Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgbaria ON AIR
√ Ще отпадне ли плащането на първите три дни болнични?
Темата коментират Добрин Иванов и Марио Нинов
От АИКБ предложиха да се въведе период на изчакване от няколко дни, в които болничните не се заплащат нито от
работодателя, нито от държавното обществено осигуряване.
В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. От години обаче бизнесът
иска това да отпадне.
"Темата е стара и много сме дискутирали по нея. Тя цели да реши един стар проблем, който възникна по време на
финансовата и икономическата криза, когато държавният бюджет и бюджетът на НОИ бяха на голям дефицит", коментира
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в "България сутрин".
Той обясни, че причината да се отвори темата отново е внесен в парламента законопроект на партия "Воля", който
предвижда да отпадне задължението първите три дни болнични да се плащат от работодателите и това да стане
задължение на общественото осигуряване.
"Синдикатите винаги са имали едно становище и то е, че след като работникът плаща своите осигуровки е нормално да
получава съответното обезщетение. Да сме точни, терминът период на изчакване означава нищо насреща", коментира
Марио Нинов от КТ "Подкрепа" пред Bulgaria ON AIR.
Той обясни, че синдикатите не са притеснени от това кой ще изпплаща обезщетенията, а от това да не останат работещите
без една работна заплата в годината, ако се разболеят няколко пъти от грип.
"Проблемът е, че най-масовият използван болничен е до три дни. Той се издава от личните лекари в по-големите случаи и
се издава за всякакви заболявания, дори за временни здравословни неразположения", изтъкна Добрин Иванов.
Според Марио Нинов обаче проблемът идва от начина на изчисление на болничните на тези хора, които работят на
сумарно изчисление на работното време.
Той посочи още, че е напълно нормално да има ръст на издаването на болничните, тъй като са се увеличили и работещите
хора у нас.
Целия разговор може да видите тук.
√ Бизнесът с пореден опит да се освободи от плащането на болничните
Темата коментира Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ при АИКБ
Бизнесът с пореден опит да се освободи от плащането на болничните. Тази идея лансират от Асоциацията на
индустриалния капитал в България. А депутати от партия "Воля" предлагат изплащането на обезщетението за първите три
дни от болничния на работника да премине към бюджета на Държавното обществено осигуряване.
През 2010 г. правителството задължи работодателите да плащат първите три дни от болничния като временна
антикризисна мярка.
За последната година средствата за болничните са скочили двойно, сочат данни на Българската стопанска камара. А
контрол от страна на работодателя и държавата няма.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат промяна. Идеята първите три дни от болничния да не се
заплащат обаче среща отпор.
Към момента първите три дни се плащат от работодателя в размер на 70% от осигурителния доход, а следващите дни се
поемат от НОИ, който покрива 80 на сто.
Целия коментар може да видите тук.
Investor.bg
√ Плащането на първите три дни болнични отново разделя бизнеса и синдикатите
Проблемът идва от начина на изчисление на болничните на тези, които работят на сумарно изчисление на
работното време
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предложиха да се въведе период на изчакване от няколко дни, в
които болничните не се заплащат нито от работодателя, нито от държавното обществено осигуряване. Преди дни пък беше
внесен в парламента законопроект на партия "Воля", който предвижда да отпадне задължението първите три дни
болнични да се плащат от работодателите и това да стане задължение на общественото осигуряване.
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В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. От години обаче бизнесът
иска това да отпадне.
"Темата е стара и много сме дискутирали по нея. Тя цели да реши един стар проблем, който възникна по време на
финансовата и икономическата криза, когато държавният бюджет и бюджетът на НОИ бяха на голям дефицит", коментира
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в "България сутрин" по
Bulgaria ON AIR.
"Синдикатите винаги са имали едно становище и то е, че след като работникът плаща своите осигуровки е нормално да
получава съответното обезщетение. Да сме точни, терминът период на изчакване означава нищо насреща", коментира
Марио Нинов от КТ "Подкрепа" пред.
Той обясни, че синдикатите не са притеснени от това кой ще изпплаща обезщетенията, а от това да не останат работещите
без една работна заплата в годината, ако се разболеят няколко пъти от грип.
"Проблемът е, че най-масовият използван болничен е до три дни. Той се издава от личните лекари в по-големите случаи и
се издава за всякакви заболявания, дори за временни здравословни неразположения", изтъкна Добрин Иванов.
Според Марио Нинов обаче проблемът идва от начина на изчисление на болничните на тези хора, които работят на
сумарно изчисление на работното време. Той посочи още, че е напълно нормално да има ръст на издаването на
болничните, тъй като са се увеличили и работещите хора у нас.
В. Капитал
√ Работодателите искат никой да не плаща първите три дни болнични
Отделно от тях партия "Воля" внесе законопроект държавата да покрива цялото боледуване. Парламентарните
партии засега не го подкрепят
Политическа партия "Воля" внесе законопроект, според който Националният осигурителен институт (НОИ) ще бъде длъжен
да плаща изцяло обезщетенията за временна нетрудоспособност (болничните), а не както е от 2010 г. досега - първите три
дни от боледуването и болничният лист да се покриват от работодателите. Отделно от това председателят на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обяви пред БНР, че организацията му предлага първите три дни
от болничните изобщо да не се покриват нито от НОИ, нито от работодателите.
През 2018 г. на боледували пациенти са изплатени 726 млн. лв., от които 177 млн. лв. са от работодателите. Става въпрос
за общо 23.4 млн. болнични дни.
По-скоро "Не"
Лидерът на парламентарната група на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова съобщи, че все още не са разглеждали законопроекта
на "Воля", тъй като току-що е внесен. Светлана Ангелова от ГЕРБ, която е заместник-председател на парламентарната
комисия по труда и социалната политика, коментира, че първо трябва да се направят съответните анализи от страна на
финансовото министерство, на НОИ и това предложение да се обсъди на Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
"Все пак да се види експертното мнение на работодателите, синдикатите и на самата държава. Винаги, когато в края на
годината започне обсъждането на бюджета за следващата година, има такива предложения", каза Светлана Ангелова.
Според нея обаче тези предложения не са стимул за намаляване на злоупотребата с болничните. Статистиката, която
показва НОИ при отчетите си, е, че има ръст на изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност. Според
нея решението на този проблем трябва да се търси по друг начин. "Трябва да се засили контролът върху болничните",
смята Ангелова.
"За мен е дискриминиращо спрямо бизнеса да продължава тази норма, при която първите три дни от болничните се
плащат от бизнеса. Това беше една крайна мярка, която беше въведена в началото на кризата през 2008 г. Като опит за
ангажиране на бизнеса с тежките проблеми на кризата, от които страдаха най-много бизнеса и социалната система. Сега
държавата не поема своята отговорност да върне старото положение - един ден да се поеме от бизнеса, а останалите дни
да се поемат от държавата", коментира Валери Симеонов, лидер на НФСБ, с уговорката, че не е запознат с предложението
на "Воля".
"Това е тема, която постоянно се поставя през последните 10-20 години. През 2010 г. беше приета като антикризисна мярка,
като работодателите плащаха първите три дни от болничните. Дотогава плащаха първия ден. Практиката в европейските
страни е различна. В повечето от половината има период, в който плащат работодателите. Има и държави, в които първите
дни, които плаща работодателят, се облагат с данъци. Тази мярка не е подходяща за България при нивото на доходите и
нивото на заболеваемост. Какъв е изходът? Той не е кой плаща, а в контрола. Също и в режима, защото в болничния пише
- домашен, стационарен или свободен режим. Няма никакъв проблем, ако работодателят прецени, че този болничен е
"фалшив", да провери дали болният спазва този режим и да го прекрати", коментира д-р Хасан Адемов от ДПС, който е
председател на парламентарната социална комисия.
Според него предложението на "Воля" е грешно, защото самоосигуряващите се са тези, които плащат цялата осигурителна
вноска за общо заболяване и майчинство, а тези, които са на трудови взаимоотношения, имат лична осигурителна вноска.
Така че тази фина разлика не е отчетена при предложението. "Смятам, че естественото място за решаване на този въпрос
е тристранният съвет - работодателите и синдикатите са тези, които трябва да решат", казва Адемов.
Георги Гьоков от БСП, който е заместник-председател на парламентарната социална комисия, обяви, че партията му няма
официална позиция по проекта на "Воля" и дискусиите никой да не плаща първите три дни болнични.
"Личното ми мнение е, че подходът на "Воля" е аматьорски, защото към законопроекта няма нито мотиви, нито
аргументация, нито финансова обосновка, а само формална оценка на въздействието. Предложенията са изцяло в полза
на работодателските организации", казва Гьоков. В допълнение той смята, че държавата е прехвърлила с този текст
контрола върху фалшивите болнични на работодателите.
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"Тези предложения на "Воля" не помагат на работника, защото за него е без значение кой плаща тези дни, за него е важно
да има плащане. В дискусията трябва да се включат и синдикатите като социален партньор. Битката в случая е между
държавата и работодателите и увеличението на дефицита на НОИ трябва да се финансира чрез увеличаване на
осигуровките", смята Гьоков.
В. Сега
√ Работодатели искат първите 3 дни болничен да са неплатени
Депутати и бизнес организации започват нова инициатива за промяна в обезщетението при заболяване
Работодатели и депутати започват нова инициатива за промяна в реда за изплащане на болничните у нас. Предложенията
са разнопосочни, но имат една цел - да освободят бизнеса от финансовата тежест за първите три дни от заболяването.
Първите три дни от болничните да не са платени предлага Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщи
председателят й Васил Велев пред БНР.
Асоциацията иска у нас да се въведе т.нар. период на изчакване от няколко дни, в които болничните да не се заплащат от
никого. Велев посочи, че тази практика съществува в десет европейски страни - Латвия, Швеция, Холандия, Австрия,
Гърция, Естония, Италия, Чехия, Португалия, Кипър. Освен това според него процентът на компенсация е много по-нисък.
И като добавка към това на повечето места тези доходи се облагат, посочва Велев.
В момента първите три дни от болничния се поемат от работодателя, като осигуреният получава 70% от дохода си през
това време. НОИ се включва с 80% от дохода от четвъртия ден. Режимът на изплащане на болничните беше променен
преди десет години като временна мярка в кризата. През последните години, когато наближи разглеждането на Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване, работодателите не пропускат възможността да поставят отново на
масата въпроса с връщането на старото правило, като подчертават, че хилядите неправомерно издадени болнични листове
провалят икономиката на държавата и са тежест за бизнеса.
<p>"Ако мотивът за това предложение е спирането на неправомерно издадените болнични, то аз не смятам, че е логично
да поставим всички болнични под един знаменател. Този въпрос трябва да се постави на масата на преговорите, да влезе
в Националния съвет за сътрудничество, където са и синдикатите, и всички национално представителни организации на
работодателите, и държавата. Преди това обаче от НОИ и Министерството на финансите трябва да направят съответните
изчисления и анализи, а експертите да кажат дали предложението е добро или не. Според мен обаче подобно искане е
несправедливо и неизпълнимо. Има осигурителен риск за общо заболяване и майчинство и всеки работник и служител
правят ежемесечни вноски от трудовите си възнаграждения", подчерта пред "Сега" Светлана Ангелова, заместникпредседател на парламентарната социална комисия от страна на ГЕРБ.
ъпросът с болничните излезе на дневен ред поради законодателна инициатива на депутати от "Воля". Те внесоха
законопроект за отмяна на текста от Кодекса за социално осигуряване, по силата на който първите три дни се плащат от
работодателя. Според вносителите действащият текст натоварва излишно и неоснователно работодателите, а не е
работещ. Преди това растящият брой на болничните привлече вниманието и на премиера Бойко Борисов, който даже
предупреди лекарите с арести заради фалшиви болнични.
Последният опит за промяна на съществуващия ред беше през 2017 г. Тогава НОИ предложи да се намали размерът на
болничния през първите три дни от 70 на 50% от заплатата, но след яростна съпротива се отказа от идеята. Тази година
НОИ очаква 3.5 млн. болнични листове. М.г. болничните са стрували на общественото осигуряване 557 001 146 лв.
Официална статистика колко струват първите три дни на бизнеса няма, но според прогнози на Фискалния съвет се очаква
те да бъдат около 200 млн. лв. за 2019 г
БТВ
√ Нов опит за справяне с феномена „вечен длъжник“
Омбудсманът внесе в парламента Закона за личния фалит
Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента Закона за несъстоятелност на физическите лице, известен като личен
фалит.
Последните данни на БНБ за първото тримесечие показват, че необслужваните кредити, или така наречените „лоши
кредити“ у нас са близо 7 млрд. лв. (малко над 7% от всички взети заеми)
Според предложението на омбудсмана, ако длъжникът действа „добросъвестно“, например не се е разпореждал с имот в
полза на свързани лице, декларирал е коректно доходите си и други – е възможно поне половината от задълженията му
да бъдат опростени.
За бизнеса обаче длъжниците все още имат по-големи права.
„Длъжникът може да се укрие, ако прецени, че това е неговият интерес. Ако не бъде открит, производството се
прекратява.“, коментира Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Цялото видео може да видите тук.
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Важни обществено-икономически и политически теми
В. Банкерь
√ Премиерът Борисов заминава на посещение в Северна Македония
Премиерът Бойко Борисов е на посещение в Северна Македония. В Струмица, родният град на премиера Зоран Заев, ще
има съвместно заседание на българското и македонското правителство. След него ща бъдат подписани спогодби за
намаляване цената на роуминга, за изграждане на нова газова връзка и за обща енергийна борса.
В Скопие Борисов и колегата му Зоран Заев ще отбележат втората годишнина от подписването на Договора за приятелство,
добросъседство и сътрудничество между двете страни и за честване на събития и личности от общата ни история Илинденско-Преображенското въстание и Гоце Делчев.
Договорът между България и Република Северна Македония беше подписан през 2017 г., с което се даде тласък на
устойчивото изграждане на приятелските и добросъседските отношения. Документът е основа за засилването на
сътрудничеството, за разширяването на транспортните връзки и комуникации, за улесняване на контактите между
гражданите на двете страни.
Бойко Борисов и Зоран Заев ще проведат двустранна среща, на която ще обсъдят напредъка на партньорството в
двустранен и многостранен план. Двамата премиери ще участват в церемонията по полагане на цветя пред гроба на Гоце
Делчев в църквата „Св. Спас“ в Скопие. Борисов ще проведе среща и с президента Стево Пендаровски.
Търговско-икономическите, както и политическите, отношетия между България и Северна Македония обаче са на приливи
и отливи. От 2013 г. се наблюдава плавен ръст на стокообмена, като в последните две години дори прехвърли 700 млн.
евро. Добрата новна е, че търговското салдо остава положително за България.
Данните за миналата година, сравнени със същия период на 2017 г. отчитат ръст в стокообмена от 1%, като фирми от двете
страни са си обменили стоки за 742.8 млн. евро. Расте и износът към съседната страна с 3.6%, но се отбелязва спад във
вноса (с 2.1%).
Износът от Република Северна Македония, не само към България, е основно от стоки с ниска степен на обработка суровини (руди и концентрати на цветни метали - цинк, олово и мед), металургични изделия - валцувани продукти от
желязо и стомана, вино, селскостопански продукти, метални отпадъци (скрап), материали за строителството.
Структурата на българския износ за Република Северна Македония през последните години е сходна със структурата на
общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка и полуфабрикатите. А това
показва наличието на утвърдени пропорции и известно "циментиране" на тези съотношения. В стойностно отношение найголям е износът на електроенергия, на нефтени масла и масла от битуминозни минерали, на други нефтопродукти, черни
метали и чугун, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции.
При вноса от Северна Македония в България най-голям е делът на оловните, медните и цинкови руди и концентрати почти 50%, плосковалцувани черни метали, метални и пластмасови тръби, жици и кабели.
Перспективни стоки за износ за Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи
и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за
хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство),
транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и
нефтените продукти.
В областта на двустранните инвестиции прави впечатление по-голямата активност на българските инвеститори в Република
Северна Македония, в сравнение с тази на македонските фирми в България. Сравнително добра активност на
инвеститорите от Република Северна Македония се отчита в секторите селско, ловно и горско стопанство, където те са на
второ място (след Австрия - 4%) с дял от 2,1% от общия размер на инвестициите в тези сектори.
Сред българските инвестиции в Северна Македония са придобиването на "Статер Банк" от "Централна кооперативна
банка” АД и сливането й с "ЦКБ" АД - Скопие, покупката на най-голямата агенция за охрана от "СОТ 161" - Агенция за охрана
НИКОБ, навлизането на македонския пазар на "Софика Груп" в сферата на услугите.
Като по-значими сделки, осъществени от български фирми или такива с българско участие, могат да се откроят: покупката
на мажоритарен дял от акциите на фабриката за производство на захар в Битоля от "Литекс България", най-голямата
инвестиция в Северна Македония е в банковата сфера - купуването на дял в "“Балканска банка" от "Първа инвестиционна
банка" - София, "Велдер Груп" е с инвестиции в черната металургия, "Приста Ойл" осъществява търговия и дистрибуция на
моторни масла, фирма "Мега Ел" ЕООД - София закупи 69% от акциите на Фабриката за кабели - Неготино. През февруари
2008 г. българската компания “Евроинс” придоби 82% от застрахователната компания "Макошпед".
През последните години инвестициите на българските фирми в Северна Македония са съсредоточени в няколко сектора:
банкова и застрахователна дейност, металургия, хранително-вкусова промишленост, геоложки проучвания,
информационни технологии и телекомуникации, както и в хотелиерството.
През 2010 г. най-значителната инвестиция от Северна Македония в България беше придобиването на 96% в рафинерията
за олио "Звезда" в град Долна Митрополия от фирма "Брилянт Олио".
България е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни с цел
увеличаването на пътуванията между двете страни. През миналата година 559 617 македонски туристи са били България
(ръст от 2.6 % в сравнение със същия период на 2017 г.). Българските граждани, посетели съседната страная пък са 416 448
(ръст от 5% спрямо 2017 г.).
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По брой чуждестранните граждани, посетили нашата страна, Северна Македония заема шесто място за миналата година.
Гражданите й пътуват безвизово за България (от 19 декември 2009 г.), което е предпоставка за ежегодния ръст на
македонските туристи. Организирането на чартърни полети от София до Охрид и Скопие до Варна и Бургас или на
самолетна връзка по направленията Скопие-София, Скопие-Варна или комбинирана Скопие-София-Варна, може да доведе
до значително нарастване на туристическия обмен между двете страни.
Investor.bg
√ НС прие нови правила за документацията за трансферно ценообразуване
Парламентът окончателно въведе нови правила в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за изготвянето на
документацията за трансферно ценообразуване. Със законопроекта се въвеждат в българското законодателство
изискванията на европейска директива за механизмите за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в
Европейския съюз (ЕС).
Измененията, внесени от Министерския съвет и предложени от Министерство на финансите, бяха приети днес на второ
четене.
Основна цел на директивата, съответно и на законопроекта, е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване
на спорове, възникнали между държавите членки на ЕС във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване
на двойното данъчно облагане.
Според текстовете първата година, за която ще се изготвя документация за трансферно ценообразуване по новия ред, е
2020 г. Местно досие вече ще изготвя всяко данъчно задължено лице, осъществяващо сделки над определен праг между
свързани лица. Тази документация ще се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.
Съгласно приетите промени данъчно задължените лица ще изготвят местно досие за извършваните от тях контролирани
сделки, когато за съответната година стойността на сделката, без ДДС и акцизите, превишава 400 хил. лв. при сделки с
предмет продажба на стоки, а за всички останали сделки – 200 хил. лв.
Ако има получен или предоставен заем за над 1 млн. лв., също ще се изготвя местно досие.
Данъчно задължените лица, които пропуснат да изготвят местно досие ще се наказват с имуществена санкция в размер до
0,5 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията.
Според мотивите на Министерството на финансите промените ще осигурят последователност в третирането на спорове,
свързани с двойното данъчно облагане при трансгранични сделки в ЕС, и ще внесат повече прозрачност относно начина,
по който са разрешени тези спорни случаи.
√ Танева: Регистрирани са 26 огнища на африканска чума по свинете в България
Няма възможна мярка по отношение на заразата, която да не е взета, заяви Томислав Дончев
Към днешна дата има регистрирани 26 огнища "домашна свиня", 5 - в промишлени свинекомплекси, както и отделни 26
случая на дива свиня. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща при президента по
повод заразата с Африканската чума по свинете. Румен Радев инициира среща днес с представители на институциите,
които са ангажирани с действия за овладяване на кризата с разпространението на болестта.
Министърът на земеделието посочи, че за първи път в България се регистрира случай на заболяването по свинете през
2018 г. в Тутраканци и след него се приема национален стратегически план за действие. Мерките, които прилага България,
са съгласно европейската стратегия за борба с Африканската чума по свинете, приета през 2015 година в ЕС, поясни Танева,
цитирана от БТА.
В срещата участваха също министърът на околната среда и водите Нено Димов, министърът на вътрешните работи Младен
Маринов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, председателят на ДАНС Димитър Георгиев,
изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Дамян Илиев.
От своя страна президентът Румен Радев заяви, че е изключително важно в настоящия момент държавата да демонстрира
своята отговорност и способност да се справи с Африканската чума по свинете, защото тя засяга не само животновъдния
бранш, но и всички българи, особено хилядите, които разчитат за прехраната си на домашните животни, които отглеждат.
Президентът коментира, че тази криза "е само част от общата кризисна ситуация в страната, свързана и с пробива в
Националната агенция за приходите, засегнал 5 млн. български граждани, и с неизгодните в правно и финансово
отношение договори за F-16, засягащи в перспектива всички българи, и с набиращите енергия протести за избор на нов
главен прокурор, и, разбира се, много други теми".
Държавният глава очаква повече информация от институционалните представители, както и да се обсъдят мерките за
преодоляване на финансовите, екологичните и социалните аспекти на кризата. Радев изрази убеждението си, че
справянето с проблема може да бъде само с обединените усилия на всички институции.
"Няма възможна мярка по отношение на Африканската чума по свинете, която да не е взета. Единствената мярка, която не
е взета и е прилагана в други дръжави, е тотално унищожаване на всички прасета, отглеждани в домашни условия.
Подобна мярка няма обществена подкрепа и към момента не е на дневен ред". Това каза пред журналисти днес след
срещата при президента вицепремиерът Томислав Дончев.
Дончев посочи, че са запознали президента с всичко, което е планирано да се случи пез следващите дни и седмици и то е
срещало неговата подкрепа. По думите на вицепремиера президентът смята, че действията са правилни.
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√ Владислав Горанов искал от НАП решения, а не оставки
Министърът на финансите Владислав Горанов искал решения, не оставка. Това обясни шефката на НАП Галя Димитрова по
време на първата си публична изява след като на 15 юли стана ясно, че са изтекли огромно количество данни от агенцията
в интернет пространството. До този момент Галя Димитрова бе в годишния си платен отпуск. Димитрова посочи, че няма
да напусне поста си като изпълнителен директор на НАП.
Тя е била в непрекъсната комуникация по телефона с министър Горанов и заяви, че е била в течение на всичко, което се
случва. Причината да не си прекратя отпуската е лична, обясни още тя.
Димитрова призна, че "не сме били достатъчно внимателни". Подценихме баланса между достъпност и сигурност, но целта
е била услугите да се ползват от максимален брой потребители.
Все още не е ясно какви са конкретните данни, изтекли от базата на НАП.
Главният приоритет на НАП в момента е комуникацията с гражданите и да ги информира за това какви действия да
предприемат, за да игнорират всички възможни рискове за евентуални злоупотреби. Държа да се извиня на всички
български граждани, които бяха засегнати от хакерската атака. Ударът е бил срещу НАП, но засегнати от това криминално
престъпление са всички български граждани, чиито лични данни бяха противозаконно и публично оповестени, смята Галя
Димитрова.
Необходима е оценка на актуалната ИТ структура, посочи още Галя Димитрова. Това изисква създаването на нова ИТ
структура, към което НАП насочва усилия.
Към момента тече одит на структурите от независима външна организация, поясни още Димитрова. Той ще покаже дали
външните фирми, на които е била поверена поддръжката на системите, ще понесат глоби. Към момента не е установено
конкретни лица да са замесени в пробива на системите на НАП. Димитрова е поискала оставките на ръководителите на
звената "Информационна сигурност" и "Информационни системи".
За съжаление твърдото на мнение на всички специалисти е, че няма 100% сигурна среда, затворена за външни атаки.
Единствено вътрешните изолирани системи се считат за сигурни, а това е факт не само за България, но и за целия свят.
Няма никаква необходимост от смяна на личните документи, успокои Галя Димитрова. От НАП препоръчват смяна на
паролите, персоналния идентификационни код и следване на съветите на уеб страницата на агенцията.
По думите й въпреки случилото се гражданите продължават да ползват електронните услуги на агенцията. Ще продължим
да разработваме по-добри електронни услуги, мотивирани са от НАП. 138 са електронните услуги за клиенти, само за ден
26 000 клиенти ги използват.
Припомняме, че на 15 юли 2019 г. стана ясно, че има теч на данни от системата на НАП след хакерска атака.
Два дни по-късно стана ясно, че е задържан бял хакер за атака срещиу приходната агенция. В същия ден на 20-годишния
Кристиян Бойков му беше повдигнато обвинение за киберпрестъпление. По-късно стана ясно, че именно Бойков е пробил
и системата на МОН преди 2 години.
По повод хакерската атака премиерът Бойко Борисов заяви, че иска хакерите да работят за държава. За кандидата за
главен прокурор Иван Гешев атаката към НАП била политическа.
Министърът на финансите Владислав Горанов заяви в кулоарите на парламента, че имал доверие на шефката на НАП Галя
Димитрова, освен за информационната сигурност.
Преди 2 дни шефката на НАП обяви, че трудно е взела решение да не си прекратява отпуска.
Пред bTV обвиненият отрече да е извършил атаката срещу приходната агенция. От прокуратурата обаче заявиха, че нямат
съмнение, че Кристиян е отговорен за атаката.
От НАП успокоиха, че 4 млн. души няма нужда да сменят личните си карти след кибератаката.
На 25 юли стана ясно, че обвинения за хакерската атака в НАП са получили трима души - Кристиян Бойков, изпълнителният
директор на фирмата Георги Янков и собственикът на "ТАД Груп" Иван Тодоров. Обвинението е за тероризъм.
Вчера, 30 юли, беше задържан и собственикът на "ТАД Груп" Иван Тодоров който пристигна в България с полет от Истанбул.
Той е обвинен в кибертероризъм, но преди да пристигне в страната изрази недоумението си от този факт.
По-рано вчера стана ясно, че спецпрокуратурата е поискала постоянен арест за Тодоров, а като заради националната
сигурност делото се гледа при закрити врата.
„Дума“
√ Караниколов: България превъзхожда Турция за завода на "Фолксваген"
"България продължава да е в състезанието. Превъзхождаме Турция с членството ни в ЕС, по-ниските оперативни разходи,
висококвалифицираната работна ръка и локациите, които предлагаме", каза Караниколов пред телевизия "България он
Ер". Той уточни, че един от представителите на директорския борд на "Фолксваген" му е казал, че окончателното решение
все още не е взето. Очаква се това да се случи през септември. Към момента Турция е избрана за предпочитана страна, с
която да се водят преговори, писаха редица германски и турски медии. Избраното място е град Маниса край Измир.
Предимствата на Турция са работната ръка, по-големият автомобилен пазар, опитът в автомобилостроенето, изграждането
на инфраструктурата около бъдещия завод, изключително изгодната цена на земята и наличието на пристанище.
БНТ
√ Съдът отмени заповедта за спиране на строежа на "Златен век"
Административният съд отмени заповедта за спиране на строежа "Златен век" на фирма "Артекс". В решението на съда се
казва, че няма каквито и да е правни основания за разпореденото спиране на небостъргача в Лозенец.
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В решението пише, че след презаверяването на разрешението за строеж започва да тече нов срок. Последната заповед е
на главния архитект на София Здравко Здравков и е от 2018-та г. Това означава, че десетгодишното разрешение за строеж
на "Златен век" изтича през 2028 г.
Отклоненията по строежа са само на отделни части от него и заради запазването на съразмерността на сградата не е
трябвало да се спира цялото строителство, се казва още в решението на съда.
В него е посочено още,че шефът на ДНСК Иван Несторов е този, който трябвало да се произнесе за валидността за
разрешителното за строеж, а на да прехвърля правомощията си на главния архитект Здравко Здравков.
Решението на съда може да се обжалва пред ВАС.
√ Мариела Драголова е новият ръководител на дирекция "Информация" в БНТ
Мариела Драголова е изпълняващ длъжността директор на дирекция „Информация“ в обществената телевизия. Тя работи
в сферата на телевизионната журналистика и публицистика повече от 20 години.
През 1998 г. започва работа като кореспондент на обществената телевизия в Хасково, а от 2000 г. е репортер с ресор „МВР“
в новините на БНТ.
След 2001 г. Мариела Драголова е продуцент на предаванията "Тази сутрин", "В десетката с Иво Инджев" и "Код
Криминално" в БТВ.
В периода 2012 – 2014 г. е изпълнителен продуцент на сутрешния блок на Нова телевизия "Здравей, България". От 2014 г.
Мариела Драголова е изпълнителен продуцент на коментарното предаване "Още от деня" в ефира на БНТ.
Има магистърски степени по "Телевизионна журналистика" от СУ "Св. Климент Охридски" и "Международен туризъм" от
Университета за национално и световно стопанство.
Дарик
√ Отпускат 90 млн. лева допълнително заради тол системата
Правителството отпусна допълнителни средства в размер до 89 998 200 лева по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за финансиране на дейността на тол системата в Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) за 2019 г.
Средствата ще бъдат използвани за обезпечаване на дейностите на специализираното звено НТУ в АПИ през 2019 г., което
изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси и надзор върху доставчиците на услуги за
електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на
такси за изминато разстояние и доставчиците на Европейската услуга за електронно събиране на такси за изминато
разстояние (ЕУЕСТ) и върху доставчиците на декларирани данни.
Целта е осигуряване на ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни
средства на база време и на база изминато разстояние, за пътни превозни средства до 3,5 тона (които ще бъдат таксувани
с електронна винетка), както и над 3.5 тона, които ще се таксуват по тол системата.
Economic.bg
√ Откриват конкурс за търсене на нефт и природен газ в Черно море
Разрешението за "Блок 1-26 Тервел" ще бъде издадено за срок от 5 години
Министерски съвет одобри предложението на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за октриване на конкурсна
процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Тервел" в Черно
море, съобщиха от правителствената информационна служба.
Разрешението ще бъде издадено за срок от 5 години, като бъдещият титуляр ще трябва да прокара и обработи 2Д и ЗД
сеизмични изследвания, да изготви геоложки модел за оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, както и да
оцени петролния потенциал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни структури. Това е
регламентирано в минималната задължителна работна програма за проучването.
Територията на „Блок 1-26 Тервел“ представлява източната част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ
„Бургас - дълбоко море”. В периода 2002 - 2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене и проучване на
„Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.“, който е провел ограничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не
е прокарван сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него са силно ограничени.
Обявата за конкурса ще бъде публикувана в Държавен вестник, на електронната страница на Министерството на
енергетиката и в Официалния вестник на Европейския съюз. Всички срокове по провеждането му ще се отчитат от датата
на публикуване в Официалния вестник на ЕС.
БНР
√ Парламентът прие оставката на шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев
Директорката на НАП отрече твърденията на Георгиев, че данъчната проверка на имуществото му е приключила
Пламен Георгиев присъства в пленарната зала, но не беше изслушан
Със 120 гласа „за“, 3-ма „против“ и трима въздържали се, парламентът освободи Пламен Георгиев от председателския пост
на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ). Самият Георгиев се появи в парламента по искане на парламентарната група
на БСП, но не бе изслушан, както искаха социалистите.
Появата му обаче предизвика скандал между ГЕРБ и БСП. Председателят на парламента Цвета Караянчева констатира:
"Няма изказвания, след като няма изказвания, закривам разискванията и преминаваме към гласуване".
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Последва гласуването, но от БСП заявиха, че са лишени от правото на дебат. Крум Зарков:
"Не знам дали си мислите, че се подигравате на нас, вие се подигравате на българските граждани, подигравате се на
човека, който избрахте и сега гоните, подигравате се на стотиците инспектори в КОНПИ и не знаят какво се случва".
Менда Стоянова от ГЕРБ репликира:
"Госпожо председател, аз също съм възмутена от начина, по който водите заседанието. Имахте 40 минути докато чакахме
господин Пламен Георгиев да дойде да си намерите бъклица и дрян, за да можете да поканите колегите от ляво да бъдат
в залата, пък да вземат и думата. Може би трябваше да минете, госпожо председател, по стаите преди това или в стола".
След гласуването Георгиев обясни пред журналисти в Народното събрание, че е изчакал данъчната проверка на НАП,
според която той е чист, за да депозира оставката си в парламента. Той определи освобождаването на поста като морален
акт в името на семейството си и за да защити имиджа на Комисията.
Но изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова съобщи, че все още продължава данъчната проверка на имуществото
на Пламен Георгиев и, когато проверката приключи, резултатът ще бъде предаден на прокуратурата.
"Просто изчаквах, защото не можех да си позволя да си подам оставката преди да излезе, че аз съм един чист човек". Така
накратко Пламен Георгиев обясни защо точно в последния пленарен ден е депозирал оставката си в парламента и уточни,
че за решението си имал лични и професионални причини:
"Аз не съм се уплашил. Това, на което беше подложено семейството ми, да бъде снимано с дронове, малкото ми дете да
не смее да излезе на терасата. В крайна сметка има и морал. Аз не съм се вкопчил в никоя позиция. Работил съм в името
на държавата. Това, което съм го направил, е било в името на държавата. Един такъв безумен скандал се пренася върху
комисията. Няма нужда тези хора, които са работили толкова съвестно и които са постигнали такива резултати, които са
оценени и в доклада на Европейската комисия, да се преписва на тях един такъв измислен скандал".
По думите на Пламен Георгиев, в основата на атаката му са засегнати интереси на олигарси, прераснали в медийна атака:
"Аз акумулирах толкова много врагове, които чисто заради работата, която съм вършил, които сега естествено, ми го
върнаха. Прощавайте, но да започват новините на една телевизия с моята тераса и втора новина да е палата на Баневи,
вие мислите ли, че това е нормално?".
Пламен Георгиев и днес беше с охрана. Обяснението - заради заплахи за неговия живот: "Между другото, имах обаждания
в тази връзка от партньори в чужбина, които казаха, че това е абсолютно недопустимо и за такова нещо трябва да се съди
държавата. Как може ръководител на такава институция, която е подложена на всичкото отгоре и от заплахи".
Бившият председател на Антикорупционната комисия ще се върне като прокурор в Прокуратурата. Закани се да съди
Столична община заради фалшиви новини около станалата злополучна тераса, която доведе до оставката му. Извини се
на медиите за предизвиканата от него лоша комуникация, а следващия председател на комисията по думите му, трябва
да е решителен човек.
Преди гласуването в парламента, депутати изложиха виждания по подадената оставка на председателя на
Антикорупционната комисия. От БСП определиха процедурата като “недопустима“, защото, според социалистите,
въпросната оставка не е разгледана от ресорната комисия, а се раздава на листчета в пленарната зала. И припомниха, че
са искали оставката на Георгиев и неговия заместник още от 4-ти април.
Депутатът Крум Зарков посочи:
"Не мислите ли, че е редно човекът, който вие защитавате, човекът, срещу който ние се противопоставяхме, поне да му
дадете шанс да дойде и да каже какво е свършил и какво не. За съжаление, всичко това показва, че към тези постове се
гледа само като на капии, капии, които един разрушава и друг овладява. Ние в това няма да участваме и се потвърждава
още една тенденция за специалните органи, които ще преборят корупцията, всеки път едно и също - евродоклад,
институция, скандал, оставка, евродоклад. Аман!".
Представители на БСП настояха Георгиев да обясни в НС мотивите за своята оставка и това беше прието от депутатите.
Последва словесна престрелка:
"Процедурата ми е по начина на водене, защото допуснахте да се гласува поканване на Пламен Георгиев, който е направил
лично волеизявление с подаване на оставка. По принцип досега такава процедура не се прави, а просто се кани въпросното
лице по искане на колегите от “БСП за България“, каза Дариткова.
Филип Попов от БСП посочи:
"Моля, направете справка с нашия правилник. Когато Народното събрание приеме решение, всички граждани на
Република България са задължени да дойдат тук, вие защо гласувахте "за".
Председателят на парламента разясни:
"Подаване на оставка, това е лично волеизявление. Господин Георгиев е подал оставка, комисията е приела неговата
оставка, ние го каним да дойде в залата, продължаваме с разискванията“.
√ 11,7 млрд. лева има във фискалния резерв в края на юни
11,7 млрд. лева има във фискалния резерв в края на юни, сочат данните на финансовото министерство.
По същото време бюджетният излишък е бил 3,2 млрд. и се очаква да нарасне през юли.
Бюджетът бе актуализиран на два пъти през юни, като при втората промяна бе увеличена разходната част заради покупката
на изтребителите Ф-16.
Тъй като разходът не е направен, все още не може да бъде видян като минус в хазната.
√ Две организации са пожелали да управляват публичния ресурс от над 75 млн. лв. на Фонда на фондовете
Две са организациите, които са пожелали да управляват публичния ресурс от над 75 млн. лв. на Фонда на фондовете "Мецанин Растеж" за подкрепа на малките и средни предприятия.
Окончателните оферти бяха отворени вчера. Средствата от фонда са по оперативната програма "Иновации и
конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
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Целта на Фонда на фондовете е да подкрепя развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия.
Чрез инструмента ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за фирмите, които са с потенциал за растеж и
подобряване на дейността, и които търсят възможоности за навлизане на нови пазари, разработват нови продукти и услуги.
Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде от 4,9 милиона до 13,7 милиона лева. Освен към бизнеса,
инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на
финансираните предприятия.
Подкрепата ще се осъществява под формата на дялови инвестиции и на мецанин финансиране, а инвестиционният период
е пет години с възможност за удължаване до две години.
Предстои оценка на подадените окончателни оферти и избор на изпълнител.
Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от най-малко 32 милиона лева.
√ Рекордно ниска безработицата през юни в ЕС от 6,3% и в България - от 4,4%
През юни 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира за втори пореден месец
в рекордно дъно от 6,3%, в рамите на еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,5%, а в България - до рекордно
историческо дъно от 4,4% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.
Безработицата в ЕС стабилизира през юни на майското ниво от 6,3% - най-ниска безработица, откакто Евростат стартира
това месечно проучване през януари 2000-а година, и след като година по-рано беше на ниво от 6,8% (през юни 2018-а). В
рамките на еврозоната нивото на безработицата пък се понижи до 7,5% (най-ниско ниво от юли 2008-а година) спрямо
7,6% през месец май и 8,3% година по-рано.
Според европейската статистика общо 15,674 млн. европейци, от които 12,377 милиона от еврозоната, са били без работа
през шестия месец на настоящата година, като спрямо май е отчетено понижение на безработните в ЕС с 36 хиляди и в
рамките на еврозоната - с 45 хиляди. Спрямо юни 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,205
милиона, от които 1,032 милиона само в рамките на единния валутен блок.
Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за
състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много
ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.
Най-ниска безработица през юни е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от Германия
(3,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 17,6%, но според данни на Евростат за април2019-а), в
Испания (14,0% през юни 2019-а) и в Италия (9,7%).
През юни общо 3,176 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от
14,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 239 хиляди спрямо година по-рано, когато
безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,2%.
Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България се понижи през юни до ново рекордно
историческо дъно от 4,4% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с
този тип данни) спрямо 4,5% през месец май и лед като година по-рано (през юни 2018-а) безработицата в нашата страна
беше на ниво от 5,2%.
Нива на безработицата в ЕС през юни

По този показател нашата страна заема девето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица
и е една от 18-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.
През шестия месец на настоящата година 149 хиляди българи са били без работа спрямо 150 хиляди през май и 174 хиляди
година през юни 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните
българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.
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Нивото на младежката безработица в България се повиши през юни до 12,0% от 11,4% през предходния месец, като през
шестия месец на годината без работа са били общо 16 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 16
хиляди и през май и 20 хиляди година по-рано (през юни 2018-а).
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна стабилизира през юни за втори
порен месец в 4,1% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се повиши слабо
до 4,8% от 4,7% през май, но остава под нивото на безработица от 5,7% през юни 2018-а година.
√ Централите от "студения резерв" са произвели 40 хиляди метаватчаса ток за последната година
Централите от така наречения "студен резерв" са произвели 40 хиляди метаватчаса ток за последния едногодишен период.
Тези количества са под един процент от резерва, за който се плаща, но се използва само при необходимост.
В интервю за "Хоризонт" изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев каза, че и
тази година количествата за студения резерв ще са същите – 650 мегавата средно за годината на час, за които ще бъдат
платени близо 55 милиона лева:
Интервюто с изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев можете да чуете в
предаването "Преди всички" след новините в 9 часа.
√ Каква е мисията на научноизследователския център SHARE – България
Интервю на Силвия Великова с Екатерина Маркова за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“
„В Европа съществува една научна структура, която се нарича Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в
Европа. Около това изследване се създава мрежа от научни институции и публични институции, които максимално да се
възползват от тези данни“. Това обясни пред БНР гл. ас. д-р Екатерина Маркова, координатор на националния консорциум
по проекта за специализиран научноизследователски и приложен център SHARE - България.
„България имаше шанса благодарение на Еврокомисията да стане член на това изследване, т.е. да се събират данни за
България…Мога да кажа, че много се гордея с това и имаше реакция от страна на Министерството на образованието да
включи нашия екип и всъщност да се включи като държава в тази европейска научна инфраструктура, като създаде
национална такава“, заяви Маркова в предаването „Преди всички“.
Екатерина Маркова уточни, че тази инициатива има няколко задачи:
„Тъй като България дълго време не е участвала в подобни изследвания, да подкани учени и управленци да използват тези
много качествени данни за населението на 50 и повече години. Освен за наука, нашата амбиция е тези данни да се
използват за адаптиране и прилагане на публични политики, както се прави в други европейски държави на ниво ЕК, на
ниво международни организации“.
Изследването обхваща и обективни данни за физическото състояние на хората – например за силата на захвата на двете
ръце, което е предиктор за сривове в здравословното състояние на човек. Правят се и когнитивни тестове за краткосрочна
и дългосрочна памет, отбеляза Маркова и похвали партньорската роля на министерството на образованието.
√ САЩ и Китай приключиха търговските преговори в Шанхай, планират се нови разговори през септември
Китай и САЩ приключиха двудневните търговски преговори в Шанхай, като се планира тяхното възобновяване през
септември, съобщи в сряда китайската агенция Синхуа.
Според Синхуа двете страни са имали "откровени и ефективни" разговори и са провели "задълбочен" обмен по "основни
въпроси от взаимен интерес".
Един от въпросите, който са обсъдили двете делегация в Шанхай, е бил свързан с увеличаването от страна на Китай на
вноса на селскостопански продукти от САЩ, както и създаването на благоприятни условия за извършване на такива
покупки.
След приключването на разговорите беше съобщено, че преговарящите са се договорили да се срещнат отново през
септември за следващия кръг от дискусии.
Тазседмичните разговори между делегациите на САЩ и Китай бяха първите след блокирането на преговорите в средата
на май и след като в края на юни президентите на двете страни Доналд Тръмп и Си Цзинпин се договориха за тяхното
подновяване по време на форума на Г-20 в Япония. Участие от американската страна взеха търговският представител
Робърт Лайтхайзър и финансовият министър Стивън Мнучин, а от китайската страна - вицепремиерът Лю Хъ.
По-рано днес Китай обвини САЩ в "рязко обръщане" на позицията в хода на разговорите, проведени през последната
година.
Говорителката на китайското външно министерство Хуа Чунин заяви, че Вашингтон трябва да покаже "достатъчно
искреност и добросъвестност", за да се постигне прогрес в търговските преговори. Г-жа Хуа също така обвини Съединените
щати, че "са преобърнали рязко" позициите си в преговорите през изминалата година.
От Белия дом също определиха проведените в Шанхай разговори като конструктивни и потвърдиха за предстояща нова
среща през септември.
"Двете преговарящи страни обсъдиха редица въпроси, включващи принудителния технологичен трансфер, правата за
интелектуална собственост, услугите, нетарифните бариери и селското стопанство. Китай потвърди ангажимента за
увеличаване на покупките на американска селскостопанска продукция. Срещата беше конструктивна и ние очакваме
преговорите за постигане на търговска сделка да продължат във Вашингтон в началото на септември", се посочва в
официално съобщение на прес-секретариата на Белия дом.
Междувременно обаче "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че бавният напредък в търговските преговори между Съединените
щати и Китай може би се дължи отчасти на нов план на Пекин за удължаване на разговорите, за да се постигне по-добра
сделка.
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По време на последния кръг от преговори в Шанхай, търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър и министърът
на финансите Стивън Мнучин се надяваха да получат китайски гаранции, че страната ще закупи повече американски
селскостопански стоки. Китайското министерство на търговията обаче заяви, че е необходимо Вашингтон да създаде "поблагоприятни условия за извършване на покупките".
"Уолстрийт джърнъл" цитира няколко експерти, според които Пекин вероятно смята, че може да извлече по-добри
условия, като не бърза в правенето на отстъпки, докато в същото си дава вид, че желае да преговаря.
„Мениджър Нюз“
√ През 2016 г. са били закрити 41 611 фирми
През 2016 г. са били закрити 41 611 предприятия, или 11,9 на сто от броя на активните предприятия през същата година, в
резултат на което работните си места са загубили 3,2 на сто от заетите през годината, показват предварителни данни от
изследване на Националния статистически институт за демографските събития на дружествата в България за 2017 г., което
проследява динамиката им за петгодишен период.
През разглежданата 2016 г. 42,3 на сто от "умрелите" предприятия са класифицирани в сектор G - "Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - "Добивна промишленост", Е - "Доставяне
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и D - "Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях закритите предприятия са под 1 на сто.
През 2017 г. в България са действали 347 730 активни предприятия, което е с 0,1 на сто по-малко в сравнение с предходната
2016 година.
Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2013 - 2017 г.) имат активните
предприятия с нула наети. През 2017 г. техният брой е 164 876 и съставлява 47,4 на сто от всички активни предприятия. В
следващата група "1 - 4 наети" попадат 130 873 предприятия, или 37,6 на сто от общия брой за 2017 година. Най-нисък е
делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица". Средно за периода той е 7,2 на сто, а в групата "10 и повече наети
лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7,8 на сто от активните предприятия. Броят на заетите в групата
"10 и повече наети лица" съставлява 69,4 на сто от заетите в периода 2013 - 2017 г.
От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12 на сто са "новородени" през 2017 година. За
последните пет години средногодишно са се "раждали" 12,03 на сто от броя на активните през периода предприятия.
За периода 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат "новородените" предприятия в сектор G - "Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 42,2 на сто. Най-нисък е делът на
новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0,1 на сто средно за периода. Тази тенденция се
запазва и през 2017 година.
През наблюдавания период от 2013 до 2017 г. най-голям е броят на "новородените" предприятия, които не са наемали
работна ръка. В групата "0 наети" през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети
- 12 661. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.
От всички "родени" през 2016 г. предприятия 79,4 на сто оцеляват една година по-късно, като в групата с "5 - 9 наети" този
относителен дял е 88,8 на сто.
През 2016 г. новородените предприятия са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 година. Най-висок е делът
на оцелелите предприятия в сектор H - "Транспорт, складиране и пощи" - 87,3 на сто, а най-нисък - в сектор D "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 52,1 на сто. От 2012 г., с
отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за
четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.
Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно - през 2017 г., е 5,6 на сто. Найжизнеспособни са предприятията от сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13,6 на сто. Стойността на този
показател е най-ниска за предприятията от сектор L - "Операции с недвижими имоти" - 4 на сто.
Общият брой на заетите в "родените" през 2016 г. и оцелели през 2017 г. предприятия за разглежданите тринадесет
сектора на КИД - 2008 е 87 229 души. В три сектора са концентрирани 59,5 на сто от всички заети: G - "Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети" - 32,5 на сто, C - "Преработваща промишленост" - 13.9 на сто, и I - "Хотелиерство и
ресторантьорство" - 13,1 на сто.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 1 август
София.
Oт 11.00 часа Университетската АГ болница „Майчин дом" отваря специализиран кабинет за консултации по
кърмене и по всички въпроси, свързани с естественото хранене на новородените.
От 11.00 часа в централата на КНСБ - залата на 11-ия етаж, Институтът за синдикални и социални изследвания
(ИССИ) на КНСБ ще представи последните си данни за потребителските цени и издръжката на живот в България.
От 12.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на теми: „Пореден
епизод от сериала „Енергийна катастрофа в България 2019": може ли България да остане на тъмно? Връщането на
ядрената заплаха в Европа".
От 17.00 час в сградата на Българската търговско-промишлена палата (ул. "Искър" 9) ще се състои церемония по
награждаване на търговско-икономическите съветници на България зад граница.
***
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Благоевград.
От 17.30 часа в Колежа по икономика и мениджмънт ще се проведе номинационно общинско събрание на ПП
ГЕРБ, относно местните избори.
***
Варна.
От 10.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе научна конференция посветена на 140 години от създаването на
българските Военноморски сили на тема: „Ролята на Военноморски сили на Република България в защитата на
националните ни интереси".
***
Велико Търново.
От 16.30 часа в Областна администрация областният управител проф. д-р Любомира Попова и директорът на
Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново д-р Станимир Спасов ще дадат брифинг във
връзка с епизоотичната обстановка в областта и откритото огнище на АЧС във ферма в с. Българско Сливово
***
Видин.
От 10.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще се запознае със строително-ремонтните дейности в ППМГ
"Екзарх Антим I" и СУ "Цар Симеон Велики".
***
Дупница.
От 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Дупница ще бъде направена презентация относно
проучване за находища на термоминерални води на територията на общината.
***
Кюстендил.
От 10.30 часа в кабинета на обществения посредник за Община Кюстендил ще се проведе пресконференция във
връзка с дейността на институцията през първите шест месеца на 2019 година.
От 11.00 часа в залата на Областна администрация - Кюстендил ще се проведе заседание на Областна епизоотична
комисия.
***
Монтана.
От 11.00 часа на строителната площадка за изграждане на компостиращата инсталация, разположена до
„Регионално депо за отпадъци", местност „Неделище", ще се състои фициална церемония „Първа копка" във
връзка със стартиране на изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Проектиране и изграждане
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана".
***
Плевен.
От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе пресконференция с експерти от Клиниката
по пневмология и фтизиатрия информираме за основните симптоми и рискови фактори на бронхиалната астма
като част от Националната пациентска кампания „Белодробно здраве във всички политики" на Асоциацията на
българите, боледуващи от астма, алергии и ХОББ /АББА/.
От 15.00 часа в заседателната зала на областна администрация ще се състои заседание на областната епизоотична
комисия.
***
Пловдив.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Пловдивския общински съвет.
В 12.00 часа, в зала „Пълдин" на хотел „Тримонциум - Рамада", НФСБ и ВМРО - БНД официално ще издигнат
кандидатурата на Славчо Атанасов за кмет на Пловдив.
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Постоянно действащата
областна епизоотична комисия.
***
Сливен/Крушаре.
От 17.30 часа на паркинга в село Крушаре ще се проведе протест срещу масовото унищожаване на домашни
прасета.
***
Смолян.
От 14.00 часа Постоянната областна епизоотична комисия ще проведе заседание в зала 201 на Областна
администрация - Смолян. След заседанието, което се очаква да приключи към 15.00-15.20 часа членовете на
комисията ще дадат изявление пред медиите.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Жега в последния парламентарен ден - какво се задава наесен?
Хората, прасетата и чумата - ще остане ли някой без работа?
20 дни - 40 пострадали от взривени газови бутилки. За какво да внимаваме?
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Предстои ремонт на "Кулата". Как ще се организира движението на границата с Гърция?
Договорът и добросъседството - какво се промени между София и Скопие две години по-късно?
БТВ, "Тази сутрин"
Демоде ли е нашето море и къде почиват българите? Какво показва последното социологическо проучване?;
Изненадваща оставка. Защо председателят на КОНПИ Пламен Георгиев напусна?;
Кой ще е кандидатът на БСП за кмет на София? Гостува Костадин Паскалев;
Чума на север и на юг. Справя ли се държавата? Ексклузивно в студиото на Тази сутрин - земеделският министър
Десислава Танева;
На живо: Проверка на плажа. Издават ли се касови бележки на туристите?;
Как евродепутат и народен певец организират рок фестивал в Челопеч? В студиото Андрей Слабаков и Димитър
Аргиров;
Какво е лятното меню на животните в столичния зоопарк и защо посетителите продължават да ги хранят?
Нова телевизия, „Здравей България"
Убийство по време на поклоннически поход. Версиите за смъртта на жестоко бития и удушен мъж край село Дрен.
Можем ли да останем без лятна почивка в последния момент въпреки ранна резервация. Търговски трик или
измамна схема - темата в "На твоя страна".
Скандал с българче в Рим. Възможно ли е да отнемат дете от майката заради въшки?
Сплашване или инцидент? Защо готвачка се оказа затворена в хладилна камера на -70 градуса?
Спирането на „Златен век" - отменено от съда. Ще се завърши ли небостъргачът?
В деня на крайния срок - ще започне ли доброволното умъртвяване на животни от "задния двор"? На живо от
Белозем.
Жеги, гръмотевици или и двете? Какво време ни очаква през август?
Само на 14 години, а с историческо постижение. Среща със състезателката в конния спорт Ая Митева.
Чий е Гоце Делчев и коя е общата ни история със Северна Македония? За дипломацията и искрите между българи
и македонци - гледайте на живо.
Криптоматематика на село. Ани Салич на лагер при Теодосий Теодосиев.
Дневник
√ Федералният резерв свали лихвите за пръв път от началото на кризата
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ понижи вчера водещите си лихви за първи път от 11 години, обезпокоено
от световните икономически перспективи и ниската инфлация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Централната банка на САЩ намали очаквано водещата си лихва с четвърт пункт до 2-2.25 процента.
В изявление след края на двудневното си заседание, цитирано от "Ройтерс", централната банка на САЩ посочва, че
решението й идва на фона на прогнозите за развитието на глобалната икономика и на омекотения инфлационен натиск.
Според ръководството на Федералния резерв пазарът на труда в страната е силен, а икономическият растеж - умерен.
Макар решението да бе очаквано от инвеститорите, те разпродавах, което потопи индексите макар и минимално - в
рамките на 1%.
Против решението за намаляване на лихвите са били двама от гласуващите - оглавяващите поделенията в Бостън и Канзас
сити. И двамата ас посочили, че лихвите не трябва да се променят като са се мотивирали с това, че домакинствата харчат
скромно, а безработицата се намира на близо 50-годишно дъно.
Вероятно тъкмо на обратния полюс е разбирането на президента Доналд Тръмп, който се очаква да е разочарован, че
лихвите са свалени само с 25 базисни пункта, посочва "Ройтерс". Той на няколко пъти критикуваше резерва, че не
допринася достатъчно администрацията в усилията й да стимулира икономическия растеж.
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