявява подкрепа за усилията на българските правителства да предприемат действия за преодоляване на тези
предизвикателства. ИСС призовава да се формира ясна визия за развитието на планинските райони, която да залага на
собствения им специфичен потенциал и възможности и да насърчава прилагането на съвременната наука и технологии,
на алтернативни решения, на политика на сближаване.
ЕС няма изрично определение за планински райони и е необходимо да започне процес по разработването му, което би
повлияло положително и при формирането на финансовата рамка за следващия програмен период на ЕС. Застъпва се
тезата, че планинските и полупланинските райони се нуждаят от допълваща подкрепа чрез различни инструменти на ЕС
като Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и европейските структурни фондове. ИСС посочва кои
трябва да бъдат критериите при дефинирането на планинските и полупланински райони - надморска височина,
разчлененост на релефа, наклон на склона и климатичен контраст.
ИСС предлага конкретни мерки и политики, които биха създали благоприятна среда за развитие на планинските райони в
страната, като например, интегрирана стратегия за устойчиво развитие на планинските и полупланинските райони в
България, въвеждането на стандарт за качество "планински продукт", създаването на подкрепяща среда за развитие на
семейния бизнес и предприемачеството, цялостно преразглеждане на стандартите и механизмите за преразпределяне на
държавните трансфери като се отчитат по-високите разходи за предоставяне на услуги в тези общини.
В документа се представят основните характеристики на българските планински райони разделени в четири основни
направления. Богатият природо-ресурсен потенциал включва защитени територии, растително и животинско богатство,
водни ресурси и минерални води (70% от минералните води са в тези територии), 1/3 от земеделския фонд и ¼ от
обработваемите земи, културно-историческо наследство. Планинските райони в България се отличават с ниска
урбанизация и добра населеност (39.4% от селата и 36.6% от градовете), развита добивна промишленост и монокултурно
земеделие.
ИСС изразява сериозна тревога заради открояващите се проблеми в развитието на планинските райони, като например,
обезлюдяване, което е 2 пъти по-голямо отколкото в останалите райони на страната. Неразвитата и с лошо качество
техническа инфраструктура според ИСС е причина за изоставането на планинските райони като близо 1/3 от населените
места нямат транспортна свързаност с локални и регионални центрове.
Икономиката е базирана на дребно земеделие без гарантирана връзка с пазара, а дърводобивът почти навсякъде е
свързан със свръх експлоатация на горските масиви и застрашава бъдещето на българската гора. Достъпът до качествени
услуги драматично изостава- в над 70% от населените места няма регистрирана практика на общопрактикуващ лекар, а
само в 6% от планинските селища има аптеки.
ИСС настоява към планинските райони да бъдат насочени целеви публични инвестиции, които заедно с пазарни
механизми да развият традиционното ноу-хау на районите за съвременно земеделие, горско стопанство, туризъм,
енергетика, екосистемни услуги и съхраняване на културното и природното наследство.
ИСС препоръчва промяната в политиките и инструментите да бъде насочена към съживяване и диверсифициране на
икономиката чрез интегрирано развитие и ресурсно обвързване на икономически сектори, за да се увеличи добавената
стойност за тези региони. Приоритетно да се подкрепят малките и средни предприятия от типа на семейни фирми и
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традиционни занятия, да се разшири ветрилото на крайни продукти, да се развиват високотехнологични и безотпадни
технологии.
ИСС стига до извода, че за да се развиват успешно планинските и полупланински райони в България и да се навакса
закъснението, чиито резултати влошават перспективата на тези райони, е необходимо да се приеме специален Закон за
планинските и полупланинските райони. Съветът предлага да се разработи и Програма за подобряване транспортната
свързаност на планинските селища, за която да се заделя целеви ресурс всяка година.
ИСС посочва необходимостта от общински програми за привличане на млади хора и на специалисти в тези райони, както
и наличието на професионални профили на учебните заведения, съобразени с характеристиките и перспективите на
района.
БНР
√ Елеонора Негулова от Националното сдружение за малък и среден бизнес: Икономиката ни се стабилизира, отделни
сектори с по-голям темп на растеж от средния за страната
Годишният доклад на Европейската комисия във връзка с прилагането на основния политически документ на Европейския
съюз за политики към малкия и среден бизнес, който ще излезе през есента, постулира 10 принципа, спрямо които се
измерва напредъка на отделните страни. По 3 от 10-те принципа България е около или над средното ниво, а по другите, за
съжаление, изостава. При оценяване от 1 до 5, средната оценка за страната ни е „две – две и нещо“. Това каза Елеонора
Негулова от Националното сдружение за малък и среден бизнес коментира в предаването „12+4“ по „Хоризонт“. Това
показва, че българската икономика се е стабилизирала, а отделни сектори показват много по-голям темп на икономически
растеж, отколкото средния за страната, коментира тя:
„Специално за категорията микро, малки и средни предприятия все още има доста какво да се направи. През 2017 година
и първото тримесечие на 2018 година - периода, който обхваща докладът, всъщност са оценявани като години, свързани
основно с преодоляване на административната тежест върху бизнеса. Тези данни сочат, че има много добри новини по
отношение на промени в няколко закона, при които отпада необходимостта да се изваждат документи, които да се
предоставят на администрацията - около 10-15 документа вече са ангажимент по служебен път да бъдат проверявани от
администрацията. Освен време това спестява и ресурс, тъй като тяхното придобиване беше свързано и със заплащане на
такси, които всъщност се явяваха косвени данъци за малкия бизнес. Може би по-важното е, че беше предприета една
много сериозна стъпка по отношение на така нареченото „мълчаливо съгласие“.
Елемент, който трудно се прилага, е така нареченият „тест за малките и средни предприятия“, при който предварителната
оценка на въздействието на нормативните актове се оценява през призмата на въздействието му върху микро и малките
предприятия и след това се преценява дали има смисъл обществената енергия, време и ресурси да се прилагат към тази
категория фирми, обясни Елеонора Негулова.
По отношение на предприемачеството обаче със сигурност има какво да се работи. Все още предприемаческата култура у
нас не е достигнала необходимото ниво, за да може малкият бизнес да е достатъчно успешен, коментира тя. Добра новина
е, че предметът става част от задължителната програма в средните училища.
„Драматично изоставаме по отношение на иновациите. Това е много ясен признак за нивото на конкурентоспособност на
една икономика. Изоставаме по отношение на готовността на предприятията да създават и да внедряват иновации. Това е
свързано с рефлексия от образователната система и начина, по който се отглеждат талантите и се въвеждат в икономиката.
На второ място, миграционният натиск извежда голяма част от потенциалните създатели на иновации и внедрители в
страната - те отиват и работят за чужди икономики. На трето място, мерките, които се предлагат по оперативни програми,
които насърчават различни видове иновации, всъщност се стига до един момент, в който не биват подкрепени по
отношения на финансирането при реализирането на проектите. Не е достатъчно да спечелите един проект. Проблемът е
въобще за финансови инженеринг“.
Необходима е появата на Национална мрежа от бизнес центрове, които да подкрепят потенциалните фирми - бъдещи
локомотиви на дадената територия, каза Негулова. Има решение на Министерския съвет от август 2016 година, че това е
стратегическа мярка, но тя се движи „много мудно“. Такава мрежа би могла да се ползва и за други цели на държавата,
тъй като ще работи много тясно на терен.
Интервюто с Елеонора Негулова можете да чуете в звуковия файл.
√ Акцизът да се измерва на база количество тютюн и да е 40% от ставката на конвенционалните цигари, предлагат ГЕРБ
Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции ще обсъди промените в акциза на тютюна за
бездимните цигари
Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции ще обсъди промените в акциза на тютюна за
бездимните нагреваеми цигари. Миналата седмица депутатите от бюджетната комисия, която е водеща по този
законопроект, прие на първо четене увеличение на акцизната ставка от 1 октомври.
Въпреки че в първоначалния законопроект е записано уеднаквяване на акцизната ставка на тютюна за бездимни цигари с
тази на конвенционалните, от ГЕРБ поеха ангажимент между двете четения текстовете да бъдат променени. Според новото
предложение – акцизът ще се измерва на база количество тютюн и ще е 40% от ставката на конвенционалните цигари. По
този начин ще могат да се облагат и друг вид изделия, не само съществуващите в момента на пазара нагреваеми бездимни
цигари.
Очаква се след промените ефектът в бюджета да е 5-6 млн. лева допълнително, но това няма да компенсира несъбрания
акциз от началото на годината.
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Заради пренасочване на част от пушачите към новите за българския пазар изделия намалява потреблението на
конвенционални цигари, следователно постъпленията от акциз от тях.
√ Р. Гълъбинов: Имаме шанс до 2021 година да приключим предварителните подготовки за еврозоната
Вече повече от 10 години не е имало държава, която да е приета по такъв начин в еврочакалнята, по какъвто ние в момента
започваме да работим - ние кандидатстваме първо пред Еврогрупата, съставена от държавите членки на еврозоната.
Очакваме съгласувателно становище от Еврогрупата заедно с ЕЦБ по това намерение, което сме заявили. Това каза за
предаването „12+4“ по „Хоризонт“ икономистът Румен Гълъбинов. Той оприличи кандидатстването на квалификация за
футболно първенство:
„Започва тази квалификация за еврозоната, която вероятно ще продължи не по-малко от три-четири години. Започваме я
с предварителните си мачове – нещата, които трябва да свършим, за да можем като престоим в Банковия съюз и в ERM-2,
да направим необходимите икономически реформи, необходимото преструктуриране на финансовия сектор,
необходимите промени в правораздавателната система и правоохранителната“.
Еврозоната е следващата голяма българска външнополитическа и външноикономическа цел пред България, категоричен
е той:
„За в бъдеще Европейския съюз ще бъде еврозоната. Останалото ще я периферия“.
Последната дума за кандидатурата на България е на ЕЦБ. За да бъде тя положителна, банката иска да направи преглед на
активите на финансовата ни система - банковата и небанкова:
„ЕЦБ вероятно ще има искане да се направи преглед на българския фискален резерв – доколко е наличен и ликвиден, тъй
като това обезпечава курса на лева спрямо еврото. Освен това ЕЦБ ще иска в критериите за оценка да залегнат
методологиите за банков надзор по Базелските стандарти, а по небанковия надзор - за пенсионните и застрахователните
компании - да важат solvency“.
България няма нещо, от което да се страхува при тези проверки, но има слабости и си ги знае, отчете икономистът и посочи
сред тях незадоволителните резултати на някои банки при последните стрес тестове.
„Неслучайно се поставя изискването да имаме или изпреварващо членство в Банковия съюз или поне да е едновременно
с членството ни в ЕRМ-2, но не ни се предоставя възможността първо да влезем в ЕRМ-2 и след това евентуално да се
присъединим към Банковия съюз. Мисля, че от гледна точка на българската позиция най-балансирано е да искаме да
влезем едновременно, за да можем да имаме увереността, че като правим тези промени и отговорим на тези изисквания,
ще постигнем непосредствено и другия резултат, а не да изчакваме за него във времето“.
ЕК и Еврогрупата са изразили официално подкрепата си за България, но и за други държави, така че е възможно да се
появи конкуренция между държавите. Изборът не е „или-или“, но „е твърде вероятно нашата квалификация да включва
участието и на други отбори и от други държави“, направи той паралел с футбола.
„Нищо не ни гарантира, че ще сме 20-ата членка на еврозоната, но при всички положения ще се движим в една група от
държави, които до 2025 година ще се опитат да финализират успешно членството си в еврозоната. Ние имаме всички
шансове да приключим до 2021 предварителните си подготовки, така че в годините между 2022 и 2024 да станем реално
член на еврозоната“, прогнозира Гълъбинов, но предупреди:
„Трябва да се започна веднага работа, непосредствено, неотложно. Трябва да положим наистина усилия реално да
подобрим нещата, а не само формално да отговаряме на критериите“.
„Ако разглеждаме Европейския съюз като система от концентрирани окръжности, които се стесняват към средата, средата
е еврозоната“.
В. Банкерь
√ Отпадат още шест хартиени удостоверения
Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за
тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните
регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.
Преустановява се изискването на хартиен носител на следните удостоверения:
за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;
за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър,
издавано от Агенцията по вписванията;
за семейно положение, издавано от общинска администрация;
за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.
Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа чрез
облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса. Тази цел
се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на
хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен
обмен на информация между институциите.
В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали като
необходимост удостоверения и свидетелства, вицепремиерът Дончев инициира създаването на нарочен електронен адрес
udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани от тях документи. Сигнали
се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.
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Investor.bg
√ Инфлацията продължава да се ускорява и през юни
НСИ отчита поскъпване на автомобилните горива, както и на услугите за настаняване и самолетните билети
Годишната инфлация в България продължава да се ускорява и през юни, показват данните на Националния статистически
институт (НСИ). През първия летен месец статистиката отчита годишна инфлация от 3,2%, след като през май тя достигна
2,6 на сто. Това е най-високото ниво на индекса от ноември 2017 година, показват още данните на статистиката.
От началото на годината (юни 2018 година спрямо декември 2017 година) инфлацията е 1,1%, а на месечна база цените на
потребителските продукти се повишават с 0,1%.
Инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по месеци

От публикуваните данни е видно, че през юни спрямо май най-голям ръст има по отношение на разходите за транспорт
(2,2%), както и за ресторанти и хотели (1,5%). С 0,2% се повишават разходите за жилищата, вода, електроенергия, газ и
други горива.
В същото време намаляват цените на хранителните продукти (-0,6%), както и на алкохолните напитки (-0,1%).
От групата на нехранителните продукти НСИ отчита най-съществено повишение при автомобилните горива. Дизеловото
гориво е поскъпнало с 3,7% спрямо май, а най-масовият бензин А95Н - с 3,6%. Автомобилните застраховки са поскъпнали
с 2,6 на сто.
В първите летни дни услугите за краткосрочно настаняване са поскъпнали с 12,1%, а международните полети - с 9,5 на сто.
През юни спрямо май хармонизираният индекс на потребителските цени достига 100,5%, т.е. месечната инфлация е 0,5%.
Инфлацията от началото на годината (юни 2018 година спрямо декември 2017 година) е 1,4%, а годишната инфлация за
юни 2018 г. спрямо юни 2017 година е 3%
Средногодишната инфлация за периода юли 2017 - юни 2018 г. спрямо периода юли 2016 - юни 2017 г. е 1,6%.
Цените в малката потребителска кошница за юни 2018 година (спрямо май) намаляват с 0,3%. От началото на годината
индексът достига 100,6%.
Данните на НСИ показват, че цените от малката кошница, тоест за най-нискодоходните 20% от домакинствата, се
повишават с 0,4% за нехранителните стоки, намаляват с 0,8% за храните и остават без промяна за услугите.
Kaпитал
√ Още 130 млн. лв. за пътните строители
След предвиденият половин милиард за поддръжка на главните пътища, държавата сега дава средства и за
магистралите
До 2023 г. Агенция "Пътна инфраструктура" ще плати най-малко 131.2 млн. лв. без ДДС за превантивно, текущо и зимно
поддържане, както и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на магистралите "Тракия", "Хемус" и
"Марица". Обявената за целта обществена поръчка идва месец след като АПИ пусна търговете за поддръжка на главните
пътища, чийто общ бюджет надхвърля 474 млн. лв. Така излиза, че в следващите 5 години избраните пътностроителни
фирми ще получат от държавата над 600 млн. лв. Средствата обаче представляват долната граница на плащанията, тъй
като въпросните договори за поддръжка са своеобразни празни чекове, които могат да се дописват неограничено с
допълнителни суми за извънредни ремонти - практика, която действа и досега. За това е от голямо значение кои точно
фирми ще бъдат наети.
Къде отиват парите
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Обществената поръчка е разделена на пет позиции - по две за "Тракия" и "Хемус" и една за "Марица". Участъка от "Хемус"
откъм София е с прогнозна стойност 35 млн. лв. без ДДС. За варненската отсечка на този аутобан предвидените средства
18.7 млн. лв. без ДДС.
"Тракия" е разделена на две - при връзката за Стара Загора. Бюджетът на трасето от София дотам е 49.3 млн. лв. без ДДС,
като в заданието не е включен новоремонтираният тази година участък след Пловдив. За останалата част от магистралата
до Бургас са заложени едва 11.8 млн. лв., като мотивът е, че са в сравнително добро състояние и по-рядко има
необходимост от снегопочистване.
За поддръжката на 115 км от магистрала "Марица" и пътните връзки към нея са предвидени 16.4 млн. лв. без ДДС.
Ограничен избор
Макар обществената поръчка да е отворена за всички кандидати, вероятните изпълнители се броят на пръсти. Причина е
изискването през последните 5 години те да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на
поръчката. Има се предвид текущо, превантивно и зимно поддържане на автомагистрали с дължина не по-малко от 90
километра.
От 2015 г. държавното дружество "Автомагистрали" например се грижи за магистрала "Хемус" в частта й откъм София, за
"Тракия" от София до Стара Загора и за първите 21 км от "Марица". "Черно море" АД има ангажимент към участъка от
"Хемус" между Варна и Шумен. ДЗЗД "Магистрали 2014", в което влизат "ПСТ груп", "Понсстройинженеринг", "Екоресурс Р" и "Зебра", пък е наето за отсечката на "Тракия" от Стара Загора до Бургас. А обединението "АБ - Марица", в което влизат
хасковската АБ и "Бургас Пътстрой", поддържа останалата част от аутобана към турската граница.
Освен тези фирми с пътна поддръжка на главните шосета в страната се занимават още предимно "Агромах", "Хидрострой",
"Трейс груп холд", Пи Ес Ай, "Пътстройинженринг" и "Понсстройинженеринг".
Празен чек
През последните години под надслова "превантивен ремонт" на фирмите за зимна и текуща поддръжка на пътищата се
раздават стотици милиони левове за изпълнение на конкретни обекти, за които би трябвало да се обяви нов търг по Закона
за обществените поръчки. Тази схема ще продължи и занапред, тъй като в документацията на търга е записано: "Сумата
от всички плащания по договор за съответна обособена позиция за целия срок на изпълнението му може да надвишава
определената в настоящата документация и в него максимална прогнозна стойност на изпълнението по договора."
Преведено на разбираем език, това означава, че АПИ може да възлага без конкурс и допълнителни дейности на избраните
фирми. Именно по този начин се случи и последният ремонт на част от магистрала "Тракия" - той беше възложен срещу 30
млн. лв. на "Автомагистрали", която на своя страна нае за подизпълнител "ИСА 2000". Преди това по този начин бяха
дадени 100 млн. лв. за ремонт на виадуктите и тунелите на "Хемус" и още толкова за преасфалтиране на участъците от
"Тракия" край Пазарджик.
Въпрос на гаранции
За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката например гаранцията е 6 месеца. С други думи,
поправката трябва да издържи един зимен сезон. За машинно изкърпване пък сроковете са съответно 2 години по
автомагистрали и пътища първи клас и една година за такива втори и трети клас. Най-дълъг е гаранционният срок за
машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес - 3 години. Това позволява на фирмите всяка година да искат нови
пари за поправка на едни и същи пътища. Няма нужда да се притесняват, че ще ги сменят. При петгодишните договори
изпълнителят не се сменя при некачествено свършена работа, а се налагат само глоби.
Publics.bg
√ Зам.-министър Деница Николова ще участва в 8-то заседание на Комитета за наблюдение на програма „Дунав“
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в осмото заседание
на Комитета за наблюдение на програма „Дунав“ 2014-2020 г., което ще се състои на 17 и 18 юли в хърватския град Сплит,
съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). В него ще участват представители на
Управляващия орган, Съвместния секретариат, националните органи и националните звена за контакт по програма
програмата, националните координатори по Дунавската стратегия и представители на Европейската комисия.
В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с оценка на оперативното изпълнение и на въздействието
на програма „Дунав“ 2014-2020, както и третата покана за набиране на проекти.
По време на съвместна среща на Комитета за наблюдение и Националните координатори ще бъдат представени и
обсъдени резултатите от селекцията по поканата за предложения по Фонда за разработка на проекти по Специфична цел
4.2., проектът за Контактно звено за Дунавската стратегия и др.
Дарик
√ Най-важното, което си казаха Тръмп и Путин
Президентът Доналд Тръмп заяви, че и САЩ, и Русия носят вина за влошаването на двустранните отношения, предаде
ТАСС.
"Мисля, че САЩ се държаха глупаво, отдавна трябваше да установим този диалог. Това всъщност стана много, преди да
встъпя в длъжност и мисля, че всички можем да бъдем винени за това. Сега САЩ правят стъпка напред към Русия,
сближаваме се, имаме възможността да вършим чудесни неща, например в ядреното разоръжаване. Усещането ми е, че
и двете страни допуснаха грешки", заяви Тръмп на съвместна пресконференция с руския си колега Владимир Путин след
преговорите им в Хелзинки.
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Той в частност хвърли вината за влошените двустранни отношения върху разследването на специалния прокурор Робърт
Мълър за предполагаема руска намеса в изборите в САЩ от 2016 г.
Москва и Вашингтон имат всички необходими елементи за сътрудничество по решаване на сирийската криза и могат да
поемат водачеството в съдействието по преодоляване на хуманитарната криза в Сирия, заяви Владимир Путин.
Той отбеляза, че руските и американските военни са придобили полезен опит във взаимодействието и координацията и
са създали оперативни канали за връзка, което е позволило да не се допуснат опасни инциденти и непредсказуем сблъсък
на бойното поле в Сирия, както по въздух, така и по суша.
Военните от двете страни като че ли се разбират по-добре от политиците, отбеляза на свой ред Тръмп. "Кризата в Сирия е
сложна. Сътрудничеството между двете ни страни може да спаси стотици хиляди животи", заяви той.
Путин се съгласи и обърна внимание на факта, че огромен брой бежанци в момента са съсредоточени в съседни на Сирия
страни като Турция, Ливан и Йордания.
"Ако окажем помощ на тези хора за завръщане по родните им места, миграционният натиск над страните от ЕС и други
страни може да намалее многократно. Това е важно и от хуманитарна гледна точка, и от гледна точка на решаването на
бежанския проблем", каза руският президент.
Двамата президенти казаха, че проучват начини да защитят Израел от конфликта в близост до границата му със Сирия,
предаде Асошиейтед прес.
Те не споменаха конкретни действия, но и двамата заявиха, че обезпечаването на сигурността на Израел е техен приоритет.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е призовавал Тръмп и Путин да премахнат иранското присъствие в Сирия.
Путин похвали Тръмп за усилията му да реши ядрените напрежения със Северна Корея.
"Добре е, че започна постепенното решаване на проблема с Корейския полуостров. В много отношения това стана
възможно благодарение на личната намеса на президента Тръмп, който изгради диалог в дух на сътрудничество, а не на
конфронтация", заяви руският президент.
Путин съобщи, че е призовал Тръмп да повлияе на Украйна за изпълнение на Минските мирни споразумения, предаде
ТАСС.
"При обсъждането на украинската криза обърнахме внимание колко важно е да се изпълняват добросъвестно Минските
споразумения. САЩ биха могли да настояват по-решително за това пред украинското държавно ръководство", заяви Путин.
Той добави, че позициите на Вашингтон и Москва по въпроса за Крим са различни, но заяви, че за Русия "този въпрос е
приключил".
"Позицията на президента Тръмп за Крим е известна и той се придържа към нея, той говори за незаконност на
присъединяването на Крим към Руската федерация. Ние имаме друга гледна точка. Смятаме, че проведохме референдум
в строго съответствие с международното право, с устава на ООН. За нас, за Руската федерация, този въпрос е приключен.
Толкова", заяви Путин.
Руският президент заяви, че на преговорите си с Тръмп е изразил безпокойство от излизането на САЩ от иранското ядрено
споразумение.
"Американската страна знае нашата позиция, тя е неизменна. Благодарение на ядреното споразумение Иран стана найинспектираната страна в света под контрола на Международната агенция за атомна енергия. Това гарантира изключително
мирния характер на иранската ядрена програма и способства за укрепването на режима на ядрено неразпространение",
каза Путин.
Русия и САЩ трябва да продължат сътрудничеството си по всички военнополитически въпроси, включително по
американската система за противоракетна отбрана и ядреното разоръжаване, заяви Путин.
"Тук влиза и удължаването на действието на Договора за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия, опасната
ситуация около разполагането на елементи от американската противоракетна отбрана, изпълнението на договора (от 1987
г.) за премахване на ракетите със среден и малък обсег и темата за разполагане на оръжия в космоса", каза руският
президент.
Контактите между специалните служби на САЩ и Русия трябва да се превърнат в системни, например в рамките на
двустранната работна група за борба с тероризма, заяви Путин.
Той се обяви в подкрепа на продължаване на сътрудничеството на двете страни в борбата с тероризма и в
киберсигурността.
"Специалните ни служби работят заедно съвсем успешно, най-пресният пример е тясното оперативно взаимодействие с
група американски експерти в областта на сигурността в рамките на завършилото вчера в Русия Световно първенство по
футбол", отбеляза Путин.
Той посъветва да не се вярва на твърдението, че Русия е събирала компромати за Тръмп, когато той е бил в Москва още
като бизнесмен, преди да стане президент на САЩ.
"Чувал съм как сме били събирали компромати за г-н Тръмп, когато той е бил в Москва. Когато г-н Тръмп пристигна в
Москва в качеството си на бизнесмен, аз даже не знаех, че той е там", каза Путин и даде за пример тазгодишния
международен икономически форум в Санкт Петербург, в който участваха над 500 американски бизнесмени. "Даже
фамилните им имена не помня. Вие какво си мислите, че за всеки от тях водим оперативна работа и събираме
компромати? Просто е трудно човек да си представи по-голяма глупост", каза руският президент.
КРОСС
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
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На планина през лятото. Съветите на планинските спасители - какво трябва да знаем, поемайки към планината
през лятото?
Шофьорски неволи. Как български шофьори остават без книжки за година, ако направят нарушение на пътя в
Румъния?
Недоволство. Защо майките на деца с увреждания напуснаха работната група за новия закон?
Срещата. Решенията и посланията от срещата между президентите на САЩ и Русия - коментар на Ивайло Калфин
и Даниел Стефанов
Ред и сигурност - от борбата с битовата престъпност до мерките срещу разпространението на чумата - гл. комисар
Младен Маринов, главен секретар на МВР.
Световна шампионка. Златният скок - световната шампионка при девойките - Александра Начева веднага след
завръщането си в България.
Нов проект. Еклектика от жанрове в новия проект на Ангел Заберски.
БТВ, "Тази сутрин"
Чумата в Странджа - на живо - ще бъдат ли избити последните стада на Шарково?
Как държавата ще се справи с чумата по животните в Странджа - в студието зам.-министърът на демеделието
Цветан Димитров.
След прогнозата за още проливни дъждове - кои са потенциално опасните язовири у нас - в студиото Кирил Войнов
Срещата в Хелзинки - какви са политическите послания от нея - в студиото с коментар Асен Агов и Валери Тодоров
Децата на Норвегия - как български семейства, избягали от Норвегия, се обединиха, за да привлекат вниманието
на световните медии върху проблемите с децата им
В памет на Васил Левски - пряко от Карлово - тържествата по повод рождениа ден на Апостола.
Нова телевизия, „Здравей България"
Гняв по време на чума - сбърка ли държавата в борбата със заразата, отговаря министър Румен Порожанов.
Крадци по време на отпуска - за новите изобретения на крадците и как да ги спрем?
Левовете в евро - как ще се отрази на джоба ни влизането ни в чакалнята на Еврозоната?
Блок с 5 звезди в кв. Люлин - как съседи се прибират по червен килим - Румен Бахов разказва.
√ Предстоящи събития в страната за 17 юли 2018
София.
От 9.00 часа председателят на парламента Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на Председателския
съвет на Народното събрание във връзка със случаите на чума по животните.
От 10.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание председателят на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред Цветан Цветанов организира кръгла маса на тема „Постигнатото в областта на вътрешните работи
по време на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз".
От 11.30 часа в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе
заседание.
От 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма министърът на туризма Николина Ангелкова ще подпише
договор за изграждане и внедряване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ).
От 11.30 часа в зала 1 на ул. „Московска" 33 кметът на София Йорданка Фандъкова и Председателят на Столичния
общински съвет Елен Герджиков ще представят проекта на последния етап за обновяване и разширяване на парк
„Възраждане" с инвестиции от общинското дружество „Софийски имоти".
От 12.30 часа в централата на АБВ на ул. "Врабча" 23 ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция.
От 13.00 часа в централата на СДС на ул. „Г.С.Раковски" 134 ще се проведе първата пресконференция на
новоизбрания председател и зам.- председатели на партията
От 15.00 часа в сградата на Българската агенция по безопасност на храните на бул. "Пенчо Славейков" 15А
директорите на областните дирекции по безопасност на храните ще дадат пресконференция.
От 15.00 часа народният представител от „БСП за България" Ирена Анастасова и общинският съветник Николай
Николов ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" №10, етаж
1.
От 15.00 часа в зала 456 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" ще се проведе заседание на
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
***
Карлово.
От 19.00 часа на пл. „20 юли" ще бъде връчена Наградата на Карлово.
От 11.00 часа в Историческия музей ще бъде открита изложбата „Издания за Васил Левски".
От 20.00 часа на площад „20-ти юли" започва празничен концерт с участието на Бег бенда на БНР. В 21.00 часа на
същия площад Ансамбъл Българе ще представи своя спектакъл.
***
Китен.
От 17.00 часа пред сградата на Община Китен ще се проведе информационна среща на Европейския
потребителски център, насочена към хората, които пътуват, почиват или пазаруват в други страни от ЕС - „Вашите
права".
***
Плевен.
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От 10.00 часа в Пресклуб на БТА-Плевен ще се състои пресконференция на народния представител от "БСП за
България" Стефан Бурджев.

***
Пловдив.
От 09.00 часа в храм „Св. Марина" ще бъде отслужена празничната архиерейска света Литургия, оглавена от Негово
Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.
От 16.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Иван Вичков ще приема граждани в офиса на партията в район „Тракия"
в блок 91.
***
Силистра.
От 11.00 часа в изложбената зала в Държавен архив - Силистра ще бъде открита фотодокументална изложба за
Васил Левски: „Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството".
***
Сливен.
От 16.30 часа в зала „Май" ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на
Община Сливен за 2017 г.
***
Смолян.
От 11:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, ще се проведе заседание на Постоянната областна
епизоотична комисия във връзка с Африканската чума по свинете в Европа, констатираните огнища в Румъния и
опасността от навлизане на болестта на територията на Република България.
Profit.bg
√ Спадът при петрола натежа над азиатските акции
Азиатските акции поевтиняват днес на фона на резкия спад в цените на петрола, след като либийските пристанища
отвориха отново. В същото време доларът се стабилизира преди първото изслушване пред Конгреса на новия председател
на Федералния резерв Джером Пауъл.
Вчера на Уолстрийт Dow Jones нарасна с 0.2%, докато S&P 500 изгуби 0.1%, след като акциите на енергийните компании
бяха засегнати от спада в цените на петрола, който неутрализира скока при книжата на финансовите компании.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес губи 0.5%, след като преди това отчете повишения в две поредни сесии.
Китайските акции продължиха поевтиняването си след спада от предходния ден, вследствие на по-слабите икономически
данни за Китай. Индексът Shanghai Composite днес падна с 0.7%, докато хонконгският Hang Seng изгуби 0.9%.
Австралийският основен индекс затвори с 0.4% надолу, докато южнокорейският KOSPI се понижи с 0.2%. Японският Nikkei
записа повишение от 0.5% за деня.
Цените на петрола се понижиха с над 4% вчера, като фючърсите на брента паднаха до тримесечнпо дъно от 71.52 долара
за барел, след като либийските пристанища отвориха отново, а трейдърите очакват евентуално увеличение на
предлагането от страна на Русия и други страни производителки на суровината.
Опасенията около ръста на китайската икономика през второто тримесечие също натежаха над цените на петрола.
Въпреки вчерашния спад, брентът поскъпва със 7.5% през 2018 г., при което дори проби нивото от 80.00 долара за барел
достигайки 3.5-годишен връх.
При валутите доларовият индекс нарасна с 0.1% до 94.587 пункта.
Индексът изгуби 0.25% вчера, отдалечавайки се от двуседмичния връх от 95.241 пункта, достигнат в петък преди първото
изслушване на Джером Пауъл пред Конгреса.
Еврото изгуби минималните 0.05% до 1.1703 долара, след като вчера поскъпна с 0.25%.
Доларът ограничи загубите си от предходния ден и добави 0.2% до 112.48 йени, доближавайки се отново до шестмесечния
връх от 112.80 йени, достигнат миналата седмица.
Австралийският долар се обезацени с 0.2% до 0.7405 щатски долара.
Лихвите по щатските държавни пбигации запазват нивата си, след като нараснаха вчера, когато силните данни за
продажбите на дребно подкрепиха нагласите за солиден икономически растеж през второто тримесечие.
Лихвата по двегодишните книжа бе на ниво от 2.598%, близо до достигнатия вчера 10-годишен връх от 2.611%.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват с 0.65% до 72.32 долара за барел, след резкия спад в цената в предходния
ден. Щатските петролни фючърси скочиха добавиха 0.05% до 68.10 долара за барел, след като изгубиха 4.1% вчера.
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