Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Първите три дни болнични - кой ще ги плаща?
Бизнесът да не плаща първите три дни от болничните на работниците, както е в момента- подобно искане отправиха
работодателите в края на миналата седмица. Темата ще бъде разисквана наесен, при обсъждането на бюджета за 2020-та
година. Алтернативите са две- тези дни да бъдат прехвърлени като разход на Националния осигурителен институт или
изобщо да не се плащат с така наречения период на изчакване. По думите на Васил Велев- председател на Асоциацията
на индустриалния капитал- автори на идеята, преди няколко години практика първите три дни да се поемат от
работодателя, не води до намаляване на броя болничните, а до нарастване на злоупотребите с тяхното използване. Така
ли е всъщност?
Работодателите настояват да не бъдат натоварвани с първите три дни от болничните, които са за тяхна сметка от 2010- та
година насам, и се плащат в размер на 70 процента от дневното възнаграждение. Като варианти от Асоциацията на
индустриалния капитал предлагат тези дни да бъдат върнати на Националния осигурителен институт, както беше преди
2010- та, или да се въведе така нареченият период на изчакване. Моделът с изчакването работи в държави като Холандия,
Австрия, Чехия, Италия, Кипър, обясни председателят на организацията Васил Велев. Според него сегашната система на
изплащане на болничните у нас е благоприятна за измами, тъй като човек реално получава почти същата сума, каквато би
получил, ако ходи на работа.
Потърсихме Пламен Георгиев, директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт във Видин,
за да разберем как се изплащат в момента болничните.
"На този етап можем само да коментираме в момента как стоят нещата. Към деня на настъпването на общата
неработоспособност, лицето трябва да е осигурено за общо заболяване и майчинство, тоест то да упражнява трудова
дейност, която да е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено и
начислено или неначислено трудово възнаграждение. Всяко лице, за да придобие право на парично обезщетение, трябва
да има най- малко шест месеца осигурителен стаж, като осигурено лице за общо заболяване и майчинство. Ако лицето
няма необходимият шестмесечен осигурителен стаж, то не придобива право на плащане нито от фонда на Държавно
обществено осигуряване, нито осигурителят ще е длъжен да плаща първите три работни дни"- обясни Пламен Георгиев.
Според Васил Велев в сега действащата система расте броят както на тридневните болнични, така и на по-дългите, които
се поемат от Националния осигурителен институт. Исканията на работодателската организация ще бъдат поставени за
обсъждане от Съвета за тристранно сътрудничество, в хода на бюджетната процедура за следващата година. Какво казват
работодателите?
"Като представител на работодателските организации е логично да застана зад идеята, че не са работодателите тези, които
трябва да платят първите три дни болничен. Това са средства, които вече веднъж са удържани, както на работодателя, така
и на работника, под формата на осигуровки и според нас тези суми трябва да бъдат поети изцяло от НОИ. Това са суми,
които са влезли изцяло в бюджета на НОИ, под формата на данъци"- коментира Красимир Кирилов, председател на
видинската Търговско- промишлена палата.
Преди време премиерът Бойко Борисов възложи проверка на издаваните болнични. Тази мярка според Васил Велев би
ограничила злоупотребите, а за хората, които използват болничен при действителна нужда, има друг механизъм. Ако
въпросното предложение на работодателите бъде прието, могат да бъдат освободени средства и те могат да бъдат
използвани за инвестиции и в работния процес на тези фирми. Те могат да отидат в подкрепа на работещите, под всякаква
форма, каза още Красимир Кирилов.
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√ Десислава Танева: Ще има кадрови промени, но след като се справим с чумата
Расте напрежението заради заразата. И днес ще има пътни блокади, като се очаква да бъде затворен и част от пътя
Варна - Бургас
Предстоят кадрови и организационни промени, но не можем да ги направим в пика на заразата с Африканска чума по
свинете, когато ни трябват хора на терен. Това коментира в ефира на БНТ министърът на земеделието, храните и горите
Десислава Танева. Изказването ѝ е по повод проверката, назначена вчера от главния прокурор Сотир Цацаров в Агенцията
по безопасност на храните (БАБХ). Танева увери, че ведомството ѝ ще съдейства на прокуратурата и ще се съобрази изцяло
с резултатите от проверката.
„Всичко, което е оставено да се произвежда, е само и единствено при условията на мерки за биосигурност. Това е целта,
която ние имаме и трябва да постигнем, ако искаме да имаме местно производство. Трябва да бъдат изградени мерки за
биосигурност и регистрации на тези стопанства - не е толкова трудно, нито толкова скъпо. Оттам насетне рискът от
разпространение, от зарязване, поражения и икономически загуби силно намалява и се дължат компенсации за загубени
животни“, каза Танева.
Тя добави, че и в точки, в които има протести, има усвояване на месото в личните стопанства до 75%. Догодина всичко ще
може да се репопулира в условията на мерки за биосигурност, допълни министърът.
Междувременно напрежението заради заразата от Африканска чума по свинете продължава вече осмо денонощие.
В района на Крушаре хората отказват да пропускат автомобили по пътя Ямбол-Сливен. За запазване на животните си
настояват и жителите на село Безмер. Вчера пътят Варна - Бургас беше затворен за кратко от десетки жители на община
Долни Чифлик, отказващи да умъртвят домашните си прасета. Очаква се днес там отново да има блокада, съобщава БНТ.
Очаква се в 9 ч. в петък същите действия да предприемат и жителите на село Тутраканци, община Провадия, допълва БНР.
Предишния път, когато в тяхното село имаше африканска чума, те затвориха за кратко пътя край Шкорпиловци.
Недоволните са категорични, че в момента във Варненска област няма зараза от африканска чума и затова е нелогично да
убиват прасета.
По данни на земеделското министерство повече от 130 хил. прасета са унищожени в следствие на заразата от африканска
чума. Около половината от тях са от големите свинекомплекси в Русенско. В селата Николово и Бръшлен прасетата вече са
унищожени. В Голямо Враново работата трябва да приключи до неделя. Пробите в четвъртия голям свинекомплекс в
областта - в село Юделник, са отрицателни.
Последно нов случай при диво прасе беше регистриран в силистренското село Осен вчера.
√ Започват теренните проверки на земеделските парцели за Кампания 2019
Данните ще се събират до 1 октомври и след самолетно/сателитно заснемане ще бъде определен обхвата на
площите за субсидиране
Министерство на земеделието, храните и горите започва специализирани теренни проверкина физически блокове (ФБл),
с цел обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2019.
Проверките ще установят дали земеделските площи във ФБл, включително и тези, заявени извън обхвата на слоя „Площи,
допустими за подпомагане” за Кампания 2019 г., отговарят на условията за субсидиране по схеми и мерки за плащане на
площ.
По този начин ще се определят и актуализират границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване,
съобщи ведомството на Десислава Танева.
Теренните проверки ще се провеждат в съответствие с мерките срещу разпространението на Африканска чума по свинете,
като ще започнат от районите на страната свободни от заразата и тези, в които са приключили мерките за дезинфекция и
огнищата са ликвидирани.
През тази година на завишен контрол подлежат ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за
плодове и зеленчуци, включително тези, при които към момента на заявяване, посочената култура не отговаря на начина
на трайно ползване на физическия блок.
От МЗХГ напомнят, че Областните дирекции „Земеделие” организират извършването на проверките, изготвят графици и
информират кметовете на населените места и земеделските стопани. Те могат да се правят и без присъствието на
земеделските стопани, в случаи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или
когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.
Индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация, необходима за провеждането на теренните
проверки, се публикуват на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие”, и всички общински служби по
земеделие в областта.
От данните от извършените теренни проверки, които се предвижда да приключат до 1 октомври и
предстоящото дешифриране на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен
обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019 г.
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„Монитор“
√ Учат младежи на предприемачество във Варна
Специалисти учат млади хора как да станат предприемачи. Проектът на сдружение „Младежки информационен
доброволчески център“, е на тема „Направи първата крачка към успеха!“, по „Младежки проекти – 2019”, на община Варна.
Той се реализира чрез провеждането на няколко иновативни модула - кампанията „Свържи се“, организиране на
младежко състезание на тема „Моята бизнес идея“, създаването на споделена работна среда „Среда за млади
предприемачи“, срещи-дискусии с представители на бизнеса, и др.
Това е проект за осмисляне на свободното време, чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемачество и
креативност. Той е нужен за повишаване мотивацията на младите хора към проблематиката, свързана със способността и
готовността за развитие, организиране и управление на бизнес начинание, казват организаторите.
Според цитираните от тях статистически данни, около 11% от възрастните хора във Великобритания, САЩ или Естония са в
процес на развитие на бизнес, докато в България нивото на предприемачество достига едва 3,5%. Това означава, че на
всеки 30 човека 1 е в процес на развитие на бизнес. Целта е при младите хора да се постигне социално въздействие и
развие на предприемачески и организационни умения.
Мисията е обучените да работят за един по-добър свят, да повишат стандарта си на живот, чрез иновация и да допринесат
за глобалния ръст, да генерират стойност и просперитет, да трансформират структури и организации, да обновяват
технологиите и конкуренцията, да насърчават следването на нови правила в лидерството, да създават работни места, да
променят навиците за работа, да поощряват колективното мислене, междукултурния обмен, социалната мобилност,
толерантността, отвореността към нови идеи, както и да повишават стандартите за екологично и устойчиво развитие.
√ Хващат по 9 на ден без трудов договор
Инспекторите по труда в страната: Над 1800 черноработници са спипани през първите седем месеца на годината
Инспекторите по труда у нас ловят средно по 9 души на ден, които работят на черно. Констатираните нарушения относно
полагане на труд без сключен писмен или регистриран в НАП трудов договор за периода януари-юли 2019 г. са 1813,
съобщиха от Главна инспекция по труда пред „Монитор“.
Броят на спипаните черноработници е с над 300 души по-голям спрямо същия период на миналата година, когато
служителите без документ за назначаване са били общо 1486 души.
Според Кодекса на труда работата без трудов договор се наказва с глоба от минимум 1500 лева за констатираните
нарушения се предприемат принудителни административни мерки и се налагат административни наказания.
Ръст се отчита и при нарушенията, свързани с изплащане на заплатите на работниците. Гафовете по отношение на
начисляването и изплащането на възнагражденията са 5194, а за първите седем месеца на 2018-а са били 5101, сравниха
от ГИТ. Въпреки че броят на нарушенията е почти идентичен, общата сума на установените забавени възнаграждения през
тази година е почти двойно по-малка, тъй като все по-редки били случаите на забавяне на заплатите на персонала в цели
предприятия. Практика е да се установяват единични случаи на неизплатени възнаграждения, както и непреведени
последни заплати и обезщетения на служители с прекратени договори. Данните показват, че сумата на установените
неизплатени възнаграждения през седемте месеца на 2019 г. е 9,1 млн. лв., докато за същия период през миналата година
тя е била почти 19 млн. лв.
Инспекцията по труда полага постоянни усилия да насочва ограничения човешки ресурс към най-рисковите обекти на
контрол, както по отношение на изпълнението на трудовите правоотношения, така и по отношение безопасността и
здравето при работа, уверяват от ГИТ.
Най-голям е делът на работещите при неспазени хигиенни норми и изисквания за микроклимата – 51%, показват
последните данни на КНСБ. Според тях на следващо място се нареждат работещите при наднормените нива на: шум (32%),
физическото натоварване (20%), прах (12%) и химични агенти (9%). Причините за това са няколко, като на първо място е
това, че все още значителна част от производственото оборудване в предприятията е старо, вследствие на което се
влошават параметрите на работната среда по отношение на шум, вибрации и запрашеност.
Планират се специални мерки, които гарантират засилен контрол в рискови по отношение прилагането на трудовото
законодателство дейности, като строителство, селско стопанство. Планира се и мярка за превенция на недекларирания
труд.
Над 900 акта за трудови нарушения са съставили досега служителите от Областната инспекция по труда във Варна. От 389
проверки през юни, 180 от които в туризма, са констатирани общо около 1550 нарушения, от които към 850 са по
безопасност на труда и по трудовоправни отношения и над 700 – по здравословните и безопасни условия на труд.
Установени са и 40 случая на работа без трудов договор, но нито един от тях не е в сферата на туризма. Там заради слабия
сезон дори има значителен спад на нарушенията, коментира шефът на трудовите инспектори в морската столица инж.
Иван Иванов. Единствените проблеми са с единични случаи на неизплатени обезщетения или претенции на работници за
заплати, уговорени с работодатели, които не са им ги изплатили. Няма обаче случаи, при които масово да не се изплаща
заработеното. Преди началото на сезона има само 2 регистрирани случая на нерегламентирана работа на непълнолетни,
но сега няма нито един, категоричен е инж. Иванов. 1138 разрешения е издала инспекцията за работа на непълнолетни
през лятото.
News.bg
√ МОН въвежда атестация за учителите на всеки 4 години
От учебната 2020/2021 година всички български учители ще преминават през атестация на всеки 4 години, съобщава БНР.
Това е заложено в наредба на Министерството на образованието и науката, публикувана в "Държавен вестник".
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Целта на атестирането е да бъдат отчетени постигнатите резултати, както и да се повиши качеството на обучение на
учениците.
Октомври и ноември са месеците, през които ще се извършва атестацията, която ще се организира от училищните
директори. Крайните оценки ще са 5 и ще се измерват в точки, като най-високата оценка ще бъде "изключително
изпълнение", а най-ниската - "съответства в минимална степен на изискванията".
В случай че преподавателят получи минималната оценка, в едногодишен период ще бъде извършен анализ на причините
за това, като ще му бъде определен наставник. След това ще се извърши повторна атестация.
Ако се отчете подобрение в работата, учителят ще продължи да работи, но ако и след второто атестиране оценката му
отново е ниска, с него ще бъде прекратено трудовото правоотношение, обясни експертът от Министерството на
образованието и науката Лазар Додев.
Учителите ще бъдат оценявани по пет критерия от атестационна комисия, която се определя от директора. Критериите за
оценка на учители и директори ще бъдат различни.
В случай че педагозите не са доволни от оценката си, могат да я обжалват пред своя работодател. Той от своя страна трябва
да я потвърди или повиши с една степен в петдневен срок.
Оценяването ще обхване всички видове образователни институции в страната - училища, детски градини, центрове за
личностно развитие и за приобщаващо образование, както и Националния дворец на децата.
БНТ
√ Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на БАБХ
По повод публикувано журналистическо разследване - филм на Генка Шикерова "Война на трупове", главният прокурор
Сотир Цацаров разпореди на Специализираната прокуратура незабавно извършване на проверка за евентуални
длъжностни престъпления и сключване на неизгодни договори от страна на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ), съобщи пресцентърът на прокуратурата.
В хода на проверката от ръководството на агенцията ще бъдат изискани:
- всички документи по обществената поръчка за обезвреждане на животински отпадъци, обявена от БАБХ през 2017 г.;
- договорите, сключени от БАБХ за обезвреждане на животински отпадъци в процедура по пряко договаряне чрез мобилни
инсинератори през 2018 г.;
- всички анекси към тези договори, подписани до настоящия момент;
- документи за всички плащания,извършени от възложителя по договорите и анексите /БАБХ/, на изпълнителите, както и
за осъществените от тях дейности, за които са направени плащанията, за установяване на реално преработени и заплатени
количества животински отпадъци;
- документи, удостоверяващи упражнения контрол от страна на БАБХ върху работата на изпълнителите и количествата
унищожени животински отпадъци, подлежащи на заплащане;
- данни за капацитета на инсталациите;
- мобилни инсинератори на всяка от фирмите изпълнители,както и данни за конкретните преработени количества от тях
по време и място;
- информация за състоянието на наличните екарисажи на територията на страната /според филма - във Варна и Шумен/,
както и за причините за неползването им за унищожаване на животински трупове особено в настоящата усложнена
обстановка;
- всички заповеди и указания на БАБХ относно предписания сега начин на унищожаване на труповете на умъртвените
животни във връзка с болестта Африканска чума по свинете /АЧС/, с цел установяване на причините, поради които тези
трупове се загробват,а не се изгарят или обезвреждат по друг начин, както и с цел преценка на евентуалната опасност за
здравето на населението от такива действия;
- информация за ползването на мобилните инсинератори в настоящата усложнена епизоотична обстановка, за ползването
им при предни такива епидемии /птичи грип, чума по дребните преживни животни/ и за извършените плащания от БАБХ.
Пресцентърът на прокуратурата ще предоставя своевременно информация за резултатите от проверката и за
последващите действия.
√ Официално: Румяна Бъчварова стана посланик на България в Израел
Румяна Бъчварова връчи акредитивните си писма на президента на Израел - Реувен Ривлин и така встъпи официално в
длъжност като посланик на България. Това съобщи самата Бъчварова във Фейсбук профила си.
Бившият вицепремиер и вътрешен министър на страната, а доскоро и началник на кабинета на премиера Бойко Борисов
написа още: "Днес връчих акредитивните си писма на президента на Държавата Израел г-н Реувен Ривлин. За мен е
изключителна чест да представлявам Република България в Израел, където българите се чувстваме сред приятели.
По време на срещата с държавния глава г-н Реувен Ривлин успяхме да обсъдим редица теми за сътрудничеството между
Република България и Държавата Израел, както и бъдещата съвместна работа между двете страни.
Изключително съм признателна за това, че Президентът посочи заслугата на България за спасяването на българските евреи
и изтъкна основните постижения в двустранните отношения. Той подчерта потенциала на партньорството и акцентира, че
то може да бъде засилено още за развитие на двустранното икономическо сътрудничество, особено в сферата на
иновациите, науката и енергетиката.
В рамките на разговора аз засвидетелствах още веднъж ангажимента и решимостта на българската страна да работи
приоритетно за постигането на конкретни практически резултати по вече съществуващите споразумения, както и да бъде
положено началото на нови."
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√ Салвини поиска предсрочни избори в Италия
Вицепремиерът на Италия и лидер на партия „Лига” Матео Салвини е информирал премиера на страната Джузепе Конте,
че в парламента вече няма мнозинство, подкрепящо правителството и го е уведомил, че е необходимо да се проведат
предсрочни избори в страната.
„Днес заявих на премиера Конте, че трябва да дадем думата на италианците”, заяви Салвини.
Спекулациите, че италианското коалиционно правителство може да се срине ескалираха в четвъртък, когато напрежението
между неговите популистки лидери достигна пика си заради разногласия около финансирането на високоскоростна
влакова линия.
Премиерът Джузепе Конте проведе отделни разговори с президента на страната Седжо Матарела и с крайно десния
вицепремиер и министър на вътрешните работи Матео Салвини,. Конте призова министрите да се откажат от
политическите спорове.
Салвини призова още изборите да се проведат възможно най-скоро, след като партията му „Лига” засили натиска си върху
коалиционните си партньори, като излезе с изявление, в което призовава за незабавни избори.
"Нека отидем направо в парламента, за да кажем, че вече няма мнозинство ... и бързо да се обърнем към избирателите",
каза той.
Президентът Серджо Матарела настоя, че трябва да има правителство, което да финализира бюджета, който трябва да
бъде представен пред ЕС до края на септември. За тази цел президентът може да състави правителство на технократи и да
насрочи изборите за февруари или март.
Правителството се бори за овладяване на дефицита и гигантски дълговете в размер на над 2,3 трилиона евро.
√ Председателят на полския парламент подаде оставка
Председателят на полския парламент Марек Кучински подаде оставка. Причината – обвиненията от страна на опозицията
в използването на правителствения самолет за лични пътувания, които предизвикаха мащабен скандал в страната, която
се подготвя за избори. Кучински заяви, че напуска поста, но е категоричен, че не е нарушавал закона.
„Дума“
√ Държавните имоти ще се продават онлайн
Всички държавни имоти, частна държавна собственост, ще се продават на електронна платформа. Така ще се обявяват на
търг и имоти на дружества, които са с над 50% държавно участие, и тези, в които мажоритарно държавните компании имат
над 50% участие. Това се предвижда в проектонаредба за електронна платформа за продажба на имоти, публикувана за
обществено обсъждане. Електронната продажба включва и имоти под 10 хил. лв., които са в компетентността на
областните управители, както и на обособени части на лечебни заведения. Проектът е изготвен от Агенцията за
приватизация, а в правителството я внася министърът на икономиката Емил Караниколов. Създаването на електронната
платформа е възложено с обществена поръчка на държавното предприятие "Информационно обслужване", а след това тя
ще се управлява и развива от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Тя ще записва всяка операция от кандидатстването в електронен търг до обмен на документи между участниците. Всяко
действие се удостоверява с електронни времеви печати. При провеждането на електронните търгове платформата ще
отчита астрономическото време по часовата зона на България с точност до година, дата, час, минута и секунда.
Достъпът до публичната част на платформата ще бъде без регистрация. Регистрацията, подписването и подаването на
електронни документи от кандидатите и участниците е с квалифициран електронен подпис. Данните за проведените
електронни търгове се архивират и са достъпни за справки 5 г. от обявяване на процедурата, а се пазят 10 г. В проекта е
разписан редът за обявяване и провеждане на електронен търг от Агенцията за приватизация, от държавните фирми и от
областните управители.
√ НСИ отчита срив на производството
Последното проучване на НСИ за юли отчита отслабване на промишленото производство и на строителството при
стагнация в търговията на дребно. Това показва известно отслабване на икономическата експанзия в България през
второто тримесечие след рязкото ускоряване на ръста на БВП през първите три месеца на годината. Индексът на
промишленото производство в България се понижава през юни с 1,9% спрямо май, когато се сви с 0,4%, като това
представлява отслабване на производството за четвърти пореден месец. На годишна база календарно изгладеният индекс
на промишленото производство се сви с цели 3,6% след повишение с 0,9% през месец май. Това е първо понижаване на
производството спрямо година по-рано от декември 2018 година и най-голям спад от средата на 2013 година.
През юни намаление с цели 12,5% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 1,3% при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 1,2% в преработващата промишленост.
Търговията на дребно, която остава през юни на нивото от май, когато обаче се сви с 0,3%. Като цяло търговията на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се представя слабо през настоящата година, след като
през януари се сви с 0,4%, а през февруари - с 0,6 на сто, преди да отбележи слаб ръст с 0,1% през март и с 0,4% през април.
БНР
√ Стагнация в търговията на дребно при спад на строителството и на промишленото производство през юни
Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за юли отчита отслабване на промишленото
производство и на строителството при стагнация в търговията на дребно.

5

Това сякаш е нов знак за известно отслабване на икономическата експанзия в България през второто тримесечие след
рязкото ускоряване на растежа на БВП през първите три месеца на годината.
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през юни с 1,9%
спрямо май, когато се сви с 0,4%, като това представлява отслабване на производството за четвърти пореден месец.
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се сви с цели 3,6% след повишение с
0,9% през месец май. Това е първо понижаване на производството спрямо година по-рано от декември 2018-а година и
най-солен спад от средата на 2013-а година.
През юни намаление с цели 12,5% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 1,3% при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 1,2% в преработващата промишленост.
Спрямо юни 2018-а година добивната промишленост се свива с цели 20,0%, преработващата промишленост - с 1,7% и
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6 на сто.
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижава през юни с 0,5% спрямо май, когато
се сви с 1,0%, като и това представлява спад за четвърти пореден месец. Продукцията от гражданското и инженерното
строителство се понижава през юни с 1,4%, докато сградното строителство нараства със скромните 0,2 на сто.
На годишна строителната продукция растежът на строителството през юни се забавя до 1,5% от 2,9% през май,
отбелязвайки най-слабо повишение от януари насам, като сградното строителство нараства с 5,8% (спрямо юни 2018-а), но
при спад с 4,1% на гражданското и инженерното строителство.
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, която остава през юни на нивото от май, когато обаче се
сви с 0,3%. Като цяло търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се представя
слабо през настоящата година, след като през януари се сви с 0,4%, а през февруари - с 0,6 на сто, преди да отбележи слаб
растеж с 0,1% през март и с 0,4% през април.
На годишна база търговският оборот се увеличава през юни с едва 0,15 след повишение с 0,4% през месец май,
отбелязвайки най-слаб растеж от февруари насам.
В края на юли НСИ пък представи проучване, показващо стабилизация на стопанската конюнктура през седмия месец на
годината, но при отслабване на бизнес климата в промишлеността и строителството, запазване без промяна в търговията
на дребно и повишаване единствено в сферата на услугите.
Всички това предполага известно отслабване на икономическа активност през второто тримесечие, след като БВП на
България нарасна през първите три месеца изненадващо силно с 1,2% на тримесечна и с 3,5% на годишна база, но също
така означава и относително слабо начало на третото тримесечие.
НСИ ще представи своята експресна оценка за растежа на БВП на България през второто тримесечие на 14-ти август.
√ Бисер Петков е на работно посещение в Смолян
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е на работно посещение в Смолян.
Програмата му предвижда среща с кмета Николай Мелемов.
По-късно ще посети Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Общностен център.
Министър Петков ще се запознае и с дейността на Държавното предприятие „Българо-германския център за
професионално обучение“ в областния град.
√ Над 5 милиона превозни средства ще са преминали през "Дунав мост - 2" до края на август
С 15-20% се увеличава трафикът на преминалите превозни средства през "Дунав мост-2". Очаква се в средата на месеца
общият брой на преминалите автомобили от откриването на моста досега да надхвърли 5 милиона.
Мостът е пуснат в експлоатация преди шест години. С всяка година трафикът се увеличава, а през 2018 година през
съоръжението са преминали над 1 милион автомобила. До края на август ще има преминали повече от 5 милиона
превозни средства, каза Христо Монев, председател на Надзорния съвет на съвместното дружество Дунав мост-ВидинКалафат. По думите му това се дължи на добрата съвместна работа на Гранична полиция с местния граничен контрол.
Само в съботния ден, на 3 август, през Дунав мост-Видин-Калафат са преминали 4 797 автомобила. Това е абсолютен
рекорд от откриването на съоръжението през 2013 година, уточняват от ръководството.
√ Генка Шикерова: БАБХ е пазена и удобна агенция
Интервю на Диана Янкулова с Генка Шикерова
„Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е пазена и удобна агенция, вероятно защото носи приходи“. Това
каза пред БНР журналистът Генка Шикерова, която пусна в YouTube разследване за това как и с кого БАБХ сключва договори
за т.нар. „мобилни инсинератори“ за унищожаване на животински отпадъци, които са неизползваеми в момент, в който
страната ни се бори с епидемията от африканска чума по свинете.
„Най-озадачаващото е липсата на информация. Изчисленията, направени в разследването, са на база платени суми и
договорената цена за обезвреждане на отпадък, защото от БАБХ смятат, че информацията, свързана с това какви пари ние,
данъкоплатците, плащаме за обезвреждането на трупове, как се контролира този процес, изобщо какво работят в БАБХ,
харчейки нашите пари от данъците, те смятат, че това не е информация от обществен интерес. Тази политика на БАБХ
получава подкрепа от високо ниво, защото продължаваме да не я получаваме тази информация“, допълни Шикерова в
предаването „12+4“.
Тя подчерта, че ролята на журналистите е да бъдат критични към властта – „нещо, което продължава да не се разбира към
този момент от хората, в чиито ръце е властта“.
„Това, че ще се стигне до тази криза, беше прогнозируемо. Това, че цялото това нещо ще бъде вкарано в обслужване на
нечий политически интерес, също беше ясно предварително. Това, което се случва, е преминаване на граници. Доверието
е категорично срутено“.
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Според журналиста основният проблем е в липсата на информация и в категоричния отказ от страна на институциите да
осветляват действията си, както и да дават информация за това как харчат парите.
√ Заев: Договорът за приятелство увеличи търговския обмен с България
Търговският обмен между България и Северна Македония се е увеличил след подписването на договора за приятелство,
добросъседство и сътрудничество преди две години.
Това написа премиерът на Северна Македония Зоран Заев в профила си във Фейсбук, цитиран от агенция МИА, предаде
БТА.
Заев отчита увеличение на търговския обмен от 8,2 на сто през 2018 г., както и растеж на износа от 4,1 на сто в периода
януари-май 2019-а.
Договорът за приятелство с България бе подписан на 1 август 2017 г., а в началото на този месец премиерите Заев и Бойко
Борисов отбелязаха втората годишнина от подписването му.
√ Подем на европейските борси за втора поредна сесия на търговия
Европейските акции поскъпват за втора поредна сесия на търговия, тъй като инвеститорите приветстват изненадващото
нарастване на износа на Китай през юли и стабилизацията на юана след хаосът на капиталовите пазари, който причини в
началото на седмицата рязката обезценка на китайската валута.
Всичко това отслаби напрежението на борсите по цял свят във връзка с ескалиращата търговска война САЩ-Китай и намали
опасенията, че тя може да прерасне във валутна война.
Това допринесе и за отслабване на напрежението на европейските дългови пазари, като в четвъртък се наблюдава
предпазливо нарастване на доходността на еврооблигации, след като вчера бяха ударени нови рекордни отрицателни
дъна. Днес доходността на 10-годипните германски облигации се повишава с 2,5 базисни пункта към -0,56%, парирайки
част от вчерашния спад до рекордно дъно от -0,60%, като доходността и на останалите еврооблигации също нараства с
между 2 и 3 базисни пункта.
Стабилизацията на европейския дългов пазар подкрепи допълнително търговията на акции на стария континент. Днес
общият индекс Stoxx Europе 600 нараства с 0,78%, като над 90% от компаниите, влизащи в индекса се търгуват на позитивна
територия. Немският индекс DAX 30 нараства с 0,8%% (след вчерашен скок с 0,7%), а френският CAC 40 - с 1,20% (след
повишение в сряда с 0,6%).
Британският индекс FTSE100 се повишава с едва 0,14%, тъй като паундът успя да стабилизира около 1,2150 долара - над
многогодишното дъно около 1,2080 британски лири от 1-ви август (най-ниско ниво от януари 2017-а година).
Най-солиден ръст регистрират акциите на технологичните и на ресурсните компании, тъй като те са и най-чувствителни по
въпроса за търговското напрежение в световен план. Технологичният подиндекс STOXX Europe 600 Technology нараства с
1,9%, а ресурсният подиндекс STOXX Europe 600 Basic Resources - с 1,05%.
Ръст от 3,4% бележат акциите на германския гигант Thyssenkrupp, въпреки че индустриалният конгломерат намали
финансовите си прогнози за цялата година и отчете загуби през последното тримесечие. Според анализатори обаче тези
слаби резултати вече бяха отработени от пазарните участници, след като преди време Thyssenkrup предупреди за по-слаб
финансов отчет. Подкрепа за поскъпването на акциите на германският стоманодобивен гигант оказва и новината, че един
от шефовете - Донатус Кауфман ще напусне като част от "стратегическото и структурно" преустройство на компанията.
На другия полюс са акциите на Adidas, които поевтиняват с 1,7%, след като голямата германската компания за спортни
артикули и облекло представи по-слаби от очакваното данни за продажбите през второто тримесечие.
Предпазливо повишение бележат и трите основни американски фондови фючърси преди старта на днешната търговия на
Уолстрийт също благодарение на цитираните по-горе фактори - стабилизация на китайския юан, по-добрите от очакваното
данни за китайски износ през юли и нарастване на доходността на американските облигации.
Доходността на 10-годишните книжа на САЩ се повишава с 3,4 базисни пункта към 1,72%, след като в началото на
вчерашната търговия на Уолстрийт се срина към 1,60% за пръв път от есента на 2016-а година и това беше в основната на
първоначалния брутален спад на американските акции в сряда.
Фючърсите на DJIA се повишават предпазливо с 0,23%, на S&P500 - с 0,28% и на Nasdaq100 - с 0,45%.
В сряда Уолстрийт отвори с драматични понижения най-вече като реакция на рязкото понижение на доходността на
американските държавни облигации, но до края на търговията беше париран изцяло този спад. Индексът DJIA затвори със
символично понижение от 22 пункта (спад с 0,09%), след като в началото на вчерашната търговия се раздели с цели 589
пункта, докато широкият индекс S&P500 и технологичният индекс Nasdaq Composite дори затвориха с повишения
съответно от 0,09% и 0,38%, но след като стартираха търговията в сряда със солидни загуби от около 2 на сто.
И днес вниманието на инвеститорите на фондовите борси вероятно ще остане фокусирано върху поведението на дълговите
пазари и върху китайската валута с оглед на притесненията, че митническата война между Вашингтон и Пекин може да
прерасне във валутна война.
√ Очаква се произведените в Европа електромобили да достигнат 4 милиона през 2025
Transport & Environment (T&E), водеща компания по проблемите на околната среда, оповести изследване, според което в
близко бъдеще ще расте броят на електрическите автомобили (EV) в Европа. Според прогнозата през 2021 година на
европейските пазари ще се предлагат 214 модела електромобили при около 60 за 2018. За 2025 година се очаква
предлаганите модели да бъдат над 330.
„Досега пазарът на електрически автомобили се ограничаваше само до ентусиасти и защитници на околната среда, но
съвсем скоро тези превозни средства ще се превърнат в масови“, пише в анализа на T&E.
Според компанията в периода 2019 – 2025 година производството на електрически автомобили в Европа ще нарасне 6
пъти до над 4 милиона коли, постигайки пазарен дял от около 20 %.
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Най-големите производители са компании от Германия, Франция, Испания и Италия, както и заводи в Словакия, Чехия и
Унгария.
Всички големи европейски производители - Volkswagen, BMW и Daimler, PSA и Renault-Nissan-Mitsubishi все повече залагат
на електрическите модели, се казва още в анализа, който посочва, че компании като Fiat Chrysler, Ford и Tesla също са в
играта.
Според Люсиен Мате, аналитик на T&E, европейските стандарти за емисиите въглероден двуокис ще доведат до все помощни и достъпни за потребителите електроавтомобили. Той обаче посочва, че е необходима още много работа, най-вече
за изграждането на зарядни станции и промяна на данъчното законодателство, което да стимулира потребителите да
предпочетат електрическите автомобили пред бензиновите и дизеловите.
Посочва се, че европейските компании са инвестирали общо 163 милиарда долара в разработката на електроавтомобили.
В момента се отчита ръст на продажбите в Европа, макар че около 60 % от електромобилите са купени в Норвегия.
В САЩ през 2018 година са регистрирани 208 000 нови електрически автомобили и макар това да е нищожен дял от пазара,
има 100 % ръст спрямо 2017, по данни на IHS Markit.
От компанията отбелязват, че бензиновите и дизеловите коли ще доминират пазара още поне едно десетилетие, но все
пак краят на двигателите с вътрешно горене е близо.
√ Политическа криза в Италия
Правителствената криза в Италия е факт. Това стана ясно след кратка пресконференция на премиера Джузепе Конте,
дадена в последните часове на 8-и август.
Италианският министър-председател обясни, че след разговорът му с вътрешния министър и лидер на „Лига” Матео
Салвини, е станало ясно, че същият държи да има предсрочни избори. Видимо раздразнен от това, Конте уточни, че той,
като премиер, ще се свърже с председателите на двете камари на парламента, които, от своя страна, да свикат общо
заседание.
Премиерът Конте подчерта, че кризата e предизвикана от Салвини и че той трябва да обясни пред депутатите и на
италианците какво го е накарало да иска да се сложи край на правителството. Министър-председателят подчерта
многократно, че ще следи за пълна прозрачност за изясняване на причините за кризата. Той изтъкна, че с изключение на
вътрешния министър Салвини, правителството не е по плажовете, а на работното си място. Той се зарече и да не допусне
празни приказки по адрес на останалите министри.
По всяка вероятност, италианският парламент ще бъде свикан на 20-и август, тъй като следващата седмица в страната
настъпват августовските дни за отдих и веселие – традиция, запазена от времената на Древния Рим.
√ Навършват се 20 години от влизането на Путин в политиката
Днес се навършват 20 години от влизането на руския президент Владимир Путин в политиката, отбелязват водещите медии
по света.
Тогавашният руски президент Борис Елцин обяви на 9 август 1999 г., че назначава директора на Федералната служба за
сигурност Владимир Путин за министър-председател.
Рекордът сред лидерите по света, управлявали най-дълго, е на Фидел Кастро, който беше начело на Куба 49 години,
припомня Франс прес.
„Мениджър“
√ Нов изпълнителен директор ще оглави БФБ, Иван Такев се оттегля
Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) предложи доц. д-р Маню Моравенов да влезе в състава му и
да стане изпълнителен директор на институцията. Промяната предстои да бъде гласувана на извънредно общо събрание,
насрочено за 17 септември.
Досегашният изпълнителния директор Иван Такев се оттегля по свое желание и преминава на друга позиция в небанковия
финансов сектор в България, поясняват от БФБ.
Доц. д-р Маню Моравенов е безспорен авторитет във финансовите среди с близо 25-годишен опит в сферите на финансите
и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Доцент и дългогодишен преподавател във Висшето
училище по застраховане и финанси, с докторска степен по„Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.
Заемал е редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов
инвестиционен пазар, сред които Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към
Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др. През
последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите,
както и ръководенето на процесите при различните източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково
финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.
"Моята визия за развитието на БФБ е тя да се превърне не само във висококачествен и рентабилен, саморегулиращ се
пазар на финансови инструменти, но също така да добави стойност към процеса на набиране на капитал и управление на
активи в България и региона.“, казва доц. д-р Моравенов. Той е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно
управление и играе активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови
пазари в България.
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√ Борис Джонсън готов да остави Великобритания без правителство, но да я извади от ЕС
Британският министър-председател Борис Джонсън ще свика избори в дните след Брекзит, ако депутатите свалят
правителството му с вот на недоверие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според в. "Файненшъл таймс", който цитира неназовани висши сътрудници на премиера, сътрудниците на Джонсън
очакват той да се изправи пред вот на доверие скоро след като парламентът се върне от лятна ваканция.
"Не можем да ги спрем да наложат произвеждане на избори, но ние контролираме графика, така че ще наложим датата
да бъде след 31 октомври", каза висш служител в премиерската канцелария, цитиран от вестника.
По думите му, "ако трябва да има общи избори, те ще бъдат дни след 31 октомври".
Друг близък сътрудник на Джонсън не отрече, че евентуални избори могат да бъдат произведени в първите дни на
ноември.
Междувременно британските медии споделят любопитен детайл днес за лидера на лейбъристите Джеръми Корбин. Като
истински народен човек, той взел такси и отишъл с него на аудиенция при кралицата, за да я увери, че е готов да поеме
управлението на страната, ако кабинетът на Джонсън падне.
√ Кашмир: Залогът с висок риск на Моди
Прокараната от индийския премиер Нарендра Моди отмяна на автономния статут на индийски Кашмир е залог с висок
риск, който може да даде нов импулс на бунтовническото движение в района и да засили напрежението с Пакистан,
прогнозират експертите.
Отмяната в понеделник на специалния конституционен статут на Джаму и Кашмир (щат в Северна Индия с мюсюлманско
мнозинство) е най-сензационният пример за прилагане на програмата на индийските националисти от премиера след
триумфалното му преизбиране през май.
Делхи уверява, че мярката ще донесе мир и благоденствие на размирния регион, към който има претенции Пакистан и
който от 1989 г. е обхванат от сепаратистко бунтовническо движение срещу Индия, довело до смъртта на повече от 70 000
души. Разполагането на голям брой войници и пълното спиране на електричеството, наложено тази седмица на Кашмир,
са нещо невиждано досега в този регион, който иначе е свикнал с военни операции и със спирания на електричеството, и
издават поетия от Индия риск. Бившият шеф на индийските разузнавателни служби и съветник на правителството по
въпроса с Кашмир А.С.Дулат смята, че предотвратяването на насилието ще бъде жизненоважно, за да може премиерът да
се похвали с победа.
"Опасявам се обаче, че ще има последици и ескалация на насилието", казва той пред Франс прес.
Д.С.Хода, пенсиониран корпусен генерал от армията, командвал индийските сили в Кашмир, също изразява
безпокойството си във връзка с "гнева, изолацията и смущенията на обществения мир".
Индия разположи от началото на месеца десетки хиляди паравоенни подкрепления в Кашмир, който е един от наймилитаризираните региони в света и в който и допреди това вече имаше близо половин милион членове на индийските
сили за сигурност.
Въоръженото бунтовническо движение срещу Делхи, което достигна апогея си през 90-те години преди да навлезе в
период на упадък, отново се засили след 2016 г. Кашмирците се безпокоят, че поставянето в затворнически условия на
населението на Кашмир, голяма част от което е враждебно настроено към Индия, ще доведе до засилване на чувството на
злоба към Делхи.
"Хората няма да оставят случващото се без отговор", уверява Илтиджа Джавед, дъщеря на бившата ръководителка на
изпълнителната власт в щата Джаму и Кашмир Мехбуба Муфти, която бе арестувана през последните дни от индийските
власти.
"Физически не е възможно да държиш хората като пленници през целия им живот", казва тя пред Франс прес в град
Сринагар.
Макар индийските националисти да си мислят, че поправят една историческа грешка, като унифицират законодателството
на Кашмир с това на останалата част от Индия, мнозина експерти поставят под въпрос използвания за тази цел метод.
Решението бе подготвено при спазването на строга тайна и бе прието под формата на президентски указ. Парламентарният
дебат по въпроса в Делхи премина експедитивно в рамките на няколко часа, докато местното население беше откъснато
от света.
"Методът на изпълнение, макар да бе невероятно ефикасен, за пореден път постави в центъра на играта измамата,
дезинформацията и политиката на комунитаризма", казва експертът по борбата с тероризма в Южна Азия Аджадж Сахни.
Другият голям въпрос е курсът, който ще възприеме Пакистан. След като определи отмяната на специалния статут на
Джаму и Кашмир като "незаконна" и обеща да отнесе случая пред международните инстанции, Пакистан обяви, че ще
експулсира индийския посланик в Исламабад и че ще преустанови двустранната търговия с Индия.
Според базирания в Ню Йорк експерт по геополитика Анкит Панда Кашмир е в "центъра" на интересите на пакистанската
армия, която доминира политиката на Пакистан в сферата на външните работи и сигурността.
Делхи отдавна обвинява съседа си, че тайно подкрепя въоръжените групировки в Кашмир - твърдения, които Пакистан
отрича.
"Можем да видим как Пакистан засилва опитите си за покачване на напрежението и как все по-често прибягва до
недържавни групировки, за да атакува индийските паравоенни формирования в Кашмир. Ако пакистанската армия реши
да реагира по този начин, ситуацията ще започне да става много опасна", смята Панда.
Двете ядрени сили на Южна Азия вече са водили две войни помежду си заради Кашмир (през 1947-49 и през 1965 г.). През
февруари отношенията им бяха белязани от ново покачване на напрежението след самоубийствен атентат срещу конвой
с индийски полицаи, при който загинаха близо 40 души.
Според Садананд Думе, анализатор от Американския предприемачески институт във Вашингтон, още е прекалено рано да
се каже дали маньовърът на Нарендра Моди ще бъде възприет като "мъдро решение или историческа грешка".
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"Две неща обаче са ясни: Индия пренебрегна чувствата на кашмирците и взе рисковано решение, което може да доведе
до почти невъобразими последици", изтъква експертът.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 9 август
София.
От 11.00 ч. в двора на ОДЗ №90 „Веса Паспалеева" - сграда 1, ул. „Иван Момчилов" №44, Район „Надежда", ще се
проведе официална церемония „Първа копка" във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по
модернизацията на обекта.
От 14.00 ч. Столична община ще раздава минерална водата на четири пункта - на площадното пространство при
храма „Св. Неделя", на "Орлов мост" - при езерото „Ариана", на пилоните на Националния дворец на културата и
на пл. „Славейков".
***
Варна.
От 11.00 ч. в зала „Морски сговор" ще бъде открита експозицията „Истории от морското дъно по повод 60-ата
годишнина от началото на подводна археология в България.
От 14.30 ч. ще бъде даден брифинг в Областната администрация - Варна след извънредно заседание на
институциите заради множеството пътни инциденти в областта, инициирано от Държавната агенция „Безопасност
на движението по пътищата".
От 11.00 ч. пред Библиопощата кметът на Община Видин Огнян Ценков ще се включи в литературното четене на
детски приказки "Молив зад ухото" с Илия Виделинов, което се провежда в рамките на Пътуващия фестивал за
изпълнителски изкуства "Квартална сцена".
В 13.00 ч. командирът на американския разрушител „Портър" (USS Porter) Капитан II ранг Трент ще даде
пресконференция на борда на кораба. По случай 140-та годишнина на българските Военноморски сили
разрушителят USS Porter от състава на ВМС на САЩ ще бъде на посещение във Варна от 9 до 11 август 2019
годинаЖелаещите да присъстват журналисти трябва да се явят в 12.30 часа пред транспортния портал на
пристанище Варна /срещу Морска администрация/.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Битката с чумата продължава - отговорност и решения. Говори министър Десислава Танева;
Шанс за чакащите трансплантация - как се намират хора, готови да дарят органи?
Земетресения в Турция - каква е сеизмичната обстановка в района?
В минутите на синоптика: каква ще бъде най-високата температура през следващите дни?
По пътя към нова титла: европейската рали шампионка Екатерина Стратиева специално за БНТ;
БТВ, "Тази сутрин"
Какво се е случило с близначките, открити в „Къщата на ужасите" в САЩ и каква е процедурата при международно
осиновяване на български деца?
Защо върнаха в ареста Иван Тодоров, обвинен в източването на данните от НАП?
Кога и в България ще се извършват белодробни трансплантации? В студиото - проф. Генчо Начев.
Взрив на домашна газива бутилка в Габрово! Какво е състоянието на пострадалото семейство?
Има ли бум на кредитите и за какво най-често харчат пари българите - коментар на експерта Тихомир Тошев
Българските мъже на конкурс за гвардейци! Какви са изискванията към кандидатите? –
Коя българска знаменитост първа влиза в новия сезон на „Фермата"?
Нова телевизия, „Здравей България"
Къщата на ужасите - кой допусна български деца да бъдат осиновени и малтретирани от новите си родители в
САЩ?
Ще продаде ли частен съдебен изпълнител апетитен имот от десетки декари в центъра на София без да има право
на това?
Обречени ли са на фалит предприятията, които се намират там?
Акция срещу наркодилъри в цялата страна. Кои са арестуваните?
Внимание измама! Жена, издирвана от полицията, завлича туристи с фалшиви почивки по морето. Събира пари и
ги праща на несъществуващи адреси.
На живо: кой запали два автомобила, камион и трактор на бившия кмет на Съединение?
Economy News
√ ТИЗ сведе безработицата в Пловдив до 2%
От миналата година Пловдив е най-големия индустриален център в страната, а Тракия икономическа зона (ТИЗ) е в топ три
в Югоизточна Европа. Близо 40% е производството в областта, като заема 40% от БВП на страната, а делът на услугите е
28%. Голяма е динамиката на български и чуждестранни инвестиции в Тракия икономическа зона, където всеки месец
обявяваме нов инвеститор, завод, фабрика или производство. Това заяви заместник-кметът Стефан Стоянов по време на
среща на представители на бизнеса и висшите учебни заведения.
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Статистиката сочи, че безработицата в града е 2%, като никога не е била толкова ниска, а в региона е 4%. Пловдив
изпреварва столицата по брой издадени разрешения за строеж.
Големият въпрос е образованието, подготовката на квалифицирани кадри и развитието на пазара на труда, посочи Стефан
Стоянов. Затова основният фокус на политиката на община Пловдив и екипа на „Клъстер Тракия икономическа зона“ е да
подпомогнат професионалното образование чрез дуалните обучения, където фирми и училища работят ръка за ръка в
дадена специалност и ориентират прагматично професионалното образование, допълни заместник-кметът. Дуалните
паралелки през учебната 2019/2020 са 17 и зад тях стоят 40 компании.
На срещата, организирана с помощта на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и община Пловдив, присъстваха
представители на водещите университети в града и някои от най-успешните компании в ТИЗ. На нея бяха представени
различни инициативи и проекти. Спасена Генчева, управител на Хайкад Инфотех, фирмата - инициатор за срещата, посочи,
че заедно с Технически университет – София, филиал Пловдив, и компании от ТИЗ до няколко месеца ще стартират
лаборатория за обучение на инженер-конструктори с програмния продукт CATIA, които ще отговорят на нуждите на
индустрията.
Целта на подобни инициативи и съвместни проекти между университетите и бизнеса е дуално обучение и подготовка на
квалифицирани кадри във висшето образование. На срещата присъстваха и 4-ма ръководни кадри на френската Дасо
Системс /Dassault Systemes/, която е втората по големина софтуерна компания в Европа и чийто представител за България
е екипа на Хайкад Инфотех. С продуктите на Dassault Systèmes се обучават 1.5 милиона студенти годишно в 15 000
инженерни учебни заведения по света.
Бизнесът и представителите на университетите разискваха как да бъде изградена ефективна система за инженерно
обучение и квалификация за определени дейности и превръщането на България от място, където са съсредоточени
производствени компании във високотехнологични такива. Фирмите и образователните институции вече работят по
осъвременяване на учебните планове и създаване на регионални центрове за инженерна квалификация.
Представители от ВМЗ – Сопот споделиха своя добър опит и по отношение на подкрепа на ученици от дуални паралелки,
като им осигуряват база за практическо обучение. Всяка година подкрепят и студенти въз основа на изградена стажантска
програма.
Проф. д-р Въльо Николов, директор на пловдивския филиал на ТУ - София разказа за успешна практика за дуално обучение
на студенти, обучаващи се по инженерни специалности, които са специализирали в завод „Арсенал“.
Домакин на втората подобна дискусия ще бъде Аграрен университет. Ректорът на учебното заведение проф. Христина
Янчева акцентира върху факта, че има търсене на кадри в областта на аграрните и технически науки, но желаещите да се
обучават са малко.
Economic.bg
√ Дания може да забави и оскъпи Северен поток 2
Все още няма разрешителни за поставяне на тръбите в датски води
Воденият от Русия проект за газопровод през Балтийско море до Европа може да се забави с до осем месеца и да струва
допълнителни 660 милиона евро (740 милиона долара) поради препятствия при осигуряването на необходимите
разрешителни от Дания, заяви операторът на газопровода. Газопроводът "Северен поток 2" (Nord Stream 2), който се строи
в момента, беше под "обстрел" от САЩ и няколко източноевропейски, северни и балтийски страни, които твърдят, че той
ще увеличи зависимостта на Европа от руския газ.
Графикът на проекта, ръководен от държавната компания Газпром, е ключов за бъдещето на договора за транзит на газ
между Москва и Киев, тъй като Украйна е основният газов път на Русия за износ в Европа.
Договорът за транзит, голям източник на бюджетни приходи за Украйна, изтича в края на тази година.
"Северен поток 2", според първоначалния си график, трябваше да е готов дотогава.
"Газпром" е завършила над 70% от "Северен поток 2", но от април 2017 г. има нерешени въпроси с датските власти за
прокарване на между 147 и 175 км през датски води.
„Северен поток 2“, насочен към удвояване на годишния капацитет на съществуващия газопровод „Северен поток“ чрез
добавяне на 55 милиарда куб. м, трябва да мине през водите на Финландия, Швеция, Дания и Германия. Той има
одобрения от всички страни, чиито води пресича, освен Дания.
Водената от Русия компания подаде две заявления за маршрути до датските власти, от които първото беше предложено
преди повече от две години. През март Датската енергийна агенция поиска екологична оценка на вариант за трети
маршрут. "Северен поток 2" определи заявката за третия маршрут като „умишлен опит за забавяне на изпълнението на
проекта“.
В жалба до датските власти през април проектната компания заяви, че разходите, свързани с новото искане за трети
маршрут, вече са над 100 милиона евро.
Според писмото, получено от Ройтерс, искането за трети маршрут може да доведе до забавяне до осем месеца и
допълнителни разходи от 560 милиона евро. Първоначалният бюджет на проекта беше 9,5 милиарда евро.
„Забавянето на проекта ще доведе до значителна финансова загуба за „Северен поток 2 “, се казва в писмото, с което се
иска датският апелативен съвет по енергетика да отмени молбата на енергийната агенция.
Nord Stream 2 казва в писмото, че "многократно е искал актуализация на състоянието ... без да получи никакъв отговор".
Освен „Газпром“, половината от финансирането за „Северен поток 2“ се осигурява от германската Uniper, поделението на
BASF Wintershall , англо-холандската компания Shell, австрийската OMV и френската Engie. Датската енергийна агенция
потвърди, че Nord Stream 2 обжалва решението й. Агенцията заяви, че е изяснила своите причини за искане на заявление
за трети маршрут пред съда за обжалване, но отказа да ги сподели пред Ройтерс.
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