Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Васил Велев за цената на природния газ
С близо 14% се повишава цената на природния газ, но тъй като таксите, които съпътстват доставката, остават постоянни,
консуматорите на природен газ ще получат увеличение от порядъка на 7-8%. Това каза Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването "Клуб Инвестор" на Bloomberg TV Bulgaria.
Това покачване ще доведе до ръст на цената на парното и топлата вода в големите градове, където има топлофикационни
услиги. В индустрията най-силно ще бъде отражението върху химическата промишленост, където природният газ е
суровина, обясни гостът.
Хубавото е, че покачването на цената на природния газ не доведе до повишаване на цените на електроенергията, подчерта
събеседникът.
"Въпросът е как от тук нататък да се ограничи влиянието на цените на петрола и на долара. Това може да стане чрез
включване във формулата за определяне на цената и компонента на текущата цена на спот пазарите. Споразумението
между "Газпром" и Европейската комисия позволява това да се направи".
"Това, което се случва в момента е малко като природно бедствие - качва се цената на петрола, качва се и цената на
природния газ", подчерта Велев.
Кога подобна крачка ще се окаже изгодна и кога неизгодна? По-изгодна ли е сегашната формула при цени на петрола и
газа, каквито бяха до момента? Защо диверсификацията на газовия пазар и договарянето на по-добри условия с "Газпром"
има изключително значение за по-голяма гъвкавост? Какви са факторите, които ще влияят на бъдещата цена на природния
газ?
Цялото интервю гледайте тук.
Дарик
√ Васил Велев: По-скъпият природен газ ще се отрази на топлофикациите
Увеличението на цената на природния газ от 1 октомври ще се отрази сериозно на химическата промишленост и
топлофикациите. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за
Дарик по повод решението на енергийния регулатор за поскъпването на газа с близо 14 процента. Той поясни, че всъщност
крайната цена на синьото гориво ще се повиши със 7 процента, защото останалите компоненти при формирането на цената
на суровината не се променят.
Васил Велев изрази резерви относно предложението на ВМРО да се въведе фиксирана надценка за определени продукти.
Категоричен е, че конкуренцията прави цените справедливи: "При фиксирана надценка ще се стигне до дефицит, до черна
борса, до спекула, до сиви практики и няма да се реши проблемът, който се преследва, а именно по-добри цени на основни
продукти, с което да се облекчат бюджетите на най-ниско доходните слоеве на населението".
Според Асоциацията на индустриалния капитал идеята за допълнителна здравна вноска е спорна, защото злоупотребите
в така наречения първи стълб на здравеопазването и няма как те да се ограничат като се въвежда втори стълб.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
АИКБ
√ АИКБ ЩЕ ПРЕОДОЛЯВА ДЕФИЦИТА НА КАДРИ С ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА
КЛЮЧОВИ ПРОФЕСИИ
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи модули за насърчаване на заетостта при професии с
дефицит на кадри, които са ключови за развитието на българската икономика. Разписани под формата на инструменти и
конкретни мерки, модулите са разработени за всяка от 16 пилотни професии от браншовете „Машиностроене“,
„Електротехника“, „Транспорт и спедиция“ и „Здравеопазване“, в рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.011
– 0002 „Постигане на устойчива заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане
на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“. Те бяха обсъдени на кръгла маса на тема
„Професии с дефицит на работна сила – мерки и решения за повишаване на привлекателността“, открита от председателя
на Асоциацията г-н Васил Велев.

1

„Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна
сила във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко
разработените модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката на предприятията, на
институциите на пазара на труда и на фирми за управление и подбор на персонал“, заяви председателят на АИКБ по
време на кръглата маса. „Ако не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със
сравнителни предимства и много добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са
изправени пред опасността да затворят врати“, предупреди г-н Велев.
Заместник министърът на труда г-жа Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не
индикират като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5,5%, но в страната ни
има професии, при които търсенето на работници и служители е задоволено едва 50 на сто“, заяви още тя. По думите ѝ
модулът ще послужи като база, за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и
предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка.

Модулите са разработени според
спецификата на всеки един от
браншовете,
като
предлагат
конкретни идеи и мерки за
въздействие с оглед повишаване
на
привлекателността
и
привличане и задържане на кадри
за основните в тях професии. При
изготвянето им са взети предвид
характера
на
труда,
производствените процеси и
изискванията
към
квалификационните
характеристики.
Според Десислава Николова,
главен икономист на Института за
пазарна
икономика
привлекателността на професиите
минава през кариерното развитие,
както на децата, така и на техните
родители. „Кариерното развитие трябва да започне още от детската градина. А в последствие в професионалното
образование задължително трябва да бъде въведено дуалното обучение. Децата трябва да имат възможност да се
докоснат до компаниите и предприятията в техния регион. Бизнесът задължително трябва да бъде привлечен в
образованието“, завърши Десислава Николова.
АИКБ, на основа на изследвания в множество предприятия от пилотните сектори, изведе факторите, които влияят на
привлекателността на една професия. Те са: работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес,
престиж, перспективи, вложени време и средства за овладяване и поддържане на професията. Те са разделени в три групи
фактори – основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да предприемат съответните мерки.
Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат: осигуряването на социални
придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални осигуровки, осигуряване на
обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат считани за ключови, а тяхното
прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и задържането на работа на кадри.
Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието, но дава ясен сигнал към заетите в
него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли.
Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма
компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори
до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха
се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието
Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50 %, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт,
липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква
сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща
роля при взимането на решение от страна хората, търсещи работа.
От Асоциация на индустриалния капитал в България препоръчват прилагането на модулите на практика да става след
внимателна оценка на спецификата на всяко отделно предприятието и неговите ресурси, като се изберат оптималните
стратегии, както за конкретното предприятие, така и за съответната професия.
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Bloomberg TV
√ Мерките за справяне с дефицита на кадри са комплексни
Д-р Милена Ангелова, Главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Мерките за справяне с дефицита са комплексни, коментира д-р Милена Ангелова, Главен секретар на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
Дефицитът на кадри е едно от сериозните предизвикателства на българската и европейската икономика. Най-силно
пострадали са секторите Машиностроене, Електротехника, Транспорт и спедиция, Медицина и здравеопазване. Големи
проблеми се наблюдават в строителството, туризма, допълни още д-р Ангелова.
По отношение на спецификата на липса на кадри Главният секретар на АИКБ разкри, че има три групи проблеми за
дефицита на кадри. Ако вземем машиностроене и електротехника, можем да кажем, че недостигът на инженери и на
среден изпълнителски персонал като шлосери, елктротехници и заварчици идва от факта, че тези професии биват
възприемани като непривлекателни и от страха на младите хора от точните науки. Още в началния курс трябва да има
засилено изучаване на метаматика и кръжочни форми и от там да се избират тези професии. Възникват проблеми и в
семейната среда, допълва гостът.
В европейска мащаб има Алианс, който насърчава децата да се насочват към математически науки. Втората група
затруднения са в медицината. Там професиите са силно привлекателни, има множество завършващи лекари, но те бягат
от България заради условията на труд. Тук трябва да се поработи върху здравната реформа. Предложението на АИК е
образованието да бъде обвързано с държавна поръчка с ангажимент завършващите да работят определено време в
България. Загубата от обучените с държавен ресурс, които емигрират, възлиза на над 25 милиарда лева. Третата група
фактори засяга интересни професии като летец, за които нямаме подходящо образование, както и че летците нямат нужда
от висше образование. За тях е достатъчен колеж, а това също не е уредено в българското образование, коментира д-р
Милена Ангелова.
"Мерките за справяне с дефицита работен персонал са комплексни. Нашият модул е за ориентирането в тези дефицитни
професии, от които 16 са пилотни. Направихме подробно изследване от вътрешни и въшни фактори за определяне на
професия. Има различна степен на привлекателност на тези професии. Редица фактори възприемат професията като
привлекателна. Възнаграждението, устойчивото кариерно развитие, социалните придобивки, спортни и други
инициативи, престижът на компанията. Някои фактори са с над 75% значимост. За всяка от тези 16 професии сме дали
набор от съвети за предприятията. Тези мерки ще дадат плод след 5, 10 години. Конкретните мерки например за
инженерите са признаване на труда. Те настояват той да бъде оценяван. За тях има 12 различни комбинации от мерки".
Дуалното обучение в България е с цел да квалифициране на младежите, които да останат след средно образованието в
реално заетост в предприятията, пояснява д-р Милена Ангелова. В България ни спира договорът за дуално обучение, който
в момента има желание да бъде регламентиран като трудов. Другото, че в България основният пулт предприятия са малки.
Тук идва ролята на нормативната уредба и гъвкавото подбиране на младежи от различни предприятия. Едно малко
предприятие може да приеме един практикант, а групата трябва да бъде от 18, 20, 25 деца. Искаме дуалното обучение да
бъде действена форма в България, за което работим, заключава д-р Ангелова.
News.bg
√ Васил Велев: Ключови сектори са без кадри
С внос на човешки ресурси и с мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване
привлекателността на професиите - така може да се реши проблемът на дефицита на пазара на труда според АИКБ.
Идеите представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на
пресконференция на тема "Професии с дефицит на кадри - мерки и решения за повишаване на привлекателността".
Велев посочи, че България е сравнително развита индустриална страна с индустрия, която дава 24.4% дял в брутната
добавена стойност при среден за Европейския съюз - 19.4%.
Направления като машиностроене, електротехника и електроника, обединени в мехатроника като направление за
интелигентна специализация в стратегията, се развиват много динамично, похвали се шефът на АИКБ. Той добави, че за
миналата година износът е бил за над 13 милиарда лева в сектор мехатроника, а пък 55 милиарда е бил общият износ.
Велев изрази съжаление, че има един дисбаланс на пазара на труда и то в сектори, които имат значителен дял в брутната
добавена стойност и хранят България, българите и бюджета.
От АИКБ поставят като основна цел решаването на проблема с недостига на кадри в дефицитните професии освен чрез
внос на човешки ресурси и чрез мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване на
привлекателността на професиите, които са с дефицит на пазара на труда.
Ако не се вземат спешни мерки, то скоро ключови сектори в българската икономика се очаква да останат без кадри, изрази
съжаление Васил Велев.
Банкерь
√ Бизнесът ще повишава привлекателността на ключови професии, за да си набави кадри
Асоциация на индустриалния капитал в България разработи модули за насърчаване на заетостта при професии с дефицит
на кадри, които са ключови за развитието на българската икономика. Разписани под формата на инструменти и конкретни
мерки, модулите са разработени за всяка от 16 пилотни професии от браншовете „Машиностроене“, „Електротехника“,
„Транспорт и спедиция“ и „Здравеопазване“, в рамките на изпълнението на проект „Постигане на устойчива заетост
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посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за
развитието на българската икономика сектори“. Те бяха обсъдени днес на кръгла маса на тема „Професии с дефицит на
работна сила – мерки и решения за повишаване на привлекателността“, открита от председателя на Асоциацията Васил
Велев.
„Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила
във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко разработените
модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката на предприятията, на институциите на пазара
на труда и на фирми за управление и подбор на персонал“, заяви председателят на АИКБ по време на кръглата маса. „Ако
не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и много
добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да затворят
врати“, предупреди Велев.
Заместник министърът на труда Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не индикират
като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5,5%, но в страната ни има
професии, при които търсенето на работници и служители е задоволено едва 50 на сто“, заяви още тя. По думите ѝ модулът
ще послужи като база, за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и
предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка.
Economic.bg
√ Работната среда и заплатите са най-важни за работниците
АИКБ призовава за спешни мерки на пазар на труда, в противен случай ключови сектори ще останат без хора
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), въз основа на изследвания в множество предприятия от
различни сектори, изведе факторите, които влияят на привлекателността на една професия. Това са работната среда,
заплатите, непаричните материални стимули, нивото на стрес, престижът, перспективите за развитие, вложените време и
средства за овладяване и поддържане на професията.
Тези фактори са разделени в три групи фактори – основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да
предприемат съответните мерки. Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат:
осигуряването на социални придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални
осигуровки, осигуряване на обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат
считани за ключови, а тяхното прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и
задържането на работа на кадри. Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието,
но дава ясен сигнал към заетите в него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли.
Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма
компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори
до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха
се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието
Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50%, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт,
липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква
сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща
роля при взимането на решение от страна хората, търсещи работа.
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че някои професии са от ключово значение за българската икономика, а
същевременно малко хора кандидатстват за работа по тях. Именно затова работодателската организация предложи
стратегии за справянето с този проблем. Въпросните стратегии включват конкретни инструменти и мерки за повишаване
на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската
икономика сектори.
Става въпрос за 16 професии в секторите „Машиностроене”, „Електротехника”, „Транспорт и спедиция” и
„Здравеопазване”. „Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и
предлагането на работна сила във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме
широко разработените модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката на предприятията,
на институциите на пазара на труда и на фирми за управление и подбор на персонал”, обясни Велев.
Той подчерта, че ако не се предприемат веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със
сравнителни предимства и много добро представяне ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да изчезнат.
Зам.-министърът на труда Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не посочват като
основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5.5%, но в страната ни има професии,
при които търсенето на работници и служители е задоволено едва наполовина“, каза тя.
По думите ѝ идеите на работодателската организация ще послужат като база за разработването на стратегия, чрез която
да се преодолее дисбалансът между търсене и предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени
с квалифицирана работна ръка.
Стратегиите са разработени според спецификата на всеки един от браншовете, като предлагат конкретни идеи и мерки за
въздействие с оглед повишаване на привлекателността и привличане и задържане на кадри за основните в тях професии.
При изготвянето им са взети предвид характера на труда, производствените процеси и изискванията към
квалификационните характеристики.
Според Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) привлекателността на
професиите минава през кариерното развитие, както на децата, така и на техните родители. „Кариерното развитие трябва

4

да започне още от детската градина. А впоследствие в професионалното образование задължително трябва да бъде
въведено дуалното обучение. Децата трябва да имат възможност да се докоснат до компаниите и предприятията в техния
регион. Бизнесът задължително трябва да бъде привлечен в образованието“, коментира Николова.
FrogNews.bg
√ Ключови сектори са без кадри, заяви Васил Велев от АИКБ
С внос на човешки ресурси и с мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване
привлекателността на професиите - така може да се реши проблемът на дефицита на пазара на труда според АИКБ.
Идеите представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на
пресконференция на тема "Професии с дефицит на кадри - мерки и решения за повишаване на привлекателността".
Велев посочи, че България е сравнително развита индустриална страна с индустрия, която дава 24.4% дял в брутната
добавена стойност при среден за Европейския съюз - 19.4%.
Направления като машиностроене, електротехника и електроника, обединени в мехатроника като направление за
интелигентна специализация в стратегията, се развиват много динамично, похвали се шефът на АИКБ. Той добави, че за
миналата година износът е бил за над 13 милиарда лева в сектор мехатроника, а пък 55 милиарда е бил общият износ.
Велев изрази съжаление, че има един дисбаланс на пазара на труда и то в сектори, които имат значителен дял в брутната
добавена стойност и хранят България, българите и бюджета.
От АИКБ поставят като основна цел решаването на проблема с недостига на кадри в дефицитните професии освен чрез
внос на човешки ресурси и чрез мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване на
привлекателността на професиите, които са с дефицит на пазара на труда.
Ако не се вземат спешни мерки, то скоро ключови сектори в българската икономика се очаква да останат без кадри, изрази
съжаление Васил Велев.
Информационна агенция „Блиц“
√ 40 млн. отпуска държавата за работници в дефицитни професии
Допълнителни 40 млн. лева по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат насочени към
работодателите през октомври, за да работят по проекти за квалификация на персонала, без ограничения за бранша. Това
съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на кръгла маса в София.
Тя е организирана от Асоциацията на индустриалния капитал.
„В момента нашата статистика в Бюрата по труда показва, че около 50 процента е запълването на работните места, като
най-голям интерес е в сферата на търсене на електротехници и средно специално образование техници-машиностроене.
Над 1400 са работните места".
Най-остър е недостигът на кадри в машиностроенето, електротехниката, транспорта и медицината.
Investor.bg
√ АИКБ предлага мерки за повишаване привлекателността на ключови професии
Целта е преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила във важни за българската
икономика браншове
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи модули за насърчаване на заетостта при професии с
дефицит на кадри, които са ключови за развитието на българската икономика.
Разписани под формата на инструменти и конкретни мерки, модулите са разработени за всяка от 16 пилотни професии от
браншовете „Машиностроене“, „Електротехника“, „Транспорт и спедиция“ и „Здравеопазване“.
Те бяха обсъдени днес на кръгла маса на тема „Професии с дефицит на работна сила - мерки и решения за повишаване на
привлекателността“, съобщават от организацията.
„Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила
във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко разработените
модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката на предприятията, на институциите на пазара
на труда и на фирми за управление и подбор на персонал“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата
маса.
„Ако не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и
много добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да
затворят врати“, посочи Велев.
Заместник министърът на труда Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не индикират
като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5,5%, но в страната ни има
професии, при които търсенето на работници и служители е задоволено едва 50 на сто“, заяви още тя. По думите ѝ модулът
ще послужи като база за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и
предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка.
Модулите са разработени според спецификата на всеки един от браншовете, като предлагат конкретни идеи и мерки за
въздействие с оглед повишаване на привлекателността и привличане и задържане на кадри за основните в тях професии.
При изготвянето им са взети предвид характера на труда, производствените процеси и изискванията към
квалификационните характеристики.

5

Според Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика, привлекателността на професиите
минава през кариерното развитие както на децата, така и на техните родители. „Кариерното развитие трябва да започне
още от детската градина. А в последствие в професионалното образование задължително трябва да бъде въведено
дуалното обучение. Децата трябва да имат възможност да се докоснат до компаниите и предприятията в техния регион.
Бизнесът задължително трябва да бъде привлечен в образованието“, завърши Десислава Николова.
АИКБ, на основа на изследвания в множество предприятия от пилотните сектори, посочва факторите, които влияят на
привлекателността на една професия. Те са: работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес,
престиж, перспективи, вложени време и средства за овладяване и поддържане на професията. Те са разделени в три групи
фактори - основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да предприемат съответните мерки.
Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат: осигуряването на социални
придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални осигуровки, осигуряване на
обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат считани за ключови, а тяхното
прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и задържането на работа на кадри.
Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието, но дава ясен сигнал към заетите в
него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли.
Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма
компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори
до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха
се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието
Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50 %, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт,
липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква
сериозни разходи и др.
От Асоциация на индустриалния капитал в България препоръчват прилагането на модулите на практика да става след
внимателна оценка на спецификата на всяко отделно предприятието и неговите ресурси, като се изберат оптималните
стратегии, както за конкретното предприятие, така и за съответната професия.
Капитал
√ АИКБ предлага стратегия за преодоляване на недостига на кадри в ключови професии
Наръчникът е предназначен за работодатели и HR специалисти с фокус върху мехатрониката, транспорта и
здравеопазването
Ако сте работодател, който търси и не намира работник на длъжността инженер-конструктор, успешната стратегия за
привличане на кандидати би била фокусът върху предлагането на социални придобивки, добри условия на труд на
работното място и възможности за кариерно развитие. Това е пример за една от общо 16 професии с остър дефицит на
кадри, за които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага наръчник за увеличение на
привлекателността. "Помагалото" включва конкретни стратегии за четири ключови за българската икономика бранша мехатроника, където влизат машиностроене и електротехника, транспорт и спедиция, здравеопазване, всеки с по 4
професии, където гладът за кадри е остър. Аудиторията - работодатели, HR специалисти и трудови посредници.
Наръчникът е част от проект "Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността
на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори",
финансиран от Европейския социален фонд. Директен получател на безвъзмездната финансова помощ от над 2.3 млн. лв.
е АИКБ, но проектът се изпълнява в сътрудничество със синдикати, браншови организации, икономисти. "Основната ни
цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила във важни за
българската икономика браншове и професии", заяви по време на кръгла маса председателят на АИКБ Васил Велев.
Какво представлява
Наръчникът е разпределен в модули за всяка от 16-те професии от четирите бранша, като сред длъжностите са лекар и
медицинска сестра, машинист, заварчик, електротехник. За всяка от тях са установени конкретни фактори, които имат
различна тежест за привлекателността на съответната професия от гледна точка на работника.
Например сред основните фактори за потенциални инженер-конструктори са социалните придобивки, които предлага
фирмата (като ваучери, стол, детски градини), бонуси, размер на заплатата и липсата на удължено работно време. Други
фактори са подходящо оборудваната работна среда, липса на риск за здравето и възможности за израстване в йерархията.
В наръчника експертите предлагат и конкретни комбинации от фактори според финансовите възможности на дадена
фирма.
Защо е нужно
Недостигът на персонал е проблем не само в България, но и в цяла Източна и Западна Европа, където населението
намалява и емигрира, безработицата пада, а разминаването между търсени и предлагани умения на пазара на труда се
изостря.
"Почти няма работодател в България, който да не се оплаква от липса на кадри", отбеляза зам.-министърът на труда
Зорница Русинова по време на кръглата маса. Тя допълни, че по данни на бюрото по труда в страната има професии, при
които търсенето на служители е задоволено едва наполовина. Главният икономист на Института за пазарна икономика
(ИПИ) Десислава Николова отбелязва, че по последни данни над 30% от фирмите в строителството и промишлеността
отлагат планове за разширение на производството, защото нямат хора.
Васил Велев посочва, че индустрията в България създава близо четвърт от брутната добавена стойност в икономиката при
19.4% средно в ЕС. "Ако не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със
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сравнителни предимства и много добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са изправени
пред опасността да затворят врати", предупреждава Велев.
Критиките
Участници в кръглата маса считат, че има още много работа за решаване на проблемите на пазара на труда. Едно
допълнение по отношение на длъжността летец-пилот например е фактът, че няма държавна поръчка за образователното
направление, което отблъсква потенциални кандидати и влошава недостига.
Друг проблем адресира Зорин Йорданов от Националния железничарски синдикат към КТ "Подкрепа" (НСЖ). Той казва,
че доскоро локомотивни машинисти не са се подготвяли никъде в страната, а откритата наскоро в Мездра железопътна
паралелка е отнела "големи усилия".
Бизнесът отправи и критики към управляващите. От думите на част от присъстващите става ясно, че представителите на
властта трябва да се включват по-активно в решаването на проблема с недостига на умения и кадри в страната. От страна
на държавата представител беше Искрен Ангелов от дирекция "Активна политика на пазара на труда" към социалното
ведомство. Той напомни на бизнеса, че държавата и сега предлага помощни мерки, като например безвъзмездни средства
за обучение на текущи служители, с условие да задържат работника 6 месеца на работа. Програмата обаче предизвиква
много малък интерес, става ясно от думите на Ангелов.
Epicenter.bg
√ Васил Велев, АИКБ: Ключови сектори са без кадри
С внос на човешки ресурси и с мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване
привлекателността на професиите - така може да се реши проблемът на дефицита на пазара на труда според АИКБ.
Идеите представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на
пресконференция на тема "Професии с дефицит на кадри - мерки и решения за повишаване на привлекателността".
Велев посочи, че България е сравнително развита индустриална страна с индустрия, която дава 24.4% дял в брутната
добавена стойност при среден за Европейския съюз - 19.4%.
Направления като машиностроене, електротехника и електроника, обединени в мехатроника като направление за
интелигентна специализация в стратегията, се развиват много динамично, похвали се шефът на АИКБ. Той добави, че за
миналата година износът е бил за над 13 милиарда лева в сектор мехатроника, а пък 55 милиарда е бил общият износ.
Велев изрази съжаление, че има един дисбаланс на пазара на труда и то в сектори, които имат значителен дял в брутната
добавена стойност и хранят България, българите и бюджета.
От АИКБ поставят като основна цел решаването на проблема с недостига на кадри в дефицитните професии освен чрез
внос на човешки ресурси и чрез мобилизиране на вътрешните ресурси, като реформа в образованието и повишаване на
привлекателността на професиите, които са с дефицит на пазара на труда.
Ако не се вземат спешни мерки, то скоро ключови сектори в българската икономика се очаква да останат без кадри, изрази
съжаление Васил Велев.
Fakti.bg
√ Васил Велев: По-скъпият природен газ ще се отрази на топлофикациите
Увеличението на цената на природния газ от 1 октомври ще се отрази сериозно на химическата промишленост и
топлофикациите. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за
радио „Дарик“.
Енергийният регулатор подкрепи поскъпването на газа с близо 14 процента.
Васил Велев поясни, че всъщност крайната цена на синьото гориво ще се повиши със 7 процента, защото останалите
компоненти при формирането на цената на суровината не се променят. Васил Велев изрази резерви относно
предложението на ВМРО да се въведе фиксирана надценка за определени продукти.
Категоричен е, че конкуренцията прави цените справедливи: "При фиксирана надценка ще се стигне до дефицит, до черна
борса, до спекула, до сиви практики и няма да се реши проблемът, който се преследва, а именно по-добри цени на основни
продукти, с което да се облекчат бюджетите на най-ниско доходните слоеве на населението".
Според Асоциацията на индустриалния капитал идеята за допълнителна здравна вноска е спорна, защото злоупотребите
в така наречения първи стълб на здравеопазването и няма как те да се ограничат като се въвежда втори стълб.
БНР
√ В. Велев: Влизането на агенти във фирми е нарушение на принципа на правовата държава
Решението агенти на ДАНС на прикритие да влизат във фирмите без знанието на собственика, нарушава принципите на
правовата държава. Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:
"За нас това решение противоречи на някои основни принципи. И сега всеки може да бъде подслушван със специални
разузнавателни средства, но затова трябва да има съдебно решение, тоест съдебен контрол. Докато при тази ситуация –
агенти под прикритие в частни фирми, без знанието на собствениците и мениджмънта, е едно СРС без съдебен контрол и
какво ни гарантира на нас, че на някакви средни равнища няма да се злоупотреби с това, да се открадне по този начин
бизнес, да се получи информация, която да се използва при сделка и така нататък, от конкуренцията", поясни Велев.
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Econ.bg
√ В. Велев: Влизането агенти под прикритие във фирми нарушава принципа на правовата държава
Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев
Решението агенти на ДАНС под прикритие да влизат във фирмите без знанието на собственика, нарушава принципите на
правовата държава.
Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"За нас това решение противоречи на някои основни принципи. И сега всеки може да бъде подслушван със специални
разузнавателни средства, но затова трябва да има съдебно решение, тоест съдебен контрол. Докато при тази ситуация –
агенти под прикритие в частни фирми, без знанието на собствениците и мениджмънта, е едно СРС без съдебен контрол и
какво ни гарантира на нас, че на някакви средни равнища няма да се злоупотреби с това, да се открадне по този начин
бизнес, да се получи информация, която да се използва при сделка и така нататък, от конкуренцията", поясни Велев.
Дневник
√ В. Велев: Влизането на тайни агенти във фирмите без знанието на ръководството руши основни принципи
Решението агенти на ДАНС под прикритие да влизат във фирмите без знанието на собственика, нарушава принципите на
правовата държава. Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев
пред БНР.
"За нас това решение противоречи на някои основни принципи на правовата държава. И сега всеки може да бъде
подслушван със специални разузнавателни средства, но за това трябва да има съдебно решение, тоест съдебен контрол.
Докато при тази ситуация – агенти под прикритие в частни фирми, без знанието на собствениците и мениджмънта, е все
едно прилагане на СРС без съдебен контрол. И какво ни гарантира, че на някакви средни равнища няма да се злоупотреби,
да се открадне по този начин бизнес, или да се получи информация, която да се използва от конкуренцията при сделка и
така нататък", поясни Велев.
С промени в Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, приети от Министерския съвет, е предвидено агенцията да може
да внедрява свои тайни агенти във фирми, ведомства и институции, без да уведомява собствениците и ръководителите.
Те могат да бъдат с най-различни специалности, включително нотариуси, частни съдебни изпълнители, както и лица със
свободни професии. Извадени са само адвокатите от тази възможност, след остро възражение на адвокатурата.

Важни обществено-икономически и политически теми

Капитал
√ Излишъкът в бюджета достига близо 2.7 млрд. лв. към септември
Разходите за инвестиции приближават едва една трета от планираните за годината
Бюджетният излишък достига 2.69 млрд. лв. към края на третото тримесечие, което представлява 2.6% от прогнозирания
за годината брутен вътрешен продукт (БВП). Това сочат предварителните оценки на Министерството на финансите,
публикувани в петък. За сравнение - година по-рано превишението на правителствените приходи над разходи беше 2.42
млрд. лв. По план тази година трябва да завърши на дефицит от 1% от БВП, но по-рано през септември финансовият
министър Владислав Горанов отбеляза, че очаква годината да завърши с излишък или балансирано салдо.
Успоредно с предварителните оценки за деветмесечието ведомството публикува и подробни данни за бюджета към
август. Те показват, че инвестиционните разходи на правителството достигат близо 1.9 млрд. лв. от началото на годината,
което е 30.8% от планираните за годината 6.1 млрд. лв.
Помощи и данъци
Според предварителните оценки на Министерството на финансите постъпленията към бюджета нарастват с 11.7% към
септември спрямо същия период на 2017 г. до 29.2 млрд. лв. Увеличение има от страна както на приходите, така и от
помощите. Подробни данни все още няма, но, съдейки по предходни месеци, големият двигател са растящите данъчни
постъпления. При помощите увеличението спрямо миналата година е с 282 млн. лв., посочват от ведомството.
От друга страна, ръст има и при разходите – годишният темп тук също е 11.7%, а сумата достига 26.5 млрд. лв. към
септември. "Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на
здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и
увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение
на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на възнагражденията на
педагогическия персонал в системата на средното образование, и други, докато по сметките за средства от ЕС нарастват
основно капиталовите разходи", пишат от министерството.
Подробният преглед към август

8

Разбивката на държавните финанси към август показва увеличение на постъпленията към бюджета с 11.6%, като 8.3 пр.п.
се дължат на данъчните приходи. Еврофондовете също нарастват значително – с годишен темп 29.5% до близо 1.3 млрд.
лв., като приносът им към общото повишение е 1.3 пр.п.
Успоредно с това ръст отбелязват и разходите – 11.3% към август спрямо същия период на 2017 г. Тук почти равен принос
имат капиталовите разходи и социалните плащания – съответно 3.3 и 3.1 пр.п., докато персоналът добавя още 2.8 пункта
със сума от 5.6 млрд. лв.
Така бюджетният излишък към края на осмия месец достига 2.39 млрд. лв. при 2.15 година по-рано. Голямото превишение
на приходите над разходите идва основно от изоставането на инвестиционните разходи от плана за годината. Макар че
през 2018 г. изпълнението се движи по-бързо от предходната, капиталовите разплащания остават на ниво едва 30.8% от
отчетите. Вероятно обаче през следващите месеци излишъкът ще започне да се топи – през ноември и декември
традиционно разходите на правителството са значително по-високи.
√ България вече има програма за намаляване на фините прахови частици във въздуха
Проектът на Световната банка предлага мерки за ограничаване на емисиите от битово отопление и автомобили
Конкретни мерки, които да намалят емисиите на фини прахови частици, предлага Световната банка в проект на
Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018 - 2024 г. Документът е насочен към основните
източници на замърсяване, каквито са битовото отопление и автомобилите, а за реални действия ще са нужни и
законодателни промени.
Програмата е разработена по споразумение с Министерството на околната среда и водите във връзка с течащата срещу
България процедура в съда на ЕС за неспазване на нормите за качество на въздуха. Това се отнася до 28 общини,
включително София, където нормите за фини прахови частици (ФПЧ) се превишават по-често от допустимото.
Дърва и въглища
Основният източник на ФПЧ във всички общини е битовото отопление с използването на неефективни печки и котли на
твърдо гориво, на което се дължат най-малко 85% от емисиите, се посочва в доклада на СБ. Около 54% от хората се
отопляват на дърва или въглища. Проблемът идва от това, че се горят влажни дърва или въглища с високо съдържание на
пепел и ниска калоричност, което увеличава вредните емисии. В същото време повечето използвани уреди са по-стари
печки и котли, които не са проектирани да са енергийно ефективни.
В тази връзка експертите на банката предлагат България да въведе по-рано европейския регламент, който определя построги стандарти за проектиране на отоплителни уреди, така че той да влезе в сила от началото на 2020 г. Успоредно с това
в общините с високи замърсявания трябва да започне и задължително поетапно извеждане от употреба на старите
отоплителни уреди. За целта обаче местните власти ще трябва да определят възможни алтернативи за отопление като
свързване към газопреносна мрежа или централно парно или подмяна на печките с такива, които отговарят на стандартите
за екодизайн. Те трябва да предвидят и финансова подкрепа за икономически уязвимите групи.
Другите мерки, които СБ предлага, са да се въведат стандарти за качество на въглищата за битово отопление, така че да се
сложи таван на допустимото съдържание на сяра и пепел. Според експертите трябва да се забрани и продажбата на дърва
на тегло, която стимулира предлагането на влажни дърва. Периодът, когато могат да се секат дърва за огрев, също трябва
да бъде ограничен, така че да има време дървесината да изсъхне, преди да се гори.
Оценките на СБ показват, че изпълнението на мерките за битовото отопление в 28-те общини ще струва между 39 и 47
млн. лв. на година до 2024 г.
Стари дизели
Две мерки са предвидени и за справяне с другия основен замърсител с ФПЧ - транспорта Това засяга главно старите
дизелови автомобили, при които няма контрол върху пределно допустимите норми на емисии и които са значителен дял
от общия брой коли, предимно сред хората с ниски доходи. Друга причина за замърсяванията е, че се отстраняват
катализаторите и филтрите за твърди частици на по-модерните дизелови автомобили.
Експертите на СБ предлагат да се подобри качеството на техническите прегледи както при първоначална регистрация на
автомобил, така и на годишните прегледи, както и да има санкции за собствениците, които нямат филтри. Препоръчва се
също и въвеждане на зони с ниски емисии в най-урбанизираните градове като София и Пловдив, който да ограничи
влизането на стари коли (преди Euro 1) в центъра.
Investor.bg
√ Борисов: Сътрудничеството със САЩ има важно място в българската външна политика
Привличането на американски инвестиции в информационните технологии, машиностроенето, електротехниката
и инвестициите е приоритет на правителството
Препотвърждаваме стратегическото партньорство между България и САЩ. Двете страни споделят общи ценности и
интереси и имат ангажимент към опазването на мира и международния ред. Сътрудничеството със САЩ заема важно
място във външната политика на страната ни както в двустранен, така и в многостранен план. Това заяви българският
министър-председател Бойко Борисов по време на среща с държавния секретар на САЩ Марк Помпейо в Ню Йорк, цитиран
от правителствената пресслужба.
Премиерът Борисов подчерта, че САЩ и България имат установени отлични отношения в областта на сигурността и
отбраната както в двустранен план, така и в рамките на НАТО. „България оценява постоянната подкрепа, която
правителството на САЩ оказва за модернизирането на българските въоръжени сили и постигането на по-голяма
оперативна съвместимост.
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Убеден съм, че засилените съвместни учения и тренировки, които се провеждат на територията на съвместните българоамерикански съоръжения, допринасят изключително много за повишаване на оперативната съвместимост на българските
въоръжени сили с тази на въоръжените сили на останалите страни-членки на НАТО“, каза още Бойко Борисов. В тази връзка
българският премиер оцени високо решителните действия, предприети от страна на САЩ чрез Инициативата за
гарантиране на сигурността на европейските съюзници (ERI) и операцията „Атлантическа решителност“.
По време на разговора българският министър-председател посочи, че потвърждавайки поетите ангажименти в рамките на
НАТО, в началото на година правителството одобри национален план за постепенно повишаване на разходите за отбрана
до 2 % от БВП до 2024 г. „Подготвени са актуализирани проекти за инвестиционен разход за нови бойни бронирани машини
за Сухопътни войски, нов тип боен самолет за Военновъздушните сили и два многофункционални модулни патрулни
кораба за Военноморските сили“, допълни още премиерът Борисов.
Министър-председателят Бойко Борисов и американският държавен секретар Марк Помпейо бяха единодушни, че
взаимодействието между българските и американските правоохранителни органи е последователно и практически
ориентирано. В разговора беше отбелязано, че службите на двете страни си сътрудничат ефективно в борбата срещу
организираната престъпност, тероризма, трафика на хора и наркотици, киберсигурността, корупцията и др.
По време на срещата беше изтъкнато и задълбоченото двустранно търговско-икономическо сътрудничество. Министърпредседателят Бойко Борисов отбеляза, че привличането на американски инвестиции е сред основните приоритети в
усилията на българското правителство, като акцентира върху секторите информационни технологии, машиностроене,
електротехника и електроника.
В разговора българският премиер заяви, че поддържането на финансова дисциплина, благоприятен данъчен климат,
квалифицираната работна ръка и прилагането на нужните законодателни мерки правят страната ни все по-желано място
за бизнес и инвестиции.
В рамките на срещата българският министър-председател запозна американския държавен секретар с хода на
изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция, както и с модернизацията и разширението
на съществуващата газопреносна мрежа у нас. Борисов подчерта и увеличаването на капацитета на газовото хранилище в
Чирен, както и процесите по търсенето и проучването на природен газ в българската акватория на Черно море.
„България и САЩ имат възможности да разширят допълнително активното си партньорство в областта на енергетиката
както на институционално, така и на фирмено ниво. Страната ни би оценила високо подкрепата на САЩ за реализацията
на газовия разпределителен център на територията на България, който би разширил енергийната диверсификация на
България и би помогнал за изграждането на конкурентен и либерализиран газов пазар в Европа”, посочи премиерът
Борисов.
√ Нужно ли е опростяване на фискалните правила?
Не е достатъчно силен фискалният мониторинг, за да гарантира, че фискалната политика е стабилизираща и
устойчива, пише Петя Георгиева от ИПИ
Фискалните правила са обект на обсъждане и полемика още от създаването им в рамките на Пакта за стабилност и растеж
(ПСР) в ЕС[1]. Замислени като ограничения върху фискалната политика с цел гарантиране на дисциплина и справяне с
макроикономическите дисбаланси, те се увеличават на брой и се усложняват с ревизирането на Пакта[2].
Появата на нови правила, на изключения при спазването им, както и на неясноти при изчисляването им и при налагането
на санкции оприличават системата за фискално управление и мониторинг на истински лабиринт, разбираем единствено
за шепа евро-чиновници. Дори и издаването всяка година на наръчник, който да разяснява практическото приложение на
ПСР, е недостатъчно и допълнително обърква, пише в анализа на Петя Георгиева от екипа на Института за пазарна
икономика.
Осъзнавайки факта, че усложняването на правилата не е в полза на ефективното фискално управление, Европейският
парламент проучва възможностите за тяхното опростяване в един от последните си аналитични материали.
В него се оценява[3] системата от фискални правила от гледна точка на тяхната прозрачност, простота, гъвкавост,
адекватност, приложимост, консистентност и ефикасност, след което се прави предложение за три възможни варианта за
опростяване на правилата, които едновременно с това да засилят прозрачността и приложимостта им:
1. Първият вариант замества структурния баланс и целите за конвергенция на дълга с цел за стабилизиращ (или
намаляващ) дълга първичен баланс[4], като се запазва разходното правило. Изключенията от правилата ще са добре
дефинирани и няма да са обект на субективна преценка от страна на Комисията.
2. Вторият вариант обединява всички налични в момента правила в едно оперативно ограничение за дълга, като се поставя
лимит върху „дискреционния бюджетен дефицит” (ако използваме терминологията на автора, която не е общоприетата
фискална терминология).
Под „дискреционен” в материала се разбира разликата между неданъчните приходи и т.нар. незадължителни разходи на
държавата (последните са дискреционните разходи, т.е. тези, които се правят по усмотрение на правителството).
Според автора на изследването такова правило носи редица предимства, освен простотата. То премахва оценките на
структурния баланс, отклонението от потенциалния БВП и фискалните еластичности. Също така то осигурява директен,
реален контрол и отчетност на властите по отношение на оперативната цел.
3.Третият вариант се състои от „пазарен” подход, при който всяка страна – членка може да приеме свои собствени
фискални правила или да разчита на дискреционна фискална политика. Този автономен режим всъщност повтаря найстарите национални фискални рамки.
Представените варианти не представляват особено опростяване на системата от правила и не изглежда да засягат
съществения проблем за липса на фискални/управленски умения от една страна и ефективен контрол върху фискалните
власти от друга.

10

Ако трябва да припомним набързо, фискалните правила у нас в момента могат да се групират в три вида - (1) балансови,
свързани с ограничения върху структурния дефицит, общия дефицит на касова основа и баланса на сектор „Държавно
управление”; (2) дългови, свързани с ограничения върху размера на държавния дълг и (3) разходни, свързани с растежа на
разходите (т.нар. разходно правило), както и с размера на правителството (дела на общите публични разходи в БВП).
Част от тези правила са чисто национални – съществуването им не произхожда от изискванията на Директива 2011/85, а
друга част са свързани с местното правителство, чието наличие, макар и донякъде разбираемо, също не влиза в
изискванията на ЕС за фискалната рамка.
Съгласно директивата (и съответно Закона за публичните финанси), фискалните правила следва да отговарят на редица
изисквания, за да са оперативни и полезни. Те трябва да имат числови стойности, да са заложени в конституция или закон
и неспазването им да води до санкции.
На пръв поглед тези изисквания в България са спазени, но при задълбочен анализ може да се види, че всъщност
фискалните правила в България по-скоро съществуват на хартия, отколкото да работят в действителност.
Техните недостатъци могат да се търсят както в сложността им и техническите трудности при изчисляването им, така и в
неразбирането защо трябва да се спазват. Един от много съществените проблеми на фискалното управление, обаче, е
недостатъчно силният фискален мониторинг, който да гарантира, че фискалната политика е стабилизираща и устойчива.
Прегледът на националните бюджетни документи (по-специално тригодишните бюджетни прогнози и отчетите към
държавния бюджет за годината) сочи, че правилата не се спазват нито в прогнозите, нито при изпълнението. Това навежда
на мисълта, че поне в случая на България на тях не се гледа като на императив, което пък ги прави всичко друго, но не и
работещ инструмент и рамка на фискалната политика.
Ако трябва да обобщим, опростяването на фискалните правила е добра идея.
Прекалено сложната система на фискално управление и мониторинг не е в полза за никого. Вариантите за опростяване са
наистина много, като: (1) най-напред е добре да се намали броят им, като се запази целта за спазване на фискалната
дисциплина и ограничаване на задлъжнялостта на държавата; (2) спокойно могат да се преразгледат националните
фискални правила, които не носят добавена стойност, например правилата за баланс на касова основа (ако се премине,
разбира се, и към редовна, паралелна отчетност на начислена основа), както и част от правилата за местните бюджети[5];
(4) техническите детайли, особено що се отнася до изчисляването на разходното правило и структурния баланс, могат да
се опростят в значителна степен, като целта е не само Европейската комисия и няколко тесни специалисти в една държава
да могат да ги изчисляват и проверяват, а и други заинтересовани страни.
По-важно е обаче да се разясни на вземащите решения какъв е смисълът на правилата и защо спазването им е
задължително. И да се гарантира, че ще има кой да наблюдава и контролира изчисленията, и кой да търси реална
отговорност при неспазването им.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[1] Пактът за стабилност и растеж представлява набор от правила, целящи да гарантират стабилни публични
финанси на страните в ЕС и координацията между тях в тази сфера.
[2] От създаването си през 1997 г. Пактът е ревизиран няколко пъти, най-вече в посока засилване на фискалната
дисциплина и координация. Повече информация за еволюцията на ПСР може да се види тук.
[3] Съгласно всички тези критерии авторът на материала оценява, че най-големият недостатък на системата на
фискални правила в момента е нейната сложност.
[4] Т.нар. първичен баланс представлява разликата между приходите и разходите по бюджета, без разходите за лихви
по обслужването на публичния дълг. Този показател е ключов от гледна точна на устойчивостта на публичния дълг,
тъй като показва доколко бюджетът е способен да осигури без трудност обслужването на дълга (без главницата).
[5] Фискалният съвет наблюдава спазването само на фискалните правила на национално ниво съгласно Закона за
фискален съвет и автоматични корективни механизми. Това означава, че липсва реален механизъм за проследяване
на спазването на фискалните правила в общините.
В. Монитор
√ С есента домати и чушки поскъпват по пазарите
Доматите от внос поскъпнаха тази седмица със 5,0 на сто и се продават по 1,68 лева за килограм. Оранжерийните
краставици се търгуват по 1,30 лева. Картофите поевтиняват с 3,2 на сто до 0,60 лева за килограм на едро. Цената на
зелените чушки се повишава с 10,4 на сто до 1,38 лева. Червените чушки поскъпват с 13,1 на сто до 1,64 лева за килограм.
Корнишоните се продават по 1,36 лева/кг.
Ябълките поскъпват с 2,8 на сто и се продават по 1,10 лв./кг. Гроздето поскъпва с 10 на сто до 1,65 лева за килограм.
Прасковите от внос се продават по 1,72 лева за килограм.
Кравето сирене поскъпва с 0,3 на сто и се търгува по 5,88 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 9,88 лв./кг, а олиото
поскъпва с 2,2 на сто до 2,02 лева за литър. Каймата поевтинява с 0,8 на сто и се търгува по 4,71 лева за килограм. Пакетче
краве масло от 125 грама се търгува за 2,33 лева. Пилешкото замразено месо се продава по 3,97 лева за килограм на едро
в края на седмицата. Захарта поскъпва с 1,9 на сто и се търгува по 1,08 лв./кг, а брашното тип "500" се продава по 0,80 лева.
Яйцата се продават по 0,20 лева за брой.
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се покачи тази седмица с 1,74
процента до 1,404 пункта, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. Базовото ниво
на индекса - 1,000, е от 2005 година. В края на септември 2017 година ИТЦ беше на ниво с 4,71 на сто по-ниско - 1,341
пункта.
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БНР
√ Днес е крайният срок за коригиращите данъчни декларации
Срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации изтича днес, припомнят от Националната агенция за приходите.
Всеки, който има някакъв пропуск при подаването на годишната си данъчна декларация за доходите от миналата година,
може да го поправи до края на деня без никакви санкции.
Земеделските производители най-активно подават коригиращи данъчни декларации, съобщи в предаването "Преди
всички" говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. Според него, основната причина затова
масовото подаване на коригиращи декларации от земеделските производители е "незнанието":
"Ние започнахме една информационно-образователна кампания към тези хора, така че да се знае, че оттук нататък не само
доходите субсидии, които получават от фонд "Земеделие", но и доходите от селскостопанска продукция ще бъдат
декларирани, облагани съгласно закона".
√ Над 90 на сто от участвалите в референдума са гласували "за" смяна на името на Македония
Зоран Заев: Гласувалите на референдума дадоха ясен сигнал, че пътят на Македония е към НАТО и ЕС
Очаква се днес Държавната изборна комисия в Македония да обяви първите официални резултати от проведения
консултативен референдум за бъдещето на евроатлантическата интеграция на страната и на договора с Гърция, с който се
прави опит за намиране на дългогодишния спор за името.
Последните данни на изборната комисия от обработени 97 на сто от получените протоколи от местата за гласуване
показват, че положителен отговор на референдума са дали 91,37%. Против са гласували 5,64 % , а отчетената активност на
участие е 36,87 на сто.
След обявяването на резултатите премиерът Зоран Заев коментира, че няма намерение да подава оставка, тъй като според
него референдумът е успешен и жителите на страната са заявили ясно, че Македония трябва да одобри договора с Гърция
и да бъде член на Европейския съюз и НАТО, каза още Зоран Заев. Той поиска депутатите от опозицията да подходят
отговорно при предстоящото гласуване в парламента, а ако те бойкотират този дебат, не е изключено провеждането на
предсрочни избори, коментира министър-председателят.
На свой ред лидерът на ВМРО– ДМНЕ Християн Мицкоски коментира, че референдумът се е провалил, но уточни, че хората
в Македония са за членство в Европейския съюз, но без договор с Гърция. Победа на референдума по думите им
отбелязаха и представителите на движението "Бойкотирам", които се събраха на митинг пред сградата на македонския
парламент.
Съвсем скоро се очаква да е ясно ще се постигне ли необходимото парламентарно мнозинство, за да бъде ратифициран
договора с Гърция. Медиите в западната ни съседка отбелязват, че Зоран Заев вече е разговарял по телефона в гръцкия си
колега Алексис Ципрас, който го е похвалил за смелостта да проведе референдума.
След референдума еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан призова политическите лидери в Македония за
отговорно поведение и единство в интерес на страната. Такава препоръка дойде и от генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг, който добавя още, че вратите на Алианса остават отворени за Македония.
В. Дума
√ Бизнес климатът у нас се влошава
Липсата на кадри и несигурната икономическа среда притесняват предприемачите
През септември общият показател на бизнес климата намалява с 1.5 пункта в сравнение с август, което се дължи на
строителството и сектора на услугите, съобщи НСИ. Показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 5.8
пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието
на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Същевременно мненията им относно строителната активност
през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни. Недостигът на
работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните проблеми за развитието на
дейността.
Бизнес климатът в търговията на дребно остава приблизително на нивото си от август. Оценките на търговците на дребно
за обема на продажбите през последните три месеца са благоприятни като и в прогнозите им за следващите три месеца
се отчита известно подобрение. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с
конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. Относно продажните цени
търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.
Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 1.7 пункта главно поради изместване на оценките на мениджърите за
настоящото бизнес състояние на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Мненията им за настоящото
търсене на услуги са по-резервирани, като и очакванията за следващите три месеца се влошават. Най-сериозните
затруднения за дейността остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец
се отчита засилване на негативното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени в сектора на
услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва нивото си от предходния месец. Промишлените
предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна. Според тях обаче осигуреността на
производството с поръчки е намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през
следващите три месеца.

12

Dnevnik.bg
√ С новата здравна вноска щяло да се плаща 2.5 пъти по-малко, отколкото "под масата"
Чрез новата здравна вноска ще се плащат 860 млн. лв. на година, което е два пъти и половина по-малко, отколкото досега
се плаща "под масата". Това коментира здравният министър Кирил Ананиев в ефира на Би Ти Ви.
"В момента българинът плаща над 3.5 млн. лв., като половината от тях са легитимни. Те са свързани с финансиране на
дейности, които не са включени в основния пакет, който финансира държавата. Чрез новия модел 864 млн. лв. ще влязат
легално в системата, с които ще се помогне за модернизацията", каза той.
По отношение на клиничните пътеки министърът добави, че в момента над 84% от клиничните пътеки са до 700 лв. По
думите му новата такса от 12 лв. ще бъде в сметка със спестовен характер, която ще може да се използва както за нуждите
на пациента, така за неговите близки. Той не уточни как точно ще стане това, защото е предвидено за по-късен етап на
реформата. Ананиев беше категоричен, че нито пенсионерите, нито внуците им, нито социално слабите ще плащат
вноската. По този начин отговори задочно на обвиненията на опозицията за "геноцид" и искан вот на недоверие.
"Предвиждаме качествен нов интегриран контрол – финансов и медицински. Предвиждаме създаваме на специален орган
за контрол към министъра, членовете ще се избират от Министерския съвет. В закона ще бъдат записани функциите на
тази комисия", каза той. Според него конкуренцията вътре в системата ще доведе до по-ефективно разходване на
средствата. "Ще водим дебата, докато не получи голяма подкрепа, за мен изборите не са критерий за реформата", съобщи
министърът.
Дарик
√ БАБХ: Туристическият сезон на морето завърши без нито един масов хранителен инцидент
Храни без идентификационна маркировка за произход и годност – това е едно от най-честите нарушения този летен сезон,
което от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) са отчели. Над половин тон храни са били унищожени
заради подобни нарушения. Шест обекта са били временно затворени, съобщават още от БАБХ.
Близо 5000 извънредни проверки са извършили от Агенцията за безопасност на храните през изминалия летен сезон. В
рамките на тези инспекции пък са издадени 450 предписания и са написани 80 акта.
Най-честите причини за административните наказания пък са ставали липсата на съответната информация за произхода и
срока на годност на хранителните продукти, несъответствието между разрешително и реална дейност, неправилното
съхранение на храната и лошата хигиена в обектите.
Сред иззетите от пазара стоки са и 12 килограма живи миди без етикет и документи, както и 71 килограма готова за
консумация продукция. Все пак масов хранителен инцидент през това лято не е засечен, отчитат от българската агенция за
безопасност на храните.
БНТ
√ Кюстендил беше определен за най-добра туристическа дестинация
България става все по-популярна туристическа дестинация. За първите 8 месеца на 2018 страната ни са посетили близо 7
милиона чуждестранни туристи, което е около 6% ръст спрямо миналата година. Това каза заместник-министърът на
туризма Ирена Георгиева. Туристите в столицата също се увеличават, София се посещава годишно от близо милион и
половина туристи. Тази вечер на първите български туристически награди, международно жури оцени най-добрите в
туристическия бранш у нас. Призът за най-добра туристическа дестинация получи град Кюстендил. Наградите за найкачествени хотели бяха раздадени в 4 категории.
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма: Това, което ние като Министерство правим, е да налагаме образа на
България като една сигурна, гостоприемна дестинация, която може да предложи освен масов туризъм - такъв, с какъвто
сме известни - морски и зимен и специализирани форми на туризма. Това е, което развиваме, за да можем да направим
България дестинация на четири сезона.
√ В Министерството на отбраната отварят офертите за нов изтребител
В Министерството на отбраната ще бъдат отворени постъпилите оферти за придобиване на нов тип боен самолет за
Българската армия.
Проектът за покупката е на стойност 1.8 млрд. лева с ДДС, платими за няколко години. Амбицията на военното
министерство е договорът за сделката да бъде подписан до края на годината.
12 оферти за новопроизведени или втора ръка изтребители поиска Министерството на отбраната от седем държави.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
География на напрежението - Македония, Сърбия, Косово. Говорят експертите
Въпроси за сигурността - коментар на Светлозар Лазаров
След най-големия пробив във „Фейсбук" - как да пазим личните си данни?
Внимание: лошо време - прогнози на метеоролозите
Сара, математиката и световният успех
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Истории от архива - най-слушаната песен през октомври 70-та
БТВ, "Тази сутрин"
Министър Кирил Ананиев за реформата в здравното осигуряване;
На живо от Скопие: Как гласуваха македонците за новото име на държавата си? Коментар на журналиста - Любчо
Нешков;
Бившият финансов министър Муравей Радев за отпадането на плоския данък и идеята за социална кошница с таван
на цените;
В рубриката „Чети етикета" - Къде парното ще бъде най-скъпо след поредния скок в цената на природния газ?
БСП с пореден вот на недоверие към кабинета. С какви мотиви социалистите ще искат оставка - коментар на Михаил
Миков;
Кой е поредният участник, отпаднал от „Фермата"?
Нова телевизия, „Здравей, България"
След като 8-годишно дете и възрастна жена бяха превърнати в "мулета" за пари от телефонни измами, за
хладнокръвната изобретателност на измамниците, схемите и жертвите говори МВР и още от акцентите в предаването:
На живо: Защо майка от град Мизия носи парализираната си дъщеря на гръб? Репортерите на NOVA проверяват
докъде стигнаха ремонтите след последното наводнение.
4 години след взрива в Горни Лом, при който загинаха 15 души- ще започне ли извозването на опасните боеприпаси
от завода "Миджур"?
Кои професии са най-засегнати от смяната на времето? Срещаме ви с тези, които работят, докато останалите спят.
На живо от Гърция: Каква е равносметката след опустошителния циклон?
И от Македония: Провали ли се референдумът за бъдещето на страната?
Какво не трябва да публикуваме в интернет? 2.5 млн български потребители на Facebook бяха засегнати от найсериозния пробив в социалната мрежа.
В "Пълен абсурд": Защо няколкостотин деца са заплашени да попаднат под гумите на изнервени водачи всеки ден?
Разказва Румен Бахов.
Режисьорът Стефан Командарев за новия си филм, българското кино по света и участието ни в борбата за "Оскарите".
√ Предстоящи събития в страната за 01 октомври
София.
От 10.00 часа в Аулата на Софийския университет ще бъде официално открита академичната учебна година на найстарото висше училище в България, което през 2018 отбелязва 130 години от своето основаване. Гости на
официалното откриване ще бъдат вицепрезидентът на Илияна Йотова и заместник министър-председателят Томислав
Дончев. В началото на тържествената церемония, от 09.55 часа, ректорът проф. дфн Анастас Герджиков, членовете на
Академичния съвет на Софийския университет и вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесат цветя пред
паметниците на Евлоги и Христо Георгиеви.
От 11.00 часа с тържествена церемония Академията на МВР ще отбележи началото на учебната 2018/2019 година. На
празника ще присъстват министър Младен Маринов, политическото и професионално ръководство на
министерството, директори на главни и административни дирекции.
От 11.30 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще открие „Детско полицейско управление" в 120
ОУ „Г. С. Раковски" в ж. к. „Лозенец" в столицата.
В Министерството на отбраната ще бъдат отворени постъпилите оферти за придобиване на нов тип боен самолет.
От 10.00 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел София ще се проведе конференция „Бъдещето на икономическия и
паричен съюз". В нея участие ще вземат председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, председателят на Сдружение
„Граждани за европейско развитие на България" и кмет на София Йорданка Фандъкова, старши изследователят към
„Вилфрид Мартенс" център Еоин Дреа и ръководителят на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер" в София Торстен
Гайслер.
От 10.00 часа комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще изнесе лекция във Военна академия
„Г.С.Раковски", посветена на киберсигурността в ЕС. Тя ще представи подробно пакета от мерки за подобряване на
кибер защитата на ЕС, предложен от Европейската комисия, и отделните измерения от политиката за киберсигурност.
От 10.00 часа в аула „Максима" ще започне тържеството по случай откриването на 98-ата академична учебна година
в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
От 10.00 часа в зала 1 на Столична община (град София, ул. „Московска" 33) ще се проведе пресконференция, с която
ще бъде поставено началото на информационна и профилактична кампания за борба с рака на гърдата, организирана
от Първа САГБАЛ „Света София". В пресконференцията ще участват г-н Дончо Барбалов, заместник-кмет по
направление „Финанси и стопанска дейност" и временно изпълняващ длъжността заместник-кмет по направление
„Столично общинско здравеопазване", д-р Гергана Коларова, изпълнителен директор на Първа САГБАЛ „Света
София", д-р Стефан Константинов, изпълнителен директор на Университетска специализирана болница за активно
лечение по онкология и други представители на партньорите на кампанията.
От 11.00 часа в зала 11 на Националния дворец на културата - кино „Люмиер" омбудсманът Мая Манолова ще
присъства на тържественото честване на Международния ден на възрастните хора.
От 11.00 часа във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще бъде открита новата академична 2018/2019
учебна година. Церемонията ще се състои в 501 зала на университета.
От 11.00 часа в ресторант „LAVANDA" Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти организира публична
дискусия на тема „Насърчаване на чуждестранни инвестиции в българската филмова индустрия".
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От 11.15 часа в Заседателна зала 1 в Ректората ректорът проф. Анастас Герджиков и ръководството на Студентския
съвет ще направят изявления за медиите във връзка с настанителната кампания в общежитията на Софийския
университет.
От 14.00 часа кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще се срещне с официалната делегация от
Правителството на Москва, която ще участва в Дните на Москва в София (1 - 2 октомври 2018 г.).
17.00 часа в „Галерия „УниАрт" ще бъде открита експозиция „Деструктивният позитивизъм на Милош Гавазов" по
повод 110 години от рождението на художника Милош Гавазов.
От 20.00 часа с премиерата на българския филм „Пътят на Сантяго: Пътешествие на духа" на Пламен Симеонов в Дома
на киното ще бъде открито шестото издание на фестивала за документално кино Sofia Biting Docs.
От 20.00 часа в Софийската опера и балет ще се състои концерт на българския оркестър с участие на московския
пианист Кирил Рихтер и солисти на Болшой театър. Събитието е част от програмата на Дните на културата на Москва
в България.
От 22.00 часа в Клуба на актьора в Младежки театър „Николай Бинев" ще се състои концерт на Harlem Jazz. Събитието
е част от програмата на театралния фестивал „Панаир на младите - SITE-SPECIFIC Theatre" 2018.

***
к. к. Албена.
- От 13.30 часа в зала „Сий" на хотел „Парадайс блу" ще се проведе закриващо публично събитие по проект на
Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ) „Подобряване капацитета на общинските служители за
предоставяне на качествени услуги" по процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в
администрацията". Събитието ще се проведе в рамките на 13-ата Годишна среща на местните власти, организирана
от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).
***
Бургас.
- От 10.00 часа кметът на Бургас Димитър Николов ще се срещне със световната оперна прима и почетен гражданин на
Бургас Райна Кабаиванска. Срещата ще се състои в заседателната зала на Общината по повод Международния ден на
музиката.
От 10.00 часа в аулата на Бургаския свободен университет ще бъде открита академичната 2018/19 година.
От 19.00 часа в залата на Държавна опера - Бургас Райна Кабаиванска ще представи Галаконцерт на лауреатите на
своя XVIII Международен майсторски клас в Нов български университет и стипендиантите на фонд „Райна
Кабаиванска" за 2018 година.
От 19.00 часа ще бъде открита новата учебна година на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас.
***
Варна.
От 10.00 часа ген. Константин Попов, председател на Комисията и народните представители от Комисията ще открият
новата учебна година във Висшето военоморско училище „Н. Й. Вапцаров" на ул. „Васил Друмчев" №63.
От 10.00 часа официално ще бъде открита академичната учебната 2018/2019 година във Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър".
От 11.00 часа Комисията по отбрана към 44-тото Народното събрание ще проведе изнесено заседание в
Командването на Военоморските сили на ул. „Преслав" №16.
От 13.00 часа в централата на ГС на БСП на ул. „Македония" 33 народният представител от ПГ „БСП за България" Иван
Иванов ще приема граждани.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа пред паметника на светите равноапостоли братята Кирил и Методий ще се състои тържествената
церемония за откриването на новата академична година във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий". Гост на събитието ще бъде министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
***
Враца.
От 13.30 часа в ОУ „Васил Левски" ще бъде открита новата учебна година по програмата „Детско полицейско
управление".
***
Горна Оряховица.
От 09.30 часа в Зала 1 на Общината ще се състои преглед на самодейните състави при клубовете на пенсионера от
община Горна Оряховица по повод Международния ден на възрастните хора.
От 17.30 часа на стадион „Локомотив" ще се проведе среща от Втора лига между футболните отбори на ОФК
„Локомотив" гр. Горна Оряховица и ФК „Струмска слава" гр. Радомир.
***
Етрополе.
От 10.30 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще посети Дома за стари хора в община
Етрополе. Поводът за посещението е честването на Международния ден на възрастните хора, който традиционно се
отбелязва на тази дата.
***
Пазарджик.
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От 08.30 до 16.30 часа Териториалното поделение на НОИ - Пазарджик ще отбележи Международния ден на
възрастните хора с Ден на отворени врати.

***
Плевен.
От 10.30 часа в Регионалниа пресклуб на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия трети
пешеходен поход Плевен - Тотлебен. За възможностите да се включат желаещите ентусиасти от Плевен ще говорят
Радостин Ангелов от фирмата, която подкрепя начинанието, и кметът на село Тотбелен Емил Гашев - инициатор за
проявата. Походът е планиран за 6 октомври.
***
Пловдив.
Общинските съветници от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани. Даниела Дженева, от 17:00 до 18:00 часа
в офиса на ГЕРБ в район „Южен", ул. „Академик Петър Динеков" № 1А. Атанас Узунов, от 17:30 до 19:00 часа в офиса
на ГЕРБ в район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" №1А. Александър Радев, от 17:30 до 19:00 часа в офиса на
ГЕРБ в район „Централен" на ул. „Прага" № 2. Спартак Николов, от 17:00 до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район
„Източен" на ул. „Коста Паница" №5. Вихър Захов, от 17:00 до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул.
„Коста Паница" № 5. Вера Тоскова, от 16:00 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" - в ж. к. „Тракия", бл.91.
Ели Гатева, от 16:00 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" - в ж. к. „Тракия", бл.91.
Народните представители от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани от избирателния си район. Менда
Стоянова от 16.00 в централния офис на ГЕРБ-Пловдив на бул. „Марица" 91. Димитър Лазаров от 16.30 часа в
партийния офис на ГЕРБ на улица „Прага" 2. Инж. Атанас Ташков от 16.00 часа в партийния офис на ул. „Стефан
Стамболов" № 21. Спас Гърневски от 16.00 в офиса на ГЕРБ на ул. „Коста Паница" № 5.
От 09.30 часа в „Бизнес зала-1" на Гранд хотел Пловдив ще се проведе пресконференция преди началото на
Национална консултативна среща за новата Национална стратегия за детето. Официалното откриване на срещата ще
се проведе от 10.30 часа в зала „Москва" на Гранд хотел Пловдив.
От 18.00 часа в храм „Свети Климент Охридски" в парк „Ружа" ще завърши есенното издание на „Музика в парка" с
изпълнения на хор „Иван Спасов" с диригент Гергана Люцканова.
***
Пловдив.
От 18.00 часа в Народно читалище „„Христо Г. Данов" ще се проведе литературно четене по повод Деня на поезията.
***
Русе.
От 11.00 часа в заседателната зала на Община Русе ще се проведе пресконференция по повод предстоящия 11-и
Литературен фестивал Русе 2018.
***
Смолян./с. Фатово.
От 10.30 часа служителите на Териториалното поделение на НОИ в Смолян ще връчат закупени с лични средства
плодове и хранителни продукти за всички 87 души, настанени в Дома за възрастни хора. Дарението е по повод
Международния ден на възрастните хора.
***
Смолян.
От 15.00 часа кметът на Смолян Николай Мелемов ще се срещне със Съюза на българските писатели за подписване
на договор за сътрудничество.
От 18.00 часа пред паметника на „Орфей и Родопа" ще бъде открит Националният празник на поезията. От 19.00 часа
в зала „Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата ще бъде представен музикално-поетичен спектакъл.
***
Стара Загора./с. Змейово.
От 10.00 до 12.30 часа Централният артилерийски технически изпитателен полигон - Змейово ще отвори своите врати
за граждани.
***
Хасково.
От 19.00 часа в залата на Народно читалище „Заря" ще се състои празничен концерт по повод Световния ден на
музиката.
***
Шумен.
От 09.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на ръководството на КТ „Подкрепа", с
участието на председателя на конфедерацията Димитър Манолов. По-късно, от 10.00 часа в хотел „Шумен" ще се
проведе заседание на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа".
От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои и пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил
във връзка с повдигнатите въпроси от омбудсмана Мая Манолова за злоупотреби с даренията в Хитрино и отчет за
изразходените до момента средства за пострадалите след инцидента през 2016 година.
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Economic.bg
√ Brexit струва на Великобритания 500 млн. паунда седмично
През първата половина на годината икономиката на страната отчете най-слаб ръст от втората половина на 2011
г. насам
Решението на Великобритания да напусне ЕС струва на правителството по 500 млн. британски лири (650 млн. долара)
седмично, сочи публикувано днес проучване, пише Reuters.
Икономическите последици от Brexit са обект на напрегнати спорове във Великобритания, като поддръжниците и
противниците на излизането от ЕС използват положителните и отрицателните данни, които се появяват, за да подкрепят
тезите си, отбелязва агенцията.
Центърът за европейска реформа - изследователска група, съсредоточена върху ЕС - съобщи, че британската икономика е
с 2.5% по-малка, отколкото ако британците не бяха решили да излязат от блока на референдума през юни 2016 г.
Заключенията на центъра са базирани на последиците за икономиката до края на юни 2018 г. Държавните финанси са
ощетени с 26 млрд. паунда годишно, което е равно на 500 млн. паунда седмично.
Центърът, който се самоопределя като проевропейски, но с критично отношение, посочи, че е създал модел за това как би
могла да се представи британската икономика, ако през 2016 г. бе гласувано за оставане в ЕС. Групата отбеляза, че анализът
ѝ се основава на 22 развити икономики с характеристики, близки до британската.
За първото полугодие на тази годината британската икономика отчита най-слаб растеж от второто полугодие на 2011 г.
насам, като компаниите намаляват инвестициите, което подсказва, че са предпазливи преди Brexit.
Само шест месеца преди напускането, което трябва да стане на 29 март догодина, британският премиер Тереза Мей
предупреди, че преговорите са в задънена улица и че ЕС трябва да представи нови предложения за споразумението за
Brexit.
Много ръководители на компании и инвеститори се опасяват, че политиката може да провали споразумението и петата по
големина икономика в света да излезе от ЕС без договор. Според тях това ще уплаши финансовите пазари и ще наруши
основни търговски артерии.
Money.bg
√ Цената на петрола надхвърли $83 за барел
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в пoнeдeлниĸ пpoдължaвaт дa ce вдигaт, зaвъpшвaйĸи втopи мeceц нa
"плюc". Πaзapът ce oпacявa oт cъĸpaщaвaнe нa дocтaвĸитe, ocнoвнo зapaди aмepиĸaнcĸитe caнĸции cpeщy Иpaн.
Дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пocĸъпнaxa c $0,49 - дo $83,22 зa
бapeл. Ha пpeдишнaтa cecия цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти пoдcĸoчи c $1,35 (1,66%) дo $82,73 зa бapeл, инфopмиpa
МаrkеtWаtсh.
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa нoeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca ce пoĸaчвaт в cъщoтo вpeмe c
$0,27 - дo $73,52 зa бapeл. B ĸpaя нa тъpгoвиятa в пeтъĸ тe ce бяxa пoĸaчил c $1,13 (1,57%), дo $73,25 зa бapeл, нaй-виcoĸo
нивo тo 10 юли нacaм.
Πpeз изминaлaтa ceдмицa цeнaтa нa Вrеnt ce yвeличи c 5%, зa цeлия ceптeмвpи - c 6,8%, a oбщo зa тpeтoтo - c 4,1%, пoĸaзвaт
дaннитe нa Dоw Јоnеѕ Маrkеt Dаtа. Πo тoзи нaчин тoзи copт пeтpoл зaвъpшвa c pъcт пeтo тpимeceчиe пopeд, ĸoeтo нe ce бe
cлyчвaлo пpeз пocлeднитe дeceт гoдини.
Kaĸтo cъoбщи в пeтъĸ Ваkеr Нughеѕ, бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжи в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce нaмaлили c 3 - дo
863. Cъĸpaщaвaнeтo нa тoзи пoĸaзaтeли втopa ceдмицa пopeд мoжe дa пoĸaзвa тeндeнции ĸъм зaбaвянe тeмпoвeтe нa
нapacтвaнe нa дoбивa в cтpaнaтa.
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