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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Работодатели да раздават ваучери за почивка, предлага туристическият бранш 
Ваучери за СПА почивки да дават работодателите на служителите си, на принципа на ваучерите за храна. Тази идея на 
туристическия бранш е с цел здравна превенция и повече доходи за туризма.  
Добра храна и качествена почивка. Според туристическия бранш това му трябва на човек, за да е продуктивен на работа. 
Веска Пиргова е продавач-консултант и според нея СПА комплексите определено намаляват стреса. 
Веска Пиргова - продавач-консултант: Не че сега нещо пречи на човек, стига да иска да си почине за ден, за два, но идеята 
е много добра. 
А идеята е стойността на СПА ваучерите за цяла година да е около 720 лева. Или по 60 на месец, колкото работодателят 
отделя и за храна. А работникът му ще избира само между български сертифицирани хотели. 
Румен Драганов - Институт за анализи в туризма: Той ще може да ги използва за почивка еднократно или многократно, 
както той пожелае. 
Всеки работодател решава дали да раздава такива ваучери. Примерът е взаимстван от 15-годишния унгарски опит. 
Сийка Кацарова - вицепрезидентът на Европейската СПА асоциация: Част от заплатата е изплащана под формата на 
"холидей карта" или при нас искаме да бъде ваучери за здравна превенция. 
За публичната администрация в Унгария, в годишен план се изплащат 750 до 850 евро, в частния сектор сумата е 1 500  
евро. 
Сумата за ваучери не се облага с данъци от фирмата или служителите, а в туризма се очаква да постъпват допълнително 
260 млн. лева годишно. Работодателите обаче са скептични, защото СПА услугите не са от първа необходимост, както 
храната. Така може да се окаже, че те дават пари за ваучери, които не се използват. 
Добрин Иванов - Изпълнителен директор на АИКБ: Не е сигурно, че ваучерът ще бъде употребен и ще бъде атрактивен за 
работниците и служителите. И най-важното няма да мотивира допълнително работника. 
Според работодателската организация, тази мярка облагодетелства неоснователно един конкретен сектор от 
икономиката. Според бизнеса би могло да има ваучери за спорт и култура например. Председателят на туристическата 
комисия в парламента Петър Кънев пък уточни, че до тях е стигнало и друго предложение. 
Петър Кънев - председател на Комисията по икономическа политика и туризъм: Въвеждането на ваучери за болни хора. 
Тоест ваучери, които да се ползват в специални СПА комплекси за лечение. 
От Министерството на икономиката предлагали компромисен вариант. 
Петър Кънев - председател на Комисията по икономическа политика и туризъм: Ваучерите, които в момента 
съществуват, освен да бъдат ваучери за храна, да бъдат и за почивка. 
Кънев уточни още, че ако от туристическия бранш имат амбиция да работят с ваучерите от догодина, трябва да изчистят 
неяснотите и да внесат предложенията в най-скоро време. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Publics.bg 
 
√ S&P повиши рейтинга на НЕК 
Подобрението в кредитния профил и ликвидността на БЕХ също се отчита в рейтинга на НЕК 
S&P Global Ratings (S&P) повиши рейтинга на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК) на 'B+' и определиха 
стабилна перспектива, съобщават от БЕХ ЕАД. S&P посочват, че повишението на рейтинга е резултат от благоприятния 
ефект от извършените законови промени в сектор Енергетика върху оперативното представяне на НЕК, както и от 
подобрението в кредитния профил и ликвидността на едноличния собственик на капитала – „Български Енергиен Холдинг“ 
ЕАД (БЕХ). S&P уточняват, че, въпреки че не оценяват БЕХ, неговият кредитен профил е отчетен в рейтинга на НЕК. 
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Кредитната агенция оценява НЕК като стратегически важно дъщерно дружество на БЕХ, което компанията-майка ще има 
възможност да подкрепя и по тази причина повишават с две степени до 'B+' самостоятелната кредитна оценка на НЕК. 
Повишението на рейтинга на НЕК S&P аргументират с подобрената кредитоспособност на БЕХ, стабилизираното финансово 
представяне и разумното управление на ликвидността, демонстрирани чрез успешно пласираната емисия еврооблигации 
на БЕХ през периода юни-юли т.г. на общата стойност от 550 млн. евро с цел рефинансиране на падежиращата през месец 
ноември 2018 г. емисия облигации на стойност 500 млн. евро. В оценката си S&P отчитат така постигнатото подобрение в 
ликвидния профил на групата, както и стабилизирането на оперативното представяне на БЕХ, благоприятствано от 
регулаторните и законови промени, започнали през 2015 г. и очакват, че то ще продължи да се подобрява през 2018 – 2019 
г.  
Виждането за стабилна перспектива на НЕК отразява и очакването на S&P за благоприятния ефект върху Дружеството на 
продължаващите регулаторни реформи, които ще могат да допринесат за устойчив кредитен профил на групата за няколко 
години. Оценката на рейтинговата агенция за кредитоспособността на БЕХ и самостоятелния кредитен профил на НЕК 
обаче е ограничена от продължаващото им виждане за регулаторната среда в България като слаба, развиваща се и с 
възможно политическо влияние. S&P считат, че плащанията от Фонд Сигурност на Електроенергийната Система (ФСЕС) ще 
продължат да подкрепят устойчива рентабилност на НЕК и индиректно на БЕХ, без значителни промени в структурата и 
количеството на дълга и без сътресения в ликвидността на БЕХ, но смятат, че това е временна мярка и вярват, че може да 
отнеме повече време да се материализират правителствените енергийни реформи. S&P очакват, че коефициентът на 
задлъжнялост на НЕК ще остане много висок до покриване на тарифния дефицит, акумулиран в Дружеството, но считат, че 
БЕХ ще има възможност да продължава при необходимост да оказва подкрепа на НЕК по отношение на ликвидността. 
Промени, които биха могли да доведат до положително рейтингово действие, при равни други условия, включват 
подобряване на оперативното представяне на БЕХ и способността му да оказва подкрепа на НЕК, както и продължаващо 
подобрение на кредитния профил на БЕХ. Такова действие би могло да бъде опосредствано и от последващи реформи в 
енергийния сектор, водещи до по-висока рентабилност, солиден кредитен профил и поддържане на адекватна ликвидност 
на БЕХ. До повишаване на рейтинга на НЕК би могло да се стигне и в резултат на успешно либерализиране на пазара, на 
вземане на стратегическо решение за покриване на натрупания в Дружеството тарифен дефицит или на освобождаване от 
активите, свързани с АЕЦ Белене и последващо погасяване на съответния заем, отпуснат от Българското правителство.  
До понижаване на рейтинга на НЕК би могло да се стигне в случай на значително влошаване на кредитния профил на БЕХ, 
на оперативното представяне на групата, на ликвидността и на коефициента на задлъжнялост. Отрицателно кредитно 
действие от страна на S&P би могло да бъде предизвикано и от намаляване на подкрепата от БЕХ, както и от съществено 
увеличаване на ликвидните сътресения в НЕК, макар и такива да не се очакват. Като цяло, S&P считат, че не е вероятно 
възникване на причина за понижаване на рейтинга на НЕК в близко бъдеще, отчитайки подобрението в представянето на 
НЕК и БЕХ в последно време, подкрепено от регулаторните промени. 
Повишението на кредитния рейтинг на НЕК от S&P идва като продължение на повишението на рейтинга на БЕХ от Fitch 
Ratings (Fitch) на 'BB' със стабилна перспектива през месец февруари т.г. От Fitch също аргументираха повишението на 
рейтинга на БЕХ с подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството вследствие на финансово 
възстановяване и по-висока степен на предвидимост на резултатите. 
 
БНТ  
 
√ Премиерът Борисов се среща днес с протестиращите метеоролози 
Премиерът Бойко Борисов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще се срещнат с представители на 
Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Разговорите идват след няколко протеста на синоптиците 
заради липсата на финансиране на института. 
Te настояват той да се отдели от БАН и да премине под шапката на Министерството на образованието. 
 
Дарик  
 
√ Юли и август - пагубни за малкия бизнес 
Летните месеци се отразяват пагубно на малкия бизнес в Пазарджик, а най-тежки са юли и август. Тогава оборотите толкова 
се сриват, че много собствениците на обекти за търговия и услуги предпочитат да прекъснат работа за месец или повече, 
за да намалят загубите си, спестявайки от разходи. 
Във ваканция за юли или август излизат не само магазини за промишлени стоки, но и такива за храни, защото в „мъртвите 
месеци“ даже потреблението на продукти за трапезата рязко се свива. В момента временно затворени са ресторанти, 
кафенета, сладкарници - и квартални, и централни. Павилиони за закуски в големи жилищни райони близо до центъра пък 
остават заключени чак до 15 септември, когато ще разчитат на ученици да раздвижат оборотите им. 
Предприемачи, избрали тази политика, обясняват логиката с две думи: няма хора. Много от местните използват лятото за 
работа в чужбина или по курортите, за да имат пари в резерв за зимата. Въпрос на оцеляване - заплатите в Пазарджик са 
ниски. По-заможните пък заминават на почивки. Или се местят за горещите дни в родните си къщи на село, за да отгледат 
зарзават и да приберат зимнина. Градът опустява, няма кой да купува. 
До 2010 г. повечето от тези представители на малкия бизнес не са си и помисляли за престой. Давали са отпуски по график 
или са търсели заместници, за да пуснат в полагаема почивка постоянния си персонал. От това обаче е имало 
икономически смисъл - изкараните пари са били повече от разходите. Сега е обратното. В „мъртвия сезон“ не могат да се 
съберат дори парите за тока на хладилните витрини и климатиците. Като по-крайна мярка се прибягва и до временно 
освобождаване на работници с риск те повече да не се върнат наесен. 
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Румен Ципорков, собственик на магазин за хранителни и битови стоки в центъра на Пазарджик, също заключва обекта 
всяко лято за по месец. Прави така от самото начало на бизнеса, от 1993-а. Не е изневерил на традицията си и в годините 
на икономически ръст и по-високо потребление. Водещият му мотив е малко по-различен.  
Ципорков не е пресмятал дали едномесечната ваканция му носи загуби. Смята, че така е правилно, защото дава 
възможност и на семейството му, а и на продавачката им - Иванка Димитрова, да се отдадат на заслужена почивка след 11 
месеца динамичен и напрегнат труд. Дългият отдих е един от жестовете, който пък задържа служителката в магазина и я 
кара да бъде лоялна, макар че в днешно време има избор от работни места. Иванка е неизменна част от екипа от 1993 г. 
досега. А един опитен и трудолюбив човек е ценен капитал. 
Румен обаче също усеща по темпото на работа ударите на „мъртвия сезон“, като има и друго обяснение за пагубното му 
влияние. Роля за него имат и големите вериги, с които дребните търговци не могат да се конкурират. 
Трудностите за малкия бизнес идват и от недомислия в държавната политика, споделя още Ципорков. По света фирмите 
се регистрират при оборот над 200 000 евро, в България - при 50 000 лева. Тежест е непрекъснатият ръст на минималните 
заплати и осигурителните прагове. Несправедливо е, че всичко - и налози, и такси, и глоби, е еднакво за големите 
корпорации и за малките фирмички. 
Нотка оптимизъм за дребните предприемачи е, че след лятната летаргия Пазарджик се събужда и влиза в обичайния си 
ритъм на живот от септември. Поне до следващото лято. 
 
Investor.bg 
 
√ От началото на годината общините са поискали допълнително 300 млн. лв. 
Към момента са удовлетворени около 30% от молбите за повече средства, става ясно от данни на Министерство на 
финансите 
Искания за 300 млн. лева допълнителни средства за общините са постъпили в Министерството на финансите (МФ) от 
началото на годината до 10 август. Това се казва в справка, направена специално за "Хоризонт", от ведомството. 
Оттам допълват, че към момента са удовлетворени около 30% от исканията за повече пари. Средно на глава от населението 
предоставените средства са 12 лева.  
Предоставените допълнителни средства на общините в Северна България са за 18 лева на човек, а в Южна - за девет лева, 
показват данните на финансовото министерство, предоставени на БНР. Заради по-слабото икономическо развитие на 
северната част от страната, около 40% от удовлетворените искания на общините са именно там. За сравнение - в Южна 
България засега местните администрации са получили 20% от поисканите допълнителни трансфери, като разликата се 
обяснява с "по-добрия приходен капацитет на общините в тази част от страната". 
От ведомството на Владислав Горанов подчертават, че с постановлението на Министерския съвет се отпускат 87 млн. лева 
за общинските администрации. Останалите 24 милиона от предвидените в постановлението общо 111 млн. лева са 
предназначени за София и Пловдив, но те са предварително разчетени в централния бюджет. Разликата е, че за останалите 
общини се дават пари, които са спестени или са пренасочени - от разходи, за които се очаква да не бъдат направени, 
въпреки че има предвидени средства. 
 
√ Платежният баланс и външната търговия ще са във фокуса на седмицата 
Централната банка ще даде актуални данни за дейността на лизинговите дружества и компаниите за бързи заеми, 
а НСИ - за БВП 
И през тази седмица въпреки все по-топлото време и отпускарския сезон ще излязат актуални статистически данни, 
свързани с развитието на българското стопанство – информация за платежния баланс, БВП, потребителските цени и 
работната сила. 
За първия работен ден на тази седмица (13 август) няма обявени събития. 
Във вторник (14 август) Националният статистически институт ще разкрие какви са индексите на потребителските цени през 
юли. 
Ще излязат статистически данни с наблюдение за работната сила през второто тримесечие на 2018 г.  
НСИ ще публикува експресни оценки за второто тримесечие на брутния вътрешен продукт (БВП). 
В сряда (15 август) Българската народна банка ще информира за рамката за международните резерви и ликвидност в 
чуждестранна валута за юли. 
Централната банка ще даде данни за дейността на лизинговите дружества и компаниите за бързи кредити през юни. 
От националната статистика ще научим какви са доходите, разходите и потреблението на домакинствата през второто 
тримесечие на тази година. 
За четвъртък (16 август) няма обявени събития. 
В петък (17 август) ще излезе статистиката на БНБ за платежния баланс през юни и външната търговия 
 
Economy.bg 
 
√ Правителството отпусна 1.6 млн. лв. за откриване на посолство в Рияд 
Правителството отпусна 1.6 млн. лв. за откриване на Посолство на България в Рияд, Саудитска Арабия. В рамките на 
визитата на министър-председателя Бойко Борисов в Кралството през ноември 2017 бяха изразени конкретните 
измерения за откриване на българско посолство в саудитската столица. 
Приоритет в двустранните отношения между България и Саудитска Арабия е привличането на инвестиции в България, 
както и стимулирането на контактите между представителите на бизнеса на двете държави. За да бъдат изпълнени 
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заложените цели, посолството ни в саудитската столица ще се състои освен от политическа и консулска служба, и от служба 
по търговско-икономическите въпроси. 
 
Novini.bg 
 
√ Теглим все повече кредити 
Българите теглят все повече кредити. Това показват данни на Централната банка. 
На колко възлизат задълженията на домакинствата и с колко най-често задлъжняваме? Над 21 милиарда лева – толкова 
са кредитите на домакинствата у нас в края на юни. Само за година сме взели заеми в размер на 1 милиард 768 милиона 
лева. 
Най-голямо увеличение има при броя на кредитите между 100 и 200 хиляди лева. Справката на Централната банка показва 
още, че при заемите до 1000 лева също има значителен ръст. Най-малък е ръстът при кредитите над 1 милион. 
Георги попада в статистиката на по-големите кредитополучатели. Взел е назаем от банката 100 хиляди лева, за да се сдобие 
със собствен дом. Намерил е начин да не се притеснява за бъдещето: „Заделил съм известно количество пари в банката, 
които биха успели да покрият няколко месечни вноски, ако случайно изгубя работата си”, обясни Георги пред БТВ. 
Финансовите експерти обясняват по-високия интерес към заемите с ниските лихви, които предлагат банките. При 
ипотечните кредити средните лихви и в левове, и в евро намаляват и са под 4%. В борбата за клиенти някои банки 
предлагат кредит за жилище с лихва под 3%: „За тип клиенти, които се осигуряват на високи доходи, на максималния 
осигурителен доход или пък имат нетен доход поне 3000 лева”, обясни финансовият анализатор Иван Стойков. 
Според икономистите за ръста в кредитирането има и други причини. „Икономиката расте, заетостта е на рекордно високи 
нива и заплатите растат с относително високи темпове – всичко това води до едни по-добри доходи и спокойствие в 
потребителите за бъдещето”, коментира Десислава Николова. 
Икономистите обясняват ръста на по-големите кредити с поскъпването на имотите. А по-голямата популярност на 
кредитите до 1000 лева се дължи на желанието за дребни покупки, за които потребителите предпочитат заем с малки 
вноски, които не тежат на семейния бюджет. 
 
Kaпитал 
 
√ Износът нараства с 1.6% към края на полугодието 
Слаби продажби на горива и оръжия понижават експорта към трети страни, но търговията с ЕС остава силна  
Износът на България към държавите извън ЕС продължава да намалява и през юни заради слаби продажби на горива и 
оръжия. От началото на годината показателят отчита спад от 15% на годишна база. Общият износ обаче е на плюс от 10.6%, 
като така общият експорт достига близо 25.6 млрд. лв. към края на полугодието. Сумата е с половин милиард над нивото, 
отчетено през същия период на 2017 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). С най-голям ръст 
са продажбите на продукти от селското стопанство и машини към ЕС. 
Спадът продължава 
Само през юни българският износ към трети страни отчита годишен спад от 8.3%. Според националната статистика над 
половината от минуса към полугодието идват от слаби продажби на горива в държавите извън съюза - от 1.5 млрд. лв. 
миналата година сумата пада до 772.7 млн. лв. към юни. Изменението е видимо и в данните по държави, които показват 
намаление на износа към Египет (със 72.4%) и Турция (с 18.3%) - основните дестинации на експорта на горива от България. 
Тук фактор са малките изнесени количества, докато цената на петрола на международните пазари се покачва. 
Спад е видим и при стоките от абстрактната категория "Разнообразни готови продукти" по Стандартната международна 
външнотърговска класификация. Годишното понижение тук е 27% до малко над 1 млрд. лв. през периода януари - юни. 
Продуктите в групата действително са разнообразни - от облекла, мебели и лекарства, до оръжия и боеприпаси. Сравнение 
на сумите, разпределени по други класификации, навежда на мисълта, че понижението идва от оръжията. Резултатите от 
отчетите на държавните военни заводи през първото тримесечие също отчетоха понижение на продажбите на някои от 
дружествата. 
Положителна промяна има в продажбите на химични продукти, които нарастват със 7.4% от началото на годината до 955 
млн. лв. Друг плюс идва от износа към трети страни на сурови материали, негодни за консумация (където се изключват 
горивата), който се повишава от 521 млн. до 550 млн. лв. Общо двете групи обаче вдигат темпа на растеж на износа към 
държави извън ЕС едва с 1 пр.п. 
Износът към ЕС до май 
Сега националната статистика публикува подробна разбивка на числата за българския износ към ЕС през май. Според 
данните експортът към съюза нараства с 12% през първите пет месеца на 2018 г., като една трета от увеличението идва от 
продажбите на машини и части - те достигат 3.9 млрд. лв. към май при 3.3 млрд. лв. миналата година. Значителен ръст 
отчита и износът на готови храни и продукти от селското стопанство, където продажбите достигат 1.7 млрд. лв. с 
увеличение от 43.1% на годишна база. 
Като цяло сумата на българския експорт към ЕС приближава 14.9 млрд. лв. през периода януари - май. 
 
Economic.bg 
 
√ Кризата с уменията в България. 
Разминаването между уменията на работещите и нуждите на бизнеса (т. нар. „skills mismatches”, които ще наричаме 
„несъответствие в уменията”) е феномен, който все по-често попада в полезрението на политиците и на анализаторите. 
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През последната година ИПИ посвети значителни усилия за изследване на този проблем, като в серия от материали 
представяме някои от основните ни заключения от работата ни по доклада за European Economic and Social Committee 
(EESC) - “Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses”. 
Недостигът на труд в българската икономика има както количествени (брой хора), така и качествени измерения (липса на 
необходимите умения в наличната работна сила). Доколкото количественият недостиг е пряко следствие от демографските 
процеси и ръста на икономиката, той може най-бързо и ефективно да бъде адресиран чрез повишаване на икономическата 
активност на населението и чрез привличане на чуждестранни работници (основно от страни извън ЕС). 
За съжаление България не е позиционирана като атрактивна дестинация за по-високо квалифицирани специалисти, което 
прави качественият недостиг (или недостигът на умения) по-труден за адресиране чрез промени в миграционната 
политика. На тази карта могат да заложат страни като Германия, Холандия, Великобритания (доскоро) и други икономики, 
с чиито нива на заплащане и условия за работа и реализация е трудно да се мерим. В групата на трудните за привличане 
чуждестранни работници у нас влизат не само висококвалифицираните, но и средните специалисти, които са и едни от 
най-изявените „жертви” на образователната политика на страната ни и в частност баснословната липса на връзка между 
бизнеса и училищата. 
Благоприятното развитие на трудовите пазари извежда на преден план един от основните проблеми, с които икономиката 
се сблъсква в състояние, което спокойно може да определим като „почти пълна заетост” - несъответствието в уменията. 
Това несъответствие стават особено осезаемо именно когато недостигът на работна ръка достигне нива, каквито 
наблюдаваме в момента в България, а и в голяма част от останалите страни членки на ЕС. По данни на Евростат 
относителният дял на българските индустриални предприятия, които определят липсата на подходящ труд като пречка 
пред разширяването на производството, достига рекордните 44% през второто тримесечие на 2018 г. при средно 19,3% за 
ЕС. 
Решенията на този проблем почти винаги минават през образователната система. Преструктурирането на направленията 
в родното професионално образование и повишаването на привлекателността му обаче става бавно, а неговият дуален 
елемент е все още на фаза „пилотни проекти”. В същото време тихо протичащата промяна в структурата на наетите в 
преработващата промишленост подсказва накъде трябва да се насочат усилията. Някои „традиционни” производства, 
характеризиращи се със сравнително ниска добавена стойност (като производството на облекло), постепенно губят наети 
лица за сметка на по-перспективни сектори като производството на части за коли. Тази тенденция вече започва да оказва 
влияние и върху средното заплащане в преработващата промишленост, което на годишна база расте по-бързо от средното 
за страната през 10 от последните 12 тримесечия, за които има данни. 
В много от тези сектори, страната ни се радва на чуждестранен инвестиционен интерес, който обаче не може да бъда 
посрещнат с подготвени кадри. Това забавя общия икономически растеж, пречи на по-нататъшното интегриране на 
индустрията ни в международните вериги на предлагането и съответно ограничава възможностите за разкриване на по-
високоплатени работни места. 
 

 
 

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 
 
Наред с осъвременяването на направленията в професионалното образование, някъде сред решенията на проблема с 
липсващите умения би трябвало да е и ученето през целия живот като мост между текущите квалификация и умения и 
търсените такива. За съжаление България е сред страните, в които най-малка част от населението на 25-64 години участва 
в учене през целия живот – едва 2.2% през 2016 г. при близо 11% за ЕС. В навечерието на кризата беше поставена 
стратегическа цел от 5% участие на населението до 2013 г. После същата цел беше преместена за 2020 г., но последните 
прогнози на МОН сочат участие от едва 2,7% вместо очакваните 5%. 
Провалът тук може да се търси не само в правителствените политики в сферата на ученето през целия живот, но и в общата 
нагласа на голяма част от българите, които продължават да разглеждат образованието и квалификацията като етап в 
живота си, а не като продължаващ процес. Може да звучи фрапиращо, но ако изключим колегите им в Малта, българските 

https://static.economic.bg/news/10/93220/1.png
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работещи са гражданите на ЕС, които са най-силно убедени в непреходността на своите умения, напук на данните за 
производителността на труда у нас. 
Едва 30% от работещите българи считат, че е „много вероятно” или „умерено вероятно” уменията им след 5 години да не 
отговарят на изискванията на пазара на труда. Средният дял за ЕС е 47%, а оптимизмът на българските работници ги 
нарежда не сред съседните ни страни от Централна и Източна Европа, където нивата са масово над 50%, а в компанията 
на Дания, Германия, Швеция, Австрия и Люксембург (виж изследването на Cedefop). 
 

 
Източник: Cedefop 

 
Ниският дял на участието на населението в учене през целия живот далеч не е единственият качествен индикатор, по който 
пазарът на труда притеснително наподобява този преди и по време на кризата. Данните за развитието на пазара на труда 
в България пред последните две десетилетия подсказват, че той е силно чувствителен на промените в икономическата 
конюнктура и че страда от редица структурни проблеми. Образователната структура на безработните лица е на практика 
аналогична с тази през 2009 и 2010 г., активните мерки на пазара на труда продължават да са насочени не към 
преквалификацията, а към субсидирането на работни места, а ако изключим някои облекчения за наемането на работници 
от трети страни, трудовото законодателство почти не е мръднало. Тази пролет Кодексът на труда навърши 32 години. 
Неяснотите продължават и по отношение на механизма за определяне на минималната работна заплата. Заявките на 
работодатели и синдикати за премахване на минималните осигурителни доходи и за въвеждането на механизъм за 
определяне на минимално заплащане по икономически дейности са освежаващи, a но и те, както и редица други важни 
въпроси, останаха за „наесен”, въпреки че по въпросния механизъм се работи от години. Дори при постигането на някакво 
разбирателство обаче, реални промени няма да видим преди 2020 г., поне ако съдим по думите на министъра на труда и 
социалната политика Бисер Петков. 
Всичко това показва, че българският пазар на труда не може да се възползва максимално от благоприятната в момента 
икономическа конюнктура и остава в голяма степен изложен на същите рискове, които бяха налице в годините преди 
кризата. Добрите данни за заетостта и безработицата би трябвало да се използват като подходящ момент за вземане на 
важни решения, а не за тяхното „протакане”. Особено що се касае до образованието и преквалификацията като средство 
за намаляване на несъответствието в уменията, положителните резултати отнемат време. 
 
News.bg 
 
√ Седем са офертите по обществената поръчка за 400 нови линейки 
Получените оферти по обществената поръчка за доставка на 400 линейки за спешна помощ са седем на брой, предаде 
БНР, позовавайки се на БТА. 
Крайният срок за подаване на офертите свърши снощи. Седемте оферти ще бъдат отворени публично в понеделник. 
Припомняме, на 6 юли Върховният административен съд (ВАС) не уважи поредното искане за спиране на обществената 
поръчка за закупуване и доставка на спешните автомобили.  
Искането за спирането на поръчката беше от дружеството "Вайнман Технолоджи" ЕООД, регистрирано на 26 април 2018 г. 
с капитал 100 лева. 
При първото обжалване на 14 юни тази година от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не одобриха искането. 
Поръчката по закупуването на 400 линейки е във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешна 
медицинска помощ в цялата страна.  
Средствата по бюджета на проекта са над 163 млн. лв. те са отпуснати по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-
2020. 
Освен линейки обществената поръчка включва модернизация на 27 обекта от системата за спешна медицинска помощ в 
страната. 
 
 

https://static.economic.bg/news/10/93220/2.png
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√ Как ще става изплащането на втората пенсия? 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи пред журналисти предложенията на работната група 
за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които ще се регламeнтира изплащането на пенсии от втория пенсионен 
стълб. Проектът предвижда универсалните пенсионни фондове да предлагат три варианта за плащане на втора пенсия – 
допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на пенсията за определен период или еднократно 
изплащане.  В пресконференцията участваха представители на ръководствата на пенсионно осигурителни дружества и 
национално представителните организации на работниците и служителите, които изразиха удовлетворение от 
предложените законодателни текстове. 
Предлага се размерът на допълнителна пожизнена пенсия за старост да е най-малко 20% от минималния размер на 
пенсията за стаж и възраст към датата на отпускането й. Такава пенсия ще могат да получат хората с достатъчно средства 
в индивидуалните си партиди, които да позволят изплащането й. В този случай пенсионерите ще могат да изберат 
гарантиран период на изплащане на допълнителна пенсия – например 5 или 10 години, който ще се записва в пенсионен 
договор. В случай, че през този период пенсионерът почине, пенсията ще се изплаща на неговите наследници, обясни 
Петков. 
Министърът подчерта, че допълнителната пожизнена пенсия за старост ще е с гарантиран размер. Той ще се изчислява на 
базата на брутния размер на преведените от НАП осигурителни вноски за съответното осигурено лице. Това е гаранция, че 
към момента на пенсиониране пенсионните дружества ще компенсират евентуални загуби от ниска доходност или от 
удържани такси от вноските осигурените, каза министър Петков. За изплащане на пожизнените пенсии ще се създаде фонд 
като обособена сметка в рамките на всеки универсален пенсионен фонд. 
Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия, но 
надвишават трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, осигуреният ще може да ги получи разсрочено. 
Предвижда се месечният размер на разсроченото плащане да не може да е по-голям от минималната пенсия и по-малък 
от 20% от нея. 
В случай, че средствата по индивидуалната партида са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия те ще се 
изплащат еднократно или разсрочено за срок от не повече от 1 година. В случай, че пенсионерът почине преди края на 
определения за разсроченото плащане период, остатъкът от средствата ще се получават от неговите наследници. Ако няма 
такива, парите ще се прехвърлят в резерва за гарантиране на плащането на пожизнени пенсии. 
Очакванията са, че през есента на 2021 г. жените, родени през 1960 година, осигурени в универсални фондове, ще 
придобият право на допълнителна пенсия, докато за мъжете това ще се случи през 2024 г. 
По желание на осигурения се предлага пенсията да може да се получава една година преди навършване на пенсионна 
възраст, но при условие, че натрупванията в индивидуалната партида на осигурения са значителни и позволяват да му се 
отпусне пенсия, която е не по-малка от минималната пенсия за стаж и възраст, каза министър Петков. 
 
В. Монитор 
 
√ Николина Ангелкова: В последните 3 г. интересът към България е устойчив 
Госпожо Ангелкова, какви са резултатите досега от летния сезон? Лошото време отрази ли се негативно?  
- Само за юни имаме 4,7% ръст, като тогава са отчетени над 1 млн. туристи. За първото полугодие броят им достига 3,644 
млн., което е с 8,9% повече от същия период на 2017 г. Надяваме се за юли резултатите да бъдат на нивото от миналата 
година, а август е с по-големи ръстове. Данните от летищата Варна и Бургас показват, че това е възможно. Има ръст на 
полетите от различни дестинации, който за Варна е около 14%, а за Бургас - към 12%. Основното нарастване е на 
пристигащите от Полша, Чехия, Израел, Великобритания, Франция и САЩ. За Германия очакваме броят на туристите да се 
запази на нивото от 2017 г., защото 2 години преди това имахме ръст от 50%. 
Независимо от валежите от началото на лятото и световното първенство по футбол, което също оказва известно негативно 
влияние на пътуванията, се надявам ръстът за лятото да е 5%. 
- Ще запазим ли позициите си на руския пазар за лятото? 
- За летния сезон очаквам с 3% до 5% по-малко руснаци, което се дължи на изключителната конкуренция на съседна 
Турция. Там има силна държавна помощ и за хотелите и за туроператорите. За това компенсираме с повече туристи от 
други страни. 
- Отчетените ръстове на туристите от повече на брой страни означава ли, че се увеличава качеството на 
българския туристически продукт? 
- Информацията, която идва от най-големите туроператори, с които работим, показват, че туристите, търсещи България все 
повече наблягат на качеството. Нашите 4- и 5-звездни хотели неслучайно се изчерпват като предлагане и заетост още при 
ранните записвания. През април те вече са резервирани почти изцяло. България вече се продава като дестинация, 
предлагаща качество на разумна цена, а не като нискобюджетна. Имаме обаче още път да извървим за да стане тази 
тенденция устойчива. Това изисква усилия и от наша страна, на бранша и местните власти. Туристите гледат не само 
качеството на материалната база и храната, но и на заобикалящата ги среда и на предлаганите допълнителни услуги. 
- Според Вас, какво ни липсва, за да можем да привличаме повече платежоспособни туристи и сезонът да се удължи 
или да станем търсена целогодишна дестинация? 
- Още от създаването на министерството работим в това направление, но за постигане на целта се изисква много време. 
Една Хърватска, която е близка по население и условия с нас, е постигнала успехи в тази насока в рамките на последните 
10 години с постоянство. В последните 3 години към България има устойчив интерес. Това показва, че, ако продължаваме 
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да се движим в тази посока и не сменяме рязко курса, със сигурност след 5 години ще можем да се похвалим с по-висок 
интерес от познати в света хотелски вериги. Именно това е един от елементите, който стимулира и интереса на 
платежоспособните клиенти. 
България не може да бъде дестинация само за висок клас туристи и не е нужно. Трябва да следваме пътя си като страна 
предлагаща добро качество на разумна цена, привличаща средния клас туристи, които са най-масови. Разбира се, у нас 
има места с потенциал да предлагат скъп продукт. За това водим политика да привличаме високите брандове в туризма. 
За първи път у нас започва изграждането на хотел „Мариот”. В Аржентина проведох разговори с президента и главния 
изпълнителен директор на веригата, която имат над 20 бранда. Те заявиха интерес да стъпят и на българското Черноморие. 
„Хаят” също строят хотел в София и се очаква догодина да се открие. Завоюването на доверието на инвеститорите към 
дестинацията изисква много работа. Климатът, който нашето правителство създава, със сигурност може да вдъхне това 
доверие. 
- Липсата на кадри ли е една от основните ни слабости, която може да задържи развитието на туризма в България?  
- Липсата на кадри не е само в туризма, а се усеща и в много сектори на икономиката. В туризма тя има най-силно влияние 
и е видима, защото кадрите формират, може би, 90% от услугата. Всъщност туристите посещават една или друга страна 
заради отношението, което получават. Осигуряването на добре подготвен и мотивиран персонал е предизвикателство 
пред всеки, който работи в сферата на туризма. Преди 2 години създадохме междуведомствен съвет за кадрите в туризма. 
От тогава доста хора от трети страни са работили в туристическите обекти у нас. Със съдействието на външно министерство 
се опитваме да увеличим срокът за пребиваването им от 3 на 9 месеца, без да е необходимо да се връщат в родината си и 
след това отново да идват в България. Така ще се облекчи секторът. 
Използването на чужди работници е кратковременна мярка. Съвместно със социалното и образователното министерство 
работим за развитие на дуалното обучение, за да може в учебните заведения да се подготвят кадри, нужни на бизнеса и 
това да става в тясно взаимодействие между работодателите и училищата, професионалните гимназии и университетите. 
В момента разработваме пилотен проект с МОН, който се надяваме да започне догодина. Той е свързан със създаването 
на квалификационен център към министерството на туризма, свързан с всички професионални гимназии по туризъм. По 
подобен начин работят в Испания и Португалия и с тези страни имаме подписан договор за сътрудничество. Така ще можем 
да обучаваме най-търсените изпълнителски кадри - камериерки, сервитьори, бармани, пикола. Те са в най-чест контакт с 
клиента и те формират голяма част от качеството на продукта. 
- Какво показаха проверките по плажовете от началото на сезона? 
- Проверките продължават и в момента. Най-честите установени нарушения са липсата на указателни табели за свободната 
и платената зона и другите елементи съгласно ЗУЧК, осигуряващи информация на туристите. В други случаи спасителите 
на някои плажове са по-малко от заложения брой в одобрената от нас схема. Другаде пък се наблюдава поставянето на 
преместваеми обекти, които също не са в тази схема. За всяко едно от нарушенията се налагат неустойки по договорите за 
стопанисване. Преди това даваме до 7-дневен срок за отстраняване на пропуските. При повторяемост на нарушенията и 
несъобразяване с нашите предписания, в края на сезона може и да има прекратяване на договорите. 
- От доста време периодично се коментира дивото къмпингуване. Какво е Вашето мнение по проблема? В Гърция 
например това е забранено. 
На доста други места е забранено. Смятам за важно да се регулира изцяло къмпингуването, защото този вид туризъм е 
търсен и трябва да се създадат добри условия да се практикува, но само на разрешените за целта места. Важното е как да 
бъдат определени те. За да може това да се случи е необходимо да има диалог и да бъдат приети общите устройствени 
планове на общините, където да се определят терените за създаване на къмпингите. Тези планове на Царево и други 
морски общини се обжалват с години, което прави невъзможно изграждането на нови къмпинги. 
Сега къмпингите у нас са много стари. В същото време за да се построи къмпинг у нас според ЗУТ изискванията са същите 
като да се вдигне хотел. В тази връзка е необходима промяна в ЗУТ. 
Винаги в тази посока даваме пример с Гърция, където има много солени глоби за къмпингуване извън определените места, 
като дори има и санкция до 3 месеца затвор. За това и у нас трябва да се разпишат ясни правила, за да има полза за всички. 
За нас е важно да се разработват всички видове туристически продукти и категорично подкрепяме развитието на къмпинг 
туризма.Нерядко научаваме за поредните случаи на използването на дюните за нелегален къмпинги. За това и с промените 
в ЗУЧК предлагаме разширяване на административно-наказателните разпоредби. Искаме забраняването на всякакви неща 
върху тези защитени обекти - от ремаркета и коли, палатки и други плажни принадлежности. Дюните трябва да бъдат 
опазвани в автентичния им вид. Предлагаме и санкции за нарушителите. В момента тях ги няма в закона. 
- Наскоро споменахте за необходимостта от законови промени намаляващи рисковете за клиентите на нелоялни 
туроператори. Какви идеи имате в тази насока? 
- В подобни случаи имаме проява на нагло отношение от страна на някои туроператори. С българите пътували до Канада, 
екскурзията бе за над 94 хил. лв. В същото време застраховката на фирмата е покривала само 25 хил. лв. За това е важно 
всеки да чете какво е покритието на застрахователя на туроператора за пътуването. Наистина почти винаги тези текстове в 
договорите за екскурзията са с много дребни букви и хората се доверяват на туроператора, но има недобросъвестни 
фирми, които злуопотребяват. За канадския случай с „Уърлд Травел Мениджмънт” ЕООД ще сезираме прокуратурата. 
Причината е, че фирмата е стартирала процедура за ликвидация, независимо от дълга си към измамените свои клиенти за 
60 хил. лв. Относно законовите промени ще трябва да се помисли дали може да се въведе ограничително условие. 
Например туроператор имащ малка застраховка при сключването на повече договори за екскурзии да вдигне тавана й. По 
този начин при подобни случаи на споменатия вече ще могат да се удовлетворят претенциите на всички ощетени. 
- В големите западни държави за такива случаи имат гаранционен фонд. 
- В едно от обществените обсъждания за Закона за туризма преди около година и половина бяхме включили и тази идея, 
но туроператорите и турагентите бяха категорично против. 
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- Никой ли не я подкрепи? 
- Абсолютно никой. За това и нямаше как да придвижим реализацията на идеята напред. 
ВИЗИТКА 
Николина Ангелкова е родена на 30 ноември 1979 г. 
Възпитаник е на Harvard Business School - Бостън, САЩ 
Магистър по право от УНСС 
От 2002 г. до 2006 г. е председател на Асоциацията за правно развитие и юридически съветник в парламентарната комисия 
по регионална политика и благоустройство 
През 2010-2011 г. е ръководител на звено „Контрол, комуникация и координация” към министъра на регионалното 
развитие и благоустройството 
През 2011 г. е член на УС на АПИ 
До 2013 г. е зам.-министър на МРРБ 
През март 2014 г. е избрана за един от 214-те млади световни лидери от общността на Young Global Leaders на Световния 
икономически форум 
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство на Георги Близнашки 
Народен представител от ПП ГЕРБ в 44-тото Народно събрание. 
Министър на туризма от 7.11.2014 г. до 27.1.2017 г. и от 4.5.2017 г. 
 
√ „Гражданската отговорност“ скочила с 50% 
Цената й ще продължи да върви нагоре 
След няколко години на застой само в рамките на 12 месеца задължителната по закон застраховка за автомобила е скочила 
с 50 на сто, показа проверка „Монитор“. Най-ощетени са собствениците на МПС-та с регистрация в големите градове и 
младите шофьори. Заради засилената конкуренция на пазара данните показваха друга реалност в периода 2011 до 2017 
г., когато те се понижаваха. 
През тази година за пръв път има по-значително поскъпване на полиците – например при опитните шофьори е между 25% 
и 30%. 
С 50 на сто повече обаче, или 270 лева, ще платят за полицата собствениците на възраст под 25 години на най-масовите 
автомобили с до 1300 кубика обем на двигателя, а с 15 лева по-малко шофьор от по-малък град. С 80 лева пада цената, ако 
собственикът на колата е на възраст 35 години. 
При по-мощните автомобили до 2000 кубика скокът в цените на задължителната застраховка е около 30 на сто. Така, ако 
сте шофьор над 25 години, в Пловдив ще платите 230 лева, а в Малко Търново - 205 лева. При колите с най-мощни 
двигатели картинката не е по-различна, ръстът е също 30 на сто за всички възрасти техни притежатели. 
В момента три са основните фактори, които влияят на цената на "Гражданска отговорност". На първо място е възрастта на 
водача, следвана от обема на двигателя на колата и мястото на регистрация и годините на возилото, като при промяна на 
всяка от тях се мени и цената - по-голям мотор и по-стар автомобил я повишават. В стойността на застраховката са включени 
задължителните 11,50 лева, които застрахователните компании внасят в Гаранционния фонд, стойността на стикера за 
валидност, който се лепи на возилото и 2 на сто данък върху застрахователната премия. 
Застраховката (която е сред малкото, която правим за другите, а не за себе си) ще продължи да поскъпва и напред във 
времето. Такъв сигнал беше даден и от доклад на Комисията за финансов надзор. В него се посочва, че техническият 
резултат от застраховката "Гражданска отговорност" за миналата година е отрицателен. По-лесно казано платените от 
водачите им премии не покриват разходите на застрахователните компании по обслужване на дейността. Средна цена от 
малко над 200 лв. за "Гражданска отговорност" е недостатъчна при ежегодно увеличаващите се разходи за обезщетения 
за миналата година. Остава водачите да чакат въвеждането на системата „бонус-малус“, която се забавя за пореден път, 
но ще въведе по-справедливо определяне на цената. 
 
√ Туркменистан планира да изнася газ за Европа 
Туркменистан планира да се включи в износа на природен газ към Европа по, съобщи „Прайм“. Това стана ясно днес по 
време на подписването на конвенцията за статута на Каспийско море, подписана в казахстанския град Актау. Бившата 
съветска република се надява да може да изгради подводен газопровод по дъното на морето и така да се включи в Южния 
газов коридор, с който в скоро време ще има връзка и България. 
Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и ЕС от години работят по проекти за износ на природен газ от района на 
Каспийско море към Европа. Подписването на конвенцията ще им даде тласък. В момента Туркменистан, който заедно с 
Русия, Иран и Катар е в първата четворка по доказани запаси на природен газа, експортира горивото единствено към Китай. 
Руснаците не купуват газ от средноазиатската държава, а Иран не е доволен от предлаганата. 
Преди да реализира плановете средноазиатската страна ще трябва да се разбере с Азербайджан по териториалните 
спорове за шелфа, където по морската граница между двете страни има и големи петролни находища. 
 
БНР 
 
√ Значително са намалели случаите на умишлено заявените за субсидии застъпени земеделски площи 
Значително са намалели случаите на умишлено заявените за субсидии застъпени земеделски площи. Това каза в интервю 
за предаването „Преди всички“ Янислав Янчев, началник отдел „Директни плащания“ в Държавен фонд „Земеделие“. 
Според него това се дължи на новите средства за очертаване на площите, които използват собствениците на парцелите, и 
санкциите: „Кандидатите за европейски субсидии все повече използват нови средства за очертаване, включително и чрез 
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GPS технологии и по този начин подобряват точността на дигитализиране на земеделските си парцели в интегрираната 
система за администриране и контрол./.../ Със сигурност санкциите имат възпиращ ефект, тъй като от 50 хиляди кандидати, 
които бяха с двойно заявени площи през 2014 година, в момента останаха по-малко от 10 хиляди. Санкциите са стандартни. 
Не се отпуска подпомагане за тази площ и има наказание още 1,5 пъти с размера на площта".  
При извършените проверки на ДФЗ бяха установени застъпвания в заявленията за субсидии на близо 9500 кандидати с 
обща площ над 5000 хектара.  
Янчев коментира: „Проверките тази година установиха основно голям брой, но малки по обем застъпвания и тази 
тенденция може да ни радва, защото нямаме установени големи случаи на двойно заявени площи.“ 
След като бъде констатирано застъпване, има описана процедура, според която до всички кандидати за субсидии, при 
които е установено застъпване, се изпращат уведомителни писма. Собствениците на такива парцели трябва да се явяват в 
20-дневен срок в съответната областна дирекция на Фонда, за да предоставят документи, с които да докажат кой е 
реалният ползвател на тази площ: „Договор за аренда, за наем, нотариален акт, ако е собственикът - има над 10 различни 
вида документа. Ако кандидатът участва в споразумение за ползване между ползватели в дадено землище, също може да 
кандидатства“. 
 
√ Тръмп ще удвои митата за вноса на стомана и на алуминий от Турция заради обезценяващата се лира 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разрешил да се удвоят съществуващите митнически тарифи за вноса на 
стомана и алуминий от Турция в резултат на днешната драматична обезценка на турската лира. 
Според негово послание в Туитър, новите мита за вноса на турски алуминий ще достигнат 20%, а на вноса на стомана - цели 
50% на фона на валидните за останалите държави мита на нива съответно от 10% и от 25%. 
Тръмп написа, че това негово решение е факт, тъй като "турската лира пада бързо надолу срещу нашия много силен 
долар!". Президентът на САЩ също така отбеляза: "Нашите отношения с Турция не са добри в настоящия момент!". 
Коментарите на Тръмп "взривиха" допълнително турската лира, като тя вече се срива с около 20% спрямо долара само в 
рамките на днешната търговия, достигайки ново рекордно дъно от 6,7960 лири за един щатски долар. Еврото пък вече 
поскъпва в рамите на деня с над 18% към рекорден връх от 7,6100 турски лири. 
 
Cross.bg 
 
√ Поредна неспокойна вечер на протести в Румъния 
Поредна неспокойна вечер в Румъния – десетки хиляди се събраха за трети ден на протест срещу корупцията и 
правителството. 
Демонстрантите излязоха по улиците на Букурещ и няколко други големи румънски градове с призив управляващите да 
подадат оставка. 
Недоволството е заради неотдавна приетите закони и други мерки, които според протестиращите са прокарани в интерес 
на корумпирани политици. 
Протестът отново премина спокойно, няма данни за сблъсъци. Междувременно европейският комисар по правосъдието 
Вера Йоурова призова румънското правителство да преразгледа приетите неотдавна законодателни мерки, които 
доведоха до масовите протести. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Поредна нощ на протести в Румъния. Кой стои зад организацията на румънците в чужбина? 
- Ще загуби ли БАН Института по метеорология и ще бъдат ли решени проблемите на синоптиците? 

  Гост: Акад. Юлиан Ревалски, математик 
- Кой позволи събор от 400 души в Национален парк „Рила"и как ще бъдат наказани хората, допуснали снимка в 

едно от Рилските езера? 
- Преди новия сезон на „Фермата", кой ще е първият известен участник в хитовото реалити? В студиото: Андрей 

Арнаудов. 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Глоби след опит за рекорд. Как хорото в едно от Седемте рилски езера взриви социалните мрежи? 
-  Морето взе осем жертви само за два дни. На живо: Как да се пазим от опасните вълнения? 
- Нова телефонна измама. Може ли сметката ни да набъбне с пъти, ако върнем на непознат номер. Всичко за новата 

нагла схема, в „На твоя страна". 
- Мирела Демирева със сребро в Берлин. За цената на медала, битките и лишенията. В студиото: Майката на 

медалистката. 
 

√ Предстоящи събития в страната за 13 август  
София. 

- От 9.00 часа в сградата на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов и министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев ще се срещнат с представители на Националния институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ) към БАН, с председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски и с председателя на Общото събрание 
проф. Евелина Славчева. След срещата са предвидени изявления за медиите. 

- В 11.00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването ще бъдат отворени шест оферти предложения по 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото 
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оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по 
приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 
г.". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Инициатива „Граждани за устойчиво развитие" ще дадат 
пресконференция на тема „Какво се случва в страната месец след края на Европредседателството? Имат ли 
българските политици визия за развитието на България и на Европа?". 

- От 14.00 часа в зала 356 в Народното събрание ще се проведе заседание на Временна комисия за разглеждане на 
постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство. На заседанието ще бъде изслушан директорът на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация" Дамян Войновски. 

- От 18.30 часа поддръжниците на Десислава Иванчева организират протест пред Министерски съвет в подкрепа на 
обвинените за взимане на подкуп Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова. 

*** 
Варна. 

- Вицеадмирал Лиза Франчети, командващ на 6-ти американски флот, ще бъде на посещение във Военноморските 
сили. В 14.45 часа вицеадмирал Лиза Франчети ще бъде посрещната с официална церемония пред Щаба на 
Военноморските сили. В програмата на визитата са предвидени изявления за представителите на медиите след 
приключване на срещата на вицеадмирал Франчети с командира на българските ВМС контраадмирал Митко Петев 
- около 15.45 часа. 

*** 
Видин. 

- В 18.00 часа във вътрешния двор на крепостта „Баба Вида" кметът на Община Видин Огнян Ценков ще се срещне 
с участниците в 63-ия международен гребен поход по река Дунав - ТИД 2018. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в сграда на Областна администрация в заседателната зала ще се проведе Работна среща с кметовете 
на общини и председатели на общински съвети на тема: „Политика за стопанисване и управление на 
хидротехническите съоръжения, на територията на област Враца". 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 до 11.30 часа в Художествената галерия ще се състои лятна работилница за въображение. 
- От 08.00 до 17.00 часа в НЧ „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе летен детски център за игри и забавления. 

*** 
Свищов. 

- От 10.00 часа в Градската градина Градска библиотека - Свищов ще проведе занимание за деца „Легендите 
разказват" - запознаване с преданието за Родопа и Орфей. 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 до 16.30 часа общинските съветници от ГЕРБ - Христо Костов и Живко Минчев ще имат приемен ден. 
Предварително записване се прави на тел. 044/63 32 23. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои лятна детска академия. 
- От 10.00 до 12.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 години  

„Четем и рисуваме", „Литературни закачки", „Ние сме актьори", „Да съставим приказка". 
*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще дадат Инциативен комитет и Федерацията за 
защита на потребителите. 

 
 
Profit.bg 
 
√ Сривът при турската лира дърпа еврото надолу 
Азиатските акции поевтиняват, а еврото падна до едногодишен минимум, след като възобновяването на разпродажбите 
при турската лира засилиха търсенето на валутите убежища, в това число щатския долар, швейцарския франк и йената. 
Предпазливостта на пазарите понижи Азиатско-тихоокеанския индекс на MSCI с 1.3% до петседмично дъно. Японският 
Nikkei изгуби 1.6%, като всички борси в региона записаха понижения. 
Фючърсите на S&P 500 губят 0.4%, докато лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи допълнително 
до 2.85%. 
Китайският индекс на сините чипове изгуби 1.4%, докато хонконгският Hangseng се понижи с 1.6%, след като местният 
долар поевтиня до долната граница на дневния му лимит. 
По-интересните неща днес се случват на валутните пазари. Еврото поевтинява, на фона на поредния спад при турската 
лира до рекордно ниското ниво от около 7.2400. 
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Лирата получи лека подкрепа, след като турският финансов министър Берат Албайрак заяви, че страната е изготвила план 
за облекчаване на опасенията на инвеститорите, а банковият регулатор съобщи, че е ограничил суаповите сделки. 
Въпреки това, доларът поскъпва с близо 10% за деня, до 7.0000 лири. По също време преди месец един долар се 
разменяше срещу 4.8450 лири. 
Валутата се срина на фона на опасенията относно нарастващия контрол на президента Реджеп Ердоган над икономиката 
на страната и влошаващите се отношения със САЩ. 
“Сривът при лирата, който започна през май, със сигурност ще тласне турската икономика към рецесия, а може да 
предизвика и банкова криза,” казва Андрю Кенингхам, старши икономист в Capital Economics. 
Кенингхам отбелязва, че БВП на Турция, който е в размер на 900 млрд. долара, съставлява едва 1% от световната 
икономика и е малко по-малък от този на Нидерландия. 
Стойността на турския капиталов пазар е под 2% от тази на британския пазар. 
“Въпреки това, проблемите на Турция, ще окажат влияние на еврото и не са добра новина и за активите на развиващи се 
пазари.” 
Еврото падна до едногодишно дъно спрямо швейцарския франк от около 1.1300 франка и се понижи до 10-седмичен 
минимум от 125.45 спрямо йената. 
Спрямо долара, еврото докосна най-ниското си ниво от юли 2017  г. при 1.13700. За последно еврото се разменяше срещу 
1.1380 долара и все още е далече от върха от миналата седмица от 1.1628. 
Доларът поевтиня спрямо считаната за валута убежище японска йена, отстъпвайки до 110.21. Доларовият индекс обаче 
отчита лек ръст до 96.431 пункта. 
При суровините, златото поевтинява като за последно се търгуваше на цена от 1 208.21 долара за тройунция. 
Цените на петрола се движат разнопосочно, като брентът поевтинява с 14 цента, до 72.67 долара за барел, а щатският лек 
суров петрол поскъпва с 2 цента, до 67.65 долара. 


