Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV
√ Ще останат ли нуждите на българския бизнес същите в следващите 5 години?
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, „В развитие“
Острата нужда от работна ръка за българския бизнес е факт. Решението на проблема е въпрос на национална политика.
България вече има разработен инструмент за въвеждане на правилната политика в областта на пазара на труда и на
образованието. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
в предаването „В развитие“, с водещ Делян Петришки.
Като такъв инструмент гостът определи проучването, проведено от Агенция по заетостта сред българските работодатели
за нуждата им от работна ръка. Той поясни, че целта на анкетата е да определи потребностите на бизнеса, за да може
резултатите от нея да се използват при въвеждането на държавни политики в областта на пазара на труда и в областта на
образованието.
„Досега нямаше такъв механизъм, проучването е пилотно. Преди за създаването на тези политики се използваха данните,
заявени от работодателите в бюрата по труда. Но те не отразяват настоящите настроения и изчерпателно ситуацията.
Голяма част от българските работодатели не ползват тези бюра като канал. Направата на едно толкова мащабно проучване
е правилна и тя ще окаже положителен ефект при формирането на държавна политика“.
Иванов посочи и как протича самото изследване. Той каза, че областните управители са отговорни ръководители за
създаването на работни групи към комисиите по заетост към областните съвети за сътрудничество. В тях са включени
всички заинтересовани лица, които имат поглед върху пазара на труда, добави още гостът.
„С работата на тази група на областно ниво може да се събере информацията за регионалното браншово разпределение
и конкретните потребности от работна ръка. Така могат да се формират подходящите политики на ниво област“.
Експертът посочи, че липсата на кадри се превръща в изключително голям проблем, не само в краткосрочен план.
„Според бизнеса това, от което се нуждае като работна сила към момента, ще е еднакво с нуждите му след три и след пет
години. Това показва, че работодателите смятат проблема за толкова сериозен, че да не може да бъде намерено
подходящото му решение в средносрочен и дългосрочен план“.
Все пак Иванов поясни, че се оказва трудно за бизнеса да прави прогнози за толкова дълъг период и вероятно ще настъпят
промени на пазара на труда и нуждите му за това време.
Вижте видеото с целия разговор.
Investor.bg
√ Решението на проблема с работната ръка е въпрос на национална политика
Ново анкетно проучване на Агенцията по заетостта ще помага на бизнеса с търсенето на кадри
Острата нужда от работна ръка за българския бизнес е факт, а решението на проблема е въпрос на национална политика.
Това коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ).
Той обясни, че страната ни вече има разработен инструмент за въвеждане на правилната политика в областта на пазара на
труда и на образованието. Като такъв инструмент гостът определи проучването, проведено от Агенция по заетостта сред
българските работодатели за нуждата им от работна ръка. Той поясни, че целта на анкетата е да определи потребностите
на бизнеса, за да може резултатите от нея да се използват при въвеждането на държавни политики в областта на пазара
на труда и в областта на образованието.
Още по темата
И след 5 г. бизнесът у нас ще има нужда от висококвалифицирани кадри
Досега нямаше такъв механизъм, проучването е пилотно, подчерта експертът.
"Преди за създаването на тези политики се използваха данните, заявени от работодателите в бюрата по труда, но те не
отразяват настоящите настроения и изчерпателно ситуацията. Голяма част от българските работодатели не ползват тези
бюра като канал. Направата на едно толкова мащабно проучване е правилна и тя ще окаже положителен ефект при
формирането на държавна политика“, обясни Иванов.
Вижте още във видеото.
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БТВ
√ Естония подкрепи идеята за отказ от смяна на часовото време
Остава само седмица до края на анкетата на Европейската комисия да отпадне ли местенето на стрелките
Правителството на Естония подкрепи идеята за отказ от сезонното преминаване към лятно и зимно часово време.
Остава само седмица до края на анкетата на Европейската комисия да отпадне ли местенето на стрелките. Досега в онлайн
проучването са участвали над 1 милион европейски граждани.
Лекарите са категорични, че смяната на времето влияе зле на здравето ни. Ако лятното часово време е въведено преди
години с цел икономия на енергия, то сега бизнесът не вижда позитиви.
Увеличават се трудовите злополуки през месеците април и октомври, увеличават се болничните на работниците и
съответно производителността им намалява, смята изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Добрин Иванов. Според него, негативите от смяната на часовника може да бъдат в стотици милиони левове.
Moitepari.bg
√ Бизнесът настоява да отпадне задължителният одит за малките фирми
Ако се приемат предложенията на работодателските организации, повече от 6500 малки фирми ще бъдат освободени от
задължителна одитна заверка на отчетите, с което ще им бъдат спестени 13 млн. лв. Сериозни съмнения за лобизъм има
около промените в Закона за счетоводството. Европейският принцип "Мисли първо за малкия" е заменен с "Мисли първо
за одиторската гилдия". За това алармираха представители на работодателските организации, участници в работната
група, която подготвя промени в Закона за счетоводството. Нейната теоретична цел е да се намали административната
тежест за малките предприятия в страната. Вместо това хиляди фирми ще продължат да бъдат натоварвани с ненужни
разходи. Според законовата дефиниция като малки предприятия се определят тези, които не надвишават поне два от
следните показателя - балансова стойност на активите от 8 млн. лв., нетни приходи от продажби от 16 млн. лв. и средна
численост на персонала от 50 души. В същото време Законът за счетоводството поставя далеч по-ниски прагове към
фирмите, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължително одитиране. Те трябва да имат балансова стойност
на активите над 2 млн. лв. или нетни приходи от продажби над 4 млн. лв.
Така голяма част от малките фирми ще трябва всяка година да продължат да одитират отчетите си, което за тях е
затруднение и допълнителен разход. Истината какви са били съображенията за раздутия обхват на независимия
финансов одит лъсна по време на разговорите в работната група към финансовото министерство. А тя е единствено да
се осигури бизнес за одиторите, разказва Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Работодателските организации настояват сегашните прагове за задължителен одит на финансовите отчети да бъдат
двойно завишени. Това ще освободи от бюрократичната тежест повече от 6500 предприятия (по данни на НСИ), което ще
им спести общо 13 млн. лв. всяка година.
"Извършването на одит на малки предприятия в България не се налага заради специфичните им условия и потребности",
смятат работодателите. Те посочват, че в почти 100% от малките предприятия, които се одитират по действащото
законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители и затова не се нуждаят
особено трета страна - одитор, да гарантира достоверността на финансовите им отчети. Бизнесът настоява също така да се
премахне задължителното одитиране на акционерните и командитните дружества, когато те нямат продажби и нает
персонал.
Предложенията им засега срещат силен отпор от одиторската гилдия, чиито представители в работната група са двойно
повече от представителите на бизнеса. Обезпокоителното е, че и част от представителите на държавата застават на
страната на одиторите, заради което работодателите се съмняват, че предложенията им за промяна на праговете ще бъдат
приети.
"По мнение на юристите от Министерството на финансите задължителният одит не представлява административна тежест
за предприятията", посочват от ведомството на Владислав Горанов. Административната тежест трябвало да се разбира в
контекста на предоставянето на административни услуги от страна на администрацията, докато при одитирането на
годишните финансови отчети случаят не бил такъв. От Института на дипломираните експерт-счетоводители, очаквано
настояват, че одитът е необходим, защото е насочен към всички потребители на финансови отчети - държава, инвеститори,
контрагенти, банки, и има за цел да потвърди, че отчетите представят вярна информация. Оттам обаче чистосърдечно
признават, че ако отпадне задължението за одит на малките предприятия, това ще доведе до колапс на одиторската
професия.
Към момента от МФ са обяснили, че ще изпратят запитване до всички държави -членки на ЕС, за определените при тях
прагове за одит, на базата на кои показатели са приели тези прагове и дали имат задължение за одит според правната
форма на предприятието.
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Regal.bg
√ КЗК откри, че производителите имат плюсове и минуси от работата с веригите
Над една година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) анализира пазара на дребно с храни. Сега тя публикува
документ, в който е попитала страните - производители и браншови организации, как се чувстват от работата си с веригите
и е изброила плюсовете и минусите от това да продаваш в тези обекти. А единственият извод и препоръка граничи с
абсурд: да има конструктивен диалог между търговците и организациите на производителите.
Въпреки че не се открива проблем, веригите са едни от най-често глобяваните от комисията дружества, като санкциите са
солидни заради големите обороти.
Да откриеш топлата вода
Дистрибуцията на продукция чрез търговските вериги осигурява за значителна част от доставчиците възможност за
реализиране на големи обеми. Освен това гарантира по-висока сигурност при периодичните плащания и по-добро
позициониране на стоките. Сред плюсовете са и разширените възможности за достигане до чужди пазари, пише в анализа.
Проучването обхваща периода 2015-2016 г. и първото тримесечие на 2017 г. Целта му е да даде обща представа за
механизмите на договаряне и политиката при определяне на доставните и продажните цени на стоките със собствени
марки на търговските вериги и на стоките с марки на производител. За изготвянето на анализа КЗК е изискала информация
от седем търговски вериги и 72 фирми, от държавни ведомства, браншови и работодателски организации.
Investor.bg
√ ЕК одобри поисканата от България техническа помощ за реформи
Проектите за реформи се подсигурят финансово с 1,5 милиона евро
Европейската комисия одобри поисканата от България допълнителна техническа помощ чрез Програмата за подкрепа на
структурните реформи (ППСР), съобщи представителството на ЕК в София, цитирани от БТА.
Вчерашното решение позволява финансирането на проекти, насочени към реформи на процедурите по несъстоятелност,
съпътстващи мерки за подобряване съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия.
Проектите ще се подсигурят финансово с 1,5 милиона евро, които България доброволно ще прехвърли от нейния
компонент за техническа помощ в Европейските структурни и инвестиционни фондове към ППСР.
Приложената към решението работна програма очертава конкретните действия, които ще се финансират и посочва
приоритетите, целите и очакваните резултати от проектите за реформи. Те са важни и във връзка с плавния преход към
валутния механизъм ERM II.
Българските власти се ангажираха с изпълнението на редица предварителни условия в контекста на очакванията за
присъединяване към ERM II и Банковия съюз до юли 2019 г.
Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г. в помощ на държавите членки, които
подготвят, изработват и прилагат институционални, структурни и административни реформи. Службата управлява
Програмата за подкрепа на структурните реформи, която е достъпна за всички членки на Европейския съюз по тяхна заявка,
посочва още БТА.
√ Финансирането на болниците да е на брой легла вместо с лимити, предлага НЗОК
Директорите на районните здравни каси да носят персонална отговорност за харченето на публичните средства,
иска още новият управител на здравния фонд
Финансирането на болниците да е на брой легла вместо с лимити, а директорите на районните здравни каси да носят
персонална отговорност за харченето на публичните средства в бюджета на касата по региони. Това са част от идеите за
контрол над ефективното изразходване на публичните средства на Националната здравноосигурителна каса, предложени
от управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев на първото заседание на Надзорния съвет, в което участва той от 27 юли.
Директорът на районната здравна каса да се сменя, ако не влезе в рамките на бюджета за региона си, предлага д-р Дечев,
става ясно от публикуваната стенограма.
„Аз исках това да ви предложа, да го поставя на обсъждане - дали в договорите с директорите на РЗОК да не се заложат
конкретни параметри по перата на бюджета за даден регион, които при неспазване да бъдат основание да се предприемат
кадрови промени", предлага на надзорниците д-р Дечев.
Според него, когато даден регион има конкретен бюджет за една дейност, самият директор ще наложи регулация, която
да се спазва. „Тогава той ще вижда това, което виждаме и ние, сяда и реагира. Но тогава ще носи персонална отговорност",
аргументира се новият управител на НЗОК.
Друго предложение на д-р Дечев е парите реално да следват пациента. За него надзорниците се съгласяват да помислят
за реализирането му следващата година.
„Реалният проблем в момента е, че София, Пловдив, Варна, примерно, визирам големите градове, много голям процент
от плащанията са за хора, които са им насочени от други места. Нали така? В София сигурно са над 40%", обяснява д-р

3

Дечев и предлага да се промени метода на финансиране. Идеята му е за пациентите от един регион, които се лекуват в
друг, да плаща районната каса, откъдето са дошли.
За тези хора, които са отвън, плащанията може да не идват от СЗОК, а да идват от региона, от който са дошли, примерно
идва пациентът от Видин в София и в момента му плаща софийската каса, а не видинската. В смисъл софийската каса ще
си вземе сумата по пътеката за пациента от Видин и тогава шефът на касата там ще си направи регулация как този пациент
стига от Видин в София, като ги прескача", мотивира се той.
Д-р Дечев предлага и принцип за формиране на бюджета. „Ако бюджетът за болнична помощ ти е 2 милиарда, осигурените
лица са 6 милиона и им се пада за болнична помощ не знам по колко лева на калпак, умножаваш сумата на калпак по броя
на хората във Видин и ти прави бюджета за болнична помощ там", посочва д-р Дечев.
Според него има сериозни проблеми и с качеството на работа. При 3 милиона хоспитализации реално броят на пациентите
е бил 800 хиляди. Това означава, че броят на рехоспитализациите е много висок.
Той отбелязва, че има лица с 14-15 хоспитализации. „Обаче интересното, което е, че тези 14-15 са в определени лечебни
заведения, т.е. там са абонирани. Когато говорим за качество, тогава вече ето това се вписва. Този болен, след като си го
приел 14 пъти, примерно, какво го лекуваш, как го лекуваш. В самата болница, ако има пет клиники, пациентът лежи и в
петте. Януари в първа клиника, февруари във втора, март в трета и т.н.", пита д-р Дечев.
„Не трябва да се допуска такова нещо", казва председателят на Надзорния съвет Жени Начева.
Според нея контрольорите на касата не оказват достатъчно качествен контрол. В тази връзка д-р Дечев предлага касата да
прави лимитите на болниците не на исторически принцип, а на база легла в клиниките.
„Примерно болницата във Видин има клиника по кардиология с 20 легла. В момента масова практика е да се приемат 25
болни, 28 болни върху 20 легла и това по ред причини минава. Но има действаща нормативна уредба в Закона за лечебните
заведения, която задължава всички лечебни заведения да осигуряват минимум 10% от леглата по профила на
заболяването за спешност. Т.е. от тези 20 легла той трябва да има винаги 2 свободни за спешност. И автоматически се
намалява с 10% броя на леглата, и тогава лимитите изведнъж стават безсмислени. Те стават безсмислени, защото и това,
което всеки говори срещу тези лимити спокойно може да отпадне", казва д-р Дечев.
Предложенията ще бъдат обсъдени като краткосрочни мерки за промени допълнително от Надзорния съвет на фонда.
БНТ
√ Борисов: Проектите за армията трябва да са ефикасни, евтини и съвместими с НАТО
Трите проекта за модернизация на Българската армия трябва да бъдат ефективни, евтини и съвместими с НАТО, заяви
премиерът Бойко Борисов, който беше специален гост на закриващата церемония на най-голямото многонационално
учение на Сухопътните войски за 2018 г. "Платинъм Лайън". Очаква се до края на годината да бъдат подписани договори
по два от трите проекта. Коментирайки изказването на македонския премиер Зоран Заев, че ИлинденскоПреображенското въстание е македонско, Борисов заяви, че България ще си спомни тези думи, когато стане въпрос за
членството на страната в ЕС.
След като прие почетния строй на войниците от осемте държави, които участваха в "Платинъм Лайън", премиерът Бойко
Борисов заяви, че българските военни са сред най-добрите в света.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Имайте предвид, че над 100 000 боеприпаси са
изстреляни, отделно над 300 мини, 70 снаряда на Т-72, огромно занятие. С тази съвместна база ние даваме възможност не
само на Балканите, а и на Черноморския регион да се подготвя за възпиране, за отбрана, както и за различни други
операции - претърсване, диверсанти, терористи.
По думите на премиера, подобни учения със страни-членки и партньори на НАТО укрепват регионалната сигурност.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Начинът на мислене - да се бием помежду си, се променя
в общ начин на мислене - да знаем колко всеки един от нас е подготвен и заедно да изграждаме отбранителната система
и на Балканите, и на региона.
Над 700 войници и 100 единици бойна техника участваха тази година в учението "Платинъм Лайън" 2018.
Премиерът не пропусна да поздрави офицерите, водили учението - заместник-командира на Сухопътните войски ген.
Валери Цолов и полк. Стоян Шопов от Втора механизирана бригада.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Трябва да го помислим за генерал, щом командва така
добре ученията, а?
Именно за да е добре оборудвана армията, се работело денонощно по трите проекта за модернизация.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Виждате колко е важно и самолетите, и танковете, и
бронираните машини, и корабите да имат своята съвместимост. Да се отчете и съвместимостта с армиите на НАТО в
региона. И когато, така или иначе, поне 3-4 млрд. ще отидат и нагоре, да вземем това, което ще е най-ефикасно, евтино,
съвместимо и да се чуе мнението и на самите офицери, които, пази Боже, биха участвали в бойни действия.
Андрей Боцев, началник на отбраната: Първи етап са тези три проекта. Предстои още много работа. Предстои
модернизация и на танковете, и на БМП-тата, така че доста проекти имаме. Министър-председателят е обещал, винаги
досега никога отказ съм нямал, поне аз и министъра, не сме имали отказ от министър-председателя, когато касае
превъоръжаване.
На въпрос за думите на премиера на Македония Зоран Заев, че Илинденско-Преображенското въстание е македонско,
Борисов припомни, че само преди дни заедно сме чествали 115-годишнината от въстанието в Благоевград.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Оставам всеки да си мери приказките и то е за негова
сметка. Когато е казал такова нещо, ако го е казал с умисъл или непремислено, пак е за негова сметка, защото, когато
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дойдат до Европейския съюз и ние също трябва да дадем нашето съгласие, ще си спомним за тези неща. Така че съветвам
всички да бъдат по-обрани.
На твърденията, че правителството дава приоритетно средства на общини с кметове от ГЕРБ, Борисов отговори, че пари се
дават и за кметове от БСП, каквито са случаите в Сопот и Троян.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Ами те имат и най-малко кметове. Я сметнете, понеже те
говорели, че били втора политическа сила. Ама сметнете жителите на градовете, които се управляват от ГЕРБ. Ами те са
над 6,5 млн. Естествено е за там, където живеят най-много хора, се отделят най-много средства.
Борисов допълни, че с пари от държавата ще се довърши метрото в София и Антимовото крило на Троянския манастир.
√ Здравният министър освободи директора на Фонда за лечение на деца в чужбина
Здравният министър Кирил Ананиев е освободил д-р Мариета Райкова от поста директор на Фонда за лечение на деца по
взаимно съгласие, научи "По света и у нас". Д-р Райкова заема поста от септември миналата година, като в мотивите за
напускането си тя е посочила лични причини.
√ Няма опасност от китайска икономическа инвазия у нас
Няма опасност китайски фирми да изместят българските и чуждестранни капитали у нас заради търговското
противопоставяне между Пекин и Вашингтон, твърдят икономически анализатори. От ескалацията на митническата война
обаче ще пострадат металодобивната ни промишленост и търговското корабоплаване.
Електроника, машини за тежката и лека промишленост, текстилни изделия, козметика, храни от Китай са най-сериозната
конкуренция на българските производители у нас.
Според анализаторите Брюксел разполага с достатъчно регулации, които да не позволят на китайското карго да залее
Европа и респективно България в опит да търси компенсация за все по-свиващия се за китайски стоки американски пазар.
Андриан Николов, Институт за пазарна икономика: Все пак Европейският съюз има доста ясни правила за начина, по
който чуждестранни фирми могат да участват в рамките на вътрешния пазар. Не мисля, че може да има поводи за
притеснение от някаква форма на китайска инвазия и изтласкване на американски или европейски капитали от нашия
пазар за сметка на китайски такива.
Търговският ни флот, който разчита на 94 млн. долара инвестиция от Китайската държавна банка, може да се превърне в
един от основните потърпевши от противопоставяне между Пекин и Вашингтон.
Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: Вероятно едно забавяне ще доведе до проблеми с
ефективността на инвестицията- по-малко товари, по-голяма конкуренция в този пазар на корабни услуги.
Българските производители на цветни метали ще бъдат най-засегнати от санкциите между Китай и Съденинети щати.
Основно това са миннодобивните компании за мед, олово, цинк и никел.
Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: Възможно е при едно такова развитие примерно цените на тези
метали да паднат, което съответно да доведе до спад на българския износ като стойност, може и като обеми заради
проблемите, които Китай трябва да решава.
На този фон България очаква близо 2 млрд. китайски инвестиции, договорени през юли в София.
√ Ремонтите в София: Какво приключва и какво предстои?
Летните ремонти в София продължават. До първия учебен ден ще бъде готово новото споделено трамвайно и автобусно
трасе по бул. "Константин Величков". През почивните дни изцяло ще бъде затворено за преасфалтиране кръстовището
пред Софийския университет. А от понеделник бул. "България" ще бъде затворен в посока Бояна и движението ще се
извършва двупосочно в другото платно.
На бул. "Константин Величков" се изгражда първото споделено трасе, по което ще вървят едновременно трамваите и
автобусите. Това ще направи градския транспорт много по-бърз и предпочитан за гражданите. А, за да не се нарушава
автомобилният трафик, в момента се изгражда втора допълнителна лента за колите.
В събота и неделя ще бъде изцяло затворено кръстовището при Софийския университет. Гражданите трябва да използват
обходни маршрути. Подходящи улици са "Раковска", бул. "Дондуков" и ул. "Гурко". След като се преасфалтира
кръстовището пред Софийския университет, преасфалтирането ще продължи към паметника Левски.
Неудобството за софиянци е, че от понеделник затварят за преасфалтиране бул. "България", но ще бъде пуснат трамвай
номер 7.
Евгени Крусев, заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации": Планираме от понеделник
да се започне същинската работа по платното в посока Бояна, между бул. "Иван Гешов" и бул. "Гоце Делчев". Платното ще
бъде затворено изцяло. Съответно движението ще се осъществява двупосочно в другото платно. Ще има по една лента за
движение, така че очакваме изключително затруднен трафик. Призоваваме хората за използват алтернативни маршрути
като най-близките са "Цар Борис III" и "Черни връх". Съответно ще бъде пусната и трамвайна линия номер 7. Бул.
"България" понася много сериозен трафик. Нашите анализи показват, че нашето време за работа е само през август. И в
тази връзка ще направим всичко възможно най-късно в първите дни на септември булевардът да бъде отворен за
движение.
През месец август ще бъдат преасфалтирани и голяма част от кварталните малки улици, за които районните кметове са
подали сигнали, че са в лошо състояние. От общината се извиняват на гражданите за всички неудобства. Ако времето се
задържи без валежи, би трябвало всички големи ремонти да приключат до 15 септември.
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БТВ
√ Бисер Петков: Частните фондове ще гарантират минимален размер на втората пенсия
Пожизнената пенсия няма да се унаследява, уточни социалният министър
Частните пенсионни фондове ще трябва да гарантират минимален размер на втората пенсия, предвижда представеният
вчера проект на промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това обяви в предаването „Тази сутрин” на bTV
социалният министър Бисер Петков.
Проектът предвижда втората пенсия от универсалните пенсионни фондове да се изплаща, когато осигуреният навърши
пенсионна възраст или по желание – година по-рано.
Ако натрупаните средства в партидата надхвърлят определен праг – ще се дава пожизнена пенсия, ако са под този праг –
ще се дава пенсия само за определен срок, ако пък сме натрупали твърде скромна сума – ще можем да я изтеглим на куп.
Пожизнените пенсии няма да се унаследяват за разлика от тези за определен срок, уточни социалният министър.
По думите му първите пенсионери, които ще получават пари от универсалните пенсионни фондове, ще са през 2021 г. за
жените и през 2024 г. за мъжете. Не за всички обаче ще има достатъчно натрупани пенсии за пожизнено изплащане, уточни
той.
Проектът на промени предвижда сумата в универсалните пенсионни фондове да се изплаща накуп или в рамките на една
година, ако е по-малка от три минимални пенсии (600 лв. в момента).
За парите за децата с починал родител/родители Петков напомни, че от следващата година тези без право на наследствена
или персонална пенсия ще имат право на помощ от държавата, която ще е минимум 113 лв. Точният размер ще се
определя с бюджета за всяка година. Очаква се от новата помощ да се възползват около 2400, каза Петков.
По повод исканията на родителите на деца с увреждания той обясни, че министерството прави всичко възможно тези
искания да бъдат удовлетворени. От депутатите зависи дали ще се приеме Законът за личната помощ, напомни
социалният министър.
БНР
√ Климатичните промени вероятно ще доведат до отглеждането на нови земеделски сортове
Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В България се наблюдават
повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. Затова
и Координационният съвет по изменение на климата към МОСВ обсъжда напредъка си в разработването на Националната
стратегия за адаптация към изменението на климата. Вече е представен работен вариант на Стратегията, в който са
включени действията в най-уязвимите сектори. Изследвани са ефектите върху изменението на климата върху девет
сектора - селско стопанство, туризъм, транспорт, човешко здраве, биоразнообразие и екосистемни услуги, гори, воден
сектор и градска среда. Това посочи заместник-министърът на околната среда Атанаска Николова:
"Мерките, които се идентифицират, до голяма степен са свързани с повишаване на информираността на обществото, с
подобряване на образованието и на обучението. Интегрирането на знанието за климатичните изменения, за ефектите, до
които водят тези климатични изменения както в политиките, така и в нормативната база, така и в ежедневната практика
на всеки един земеделски стопанин е от изключителна важност. Тези климатични изменения ще доведат вероятно до
промяна в технологиите на отглеждане на различните култури, а също и на животински видове. Вероятно ще доведат до
промяна и във видовете култури, които са подходящи за отглеждане в нашите условия. Вероятно ще доведат и до
необходимост от нови сортове или до нови методи за борба с нетипични за нашата страна вредители - плевели и болести.
За всичко това е необходимо тясно сътрудничество, координация между науката и земеделските стопани и, разбира се,
пълна подкрепа от страна на институциите. Институциите трябва да създадат благоприятната среда за прилагане на
устойчиви политики и практики, включително и добри модели, които да насърчават земеделските производители да
използват инструменти от типа на застраховането".
За следващия програмен период се повишават изискваният на Европейската комисия да се отделят повече средства за
мерки за намаляване на вредното въздействие върху климата, подчерта Николова:
"В процес на обсъждане е 30% от европейските средства да бъдат насочени към борба с климатичните изменения и
адаптациякъм климатичните изменения. Това означава, че проектите, които ще бъдат финансирани с европейски средства,
задължително трябва да отговарят на критериите за борба към климатични изменения или мерки за адаптация към
климатичните изменения".
Икономическите щети са очевидни и поради това застраховането на бизнеса и имуществото е стъпка за превенция от
природни бедствия, коментира Георги Стефанов от организацията Световен фонд за дивата природа:
"Това е един сигнал към всички политици, че всъщност не можем да продължаваме така – с пасивно отлагане на
решаването на този глобален проблем, защото на практика няма вече страна, която да не е засегната. Това, по което се
работи активно на глобално ниво, но все още не сме видели достатъчно развито в България, са финансовите механизми,
компенсаторните механизми. Оценките на застрахователните компании показват все по-голям обем като разход за
подобен и обезщетения от негативните проявления на времето. Опазването на природата се явява най-евтиният елемент
за справяне с измененията на климата и за прилагането на адекватни мерки за адаптация".
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата се очаква да бъде приета през септември.
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√ Нов протест на животновъдите в Ямболско
Животновъди излязоха отново на протест на кръстовището на Шарково, Елхово и Болярово.
“Не се осъществиха, обещаните коридори за изкупуване на агнета и шилета“, обясни Георги Дражев от Гражданско
сдружението Движение Антимафия, който е един от организаторите на протеста от:
“Хората в момента не могат да си продадат животните, които им останаха блокирани заради карантината. Има късни агнета
и най-добрият момент е този, защото на 20-ти август е Курбан байрам и цените там са добри, второто нещо е че трябва да
ги пуснат свободно да пашуват, тъй като затворени животните означава да ги храниш само с фуражи, което създава много
голямо финансово напрежение на стопаните и зимата тези животни ще умрат от глад и болест защото са недохранени“.
Дражев допълни, че остава проблема за изкупуването на мляко и млечни продукти в района.
В протеста се включиха и стопаните, чиито стада бяха избити в село Кости.
Този път те настояват да се махнат ограниченията в района, където беше въведена карантина заради чумата по дребните
преживни животни.
Припомняме, че днес изтича последният срок за овцевъди и козевъди да кандидатстват за подпомагане по системата "Де
минимис".
17 милиона и 730 хиляди лева е финансовият ресурс, отделен за подпомагане на фермери, които отглеждат овце и кози,
като ставката е 15 лева за животно. Помощта ще бъде изплатена до 20 август.
Възможно е някои от кандидатите да получат парите си след този срок, ако се наложи административена проверка. Пари
по "Де минимис" са предвидени за стопаните от Ямболско и Бураско, засегнати от чумата при преживните животни. При
тях са отделени близо 2 милиона и половина, като ставката за животно 55 лева. Фермерите от засегнатите от чума райони
могат да кандидатстват до 31 август.
√ Финансовите посредници очакват слабо ускоряване на икономическия растеж в страната през третото тримесечие
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация в България остава положителна, а очакванията
им за темпа на икономическия растеж през третото тримесечие на 2018 са за минимално ускоряване. Това показва
последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания".
Претеглената балансова оценка на анкетираните финансови псоредници относно темпа на икономически растеж през
третото тримесечие се понижава слабо в сравнение с предходното издание на бюлетина, но остава на положителна
територия. Промяната на консолидирания резултат може да се свърже с последните резултати от бизнес наблюденията на
НСИ от юли. Балансовите оценки за очакваната бизнес ситуация и очакваното търсене в секторите търговия на дребно и
строителство нарастват. В същото време аналогичните индикатори в промишлеността и услугите леко се влошават, но
остават на относително високи нива.
Според резултатите от анкетата, годишният темп на инфлация ще продължи да се ускорява и през третото тримесечие, а
заетостта ще нараства с по-бърз темп.
Сред финансовите посредници продължава силно да преобладава мнението, че нивото на основния лихвен процент (ОЛП)
ще остане без промяна и през третото тримесечие на 2018-а година. За разлика от предходното издание, в настоящото
вече има малък дял участници, които допускат възможността ОЛП да се повиши до септември за пръв път от февруари
2016 г. насам.
Финансовите посредници очакват слабо положително изменение на индексите на БФБ и леко поскъпване на щатския
долар.
Пълния текст на бюлетина можете да намерите тук.
Bloomberg TV
√ БВП на ЕС би се увеличил с 2%, ако се срещнат уменията на работещите с нуждите на бизнеса
Явор Алексиев, старши икономист в Института за пазарна икономика, В развитие, 09.08.2018
С 2% би се увеличил брутният вътрешен продукт (БВП) на страните от Европейския съюз, ако се преодолеят
несъответствията между изискванията на бизнеса и уменията на работещите.Това заяви Явор Алексиев, старши икономист
в Института за пазарна икономика в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.
"Такова е процентното намаление на брутния продукт на ЕС поради несъответствията в последните години. А самите
несъответствия водят след себе си липсваща удовлетвореност на служителите от работата, миграции от страна в страна и
загуба на качества, които атрофират поради неизползването им".
Проблемът за разминаването между уменията на работещите и нуждите на работодателите е предмет на проучване на
Института за пазарна икономика, посветил в последно време много усилия за изследването му. Онова, което го отличава
от единственото преди него европейско проучване, е обратната гледна точка, съобщи Алексиев - какво мислят
работодателите за търсените важни умения и доколко техните работници ги притежават.
"Освен анализа на данните направихме допълнително една анкета сред български и австрийски компании, за да видим
какво търсят работодателите. В проучването си ИПИ разглежда задълбочено проблема в 6 страни, сред тях са още
Финландия,Испания, Германия. Една от австрийските работодателски организации беше част от екипа, чрез нея получихме
достъп до компании, с които тя има връзка. По същия начин процедирахме и в България. Така ние знаем, че компаниите,
които са попълнили нашите анкети са действащи, истински компании. Сведохме страните до две, за един пилотен опит
паралелно да погледнем какво търсят компаниите".
В условията на недостиг на труд е важно човешкият капитал да бъде оползотворен максимално, заяви икономистът и
посочи много причини за несъответствията, но тези, върху които може да се влияе са свързани с политиките на пазара на
труда и фактори, под контрола на правителствата. Образованието гостът определи като изключително важен фактор,
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според проучването българинът продължава в 21 век да гледа на образованието като на етап от живота си, той се
представя зле в класацията на работещите, които избират обучение през целия живот, сочат резултатите.
Някои работни места променят изискванията си към хората и изискват все по-висока квалификация, каза още Алексиев и
допълни:
„Повсеместен е гладът за кадри в българската икономика, но няма глад за нискоквалифицирани работници. И докато
българските работодатели смятат, че българските работници са най-уязвими като квалификация и нежелание да я
повишат, според анкетираните работещи те от своя страна са големи оптимисти за уменията си".
Паралелният анализ в проучването на ИПИ показва, че австрийските работници са по-добре подготвени от българските.
Това според изнесените данни има връзка и с ранното започване на работа в Австрия от страна на младите хора, веднага
след приключване на обучението им, които си спестяват шока от пазара на труда, докато у нас завършилите често отлагат
момента, издържани от близките си.
ЕconomyNews
√ 2.9% ръст на търговията с лекарства
По предварителни сезонно изгладени3 данни на НСИ през юни 2018 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без
търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.
През юни 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени4 данни, бележи ръст от
6.1% в сравнение със същия месец на предходната година.
Месечни изменения
През юни 2018 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно
с фармацевтични и медицински стоки - с 2.9%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с
2.0%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.6%, търговията
на дребно с разнообразни стоки - с 0.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.4%.
Годишни изменения
През юни 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и
медицински стоки - с 15.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 11.3%, търговията
на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други
стоки за бита - с 4.5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.8%. По-значителен спад е
регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, и търговията на дребно с
автомобилни горива и смазочни материали - с 1.7%.
1 Данните за юни 2018 г. са предварителни.
2 Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани
периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите
в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози. За изчисляването на индексите се извършва
наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните
приходи на наблюдаваната съвкупност. Месечните индекси на оборота се изчисляват при база 2015 година.
3 Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
4 Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой
календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности
(например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад в търговията).
Publics.bg
√ Учебният център на ЧЕЗ Разпределение получи лицензия за обучение на електротехници
Дружеството ще предлага професионални квалификации за 8 професии съгласно държавния образователен стандар
Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение България получи Лицензия от Националната агенция за професионално
образование (НАПОО), съобщиха от енергийната компания. В резултат бъдещи и настоящи електротехници могат да
придобиват знания и опит в сферата на електроенергетиката в центъра и да получат професионална квалификация по
професии и специалности в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение.
Лицензията включва 8 професии и 12 специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните
технологии, заваряването и подемно-транспортната техника.
Учебният център се състои от технически полигон, който включва реална симулация на електроразпределителната мрежа
и изградени осем обекта за практическо обучение, както и специализирани учебни зали. Сред основните цели на центъра
са развитие на служителите на ЧЕЗ Разпределение чрез професионално обучение, формиране на политика и практика за
обучение през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия
живот, повишаване на квалификацията, подобряване на компетентността и конкурентоспособността на електротехниците,
обучение на служители на подизпълнители, партньорство с образователни институции и държавни организации и други.
"Секторът се нуждае от специалисти, а това че е стратегически и рисков прави качественото обучение изключително важно.
Получената лицензия е доказателство за нашите възможности в тази посока. В Техническия учебен център, в реална бизнес
среда, предлагаме професионална квалификация и преквалификация на служители и партньори, а модерната база в
центъра вече предизвика интерес у млади хора към професията.“, каза Меглена Велинова, ръководител на Техническия
учебен център към ЧЕЗ Разпределение България.
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Лицензията на учебния център беше връчена от Емилияна Димитрова, председател на НАПОО. Агенцията е орган на
Министерския съвет, който отговаря за качеството на професионалното образование и обучение и съответствието му с
държавния образователен стандарт.
Eufunds.bg
√ Одобрени са още 92 проекта за 83 млн. лв. от първия прием по подмярка 4.2
С четвъртата нотификация на ПРСР на ЕК от 18.05.2018 г. бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 - 2020 г. беше увеличен с близо
97 млн. лв. (49.5 млн. евро). С допълнително прехвърлените средства беше осигурена възможност за последваща
обработка на общо 125 заявления за подпомагане, получили под 55 точки до 46 точки включително по критериите за
подбор от приема от 2015 г. След проверка за допустимост са одобрени 92 проекта за 166 млн. лева и обща стойност на
безвъзмездна финансова помощ в размер на 83 млн. лв. за преработка/маркетинг на селскостопански продукти. За
останалите 33 проекта са постановени откази за несъответствие с критериите за допустимост или са оттеглени по молба на
кандидатите.
Целта на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е повишаването на
икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост,
подобряването на качеството и безопасността на храните, както и постигане на съответствие със стандартите на ЕС.
В. Монитор
√ Пощите стават митница за пратки извън ЕС
Държавното дружество може да стане застраховател брокер
С две ходения до пощата ще може да получаваме пратката си от САЩ, Китай и други страни извън Европейския съюз.
„Български пощи“ и Агенция „Митници“ реализират проект за преместване на митническата обработка на пратките в една
точка.
Трудната и мудна процедура за освобождаване на пратки от митниците от електронни магазини от трети страни се
улеснява за клиентите на пощите. По закона за митниците международните пощенски пратки извън ЕС, съдържащи
предмети и стоки, подлежат на митнически контрол и митническо оформяне.
Големият брой на колети от Китай и други страни е довело до опростяване на процедурата в пощите съвместно с
митниците, заяви в интервю за „Монитор“ изп. директор на „Български пощи“ Деян Дънешки.
Държавното дружество им 19 пощенски станции към митниците в страната, основно в големите градове. Всеки получател
на пощенска пратка има право сам да се представлява или да упълномощи пощите да го представляват пред митническите
органи, за да я освободи. Това ще става с две ходения до клона - един път за попълване, а вторият път за получаване на
пратката. „Има митница в Благоевград, но в селото на 50 км няма митница. Той трябва да дойде от това село в Благоевград
да обработят пратката, ако ние я обработим, той ще си отиде направо в пощата в селото и ще си я вземе там, на място“,
коментира Дънешки.
Услугата се извършва от пощите срещу 12 лева, но не включва митото на пратката
За подобряване на услугата в пощите изграждат хъб в разменно-сортировъчния център за митническо представителство,
за да изпълняват митнически оформени международни пратки в кратък срок.
Пощите предлагат от скоро и възможност за сключване и плащане на вноски по задължителната за автомобилистите
застраховка „Гражданска отговорност“. Но се предлагат услугите на само един застраховател. От пощите предвиждат да
станат застрахователен брокер, за да разширят предлаганите полици на клиентите си.
„В момента разглеждаме тази възможност, подготвяме документи за кандидатстване, но все още сме на етап, който
изчистваме концепцията“, коментира Дънешки. По думите това е свързано с хората, които ще предлагат тази услуга.
„Брокерството изисква хора, които са фокусирани върху застраховките. При нас сегментът от услуги е много голям. Не мога
да очаквам от моите служители по места да са корифеи в застраховането, което също създава малък проблем при
брокерството“, смята шефът на държавното дружество.
√ Деян Дънешки: Хората искат пратки от пощата, вместо да чакат куриер
Нова сортировъчна машина ще обработва по 15 000 колета на час
Най-ниските заплати на служителите се увеличиха с 55%, казва в интервю пред "Монитор" изпълнителният директор на
„Български пощи”.
- Г-н Дънешки, „Български пощи“ започват сътрудничество с голям електронен магазин. Това част от по-голяма
политика ли е?
- Това е част от общата стратегия, която се стремим да следваме през последните години – да стъпим по-сериозно на пазара
на електронната търговия, тъй като определено напоследък изоставаме. Една от причините е технологичното обновяване,
което правим. Пуснахме софтуер, който да оптимизира обработката на пощенските пратки в цялата страна. Това дава
възможност на софтуера да кореспондира директно със системата на eMAG и съответно да се появим като техен доставчик.
Нашата структура дава възможност при добро качество като последваща стъпка да станем един от основните доставчици
на eMAG, клиентите да ни припознаят като такъв и да са доволни от това какво продаваме. Започваме с 19 станции, имаме
шестмесечен пилотен проект с тях. Доста отдавна си говорим с този електронен магазин. Контактът стана чрез румънските
пощи, с които eMAG са постигнали доста добри резултати. Започнали са като нас с пилотен проект от няколко месеца с
няколко на брой станции, след което са ги увеличили, търсенето е нараснало. Поради ангажираността на работещите хора
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по-скоро се търси услуга пратките да се получат на място в пощенски станции. Не мога да кажа как е разпределен пазарът
при нашите конкуренти, но отчитаме, че сериозно намалява процентът на хората, които искат да получават пратката вкъщи,
да чакат куриер неопределено време, да се съобразяват с неговия график и т.н. Куриерът дава предварителен отрязък от
време, в който трябва да бъде чакан, което е все едно да чакаш техник да ти оправи телевизора или бойлера. Когато ги
вземаш от пощенска станция, ти си определяш графика, хората са динамични – спират, вземат, заминават, което дава голям
шанс на компания с голяма структура като нас да се чувстваме конкурентни на пазара.
- Това означава ли, че пилотните станции ще променят начина си на работа?
- Това, което стартираме постепенно, е да се опитаме да променим облика им. Този проект ще даде възможност и на други
електронни магазини да работят с нас. На тези места, в които работим с eMAG, ще могат да се получават и колети от всички
електронни магазини, които искат да работят с нас. Ние сме създали универсален формат, с който комуникираме с
платформите на отделните електронни магазини. Просто трябва да видим какви са форматите на съответния магазин, да
ги нагодим с нашите и да стартираме работата. Надявам се да е кратък процес. Всеки желаещ – малък или голям магазин,
може да дойде при нас и да му предложим услугата, която предлагаме - доставка до вкъщи или доставка до пощенска
станция. Нашите конкуренти са стартирали по-напред във времето и е нормално да се очаква, че имат по-добър
механизъм. Но въпреки всичко аз разчитам, че нашите специалисти са нито по-лоши, нито по-малко, надявам се съвсем
скоро да се види сериозен ръст на тази услуга.
- Какво правят пощите за по-доброто обучение на служителите си и модернизация?
- Участваме в различни проекти, за да осигуряваме допълнителни средства за обучение на нашите хора. В момента имаме
няколко проекта, един от тях е за иновации в пощенския сектор при управлението на възрастта. Той е насочен към
подобряване на работата на екипи от хора в различни възрасти. По-възрастните да предадат опита си, а по-младите да им
помогнат да работят със съвременните технологии. Допълнително разработваме интегрирана система за обучение по
застрахователно посредничество, правим такова в момента със застраховки по „Гражданска отговорност“ с един от
големите доставчици на тази услуга на пазара. Това се изпълнява до октомври 2018 г.
Относно модернизацията в „Български пощи“ работим в две направления – едното е подобряване на софтуерните ни
платформи, другото е доставка на различни технологии. Тази година спечелихме проект, което ни позволява да доставим
сортировъчна машина, която да обработва малки пратки, които са основният поток, идващ от Китай, САЩ и Германия, т.е.
от електронните магазини. Тази машина ще ни даде възможност да обработваме много по-бързо тези пратки. Ще
пренасочваме ресурс в други дейности, тъй като в момента тези пратки се обработват полуавтоматично. Тази машина ще
обработва 15 000 пратки на час, което е доста сериозна възможност. Първоначално ние ще започнем с настройка за помалко, но това е доста сериозен скок по отношение на технологиите при нас, тъй като ръстът при малките пратки от Китай
е доста сериозен. През 2017 г. спрямо 2016-а имаме 33% нарастване на тези пратки, а сега към 5-месечието на 2018 г.
спрямо същия период на 2017 г. имаме 82%, т.е. почти двойно са скочили пратките, които се движат по тези канали.
Електронната търговия генерира по-голямата част от пратките, появяват се много платформи, много бизнеси се правят в
електронното пространство, елементът, без който той не би бил възможен, е куриерската услуга. Там имаме голям бум и
това влече след себе си нарастване на потока от пратки, който се движи.
- Но в пощите е необходимо и преструктуриране?
- В момента започваме преговори с регулатора, който в последния си доклад изказа теза, която преди не е била застъпвана
- че пощенската мрежа на задължения оператор е доста демографски дебалансирана, т.е. имаме места, където живеят
много малко хора, а поддържаме офиси, съответно хабим ресурси, а държавата ни компенсира, т.е. ние ще се опитаме да
пораздвижим пощенската мрежа така, че тя да отговори на демографията в момента. Знаете, че има голямо движение на
хора от малки населени места към големи, на обезлюдяване, има населени места, където преди 20 - 30 години са живели
около 1000 души, сега живеят 20 - 70 души. Каквото и решение да се намери, съвместно с КРС, дружеството ще спази
ангажимента си да доставя универсалната пощенска услуга до всички населени места в България.
- Ще давате ли обекти на франчайз?
- Ще се търси някакъв франчайзингов модел или пощенско агентство, в момента обслужваме всички места в страната, без
да имаме станции във всяко населено място, с т.нар. междуселищни пощальони. Те се обслужват от най-близката
пощенска станция. Наред с услугите, които сме задължени да изпълняваме, ние изплащаме и пенсии – дали ще преместим
една поща, или няма да я преместим, качеството на услугите не се повлиява, тъй като имаме установена технология. Това,
което в момента правим, е да се опитаме при по-големите населени места, където има по-голяма концентрация на
пощенски станции, да ги преместим в места, където хората се движат в по-компактни групи, в по-големи обеми. Търсим
естествения поток, така че да е в полза на клиента. В момента, като изключим централните пощенски станции, които са в
центъра на градовете, търсим начин в големите населени места да разположим пощенските офиси по различен начин в
зависимост от количеството хора.
В последните години непрекъснато се увеличава минималната работна заплата, което пък влияе на работните заплати в
дружеството, тук работят повече от 10 000 души. През последните години фонд „Работна заплата“ се повиши с 20 млн.,
което не е никак малко. Най-ниската заплата е повишена с 55%, въпреки че нашите хора смятат, че заплатите са ниски. Да,
нашите заплати не са на нивото на технологичните компании, то и няма как да бъде, но ние пък се стремим непрекъснато
да търсим резерви, за да осигуряваме достойно заплащане на нашите служители. В момента най-ниската заплата се движи
между 500 и 600 лева. Преди три-четири години се движеше между 300 и 400 лева.
- Тече протест в пощите, имате четири синдиката, които се разделиха в позициите си. Едни ви подкрепят, а найновият в дружеството „Защита“ ви обвинява, че сте орязали придобивките им, и гладуват.
- Аз не виждам вече мотиви за подобни действия. Колегите са решили да свалят ръководството, затова гладуват. През
последните години се появи този синдикат, който в момента стачкува. Аз не искам да коментирам какви са целите им.
Просто ми се струва, че това е насочено в друга сфера, която е далеч от защитата на интересите на трудещите се. Въпреки
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всичко това са наши служители и ние се стремим да се съобразяваме с тях. Първо, те са немного на брой. Нали разбирате,
че при десет хиляди служители да се занимаваме с двама-трима е прекалено екстравагантно на фона на всички проблеми
в дружеството, които трябва да решаваме, но ние го правим. Първо стачкуваха за недадени ваучери, после се оказа, че
ваучерите са им дадени. После стачкуваха за класове, които ние поради забавянето на тяхното включване към колективния
трудов договор изплатихме с малко закъснение, но те си ги получиха. Те са си поставили за цел повишаване на заплатите
с 10% на цялото дружество – чета го в техните изявления. Искат оставка на ръководството, подобряване на някои неща.
Това, което в момента се случва, е като терор на малцинството над мнозинството. Продължават да работят при нас, като
поставят неизпълними искания - 10% повишаване на заплатите, те според мен не знаят цифрата, която стои зад тези 10 на
сто повишение. И колко работа трябва да свършат хората в дружеството, за да бъде осигурен този ресурс. Но те са решили
да гладуват, което за мен звучи почти абсурдно.
ВИЗИТКА:
Деян Дънешки е инженер с магистърска степен по изчислителна техника от Техническия университет в София
Работил е в Техническия университет – София, и в компании от сектора на информационните технологии
Бил е член на управителния съвет на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Заемал е поста
директор на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
От юни 2010 г. до май 2013 г. е главен изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД. Става отново изп. директор на
компанията през ноември 2014 г.
√ Разделят плажовете по морето на 4 основни групи
Заповедите за концесията им ще подлежат на предварително изпълнение
Морските плажове у нас нас да бъдат разделени на на 4 основни групи. Това предвиждат публикуваните за обществено
обсъждане изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предложенията
към законопроекта за редакцията на нормативния документ могат да се подават до 7 септември.
За първите три от тях се предлага и създаването на съответни подгрупи. Предвижда се включването на съответен морски
плаж в определена група да се прави въз основа на минимален набор от обективни критерии, отразяващи: географското
му разположение, степента на урбанизация на териториите прилежащи към него, природно-климатичните и екологични
характеристики, влияещи върху посещаемостта му и близостта на морските плажовете до туристически дестинации, в т. ч.
до туристически обекти.
В предложените текстове е записано още, че морските плажове следва да се разглеждат като ограничен ресурс. В тази
връзка се предлага определянето на съответна подгрупа на морски плаж, като допълнително ниво на специфициране да
се извършва въз основа на данни, отразяващи като минимум характеристики, свързани с: легловата база в прилежащата
или разположената в близост урбанизирана територия; възможния максимален брой плажни места; преобладаващия
релеф на брега, ограничаващ плажната ивица; изградената инженерна инфраструктура в зоната до морския плаж; вида на
морското дъно в определената за използване зона; екологичните характеристики на плажа; и други специфични
показатели, които ограничават или дават възможност служат за развитието на специализирани видове туризъм.
Със законопроекта се предвижда изрично, че заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на
търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морските плажове - изключителна държавна собственост подлежат на
предварително изпълнение. Според вносителите така ще се гарантира ефективното реализиране на правата и
задълженията по договорите и ще се повиши правната сигурност.
GabrovoNews
√ Второ анкетно проучване на потребностите от работна сила
От началото на август Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за
потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в
годината, със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области
в страната.
По този повод заместник – областният управител Мария Пенева проведе работна среща с представителите на
работодателските организации, синдикати и Бюрото по труда. Уточнени бяха детайли, свързани с предвидените дейности,
както и разпределени отговорности за това анкетното проучване да бъде проведено отговорно и качествено.
Пенева призова работодателите да се включат активно в проучването, защото това ще даде полезна информация на всички
участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.
В периода до 17 септември работодателите отново могат директно в онлайн анкетен формуляр да посочат обхвата,
професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.
Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за
териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.
За региона на Габрово са определени 136 на брой фирми. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през
следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила.
Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления
или области на висшето и средното образование.
През февруари т.г. се проведе пилотно първото проучване на потребностите от кадри. В него се включиха на доброволен
принцип 5 012 различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и
неправителствения сектор.

11

Резултатите от проучването най-общо показаха, че в краткосрочен (през следващите 6 месеца) и средносрочен план (след
3-5 години) българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, в т.ч.
икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи и др.
Подробна информация за първото анкетното проучване е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката
„Проучване за потребностите от работа сила”.
Projectmedia.bg
√ Какво да изберем: собствен сайт срещу страница в социалните мрежи
С възхода на социалните медии през последните години редица малки фирми, както и представители на свободните
професии създават и развиват свои страници там, а сред много от тях все още се наблюдава разбирането, че това е
достатъчно за цялостното интернет присъствие на бизнеса им. Сред най-често срещаните доводи в тази посока е фактът,
че създаването на страници в една или повече социални мрежи е безплатно, докато изработката на собствен сайт изисква
някаква инвестиция, както и че в социалните медии има огромна аудитория и множество инструменти за споделяне на
фирмените послания.
„Макар и тези доводи действително да са вeрни, те разкриват само част от цялата картина. На практика страницата в
социална мрежа е само един комуникационен канал, а не е крайната дестинация. Развитието на собствен уебсайт има
редица предимства, които една социална медия не може да ви даде. Затова ние препоръчваме двата подхода да се
комбинират като се използва оптимално потенциалът на социалните медии за привличане на потребители, но всички
кампании в крайна сметка водят към вашия собствен уебсайт и налагат него“ – споделя Цветелина Ненкова, Маркетинг
мениджър на най-голямата българска хостинг компания СуперХостинг.БГ. Ето и основните предимства на притежаването
на собствен уебсайт, които според нея не можем да получим само от наличието на страница в някоя социална платформа.
Независимост
Социалните мрежи често променят правилата под влиянието на регулации или на собствения си стремеж да се разрастват.
Тази несигурност и невъзможност да влияем на процеса бива сравнявана от някои онлайн предприемачи с това да
отглеждаме зеленчуци в чужда градина, без да знаем кога собственикът ще ограничи нашия достъп до собствената ни
продукция. Ние може да сме инвестирали значителни средства и време в развитието на страница в някоя социална
платформа и да сме изградили голяма аудитория в нея, но една единствена промяна в правилата може да обезсмисли
цялата ни досегашна инвестиция. За сравнение – притежаването на уебсайт със собствен домейн и хостинг ни дава пълна
независимост, както и възможността сами да определяме правилата.
Не достигаме до цялата си аудитория
Повечето популярни социални мрежи по същество са бързо развиващи се компании, започнали като малки стартъпи и
достигнали до много по-голям размер. Със своето израстване те търпят и сериозни промени както на своя бизнес модел,
така и на взаимодействието си с потребителите. И може би най-значимата промяна е, че през първите години от
развитието си те имат за цел да натрупат голяма аудитория, докато след това постепенно започват опитите си за поагресивна монетизация на своите потребители. Резултатът е, че в много от тях постепенно платените функции минават на
преден план и за собственика на дадена страница или група става все по-трудно да достигне до аудиторията, която е
изграждал през годините.
Опасност от премахване на страницата
Макар и да е малко вероятно, в социалните мрежи вашата страница може дори да бъде премахната (т.нар. бан), ако
достатъчно голяма група потребители се оплачат от нея пред самата социална платформа. В тази ситуация отново е
възможно да изгубите всичките си досегашни инвестиции и усилия, които сте направили в изграждането на страницата. За
сравнение, ако разполагате със собствен сайт и вашите социални кампании винаги насочват аудиторията към него, дори и
да изгубите страницата, вие ще запазите голяма част от своята аудитория.
Нужда от допълнителни инвестиции
Наличието на страница в социалните медии не е достатъчно само по себе си и няма как да се използва целият потенциал
на тези дигитални канали, ако разчитаме единствено на органични постове. Необходимо е да бъдат инвестирани средства
в реклама, за да се получи желаният резултат.
Крайната дестинация е нашият сайт
Социалните мрежи са само един комуникационен канал, а не крайната дестинация, на която да доведем потребителите
си. За да се уверим, че един човек е заинтересован от нашия продукт, трябва той да извърши някакво действие на нашия
сайт. Това може да е посещение на дадена страница, прочитане на материал, абониране за наш бюлетин или нещо друго.
„Лайковете и споделянията далеч не са сигурен знак, че някой наистина е заинтересован от нашия продукт или услуга“ –
добавя още Цветелина Ненкова от СуперХостинг.БГ.
Сайтовете вече са много по-достъпни
Дълги години изработката на уебсайт беше трудно и скъпо начинание, което спираше много малки фирми и самонаети
специалисти от подобна стъпка. Днес обаче отворени платформи като WordPress направиха създаването на сайт много полесно и достъпно. Разбира се, необходимо е да се инвестира в домейн и хостинг, но тази инвестиция е пренебрежимо
малка в сравнение с всички предимства от това да разполагаш със собствен уебсайт.
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Cross.bg
√ Подготвят обществени поръчки за чакалнята за еврото
Българското правителство готви две обществени поръчки за набиране на експерти, които да му помогнат да се подготви
за влизането в чакалнята на еврозоната ERM II. Това става ясно от решението, с което Европейската комисия реши да
предостави €1,5 млн евро, прието в четвъртък.
Парите по Програмата за подкрепа на структурните реформи са за тази и следващата година, като до декември ще бъдат
похарчени 280 000 евро, а 1,22 млн - догодина, съобщава dnes.bg.
България обеща да изпълни 6 предварителни условия, за да бъде допусната до Европейския валутен механизъм, известен
като предверието на еврото: да влезе в Банковия съюз, да засили надзора над банките, пенсионните фондове и
застрахователните дружества и да промени законодателството за фирмените фалити, прането на пари и управлението на
държавните компании, така че да отговарят на европейските стандарти. Срещу ангажимента Еврогрупата обеща да
разгледа молбата й за чакалнята догодина.
За да изпълни намерението си правителството ще наеме чуждестранни експерти, които да му помогнат с поправките чрез
грант и две обществени поръчки. Грантът в размер на 400 000 евро ще бъде даден без конкурс на кандидати с експертиза
в управлението на държавни компании. Те трябва да имат опит в ЕС или съседските държави и да подадат предложение
как ще подобрят мениджмънта на държавните фирми.
Според Европейската комисия, икономическите им резултати са слаби и създават рискове за държавните финанси.
Брюксел отчита, че управлението на държавните фирми е по-лошо от това в частния сектор, както и на държавните
компании в Румъния и Гърция. Финансовото министерство е заявило желание да приравни с помощта на експертите
правилата за управлението им със стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за членство,
в която София кандидатства безуспешо тази година.
За останалите 1,1 млн евро кабинетът смята да обяви обществени поръчки, чрез които да намери съветници за
прокарването на административни реформи, които да ускорят икономическия растеж.
Реформите ще правят правосъдното министерство и ВСС. Министерството търси съвет как да подобри функционирането
на системата за фирмените фалити, а ВСС - как да осигури изпълнението на съдебни решения по вземания.
Еврокомисията смята, че процедурата за несъстоятелност е проблем и се налагат допълнителни мерки за скъсяването й,
както и за възстановяване на собствеността на кредиторите. Предвижда се и система за събиране на информация и
публикуване на решения за несъстоятелност, става ясо от описанието на поръчката.
Международна експертиза се търси и за това как да подбри събираемостта по решенията на първоинстанционните
съдилища, и особено на Софийския съд по уреждане за вземания по граждански и търговски дела. Между 50 и 70 % от
решенията са такива се изпълняват с огромни закъснения, особено в големите градове, става ясно от решението на
Европейската комисия.
Българското правителство е посочило сумата от 1,5 млн евро за техническата помощ с писмо до Европейската комисия
още в края на януари. То е поискало европейските средства да се пренасочат към подготовката за влизането в чакалнята
за еврото от парите по Програмата за добро управление, финансирана чрез Европейския социален фонд.
Експертите ще бъдат наети от Европейската комисия и други евроинституции, както и от останалите държави от ЕС,
уточниха от Комисията за dnes.bg.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Как бивш шеф на криминалния отдел в Бургас се превърна в работодател на Митьо Очите и властва ли още времето
на мутрите по морето? В студиото - бившият шеф на ЦСБОП Тихомир Стойчев;
Отстъпва ли македонският премиер Зоран Заев от споразумението с България? Коментар на експерта Боян Чуков;
Ще бъдат ли изпълнени всички искания на майките на деца с увреждания и как ще получаваме втора пенсия? Гостува
социалният министър Бисер Петков;
След като дрогиран шофьор връхлетя върху момичета на тротоар в Китен, на живо - колко нарушители зад волана
залови МВР по време на масирана акция?
Защо в Карлово вече няма да се раждат деца?
Само лекари ли ще имат право да изготвят диети - сблъсък в студиото;
Кои са мечтаните туристически дестинации на 2018 година? Гост - доц. Георги Рачев, зам.-председател на
Асоциацията на туристическите агенции;
Нова телевизия, „Здравей България"
Река смени няколко пъти цвета си. Опасни ли са водите на Малки Искър?
Забраняват палатки и кърпи върху дюни, докато багери работят върху защитените територии - на живо от морския
бряг.
Рилският манастир е на път да бъде откъснат от света. Ще бъде ли обезопасено свлачището, което застрашава светата
обител?
Спор за изграждането на параклис до Седемте рилски езера? Страните на живо с Румен Бахов.
Актрисата Александра Сърчаджиева за паметта на майка си. Ще бъде ли възстановена надгробната плоча на Пепа
Николова?
Ще имат ли достойни старини бъдещите пенсионери? Коментар на Лидия Шулева и Даниела Петкова.
Опит за рекорд на Гинес. Къде ще се проведе най-голямото планинско хоро?
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√ Предстоящи събития в страната за 10 август
София.
От 11.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще награди посланика на Украйна у нас Микола Балтажи с
орден „Мадарски конник" първа степен.
От 6.00 часа от Бонсови поляни в полите на Люлин ще бъден стартът на едно уникално изпитание на човешките
възможности. Известният бегач и скиор Андре Гридин ще е първият, който ще тества 212-километров маршрут,
преминаващ покрай 25 манастира, разположени в полите на планините около българската столица. Това ще и
първата цялостна обиколка на Софийското поле по новоустановеното трасе на вело и бегови пробег „Софийски
манастири".
От 8.00 часа на караулката на бул. „Цариградско шосе", до Църна маца (в посока изход от София) главен инспектор
Росен Рапчев от Пътна полиция, ГДНП, ще даде информация за предприетите мерки за контрол по пътищата във
връзка с очаквания засилен трафик поради прибирането на транзитно преминаващите през наша територия чужди
граждани (т. нар. гастарбайтери) и завишения поток от туристи.
От 10.00 часа в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на работната група, която
изготвя законопроекта за хората с увреждания. В него ще участва и омбудсманът Мая Манолова.
От 11.00 часа зам.-кметът на София по направление „Транспорт" Евгени Крусев ще провери изграждането на ново
тролейбусно трасе в ж.к. „Младост".
***
Бургас.
В 16.00 часа на брега на Атанасовско езеро ще се проведе шестото издание на Фестивала на солта.
От 17.00 часа в читалище „Христо Ботев" в Ахтопол ще започне Седмица на морето.
***
Варна.
От 10.30 часа в зала заседателна в областна администрация Варна ще се проведе работна дискусия на кметовете на
общини, представители на РИОСВ, РЗИ, Басейнова дирекция, ПБЗН Варна с председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски относно промените в Закона за водите.
От 19.30 часа на площад „Антон Новак" (входът на Морската градина) Представителният духов оркестър на
Военноморските сили ще изпълни спектакъла „Вълни".
В кв. „Чайка" до бл. 27 ще бъде прожектиран новият български филм „Привличане". От 20.30 часа, преди основния
филм, публиката ще може да се наслади на нови български късометражни заглавия.
***
Велико Търново.
От 20.00 часа на сцена „Арт лято" ще се проведе концерт „Вечер на младите таланти".
***
Добрич.
На пл. „Стария Добрич" пред Младежки център - Добрич ще бъде представена изложба на фотографии по повод 12ти август - Международен ден на младежта, на тема „Младежкия център като безопасно младежко пространство".
***
Каварна.
От 11.00 часа пред паметника на адмирал Ушаков на нос Калиакра с цветя и венци Община Каварна ще почете 227ата годишнина от историческата битка, при която е победен флота на Османската империя.
***
Карлово.
От 16.00 часа на градския стадион за втора поредна година ще бъде посрещнат Френският корпус за солидарност.
***
Кюстендил.
От 07.00 часа клубът на любителите на мотоциклетите организира събор в Осоговска планина.
***
Свищов .
От 10.00 часа в Детския отдел на Градска библиотека ще се проведе „Час по българска история", посветен на 145
години от обесването на Васил Левски.
***
Сливен.
От 14.30 часа в зала № 210 на Регионално управление на образованието - Сливен ще се проведе церемонията по
награждаване на ученика Денис Сираков, който е завоювал златен медал на Международната младежка олимпиада
по математика в Банкок, Тайланд.
***
Сопот.
В 10.00 часа в църквата „Св. св. апостоли Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида в памет на изкланите от турците
сопотненци през Руско-турската освободителна война.
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Money.bg
√ Турската лира повлече еврото до едногодишно дъно
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в пeтъĸ ĸypcът нa eвpoтo cпaднa cпpямo дoлapa дo минимaлни oт гoдинa нивa. Toвa в
гoлямa cтeпeн ce дължи нa oпaceниятa, чe cpивът нa тypcĸaтa лиpa щe oĸaжe нeгaтивнo въздeйcтвиe въpxy гoлeми
eвpoпeйcĸи блaнĸи, oтбeлязвa Dоw Јоnеѕ. Днec cyтpинтa oбщaтa вaлyтa cтpyвa $1,1465 зa eднo eвpo пpи ĸypc $1,1527 в ĸpaя
нa вчepaшнaтa тъpгoвия. B нaчaлoтo нa днeшнaтa тъpгoвия ĸypcът нa eвpoтo cлизaшe дo $1,1438, ĸoeтo e нaй-ниcĸaтa
cтoйнocт нa eвpoпeйcĸaтa вaлyтa oт юли минaлaтa гoдинa. B cъщoтo вpeмe cтoйнocттa нa eвpoтo cпpямo япoнcĸaтa вaлyтa
cъщo ce пoнижaвa дo 127,32 йeни в cpaвнeниe c 128,05йeни дeн пo-paнo. Зa eдин дoлap днec нa пaзapa дaвaт 111,05 йeни
пpи 111,08 йeни в чeтвъpтъĸ.
Eдинният нaдзopeн мexaнизъм (ЅЅМ), глaвният бaнĸoв peгyлaтop нa eвpoзoнaтa, изĸaзa oпaceния, чe pязĸoтo пaдaнe нa
ĸypca нa тypcĸaтa нaциoнaлнa вaлyтa мoжe дa oĸaжe нeгaтивнo влияниe въpxy гoлeми бaнĸи ĸaтo нa ВВVА, UnіСrеdіt, ВNР
Раrіbаѕ и дpyги, ĸoитo ca пpeдcтaвили знaчитeлни ĸpeдити нa Typция.
Oт нaчaлoтo нa тaзи гoдинa тypcĸaтa лиpa ce e пoнижилa cпpямo дoлapa c 38%. B xoдa нa тъpгoвиятa в пeтъĸ тaзи вaлyтa
зaгyби oщe 6,8%, cпaдaйĸи дo нoв peĸopдeн минимyм в нивoтo 5,95 лиpи зa eдин дoлap.
Profit.bg
√ Как да се възползваме от възхода в пазара на електромобили?
Много правителства по света обещаха милиони евро бюджет за финансиране на развитието и производството на
електромобили и електрически превозни средства. Например правителството на Великобритания показа сериозна
ангажираност към електромобилите в есенния бюджет, като обеща милиони британски паунда за тяхното развитие.
Броят на движещите се електромобили по пътищата на света се увеличи до около 2 милиона през 2016 г., според данните
на Международната агенция по енергетика. В резултат на това, прогнозите са търсенето на електромобили да се ускори
драматично през следващите няколко десетилетия. ОПЕК преразгледа прогнозата си до 266 милиона електрически
автомобили през 2040 г., което е почти шест пъти повече от предходната оценка от 46 милиона.
Все повече електрически модели стават налични. Производителят на електромобили Tesla навлезе още по-дълбоко на
масовия пазар с пускането на новия си седан модел 3. Автомобилът е с диапазон от 220 мили (354 километра) и ще
разполага с един тъч скрийн панел. Вече имаше повече от половин милион предварителни резервации за него.
Volvo обяви плановете си да произвежда изцяло електрически или хибридни автомобили след 2019 г. Това бе цитирано
като началото на края на доминацията на двигателите с вътрешно горене в моторния транспорт. Няколко други големи
производители на автомобили, включително Renault-Nissan, BMW и Volkswagen, обявиха плановете си да разширят
производството си на електромобили.
Как да се възползваме от възхода в пазара на електромобили?
Инвеститорите могат да инвестират директно чрез закупуване на акции на компаниите, които произвеждат
електромобили. Но не забравяйте, че съществуват специфични рискове при инвестирането в отделни компании. Друга
възможност да се възползвате от възхода на пазара на електромобили са борсово търгуваните фондове (ETF-и). Това са
пасивни инвестиции, които могат да се търгуват в реално време точно като акциите.
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