Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ Възможно ли е работната седмица у нас да стане 4 дни?
С 4-дневната работна седмица експериментира част от бизнеса у нас. По света по-краткото работно време е въвеждано от
различни работодатели, но невинаги моделът се оказвал успешен.
В щата Юта преди години бе въведена 4-дневна работна седмица. В последствие жителите настояват да получават
административни услуги и в петък и така моделът да отпадне.
В Швеция пък е правен експеримент за работа 6 часа дневно. Резултатът – по-доволни и здрави служители, но и повече
разходи. Заради това, че е твърде скъп, моделът отпадна.
Статистиката на Евростат показва, че най-много работни часове седмично са отчетени в Обединеното кралство – 42 часа за
миналата година. България е сред страните с повече работни часове – малко над 40. На другия полюс са страни като
Норвегия и Дания.
„Повече от 500 000 души са заети в преработващата промишленост. Дори да приемем, че ако се почива повече, ще дойдат
на работа хората с по-добро настроение, това не важи за машините. Те не могат да се въртят по-бързо“, коментира в „Тази
сутрин“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му, ако се намали работното време и се изработва по-малко, съответно ще се плаща по-малко и доходите ще
намалеят с повече от 20%.
За повече информация вижте видеото.
Novini.bg
√ Бизнес и синдикати в спор за 4-дневната работна седмица
Този разговор се е водил винаги през годините. През 1923 година работният ден е намален от 10 на 8 часа. Тогава
работниците са се противили, защото са им намалили заплатите и се налага правителството да издаде декрет, 8 часа да се
заплащат като 10. През 70-те години пък се отмени да се работи в събота. Така че има възможност да се въведе 4-дневна
работна седмица, но това няма как да се случи незабавно. Българските работници са на челни позиции по полагане на труд
в ЕС.
Това каза пред камерата на БТВ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов по темата за 4-дневна работна седмица,
която въведоха в консултантска фирма в Русе. Заедно с него гост беше и Васил Велев от АИКБ. "Невъзможно е машините
да спрат да работят. Това означава, че тярбва да се намерят нови хора, а хора за работа няма. Това е причината и да няма
безработица. Глад за работници има не само в България, но и в Европа. Въвеждането на 4-дневна работна седмица може
да се приложи за някои консултантски фирми, които могат да си позволят да работят вкъщи. Нали не може да си
представите, че полицията ще ни охранява само 4 дни?", попита Велев.
"По тази тема е необходим един дълбок анализ и дискутиране. В момента водим разговор на парче. Ясно е, че 4-дневната
работна седмица не може да се въведе навсякъде и веднага. Примерно да не работят магазините и още различни видове
услуги. Бил съм в чужбина и там има дни, в които не можеш да си купиш нищо, защото магазините не работят. Със сигурност
е необходима една обществена дискусия по темата", заяви Димитър Манолов.
Petel.bg
√ Васил Велев обясни защо в България не може да се премине на 4-дневна работна седмица
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, обясни в „Тази сутрин” по БТВ защо в
България не може да се премине на 4-дневна работна седмица.
„Възможен ли е подобен експеримент, след като това направи консултанска фирма в Русе, но това се отнася за конкретен
модел на бизнеса. Дали е възможен за всички?”, попита госта си Антон Хекимян.
Ето какво отговори Васил Велев:
„Дайте бързо де прегледаме основните работни места на българина. Над 500 000 са заети в преработващата
промишленост, за 4 часа това прави 20 % по-малко работно време, може да се изработи 20% по-малко при равни и други
усовия.
Ако приемем, че се почива повече, ще дойдат на работа хората с подобрено настроение и ентусиазъм, но това не важи за
машините. Те не могат да се въртят по-бързо, отколкото е проектирано и заложено в технологията и изработването.
Особено, ако пък работят 24 часа 7 дни в седмицата, което не е изключение.
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Dnes.bg
√ 4-дневна работна седмица? Невъзможно засега, липсват кадри
В близките 10 години нямало как да стане, защото населението намалява
Масово преминаване на българските фирми и институции към 4-дневна работна седмица е невъзможно поне в
следващите 10 години заради липсата на достатъчно работна ръка. Това е позицията на бизнеса и на синдикатите,
съобщава "24 часа".
Казусът влезе в полезрението на обществото след като русенска компания обяви, че е въвела 4-дневна работна седмица с
3 почивни дни и без да се намаляват заплатите на служителите.
"Има много малко възможности за въвеждането на тази практика. Русенската фирма е консултантска, а тези дейности
могат да се извършат и в извънработно време, работата да се свърши за 4 денонощия", казва председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, но допълва, че положителният ефект би бил по-сериозна
мобилизация на работниците.
"Това обаче е напълно неприложимо в индустрията, където на много места се работи 7 дни в седмицата по 24 часа на 4сменен график. В общия случай, ако се мине на 4-дневна работна седмица, това означава 20% по-ниска производителност,
съответно с 20% по-малки доходи", категоричен е той.
В администрацията, здравеопазването и съдебната система пък тази работна схема щяла да означава назначаването на
допълнителни хора, по-големи разходи за заплати и вдигане на данъците.
"Ние имаме недостиг на човешки ресурси и все по-често поставяме въпроса за премахване на безсмислените ограничения
за извънреден труд. За 4-дневна работна седмица говорим, когато има икономическа криза, но по-добре да не стигаме
дотам", изтъкна Васил Велев.
Според представителите на синдикатите пък трябва да се внимава при по-кратка работна седмица да не пострадат
заплатите на служителите.
"Така както е описан, случаят от Русе изглежда привлекателен, защото не е за сметка на по-дълъг работен ден и по-ниска
заплата. Не очаквам това да стане масово в България, поне не в близките 10 години, защото в момента България
продължава да се обезлюдява", посочи икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова.
Тя подчерта, че в следващите години липсата на кадри ще бъде осезаема в почти всички сектори. Григорова даде за
пример, че преди време мексиканският милиардер Карлос Слим въведе в една от компаниите си 3-дневна работна
седмица.
"Това обаче стана с 11-часов работен ден и при положение че служителят се пенсионира на 75 години. Детайлите са
ключът, защото не можем да кажем, че 4-дневна работна седмица е добре, ако през това време те изтощават максимално",
категорична е тя.
Frog News
√ Велев за 4-дневната работна седмица: Невъзможно е машините да спрат да работят
Невъзможно е машините да спрат да работят. Това означава, че тярбва да се намерят нови хора, а хора за работа няма.
Това е причината и да няма безработица. Глад за работници има не само в България, но и в Европа. Това каза Васил Велев
от АИКБ.
Въвеждането на 4-дневна работна седмица може да се приложи за някои консултантски фирми, които могат да си позволят
да работят вкъщи. Нали не може да си представите, че полицията ще ни охранява само 4 дни?, попита Велев пред bTV.
Този разговор се е водил винаги през годините. През 1923 година работният ден е намален от 10 на 8 часа. Тогава
работниците са се противили, защото са им намалили заплатите и се налага правителството да издаде декрет, 8 часа да се
заплащат като 10. През 70-те години пък се отмени да се работи в събота. Така че има възможност да се въведе 4-дневна
работна седмица, но това няма как да се случи незабавно. Българските работници са на челни позиции по полагане на труд
в ЕС. Това каза пред камерата президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов по темата за 4-дневна работна седмица,
която въведоха в консултантска фирма в Русе.
По тази тема е необходим един дълбок анализ и дискутиране. В момента водим разговор на парче. Ясно е, че 4-дневната
работна седмица не може да се въведе навсякъде и веднага. Примерно да не работят магазините и още различни видове
услуги. Бил съм в чужбина и там има дни, в които не можеш да си купиш нищо, защото магазините не работят. Със сигурност
е необходима една обществена дискусия по темата, заяви Манолов.
News.bg
√ Работодателите няма да преговарят за минималните осигуровки
В позицията на четирите работодателски организации - БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ заявяват, че и тази година няма да участват
в процедурата по преговори за определяне на минималните осигурителни доходи - МОД. Това не се случва за първа
година, а с единодушие бе решено и за 2017, 2108 и 2019 година.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отново се обявява за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2,
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
От АОБР припомнят, че многократно са изразявали подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне и за
актуализиране на минималните възнаграждения при постигане на договореност на фирмено и браншово ниво.В условията
на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават
драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна
производителност на труда и ръста на цените.
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Национално представителните работодателски организации многократно вече са заявявали, че този подход увеличава
сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на
уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица.
Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния
валутен фонд, напомнят от АОБР.Освен това подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии,
длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.
Работодателите припомнят и че обсъжданията между социалните партньори и държавата по изготвяне на механизъм за
определяне на минимална работна заплата се забавя, а приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза
предвижда нарастване през 2020 г. с 9,8%, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда в пълно
противоречие с изискванията на Конвенция 131 на МОТ, ратифицирана от Р. България през 2018 г.
В. Дума
√ Бизнесът иска КЗК да провери търговията с ток
Работодателските организации сочат свързаност между производители и търговци, което монополизира пазара
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе сигнал в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК),
свързан с търговията с ток на свободния пазар. Това е втора подобна жалба от началото на годината.
Според асоциацията, в която членуват още КРИБ, БСК и БТПП, антимонополната комисия трябва да разследва действията
на група участници на свободния пазар на ток, които с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на
свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. "Съществена част от електрическата
енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на
субекти, които са свързани лица по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон", се казва
в жалбата. От АИКБ визират Топлофикация Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Русе, Враца, Сливен, Габрово,
"Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3". Част от тези дружества са свързани с името на бизнесмена Христо
Ковачки, което обаче не се посочва конкретно в жалбата.
Според описаното в сигнала до КЗК електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на
свободния пазар от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано със субектите производители.
"Търговецът "Гранд Енерджи дистрибюшън" по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба
на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. Наличието на свързаност
между собствениците на производствени мощности и субекта търговец на свободния пазар представлява концентрация,
която обективно създава условия за манипулиране на пазара", пише в жалбата до КЗК.
От АИКБ твърдят, че са налице условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване
на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от
държавните дружества произведено количество електроенергия на борсата.
"Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество.
Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на
електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно
предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена, и подсилва
непазарното предимство", пише още в сигнала. Според АИКБ пазарното поведение на гореизброените участници на пазара
на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение.
От сигнала става ясно, че "Гранд Енерджи дистрибюшън", "Юропиън трейд оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ
Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите собственици на производствените мощности, са
участвали в проведени тръжни сесии на Българската независима енергийна борса през периода от ноември 2018 до януари
2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 МW.
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ
"Козлодуй", като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. На практика цялото количество електрическа енергия,
предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества. Според бизнеса се създава
ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените
дружества при елиминиране на останалите търговци.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Министрите ще обсъдят промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Правителството ще проведе редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Очаква се министрите да одобрят промени в Закона за стоковите борси и тържищата, става ясно от дневния ред. Те са
внесени за обсъждане от министъра на икономиката Емил Караниколов в изпълнение на решение на Министерския съвет
от октомври 2018 година.
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С промените се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или път
чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен.
В проекта на закон се изменя чл. 26, ал 2 от Закона за стоковите борси и тържищата така: "За гарантиране на задълженията
на страните по сключени фючърсни и опционни сделки стоковата борса създава специален клирингов механизъм като
условията за действието му се регламентират в бросвоия правилник на съответната стокова борса".
Освен това се отменят чл. 26, ал. 3 - 8, и чл. 26а.
С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада досега
съществуващ излишен лицензионен режим, без функционално да се отстранява клиринговият механизъм. От една стана,
така ще се намали административната тежест върху бизнеса по създаването и функционирането на клиринга, а от друга ще има положителен икономически ефект за борсовите членове - икономически оператор, търгуващи на борсата, чрез
създаването на реална възможност за осъществяване на срочна борсова търговия при гарантиране задълженията на
страните по сключените сделки.
Предложеният проект на Закон за изменение на ЗСБТ ще се изпълнява в рамките на утвърдения бюджет на
Министерството на икономиката, респективно Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за 2019-а и
следващите години.
Investor.bg
√ Без машинно гласуване на местни избори
Електронен вот ще има за президентски, европейски и парламентарни избори
Машинното гласуване да отпадне само за местните избори, реши окончателно правната комисия в Народното събрание,
съобщава БНР.
След местните избори наесен в секции над 300 избиратели ще се гласува само и единствено машинно за всички видове
избори без местни избори, гласува окончателно правната комисия. Така машинно гласуване ще се използва за
президентски, европейски и парламентарни избори.
Поправката беше подкрепена с 14 гласа „за“ от ГЕРБ, ДПС и "Воля". БСП и "Обединени патриоти" се въздържаха. Предстои
промените да бъдат обсъдени и в пленарна зала на второ четене.
Предложенията, свързани с намаляване на прага за пряк избор на кметове в населени места, отпаднаха от обсъждане като
предложения извън обхвата на законодателната инициатива.
Investor.bg припомня, че това е второто отваряне на Изборния кодекс за тази година. През февруари депутатите на два
пъти се занимаваха с промените в изборното законодателство. На 14 февруари те приеха изменения в Изборния кодекс, с
които решиха хартиеното гласуване да бъде заменено с машинно на вота след местните избори през 2019 г. Предложеният
текст предвиждаше още при европейския вот машинно гласуване да се проведе в най-малко 3 хиляди избирателни секции,
а за общите избори за общински съветници и кметове през тази година машинно гласуване да има в най-малко 6 хиляди
избирателни секции.
На 26 юни на зеседание на Правната комисия след евровота председателят на ЦИК Стефка Стоева отчете, че увеличаването
на броя на секциите с машинно гласуване вероятно ще доведе до увеличаване на несъответствията и грешките в
протоколите на СИК, което при този вид избори може да повлияе на резултата. Стоева отчете, че 58967 избиратели са
гласували с машини, което е 7,59% от всички гласоподаватели. Тя уточни, че в секциите с машинно гласуване само 27,7%
от избирателите са предпочели да гласуват с машина, а останалите са избрали хартиената бюлетина.
√ Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Турция
Общо 23 проектни предложения започват своята реализация с осигуреното финансиране, а до дни ще бъдат
подписани още 11 договора
Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Турция в проекти за опазване на
околната среда и развитието на устойчив туризъм. Те се отпускат по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП: България-Турция /2014-2020 г./, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Вчера зам.-министърът Деница Николова и зам.-министърът на външните работи на Турция Фарук Каймакчъ са връчили в
министерството договорите на бенефициентите, сключени по втората покана за подаване на проектни предложения по
програмата. Общо 23 проектни предложения започват своята реализация с осигуреното финансиране, а до дни ще бъдат
подписани още 11 договора, уточни Николова. В рамките на първата покана за набиране на проекти са сключени 43
договора за 10 млн. евро, 41 от които вече са изпълнени, е съобщила още тя. По думите й това е една много важна програма
за трансграничните региони с ресурс от 28 млн. евро. В рамките на обявените покани за набиране на проекти са подадени
325 предложения, съобщи зам.-министър Николова.
Зам.-министърът Фарук Каймакчъ поздрави бенефициентите за успешните проекти и е казал, че Турция отдава голямо
значение на близките си отношения с България. Дотук ние изпълняваме по най-добрия и хармоничен начин програмата за
трансгранично сътрудничество вече 10 години, е посочил зам.-министърът.
Програмата Interreg-ИПП: България-Турция /2014-2020 г./, насочена към укрепването на капацитета за трансгранично
сътрудничество, обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково за България и провинциите Одрин и Къркларели - за Турция.
Общият размер на средствата в настоящия програмен период е почти 30 млн. евро.
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В. Дума
√ Властта продължава да взима нови заеми
Очаква се през 2019 г. да се продадат книжа за общо 1 млрд. лв. заради изтребителите Ф-16
Веднага след провеждането на аукцион за пласиране на държавни ценни книжа (ДЦК) в понеделник, на който
правителството взе 200 млн. лв. от вътрешния пазар, БНБ обяви, че е насрочен друг търг, на който ще се търси същата сума.
Така в рамките на 45 дни правителството ще изтегли нови заеми на стойност 900 млн. лв.
Вече стана ясно, че средствата ще са необходими на държавата, за да плати накуп 2,2 млрд. лв. за поръчаните 8
изтребителя Ф-16 Блок 70. Според финансовия министър Владислав Горанов плащането наведнъж е по искане на
Вашингтон, тъй като досега не сме сключвали с тях подобни сделки за въоръжаване. Според премиера Бойко Борисов
парите се плащат накуп по негово настояване, за да не оставя на следващите правителства задължения за въоръжение.
За целта дори беше актуализиран бюджетът за 2019 г., за да се увеличи дефицитът до 2%. Беше запазен обаче таванът на
новия вътрешен дълг, който може да се поеме през тази година, на 1 млрд. лв. Това означава, че правителството планира
дефицитът да бъде компенсиран с повече събираемост на приходите и/или с по-малко разходи по други пера. Вече беше
заявено, че други военни проекти за над 300 млн. лв. няма да се финансират през тази година.
На проведения в понеделник аукцион държавата е пласирала на вътрешния пазар 20-годишни ДЦК на стойност 200 млн.
лв. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 1,62% с фиксиран годишен лихвен процент от 1,5%. Лихвите се
изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с
изплащането на номиналната стойност на емисията.
На 19 юни БНБ организира друг търг, първият за тази година, на който бяха пласирани 20-годишни ДЦК на стойност 100,6
млн. лв. при постигната среднопретеглена годишна доходност от 1,86%. На същия ден беше пласирана емисия ДЦК с 10,5годишен матуритет на стойност 200 млн. лв. Постигнатата средна доходност на аукциона беше 0,54%.
Според представените условия на следващия аукцион, планиран за 29 юли, правителството ще търси още 200 млн. лв. от
вътрешния пазар (банки, застрахователни дружества, пенсионни и гаранционни фондове, инвестиционни посредници и
други инвеститори). Планираната емисия ДЦК е с матуритет от 10,5 години с 0,5% годишен лихвен процент. Така новите
емисии дълг на вътрешния пазар ще станат три от началото на годината на обща стойност 700 млн. лв. Очаква се кабинетът
да се възползва от поемането на максимално разрешения по закон нов дълг за 2019 г. - 1 млрд. лв.
БНР
√ НС обсъжда ветото на президента върху актуализацията на бюджета
В програмата на парламента е и окончателното обсъждане на промените в Изборния кодекс
Народното събрание ще обсъди ветото на държавния глава Румен Радев върху разпоредби от актуализацията на
държавния бюджет, с които се разреши безлимитно финансиране на политическите партии.
Президентът наложи вето върху промените в Закона за бюджета, с които се разрешава юридически лица да правят
безлимитни дарения за политическите партии.
В мотивите си Радев посочва, че финансирането от юридически лица и еднолични търговци създава нова обилна
хранителна среда за корупция. ГЕРБ и ДПС вече обявиха, че ще гласуват против ветото на държавния глава. Патриотите се
разделиха, като НФСБ и „Атака“ заявиха, че най-вероятно ще гласуват отново актуализацията на бюджета, а ВМРО съобщи,
че ще подкрепи ветото. БСП изцяло застана зад мотивите на държавния глава.
Днес в програмата на парламента е и окончателното обсъждане на промените в Изборния кодекс. Вчера правната комисия
подкрепи предложението на ГЕРБ за отмяна на машинното гласуване само за местните избори, като го върна за
парламентарните.
√ Проф. Ерик Уонг: 5-6% от БВП се губят заради качеството на софтуера
Доц. д-р Елиза Стефанова: Течът на данни от НАП поставя въпроса и за етиката
Репортаж на Добромир Видев за предаването ''12+4''
Форум за киберсигурност започна в Софийския университет. Той ще се състои на фона на скандала с изтекли от НАП лични
данни на български граждани. Форумът събира инженери от индустрията, учени от академичните среди и студенти, за да
демонстрират своите последни резултати и най-добрите и ефективни техники за развитие на качествени, сигурни и
надеждни системи. Основните организатори на конференцията са от САЩ, Хонконг, Австрия, Франция, Германия,
Австралия, Китай.
А по-бързият път до практиката на качествения софтуер е важен. За да не се случват дори и течовете на данни от НАП. Като
посветил кариерата си на информатиката и IT, доц. д-р Елиза Стефанова казва, че течът на данни от НАП поставя въпроса
и за етиката. Обучението на софтуерните специалист да е съчетано с преподаването на етичните норми. И това не само
защото и данните на доцент-доктор Елиза Стефанова също са сред изтеклите от НАП.
Професор Ерик Уонг, от университета в Далас и директор на център за тестване на софтуер казва, че качеството на софтуера
е важно за сигурността му. Той дава пример с разбилия се през март самолет в Етиопия и серията инциденти след това.
Както и пример от опита на НАСА, в който софтуерен проблем се разбива на Марс. „Това влияе и на имиджа и доверието
на компанията, която използва нетестван софтуер“, казва професор Ерик Уонг. А след като научава за теча на лични данни
от данъчните у нас и че не са правили тестове за уязвимост, професор Ерик Уонг допълва:
"Националният институт по стандарти и технологии в САЩ излиза с документи, в които се посочва, че икономиката ще
пострада значително. 5-6 процента от Брутния вътрешен продукт се губят заради качеството на софтуера. Това означава,
че заплахите се виждат в липсата на сигурност при определени приложения на софтуера, например в банковата сфера или
в транспорта. Може да си мислите, че щетите ще са в една област, но това може да засегне много хора. Некачественият
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софтуер може да доведе до засягане на милиони животи, финансови щети… Разбира се, доста трудно биха могли да бъдат
събрани данните. Нужно е обаче да имате обща представа за последиците при лошо работещи системи върху
икономиката. Това алармира обществото. Защото то знае, че проблемите със софтуера са важни. А точните цифри дават и
различен ъгъл към това какви допълнителни щети може да нанесе лошото качество на софтуера", казва професор Ерик
Уонг от Университета в Далас и директор на център за тестване на софтуер.
√ МВФ понижи прогнозите си за глобалната икономика през тази и следващата година
Международният валутен фонд понижи прогнозите за растежа на световната икономика за четвърти път в рамките на
последните девет месеца, предупреждавайки, че повече митически тарифи между САЩ и Китай, евентуално въвеждане
на автомобилни мита или неконтролиран Брекзит могат да причинят по-нататъшно забавяне на икономическия растеж,
отслабване на инвестициите и нарушаване на веригите на доставки.
В своя междинен летен доклад "Световни икономически перспективи" МВФ вече прогнозира растеж на глобалната
икономика от 3,2% през тази година, което е под заложената в априлския доклад прогноза за експанзия от 3,3 на сто и под
оценката за растеж с 3,5%, направена в началото на годината.
За 2020-а година МВФ също намали с 0,1 процентни пункта очакванията си за глобалния икономически растеж до 3,5%.
Това представлява четвърта поредна низходяща ревизия на прогнозите на фонда от октомври 2018-а година насам.
МВФ отбеляза, че растежът в глобален план е повлиян негативно от търговката война между САЩ и Китай,
продължаващата несигурност около Брекзит и засилващите се геополитическите напрежения, които се отразяват на
енергийните цени.
Базираната във Вашингтон организацията посочи, че брутният вътрешен продукт, постигнат досега от началото на годината
и сдържаната инфлация показват по-слаба от очакваната глобална икономическа активност, като инвестициите и
търсенето на дълготрайни потребителски стоки са потиснати в напредналите и нововъзникващите пазарни икономики с
оглед на факта, че фирмите и домакинствата продължават да се въздържат от дългосрочни разходи.
Търговските и технологичните напрежения, както и нарастващия дезинфлационен натиск представляват рискове в бъдеще,
предупреди МВФ.
Фондът намали рязко прогнозата си за растеж на световната търговия с 0,9 процентни пункта до 2,5% през 2019-а година,
като смята, че търговията трябва да се възстанови и да нарасне с 3,7% през 2020-а година, което обаче е с 0,2 процентни
пункта по-малко от предходната прогноза през април. Ръстът на обема на търговията спадна до около едва 0.5% през
първото тримесечие, отбеляза МВФ и допълни, че това забавянето на растежа се отразява предимно на развиващите се
азиатски държави.
"Основният рисков фактор за световната икономика е, че неблагоприятните развития - включително по-нататъшни
американско-китайски тарифи, американските автомобилни мита или Брекзит без сделка - вредят на потребителското и
бизнес доверие, отслабват инвестициите, разстройват световните вериги на доставки и сериозно забавят глобалния растеж
под неговата базова линия ", се посочва в последния докладна МВФ.
Слабите перспективи пред световната търговия създадоха неблагоприятни последици за инвестициите, като бизнес
нагласите бяха особено песимистични по отношение на новите поръчки, въпреки че нагласите в сектора на услугите се
оказаха устойчиви, засилвайки заетостта и доверието на потребителите.
Други рискове, включително напрежението в Персийския залив, се натрупваха през последните месеци и гражданските
размирици в много страни повишиха спектъра на "ужасяващи хуманитарни разходи, миграционни напрежения и поголяма нестабилност на стоковите пазари“.
В същото време МВФ отчете, че икономическият растеж е по-добър от очакваното в развитите икономики като
Съединените щати, докато еднократните фактори, които забавиха растежа в еврозоната, намаляват, както се очакваше в
пролетния доклад.
С оглед на това МВФ повиши прогнозата си за икономически растеж на САЩ до 2,6% през 2019 г. (от 2,3% през април), но
остави без промяна прогнозата си за растеж от 1,9% през следващата година.
За еврозоната фондът продължава да очаква растеж на БВП с 1,3% през тази година, но малко по-добро негово ускоряване
през 2020-а година до 1,6% (от 1,5% през пролетния доклад).
С оглед на търговската война със САЩ, МВФ намали с по 0,1 процентни пункта прогнозите си за растежа на китайската
икономика през тази и следващата година съответно до 6,2% и до 6,0%.
МВФ също така намали прогнозата си за растеж на развиващите се пазари и развиващите се икономики до 4,1% през 2019а и 4,7% през 2020-а година. Фондът понижи рязко прогнозата за икономическия растеж в Латинска Америка и Карибския
басейн с цели 0,8% до едва 0,6% през 2019-а година, отразявайки низходяща ревизия за Бразилия, Мексико, Аржентина.
Икономиката на Венецуела пък ще се сви с около 35 на сто в рамките на тази година.
Русия също отбеляза слабо първо тримесечие, посочи МВФ, като преразгледа в низходяща посока прогнозата си за
икономическия растеж в Общността на независимите държави с 0,3 процентни пункта до 1,9% през 2019 година.
По-бавният глобален растеж и спадът на инфлацията в развитите и нововъзникващите пазарни икономики подновиха
риска от дезинфлация, предупреди МВФ.
Фондът призова държавите да работят на многостранно равнище, за да намалят напрежението в търговията и да сложат
край на несигурността относно статута на дългогодишните търговски споразумения между Великобритания и ЕС, както и
това на Съединените щати, Мексико и Канада.
"Държавите не трябва да използват митнически тарифи, за да постигнат двустранни търговски баланси или да заместят
диалога, за да оказват натиск върху другите да провеждат реформи“, се посочва в доклада на МВФ.
Фондът призова също така да се положат усилия за гарантиране на продължаване на прилагането на съществуващите
правила на Световната търговска организация, за разрешаване на безизходицата по отношение на нейния апелативен
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орган и за модернизиране на правилата на СТО, така че те вече да обхващат цифровите услуги, въпросът със субсидиите и
трансферите на технологии.
Летни икономически прогнози на МВФ

БНТ
√ Президентът ще представи аргументите си за налагане на вето на договора за F-16
Президентът Румен Радев ще представи аргументите си за налагане на вето върху Закона за ратифициране на договора за
закупуване на 8 самолета F-16 Block 70.
Вчера държавният глава върна текстовете в Народното събрание заради липсата на достатъчно политическо и обществено
съгласие относно параметрите на договора.
Според Радев законът е приет по „бързата писта" и заради това е оставил неизяснени редица важни въпроси. Сред тях цената, гаранциите, сроковете, неустойките и обезщетенията по договора, за които се дължат ясни отговори.
Междувременно на извънредно заседание депутатите от комисията по отбрана ще разгледат президентското вето и
мотивите за него.
Вчера от ГЕРБ заявиха, че то няма да забави процедурата по придобиване на изтребителите.
√ Нови правила за младите лекари с обучение на държавна издръжка
Нова наредба задължава лекари специализанти, чието обучение е поето от държавата, да работят три години в болници,
посочени от здравното министерство. Това е мярка срещу недостига на кадри и изтичането на млади лекари в чужбина.
Първа година специализант по кардиология, избран за млада медицинска надежда в конкурса "Лекар на годината",д-р
Мирослав Ангелов смята, че за да не станеш посредствен лекар, трябва да имаш добри условия за развитие. А
минималната заплата, която получава за труда си като специализант сега, няма да задържи младите лекари като него.
Д-р Мирослав Ангелов - специализант в УМБАЛ "Св. Анна": Със сигурност има случаи, в които аз и голяма част от колегите
ни е срам да кажем какво сме учили.
От днес здравното министерство променя правилата - заплатите на специализантите ще се плащат от държавния бюджет,
а не от болниците. В общия случай те ще получават по две минимални заплати, а за определени специалности до три. Така
болницата в Благоевград например ще спести над 300 000 на година.
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Д-р Огнян Митев - директор на МБАЛ, гр. Благоевград: Мисля, че това е едно разумно начало на подкрепа от страна на
държавата.
Има обаче и уловка.
Д-р Росен Радев - съветник на министъра на здравеопазването: След завършване на специализацията специализантът
има право да избере лечебно заведение, област или община, в която да работи за срок от три години.
Всяка година ще бъде изготвян списък с лечебни заведения, в които има недостиг на специалисти. Ако специализантът
откаже да избере болница от списъка, ще връща парите за обучение. Това прави поне 50 000 лв.
Според д-р Ангелов много млади лекари ще се откажат от държавната субсидия, за да не бъдат "разпределяни" в
провинцията.
Д-р Мирослав Ангелов - специализант в УМБАЛ "Св. Анна": Почти на 100 процента съм сигурен, да. Това означава, че за
три години аз няма да мога да отида никъде на друго място, за да надградя това, което съм получил като специализация.
Наредбата предвижда тези, които са започнали специализацията си по старите правила, да довършат обучението си при
условията, по които са приети. Избор ще имат специализантите по "Обща медицина".
√ Румънският премиер Виорика Дънчила ще се кандидатира за президент
Румънският премиер Виорика Дънчила ще се кандидатира за президент през ноември, реши ръководството на
Социалдемократическата партия, в опит да се попречи на досегашния президент Клаус Йоханис да спечели втори мандат.
Кандидатурата трябва да бъде потвърдена по време на партиен конгрес, който ще се състои на 3 август, но след срещата
Дънчила заяви: "Изборната ситуация не е лесна за нас, но се доверявам на себе си и колегите си".
55-годишната Дънчила беше подложена на натиск от собствената си партия, особено след като беше избрана за партиен
лидер. Тя е бивш член на Европейския парламент и първата жена премиер на Румъния.
Социалдемократическата партия не е печелила президентски избори от 2000 г. насам.
√ Борис Джонсън ще се срещне с кралица Елизабет II
Борис Джонсън официално ще поеме премиерския пост във Великобритания днес. Той спечели надпреварата за лидер на
Консервативната партия с голямо мнозинство и победи съперника си - външния министър Джереми Хънт.
Преди бившият кмет на Лондон и бивш външен министър да се настани на "Даунинг стрийт 10", Тереза Мей ще има
възможност да се сбогува с хората, работили за нея досега в резиденцията на министър-председателя. Днес тя за последен
път ще отговаря и на депутатски въпроси в парламента.
Борис Джонсън ще се срещне с кралица Елизабет II в Бъкингамския дворец и след това ще пристигне на "Даунинг стрийт
10". Междувременно лидерът на лейбъристите Джереми Корбин призова за огромен митинг утре с искане за предсрочни
избори във Великобритания.
В. Земя
√ От 26 юли фермерите регистрират всичко, свързано с горивата
От 26 юли земеделците ще водят и съхраняват специален подробен регистър за всяка доставка и използване на горива.
Вчера, 23 юли 2019 г., бе публикувана в Държавен вестник Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за
водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Въпреки желанието на браншовите организации да останат извън регистрите на икономическото министерство, те ще
бъдат затрупани от задължения да описват подробно всяка доставка на горива и използването им.
Според чл. 2. на наредбата Регистърните записи и всички документи в рамките на регистърното производство се
съхраняват, докато лицето има регистрация, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението
за регистрация.
В Глава 5-та в наредбата са изброени правилата за специалния регистър на земеделските стопани. Земеделските стопани,
регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, са длъжни да водят за всеки регистриран обект
специален регистър на земеделските стопани съгласно образец – приложение № 4. В приложението те трябва да вписват
датите на зареждане на съдовете или резервоарите, и количеството гориво, данни за доставчика, данни за регистрацията
на земеделската техника, вид и регистрационен номер на транспортното средство, с което горивото се транспортира до
нивата, основание за ползване на транспортното средство и т.н.
Специалният регистър се води на хартия или в електронен вариант за всеки регистриран обект. Записите в специалния
регистър на земеделските стопани се правят незабавно.
Всяко движение на транспортно средство, предназначено за зареждане на земеделска техника извън обекта на
земеделския стопанин с гориво задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния регистър
за съответния транспортен курс.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 24 юли
София.
От 09:00 часа ще се проведе заседание на НС.
От 10.00 ще се проведе заседание на Министерски съвет.
От 8.00 до 9.00 на входа на кв. „Абдовица" пред моста на река Искър ще се проведе протест.
От 18.00 ч. на „Дондуков"-2 президентът Румен Радев ще направи изявление по повод ветото върху закона за
ратифициране на договорите, свързани със самолети F-16 Block 70.
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От 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Бездействиетона ДФ
„Земеделие" при изплащане на извършени доставки по схема „Училищен плод" и „Училищномляко" за учебната
2018/2019 г.".

***
Добрич.
От 10.00 ч. край село Оногур, община Тервел, ще започне пресконференция за археологическите разкопки там с
участието на доброволци от няколко страни.
***
Плевен.
От 11.00 ч. в зала "Плевен" на Областната администрация. Лектори и научни работници ще участват в заседанието
в рамките на информационната кампания за африканската чума по свинете.
***
Пловдив.
От 10:00 ч. в хотел „Рамада"-Пловдив Тримонциум, в Конферентна зала Тракия, етаж 5, ще се проведе
пресконференция на EVN България.
***
Русе.
От 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация ще се проведе заседаниена Междуведомственатаепизоотична
комисия във връзка с африканската чума по свинете.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще гостуват„Зелени
Балкани".
От 11.00 часа в зала 2 на втория етаж на Областна администрация ще се състои разширено заседание на
Областната епизоотична комисия. Ще бъдат обсъждани превантивни мерки за ограничаване на
разпространението на болестта африканска чума по свинете.
***
Търговище.
От 10.00 до 17.00 часа на алеята от площад „Свобода" към Драматичния театър ще се извършват безплатни
скринингови изследвания за хепатит В и C.
От 11.00 часа служителите на БКС, децата, обучаващи се в Образователна школа "Усмивки" и технитеучители и
родители, заедно ще почистят детската площадка в района на Дома на науката и техниката.
***
Шумен.
От 10.00 ч. в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на КНСБ на тема: "Заплашва ли човешки
животи сивата икономика в България?".
От 11.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се състои заседание на Областнатаепизоотична
комисия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Европейската минимална заплата - има ли тя почва у нас?
Обвинение и политика - реакции след едно интервю;
Съседите и историята - възможно ли е да се започне на чисто?
Битката с африканската чума продължава - как фермите се пазят от разпространяване на заразата?
Дигитален талон за паркиране в София - как ще се използва?
Нова телевизия, „Здравей България"
Хакерската игра се заплита. Имал ли е поръчител Кристиян Бойков?
За избора на главен прокурор в предизборната жега; за хакерските атаки между споровете за изтребители - говори
Йордан Цонев от ДПС.
Гастролиращ обирджия по Черноморието. Мним кандидат за работа обира бъдещите си колеги.
Нов участък от магистрала "Струма" - затворен за ремонт. Има ли виновни?
Бедствено положение заради африканската чума. На живо от Русе - може ли епидемията да бъде овладяна?
Надежда след бедствието. Доброволци строят къща за самотна майка с две деца.
Миньор (Перник) срещу Миньор (Чикаго). Румен Бахов за големия сблъсък.

„Мениджър Нюз“
√ Еврото се разменя за 1,1144 долара
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,11 долара.
В междубанкова търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1144 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1173 долара за едно евро.
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√ Петролът поскъпна в азиатската търговия
Цените на петрола се повишиха днес в азиатската търговия, удължавайки възходящата си тенденция от вчера. Причините
за поскъпването на черното злато са две – опасенията, че нарастващото напрежение с Иран може да доведе до нарушения
на доставките и че САЩ отчетоха по-голямо от очакваното понижение на запасите си, предаде Ройтерс.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 20 цента или с 0,3 на
сто до 64,03 долара за барел.
Американският лек суров петрол повиши котировките си с 23 цента или с 0,4 на сто в азиатската електронна сесия на
Нюйоркската търговска борса до точно 57 долара за барел.
Американските запаси се свиха повече от очакваното през седмицата, приключила на 19 юли, намалявайки с 11 милиона
барела до 449 милиона барела, отчете снощи Американският петролен институт.
Анализаторите прогнозираха петролните резерви на най-голямата икономика в света да се стопят с 4 милиона барела.
√ Арестуваха Прамод Митал, бившият собственик на „Кремиковци”
Индийският бизнесмен Прамод Митал бе задържан от полицията в централата на компания в северната част на Босна и
Херцеговина по подозрение в организирана престъпна дейност и злоупотреба със служебно положение, съобщи
прокуратурата в балканската република, цитирана от Ройтерс.
Митал, който е по-млад брат на стоманения магнат Лакшми Митал, оглавява надзорния съвет на металургичния комплекс
"Глобал Испат Коксна Индустрия Лукавац" (ГИКИЛ), който е един от най-големите износители в Босна.
Прокурорът Чазим Серхатлич от районната прокуратура в град Тузла каза по държавната телевизия, че заедно с Митал са
задържани още главният мениджър на ГИКИЛ Парамеш Бхатачари и членът на надзорния съвет Разиб Даш. Според него
началото на тяхната престъпна дейност датира още от 2003 г., предаде БТА.
Засега тримата са задържани във фирмената централа в северния град Луковац, докато полицията извършва обиски в
офиса им, след което те ще бъдат отведени в прокуратурата на Тузла, каза Серхатлич. Според него със заповед за арест се
издирва и четвърти заподозрян участник в престъпната група. Очаква се задържаните да се явят пред съда днес, добавя
Франс прес.
Засега никой от ръководството на компанията не е намерен за коментар извън редовното работно време на фирмата,
отбелязва Ройтерс.
Митал бе собственик на българския металургичен комбинат "Кремиковци", който прекрати дейността си през 2009 г., както
и на футболния клуб ЦСКА, продаден от него същата година, припомня Франс прес.
√ Номинирайте вашия шеф за „Мениджър на годината 2019” до 31 юли
Какво е общото между Александър Димитров, Ксавие Марсенак, Петър Андронов, Спирос Номикос, Виолина Маринова,
Левон Хампарцумян, Станислав Разпопов, Андреас Майерхофер, инж. Лъчезар Цоцорков, инж. Валентин Трифонов?
Всички те са носители на приза Мениджър на годината, а десетки други изпълнителни директори през последните 11
години стигнаха до финала на престижния конкурс.
Редакцията на „Мениджър” набира новите кандидати за „Мениджър на годината 2019“, а срокът за подаване на документи
е до 31. юли. Може да номинирате вашия шеф като само попълните кратък формуляр. Документът може да изтеглите след
регистрация на mng.manager.bg/participation и ни го изпратите на konkurs@manager.bg.
И тази година конкурсът предизвиква изключително голям интерес, документи подадоха много силни личности от бизнеса,
хора, които с делата и успехите си пишат модерната икономическа история на страната. Всички, които отговарят на
условията за участие – поне две години на поста, оборот на компанията от най-малко 20 млн. лв. или 50 души екип и
прекарват минимум половината от времето си в страната - ще преминат във втория кръг.
През тази година специално внимание отделяме на моралните критерии. Всеки кандидат ще подпише етичен кодекс, с
който гарантира, че ще води бизнеса си прозрачно и честно и ще прилага добри управленски практики.
Участниците се оценяват от световната консултантска компания „Делойт”. Критериите са много професионални, взимат се
например финансовите резултати за последните три години, те се претеглят спрямо най-добрите, постигнати в индустрията
на кандидата. Полученият резултат се сравнява с претеглените резултати на другите участници в конкурса.
„Делойт“ поставя оценки по всеки критерий - финансови резултати, добри управленски практики, корпоративна социална
отговорност, и по общия бал класира първите десет, които са финалистите. Сред тях „Делойт“ избира победителя.
Това се случва след 360-градусово интервю с всеки от финалистите. Отново се поставят оценки и заедно с получените
резултати от втория кръг се прави окончателното класиране. Който е с най-висок бал, е новият Мениджър на годината.
Обществен съвет от личности с безукорно име и авторитет валидира класирането на „Делойт“.
За поредна година престижният конкурс ще е в Софийската опера и балет а патрон на събитието ще е президентът Румен
Радев.
Очакваме кандидатурите до 31 юли 2019, а на konkurs@manager.bg ще отговорим на специфичните ви въпроси.
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