Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ Синдикатите срещу бизнеса: Кой крив, кой прав?
Имаме обрасли с администрация държавни компании, посочи Васил Велев от АИКБ пред Bulgaria ON AIR
Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра в петък. Синдикатите и бизнесът отново сблъскаха своите
искания и е трудно да се прогнозира дали ще стигнат до консенсус.
"В последните 10 години средната работна заплата е увеличена 3 пъти. Да се протестира днес, че през 1997 г. са се сринали
доходите, е малко късно. Доходите растат без протести, а защото така казва пазарът на труда", коментира Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод протеста на КНСБ.
Пред Bulgaria ON AIR той посочи, че имаме най-многобройното МВР на глава от населението, но въпреки това не се взимат
мерки и синдикатите пречат секторът да се оптимизира.
"Имаме държавни компании, които са обрасли с администрация", отбеляза той в "България сутрин" и даде пример с
огромния по думите му персонал в ТЕЦ "Марица Изток" и АЕЦ "Козлодуй".
Васил Велев още веднъж подчерта, че бизнесът продължава да иска оставката на социалния министър Бисер Петков и е
против минималните осигурителни прагове, защото според него такива като у нас няма в нито една страна от ЕС.
"Обявихме се за прозрачен механизъм, според който да се оределя минималната работна заплата. Нямаме прогрес по 3
пункта - минимални осигурителни доходи, механизъм за изчисляване заплатата, класове за прослужено време", разясни
представителят на АИКБ.
Велев определи проектобюджета за 2018 г. като добър и посочи, че ръстът в икономиката може да бъде още по-висок, ако
бъде решен проблемът с недостига на човешки ресурси.
"Запазва се добрият данъчен модел. Има и много минуси, които ще критикуваме. Има ръст в инвалидните пенсии и
болничните - това са откровени кражби по тези пунктове". коментира още той.
Повече информация може да намерите тук.
Dnes.bg
√ Сблъсъкът между бизнес и синдикати: Ще има ли консенсус?
Как да се оптимизират различните сектори, коментира експерт
Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра в петък. Синдикатите и бизнесът отново сблъскаха своите
искания и е трудно да се прогнозира дали ще стигнат до консенсус.
"В последните 10 години средната работна заплата е увеличена 3 пъти. Да се протестира днес, че през 1997 г. са се сринали
доходите, е малко късно. Доходите растат без протести, а защото така казва пазарът на труда", коментира Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод протеста на КНСБ.
Пред Bulgaria ON AIR той посочи, че имаме най-многобройното МВР на глава от населението, но въпреки това не се взимат
мерки и синдикатите пречат секторът да се оптимизира.
"Имаме държавни компании, които са обрасли с администрация", отбеляза той в "България сутрин" и даде пример с
огромния по думите му персонал в ТЕЦ "Марица Изток" и АЕЦ "Козлодуй".
Васил Велев още веднъж подчерта, че бизнесът продължава да иска оставката на социалния министър Бисер Петков и е
против минималните осигурителни прагове, защото според него такива като у нас няма в нито една страна от ЕС.
"Обявихме се за прозрачен механизъм, според който да се оределя минималната работна заплата. Нямаме прогрес по 3
пункта - минимални осигурителни доходи, механизъм за изчисляване заплатата, класове за прослужено време", разясни
председателят на АИКБ.
Велев определи проектобюджета за 2018 г. като добър и посочи, че ръстът в икономиката може да бъде още по-висок, ако
бъде решен проблемът с недостига на човешки ресурси.
"Запазва се добрият данъчен модел. Има и много минуси, които ще критикуваме. Има ръст в инвалидните пенсии и
болничните - това са откровени кражби по тези пунктове". коментира още той.
За повече инфорамция вижте видеото.
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Радио „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Не може да станем по-богати, без да работим по-добре и без да крадем по-малко
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за предаването
„Метроном“ на Радио „Фокус“.
Водещ: Г-н Велев, защо оценихте Държавното обществено осигуряване с двойка?
Васил Велев: Добре е да кажем, че оценихме държавния бюджет с петица.
Водещ: Да, ще стигнем и до него.
Васил Велев: Бюджетът на Държавното обществено осигуряване получи двойка, защото не получи подкрепа от нито една
представителна организация на работодателите, защото в него не са заложени нови политики, продължава грубото
административно вмешателство на държавата в пазара на труда, а в същото време не се взимат очевидни мерки за
ограничаване на кражбите и злоупотребите с болнични листа и с инвалидни пенсии. Отново виждаме ръст и по двата
параметъра. Най-много се увеличават пенсиите по инвалидност в заложения бюджет, растат с над 3% и болничните след
четвъртия ден. Трудно е да си представим, че ще нараснат. Т.е. ние имаме един отказ на държавата да се справи с тия
проблеми и в същото време - едно административно увеличаване на минималните осигурителни доходи, каквито прагове
няма в нито една европейска държава, а у нас те се определят тази година административно във всички 88 икономически
дейности и 9 категории персонал.
Цялото интервю с г-н Велев може да прочетете тук.
Право и здраве
√ АИКБ: НЕ ВИЖДАМЕ РЕФОРМИ
Становище на АИКБ по бюджета на НЗОК за 2018 година
Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) настоява да види в държавния бюджет разчети, които
недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в здравноосигурителната система. Всяка година
при разискването на бюджета 8 констатираме, че през последните години българското здравеопазване е неефективно,
българската нация застарява и се влошава здравният статус на преобладаващата част от гражданите.
АИКБ предупреждава, че увеличаването на капиталовите разходи и разходите за медикаменти не заместват реалните
инвестиции и реформа в здравеопазването, нито необходимостта от точно определяна на държавната политика и модела
на развитие на здравеопазването. Изказва своята загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните
услуги и за продължаващото изтичане на кадри извън страната. АИКБ смята, че заплащането на извършените здравни
услуги трябва да е функция на резултатите от проведеното лечение. Ефективността и ефикасността на здравно
осигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК. АИКБ
настоява и да се продължи реформата в сектора, като се приватизират общинските болници. АИКБ нееднократно е
предупреждавала за нереалистично високия брой на пенсиите по инвалидност и отново апелира за предприемане на
решителни действия. Настояваме за спешна реформа в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността,
за да се прекрати източването на средства от НОИ посредством получаване на инвалидни пенсии от работоспособни лица.
Дарик
√ Как държавата може да се пребори с фалшивите болнични?
Доверен на работодателя лекар да проверява диагнозата, поставена от личния лекар на работника, и тогава да се
преценява нуждата от издаване на болничен лист. Тази мярка за борба с фалшивите болнични предлагат от Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Пред Дарик изпълнителният директор Добрин Иванов изрази съмнение, че предложената от НОИ и замразена от
правителството мярка за намаляване на обезщетението за първите три дни болнични ще реши проблема с големия брой
на издаваните листове.
За по-крайна мярка се обяви финансовият експерт и бивш синдикалист Мика Зайкова - според нея лекар и пациент,
участвали във фалшификация на медицински документ, трябва да носят наказателна отговорност.
Мярката с намаляването на дохода от първите три дни болнични няма да спре злоупотребите с тези документи, а в същото
време ще ощети хората, които наистина имат нужда от отпуск по болест и от доход за това време, смята Добрин Иванов от
АИКБ.
Той би подкрепил засилване на контрола чрез звено, свързано с работодателя. "Ако личният лекар издаде болничен, в
който казва, че дадено лице има еди-каква си диагноза и има нужда от три дни почивка да се възстанови или да се
излекува, лицето да трябва да вземе втори подпис от посочен от работодателя лекар", обясни той.
Epicenter. bg
√ Доверен лекар на работодателя да проверява диагнозата, предлагат от АИКБ
Мярката с намаляването на дохода от първите три дни болнични няма да спре злоупотребите, а в същото време ще ощети
хората, които наистина имат нужда от отпуск по болест и от доход за това време, смята Добрин Иванов от АИКБ
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Доверен на работодателя лекар да проверява диагнозата, поставена от личния лекар на работника, и тогава да се
преценява нуждата от издаване на болничен лист. Тази мярка за борба с фалшивите болнични предлагат от Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Пред Дарик изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изрази съмнение, че предложената от НОИ и замразена от
правителството мярка за намаляване на обезщетението за първите три дни болнични ще реши проблема с големия брой
на издаваните листове.
За по-крайна мярка се обяви финансовият експерт и бивш синдикалист Мика Зайкова - според нея лекар и пациент,
участвали във фалшификация на медицински документ, трябва да носят наказателна отговорност.
Мярката с намаляването на дохода от първите три дни болнични няма да спре злоупотребите с тези документи, а в същото
време ще ощети хората, които наистина имат нужда от отпуск по болест и от доход за това време, смята Добрин Иванов от
АИКБ.
Той би подкрепил засилване на контрола чрез звено, свързано с работодателя. "Ако личният лекар издаде болничен, в
който казва, че дадено лице има еди-каква си диагноза и има нужда от три дни почивка да се възстанови или да се
излекува, лицето да трябва да вземе втори подпис от посочен от работодателя лекар", обясни той.
Капитал
√ Правителството приема Бюджет 2018
Работодателите не подкрепиха осигурителния бюджет за догодина
Правителството ще обсъди и приеме държавния бюджет за 2018 г. на заседание, което ще се проведе в понеделник, а не
както обикновено в сряда. В петък обаче заради административното увеличение на минималните осигурителни прагове с
3.9% работодателски организации не подкрепиха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата
година. Другата причина е липсата на прозрачен механизъм за определянето на минималната работна заплата.
Правителството предвижда догодина тя да стане 510 лв., което е над 10% увеличение. Тя ще продължи да расте и през
следващите две години и трябва да достигне 610 лв. през 2020 г. Числата отразяват предизборните обещания на ГЕРБ,
докато настояването на бизнеса е минималното възнаграждение да се определя пазарно.
В петък на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество социалните партньори обсъдиха и бюджета на държавата
за догодина, както и на здравната каса.
Вицепремиерът Валери Симеонов определи Бюджет 2018 като "богата, добре аранжирана пица калцоне" заради
предвидените увеличения на заплатите в сектор образование, армията, полицията и повечето средства за социални
плащания и здравеопазване. Догодина държавата планира да похарчи 39.3 млрд. лв., което е ръст от почти 13% в
сравнение с очакваното изпълнение през тази година.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) коментира след заседанието, че по шестобалната
система и спрямо подкрепата от работодателските организации законът за държавния бюджет получава петица,
законът за здравната каса - четворка, а законът за ДОО - двойка, защото никой не застава зад него. Аргументите за
добрата оценка на Бюджет 2018 са запазването на данъчния модел, на макроикономическата стабилност и ниската
преразпределителна роля на държавата. Тези 39.3 млрд. лв. са 37.2% от прогнозния БВП за догодина. Според АИКБ
прогнозата на правителството за 3.9% ръст на икономиката догодина е реалистична.
Единствената бизнес организация, която не подкрепи Бюджет 2018, е Българската стопанска камара (БСК). Част от
аргументите им са липсата на реформи – при разпределението на разходите превес има "обслужване на статуквото", както
и липсата на програмни бюджети на министерствата, които да са достъпни за обществено обсъждане.
От представителите на синдикалните организации КНСБ също заяви, че няма да подкрепи бюджета на държавата за
следващата година.
Социалните партньори разгледаха и предложението на работодателските организации за отпадане на т.нар. клас
прослужено време. От обсъждането му обаче явно няма да последва нищо, тъй като синдикатите отново се обявиха
против. Темата беше повдигната преди няколко месеца, но беше замразена след намесата на премиера Бойко Борисов.
News.bg
√ Работодателските организации писаха Слаб (2) на бюджета на ДОО
Работодателските организации с оценка слаб 2 за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това обобщение
направи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България след провелото заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Велев коментира, че подкрепа за бюджета на ДОО са изразили само две от работодателските организации, докато
държавния бюджет е събрал подкрепата и на петте работодателски организации и неговата оценка по шестобалната
система е петица, този на НЗОК е получил оценка четири.
Велев коментира още, че в бюджета на ДОО има много пороци, държавата се намесва административно там, където не
трябва да се намесва, а там, където трябва не го прави. Той визира фалшивите болнични листа, както и инвалидните
пенсии. Велев отчете, че през последните години трудовият ни пазар е загубил над 1 млн. работоспособни българи.
Само за шест сектора от икономиката недостигът на работници бил в размер на 80 хиляди души, а в средносрочен план за
цялата ни икономика недостигът от работна сила е в размер на 500 хиляди души. Според него е недопустимо изкуствено
да се слагат прегради пред вносът на работна сила. Той определи тези опити като безотговорно поведение, граничещо със
саботаж.
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Консенсус в НСТС не бе постигнат и по другата спорна тема за отпадане на клас прослужено време. Велев се възпротиви и
на предложението на КТ "Подкрепа" всички, които се регистрират като безработни, независимо от това дали са напуснали
по свое желание или са съкратени, да ползват обезщетение при безработица. Според него това е в полза на тези, които
източват социалните фондове и са със статут на професионални безработни.
Припомняме, на 18 октомври, сряда, Асоциацията на организациите на българските работодатели поиска оставката на
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Искането на оставката на Петков беше във връзка с предложенията в Проекта на Закона за бюджет на Държавното
обществено осигуряване (ДОО) за административно увеличение на минималния осигурителен доход от 3,9% и увеличение
на минималната работна заплата от 510 лв. през 2018 г.
Според работодателите тези намерения са в драстично противоречие с обективните икономически реалности и препоръки
на Европейската комисия.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Владислав Горанов: Хартиените данъчни декларации ще отпаднат до 2020 г.
Средното образование е по-голям приоритет на държавата от висшето, коментира финансовият министър
Хартиените данъчни декларации ще отпаднат до 2020 г. Това прогнозира в ефира на Darik радио финансовият министър
Владислав Горанов.
По думите му бонусът за хората, които подават декларацията си по електронен път отпада от тази година с идеята, че до
две години електронното деклариране трябва да стане задължителна и единствена опция.
„Вече е много по-лесно да декларираш доходите си електронно, отколкото да го правиш по конвенционалните методи.
Тук е ролята на държавата да направи следващата стъпка и да задължим хората да го правят само по този начин. Затова
отпада и стимула", обясни министърът.
"Надяваме се хартиените данъчни декларации по естествен път да отпаднат в следващите една-две години. Ако зависи от
мен 2020 г. няма да има хартиени декларации", заяви Горанов.
Горанов коментира също и бюджета за образование през следващата година, като според него средното образование е
по-голям приоритет на държавата от висшето.
"Обществото трябва да си прецени приоритетите. В момента по-важно ни е средното образование. Ректори и висши
училища трябва с доза самокритика да погледнат към висшето образование. То в момента уврежда българските деца.
Вкарва ги в едни безсмислени специалности, разроили се из образователната инфраструктура, безспорно с мълчаливото
свидетелство от страна на държавата и квази разбраната автономия. Влизат децата да учат изключително атрактивни, като
наименование, и съвсем ненужни за пазара на труда специалности", посочи Горанов.
"Академичната общност самодоволно проспаха процесите в икономиката. И сега ще трябва да платят цената, връщайки се
към структурата на висше образование и към качеството, което е съществувало 90-те години", поясни финансовият
министър.
EconomyNews
√ По-евтина регистрация на ЮЛНЦ
Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще намалеят от 2 до 4 пъти в
зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това предвижда публикуваното от министерство
на правосъдието днес за обществено обсъждане постановление за изменение и допълнение на тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията, съобщиха от пресцентъра на правосъдвоно ведомство.
Постановлението е в изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за
гражданите и бизнеса. Намаляването на държавните такси е във връзка и с промените в Закона за юридическите лица със
стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които вписването на ЮЛНЦ ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от
1 януари 2018 г. В момента първоначалното регистриране на юридически лица с нестопанска цел се извършва с нарочен
регистър към съответно компетентния окръжен съд по седалището им. Последващо задължение за всички ЮЛНЦ в
момента е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е необходима и регистрация в
Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност.
След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по
регистрация на Агенцията по вписванията в страната, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има
възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска, спрямо тази за
подаване на гише.
С влизането в сила на ЗЮЛНЦ регистрацията на ЮЛНЦ ще се осъществява на принципа „на едно гише”, в единен
централизиран уеб – базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този
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случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат
до значително занижаване на таксите.
В. Сега
√ 74% от общините ще получат европари за субсидирани работници
74 на сто от общините у нас - тези, в които безработицата е по-висока от средната за страната, догодина ще получат
европари за субсидирана заетост. Това ще се случи по започналата пилотно тази есен програма "Работа" в 14 общини с
много висока безработица от Северозапада. Тази година обаче програмата се финансира от държавния бюджет - с 2 млн.
лв. бяха наети около 1000 души. "От 2018 г. програма "Работа" ще се прилага в 196 общини, в които безработицата е над
средната за България. Финансирането й ще е със средства от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси",
обясни зам.-министърът Зорница Русинова. Все още не е ясно колко средства ще бъдат отпуснати за догодина, нито за
колко хора ще стигнат те.
При приемането на новата програма за субсидирана заетост тази година от социалното министерство обясниха, че идеята
е тя да бъде разширена, ако е успешна. При кандидатстването на работодателите от Северозапада, в които безработицата
е между 30 и 60 на сто, стана ясно, че от субсидираните места ще се възползват основно местните власти, а много малко
от местата са поискани от работодатели от реалния сектор. Това пък означава, че след приключване на субсидираната
заетост тези хора най-вероятно пак ще останат без работа.
Програма "Работа" е записана и в управленската програма на правителството. Основната й цел е повишаване на заетостта
и на трудовите умения на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда - продължително безработни,
безработни на социално подпомагане, с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация,
икономически, неактивни и обезкуражени. В програмата пише, че пари ще се дават допълнително за общини с
безработица, два пъти по-висока от средната. А целта е да се осигури заетост на 7000 безработни и обучение на 2100 души.
Не са посочени необходимите средства, нито че те ще дойдат не от националния бюджет, а от еврофондовете.
ПЛАН
В бюджета за 2018 г. за поредна година по националния план за заетост са предвидени 73 млн. лв. А минималната заплата
се увеличава на 510 лв., което означава, че още по-малко хора ще бъдат наети с държавни пари. Планът не е публикуван
още.
БТВ
√ Криза в бяло: Все по-малко млади лекари в страната ни
Над половината медици у нас са на възраст над 55 години
Все по-малко млади лекари има в страната ни. Над половината медици у нас са на възраст над 55 години. Работещите
лекари у нас са около 28 хиляди.
От тях едва 3200 са лекарите до 35-годишна възраст, а над 20% са лекари над 60-годишна възраст. Има и такива на по 70
и 80 години, на които продължаваме да разчитаме.
Д-р Станю Янков е хирург от почти половин век. Въпреки своите 75 години той продължава да спасява човешки животи.
„Обичам си професията и искам да дам до последно каквото мога на хората”, категоричен е той.
Извършил е хиляди операции, но помни най-тежката. „Едно младо момче, намушкано в сърцето. Такива пациенти рядко
стигат живи дотук. Лявата камера имаше прободно нараняване, зашихме я. Жив е до ден-днешен”, разказва д-р Янков.
Той никога не би сменил професията си с друга. И трите деца на д-р Янков са последвали примера му и днес работят като
лекари в България.
Жителите на село Бяла река пък разчитат на 85-годишния д-р Явор Младенов. Той не само работи, но и следва висше във
Варненския медицински университет. Казва, че лекарят е лекар докрай.
„Не искам да ги напускам, без да дойде друг колега да ме смени, но колеги още няма”, подчертава д-р Младенов.
А младите лекари предпочитат чужбина. „Около 70% от дипломиращите лекари са изявили желание веднага да идат в
чужбина. Това е много притеснително. Може би ще дойде един момент, в който ще има голям луфт между поколенията и
това няма да е добре не за здравеопазването, а за пациентите”, посочва д-р Юлиян Йорданов от БЛС.
Младите избират чужбина най-вече заради заплащане и реализация. През тази година нови 400 лекари са напуснали
България, за да специализират и да работят в чужбина.
Капитал
√ Закон създава куп бюрокрация в търговията с храни
Според приетия на първо четене проект ще има още регистрации за транспорт и онлайн търговия, а с неясни
текстове се ограничава рекламата
Нов регистрационен режим за превоз на храни, допълнителни ограничения за рекламите им, регулация на интернет
търговията. Това са част от основните промени, които депутатите одобриха на първо четене с 107 гласа "за" и 29
"въздържал се" в парламента през миналата седмица, приемайки изцяло нов закон за храните.
Промените са ключови, защото влияят на бизнеса на огромен брой фирми в страната. Според оценката за въздействие на
законопроекта само пряко засегнатите ще бъдат над 110 хил. производители, търговци на едро и дребно на храни, но
отделно правилата ще важат и за други косвени отрасли като транспорт, интернет търговия, рекламен сектор,
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ресторантьорство и др. Данните сочат, че производството на храни в България е за около 7.8 млрд. лв. годишно, а
търговията на едро - 9.8 млрд. лв.
Превоз с още изисквания
Една от ключовите промени в новия закон е разширяване на кръга от стоки, за чиито транспортиране ще се изисква
предварителна регистрация на превозните средства. Досега този документ, известен в сектора като "санитарно", се
издаваше предимно за превоз на храни от животински произход. Според новите текстове обаче оттук нататък регистрация
на транспортните средства ще се прилага още и за стоки като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия, като ще има
допълнително изискване камионът или микробусът да бъде обозначен със стикер. Именно това изискване беше и едно от
малкото, покрай които имаше спорове в парламента. От БСП съобщиха, че е възможно да се стигне до ситуация или
компетентния орган - Агенцията за храните, да си "затваря очите" и да раздава стикери, или цели райони да останат без
доставки на храни.
Правила за онлайн търговията
В новия закон за храните има и цял раздел, регламентиращ условията за търговия от разстояние в сектора. Те ще засегнат
както търговците, изцяло работещи в интернет, така и тези, които имат физически обекти, но и онлайн търговия като
допълнителна услуга. Според текстовете търговия "от разстояние" могат да извършват фирми, които имат регистриран по
закона физически обект (например производствена база, магазин, склад и т.н.), или "доставчици на услуги, управляващи
средство за комуникация от разстояние", каквито са различни онлайн платформи за поръчка от ресторанти, магазини и
друго.
Всички фирми, които ще продават храни онлайн, ще трябва да получат регистрация от агенцията по храните, преди да
започнат дейност. За целта й те ще представят данни за производители и търговците, с които работят, транспортните
средства, които ползват за превоза на стоки. Тези компании ще имат и задължение да поддържат "план за проследимост"
на стоката, който е на разположение на контролните органи при необходимост, се вижда още от текстовете.
Ограничения в рекламите
Една от ключовите промени в този закон е свързана с маркетинга и рекламата на продуктите. В него се въвежда изискване
всички хранителни стоки да имат етикети на български език, но същевременно ще бъде забранено да се облепя вече
етикетиран продукт допълнително "по начин или с информация, различна от първоначалното етикетиране, или който
прикрива каквато и да е част от задължителната информация". Забраната за прикриване с допълнителен етикет на
информация върху опаковката се очаква да създаде проблеми за стоките, чиито разфасовки са малки, коментира експерт
пред "Капитал", тъй като има и изисквания за големина на шрифтовете. Въведени са и няколко изисквания за минералните
и трапезни води, които пряко ще засегнат търговските марки на тези продукти
С новите правила в закона за храните се въвеждат и ограничения в рекламите, свързани с участието на деца. Така например
се забранява рекламирането на ГМО – храни, чиито внос по принцип е забранен, както и храни, за които има "нормативно
въведени ограничения за употреба от деца". В текстовете е посочено още, че деца не могат да участват в реклами и на
"храни и напитки, които съдържат хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект и по-специално
съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене
съгласно действащата нормативна уредба", без да са посочени конкретни закони или наредби. Изисквания за
здравословното хранене на децата има в няколко наредби на министерството на здравеопазването, които са свързани с
храненето в детски градини и училища. Така например в училищните столове според тези изисквания не могат да бъдат
продавани газирани напитки и храни като чипс, пържени тестени изделия, сметанови и сиропирани торти и сладкиши, сухи
супи и др..
Econ.bg
√ Финансирането на училищата вече няма да зависи само от броя на учениците
Училищата и детските градини ще се финансират по три нови разходни стандарта, които се очаква да "заработят"
от следващата година
Финансирането на училищата няма да зависи само от броя на учениците, но ще се отчита и средната пълняемост на
паралелките, за да се коригират досегашните неравенства между големи и малки училища. Това съобщи образователният
министър Красимир Вълчев на изнесено заседание на ресорната парламентарна комисия във Велико Търново.
Разпределянето на средствата ще зависи и от възможността да се привлекат педагогически специалисти. Целта е да има
млади учители и в по-малките и отдалечени населени места. Повече средства ще се насочат към местата, където има деца
от уязвими групи.
Училищата и детските градини ще се финансират по три нови разходни стандарта, които се очаква да "заработят" от
следващата година. Досега "парите следваха ученика". Това бе и основна критика на опозицията от БСП.
"Системата на делегираните бюджети носи стимули за обхващане на децата и учениците в образователната система.
Проблемът е, че това понякога става с цената на прикрити отсъствия и въздържане от наказание", обяви министър Вълчев,
цитиран от пресцентъра на просветното ведомство.
От министерството съобщиха още, че 12% допълнително ще получат училищата в отдалечени райони. Друго предложение
е да се предоставят повече средства за обучение по професии, които са търсени на пазара на труда или за които се очаква
недостиг в близко време. Предвижда се още да се поемат разходите на учениците за транспорт до училище, което обучава
за придобиване на квалификация за професия, дори и то да не е най-близкото.
News.bg
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√ АПИ иска от КЗК предварително изпълнение на тол системата
Агенция "Пътна инфраструктура" е поискала от Комисията за защита на конкуренцията предварително изпълнение на
договора с фирмата, която бе избрана за изпълнител на тол системата. Това съобщи министърът на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков.
Той обясни, че в момента е спазен регламентирания в Закона за обществените поръчки срок и сега се изчаква
произнасянето на съответните компетентни органи, за да бъде сключен договорът и да стартира реалното внедряване на
тол системата по републиканската пътна мрежа.
Регионалният министър министър съобщи още, че предстои на чисто експретно ниво да се изготвят промени в 104
нормативни акта. Като втората задача пред МРРБ стои това, да се уточни процесът на контрол по внедряване на системата.
Трето - остава създаването на финансов модел за тарифиране и обхват на системата, включително и на определените
участъци от републиканската пътна мрежа, които ще бъдат обект на тол-такса.
"Заложеният обхват на системата, в заданието на процедурата от над 80% от републиканските пътища, най-вероятно ще
бъде редуциран", прогнозира Нанков и подчерта, че според него между 50% и 2/3 от републиканската пътна мрежа ще
бъде обхваната реално от тол таксите. По думите му, обаче, експертите са тези, които ще подготвят необходимите анализи.
Припомняме, като едно от важните неща, които трябва да се свършат в мандата, правителството определя въвеждането
на ТОЛ системата. За това особено много настоява министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков, който предупреди за съпротива и че очаква изборът да бъде обжалван, а процедурата отново да се забави. "Едни
хора вече втора година се опитват да саботират ТОЛ системата", заяви Нанков. За въвеждането й настоява и транспортният
министър Ивайло Московски.
В началото на годината като едно от първите си действия като новоизбран президент Румен Радев се обяви против
възобновяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за тол таксите. В профила си във фейсбук Радев
информира, че от съобщение на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" от 29 декември 2016 г. става ясно, че е
възобновена процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна
система за събиране на тол такси от автомобилите над 3,5 т. Това беше и едно от първите явни противоречия между
премиера, тогава втори мандат и в оставка, Борисов и новия държавен глава.
На 18 май обществената поръчка бе възобновена от АПИ, за да бъде прекратена отново само дни по-късно - на 22 май
заради подадени на 19 май три жалби.
След това поръчката беше стартирана отново, като на 9 октомври бе избран консорциумът "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС".
Именно това беше името на най-вероятния победител.
Още тогава министър Николай Нанков прогнозира, че със сигурност поръчката ще бъде обжалвана. По-късно стана и ясно,
че две от шестте фирми, които участваха в тръжната процедура за изпълнител на тол системата у нас, са подали жалби.
Fermer.bg
√ Неков: Печалбата трябва да остане във фермерите
А не в прекупвачите, смята евродепутатът
Във веригата от фермера до крайния потребител печалбата остава в прекупвачите, а не в самите фермери. Това трябва да
се промени, каза евродепутатът Момчил Неков след работна среща в Брюксел.
По думите му една от основните цели на срещата е била определяне на пресечните точки между България и Франция за
бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020, съобщиха от КРОСС.
„Това, което е важно за нас и беше съобщено от страна на ЕК е - по-голяма гъвкавост за страните- членки; по-малко
административни тежести; задължителен таван за директните плащания и той да бъде намален, за да бъде избегната
концентрацията на земя в шепа хора", каза Неков.
Според него от особена важност е наличието на подкрепа за малките и средни стопанства в ЕС.
„Искаме да намалим средните нива на подкрепа между Изтока и Запада и да има по-голяма кохерентност и
конкурентноспособност, както и постоянна платформа на ниво ЕС за управление на риска", обясни Неков.
Трябва да се обърне внимание и на кооперирането в България - няма как да сме конкурентноспособни и в същото време
сме по-уязвими от гледна точка на западните ни партньори, каза още той.
Според него бъдещето на земеделието е свързано с модерните технологии и трябва да използваме това, за да привлечем
младите хора. Неков коментира, че България трябва да дефинира своите водещи продукти в земеделието и да ги
представи пред света.
В. Монитор
√ 1,2 млн. чужденци посетили страната ни за месец
Над 1.2 млн. чужденци са посетили България през септември. Това сочат данни на Националния статистически институт
(НСИ) относно пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци у нас за септември.
В сравнение със септември 2016 година се наблюдава ръст от 6.6% на посещенията на чужденци у нас. Пътуванията с цел
почивка и екскурзия са се повишили с 2%, пътуванията със служебна цел - с 8.6%, а пътуванията с други цели (вкл.
гостувания и транзитни преминавания) - с 11.8%. Транзитните преминавания през страната са 24.5% от всички посещения
на чужденци в България.
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Най-големият дял на чужденците, посещаващи България, е от страните членки на ЕС - 63% или 4.7% повече в сравнение
със същия месец на предходната година.
Най-голямо е увеличението гражданите, идващи у нас от Белгия - за 1 година броят им се е увеличил с 29.1%. Броят на
гражданите на Обединеното кралство, дошли в страната ни, бележи ръст с 13.3%, на Франция - с 10.7%, Румъния - с 8.3%,
Чешката република - с 4.0%, Полша - с 3.1%, Гърция - с 2.5%.
Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 4.9%, Австрия - с 3.3%, Германия - с 1.2%. Въпреки това
намаление най-голям остава броят на гражданите на Германия, които идват у нас - през септември 2017 година в България
са дошли 179.1 хил. жители на Германия. На второ място по брой посещения у нас са гражданите на Турция - 158.8 хил.
След това в тази статистика се нареждат гражданите на Румъния - 158.0 хил., Гърция - 99.6 хил., Полша - 60.7 хил., Руската
федерация - 50.9 хил., Сърбия - 50.4 хил., Обединеното кралство - 45.1 хил., бившата югославска република Македония 44.9 хил., и Австрия - 41.1 хиляди.
Същевременно пътуванията на български граждани в чужбина през септември също са се увеличили, достигайки 570
хиляди пътувания, което е ръст с 11.9% спрямо септември 2016 година.
Увеличение на пътуванията на български граждани е отчетено към Германия - с 27.2%, Обединеното кралство - с 22.9%,
Австрия - с 15.3%, Сърбия - със 7.7%, Румъния - със 7.6%, Турция - с 3.3%, бившата югославска република Македония - с
2.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Швеция - с 21.6%, Руската федерация - с 9.6%, Словения - с 1.6%,
и други.
Money.bg
√ Еврото се съвзема след седмица на загуби
Дoлapът в пoнeдeлниĸ ce oтдaлeчaвa oт тpимeceчнитe мaĸcимyми, a eвpoтo e cтaбилнo cлeд зaгyбитe пoнeceни минaлaтa
ceдмицa. Oбщaтa вaлyтa oтчитa нaй-лoшaтa cи ceдмицa з a тaзи гoдинa зapaди peшeниятa нa EЦБ и пoлитичecĸaтa ĸpизa
oĸoлo Kaтaлyния.
Индeĸcът нa дoлapa, ĸoйтo oтpaзявa динaмиĸaтa мy cпpямo 6 ocнoвни cвeтoвни вaлyти, днec cyтpинтa ce пoнижaвa c 0,16
пpoцeнтa дo 94,769 пyнĸтa, cлeд ĸaтo в пeтъĸ cтoйнocттa мy бe нa тpимeceчeн вpъx.
Eвpoтo нapacтвa мaĸap и cлaбo c 0,05 пpoцeнтa дo $1,1614 cлeд cпaдa cи дo тpимeceчeн минимyм нa нивo $1,1574 в пeтъĸ.
Oбщaтa вaлyтa пpeз минaлaтa ceдмицa ce пoнижи c 1,6 пpoцeнтa, ĸaтo oтчeтe нaй-лoшaтa cи динaмиĸa зa пocлeднитe 11
мeceцa, oтбeлязвa Rеutеrѕ.
Зa paзлиĸa oт EЦБ, ĸoятo зaпaзвa cвpъx мeĸaтa cи пapичнoĸpeдитнa пoлитиĸa, Фeдepaлният peзepв нa CAЩ мoжe oщe eдин
път зa тaзи гoдинa дa пoĸaчи ocнoвнитe лиxви пpeз дeĸeмвpи.
Aмepиĸaнcĸaтa иĸoнoмиĸa пpeз тpeтoтo тpимeceчиe e нapacнaлa c 3 нa cтo пpи пpoгнoзa зa pъcт нa БBΠ oт 2,5 нa cтo.
Πoдĸpeпa зa "зeлeнитe пapи" дaдe и инфopмaциятa, чe пpeзидeнтът Tpъмп мoжe дa нaзнaчи зa пpeдceдaтeл нa Фeд
пpивъpжeниĸ нa пo-твъpдa пapичнa пoлитиĸa.
Πo oтнoшeниe нa йeнaтa дoлapът ce пoнижaвa c 0,1 пpoцeнтa дo 113,58, cлeд пocтигнaтия в пeтъĸ тpимeceчeн пиĸ в нивoтo
114,45 йeни зa дoлap.
Profit.bg
√ Акциите в Азия получиха подкрепа от щатските технологични гиганти
Цените на акциите в Азия нараснаха днес, след като книжата на технологичните компании получиха подкрепа от солидните
печалби на щатските технологични гиганти и от високото ниво на предварителните поръчки за новия iPhone X на Apple.
В същото време цените на петрола се движеха близо до 2-годишни върхове на фона на опасенията около предлагането.
От Apple Inc обявиха, че предварителните поръчки за iPhone X, които започнаха в петък, са “извън всякакви класации”,
което е благодат за азиатските доставчици, като южнокорейската LG Display и тайванската Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company.
Акциите на технологичните компании записаха най-голям ръст в азиатско-тихоокеанския индекс MSCI, който бележи
повишение от 0.5%. Акциите на Samsung Electronics оглавиха ръста.
Акциите на енергийните компании също се представиха добре, като цената на петрола от сорта брент бе на най-високата
си цена от юли 2015 г., след като Саудитска Арабия се съгласи да подкрепи удължаването на споразумението за глобалното
производство.
Южнокорейският индекс KOSPI нарасна с 0.2%, докато австралийският основен индекс се покачи с 0.3%.
Японският Nikkei се стабилизира близо до най-високото си ниво от средата на 1996 г., като от началото на октомври вече
скача с 8%.
В САЩ цените на акциите на Alphabet, Amazon и Microsoft скочиха през миналата седмица, след отчетеното солидно
тримесечно представяне от трите компании, което съответно повиши и щатските индекси.
Книжата на Amazon, които поскъпнаха с 13.2%, бяха в овновата на най-големия тласък на индекса S&P 500 в петък, след
като компанията обяви скок в печалбата за последното тримесечие.
Apple се очаква да обяви своите резултати в четвъртък.
На валутните пазари доларовият индекс бележи леко понижение на фона на очакваните новини около избора на
председател на Федералния резерв. Смята се, че членът на борда на управителите Джером Пауъл е предпочитаният
кандидат.
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Очакванията, че Пауъл ще заеме поста, ограничиха ръста на долара и свалиха лихвите по 2-годишните щатски държавни
облигации от деветгодишния им връх. Официалното изявление за новото назначение се очаква тази седмица.
В Европа политическата несигурност и решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да продължи със стимулите
натежаха над еврото, което записа най-голямата си седмична загуба от началото на годината.
Еврото се стабилизира на ниво от 1.1613 долара, недалече от нивото от 1.1573, което бе най-ниското от 20 юли насам.
В петък Испания разпусна местните правителство и парламент в Каталония и свика предсрочни избори, след като областта
обяви независимост.
Решението на ЕЦБ от миналата седмица да продължи изкупуването на облигации до септември 2018 г. също оказа влияние
на еврото, което свали лихвите по 2-годишните германски държавни облигации.
При суровините медта се търгуваше близо до двуседмично дъно. Ценалата на златото губи 0.1%, до 1 270.74 долара за
тройунция.
Щатският лек суров петрол поскъпна с 4 цента, до 53.94 долара за барел.
√ Биткойн отваря нови работни места
Светът на криптовалутите създава нови работни места.
Новите работни позиции, свързани с виртуалната валута, отчитат сериозен ръст от 82% през третото тримесечие на тази
година, сочат данните на платформата Freelancer.com.
“Търсят се хора на свободна практика за разработка на нови криптовалути“, казва Мат Бари, изпълнителен директор на
компанията, цитиран от CNBC.
Едно от най-търсените качества от страна на работодателите са умения, свързани с процедурите по първично предлагане
на криптовалути (ICO).
Лекотата, с която дадена стартираща компания може да набере финансиране за милиони чрез ICO, очевидно провокира
нови и нови подобни проекти.
Работодателите търсят и хора, които могат да създават нови криптовалути, както и да пишат планове за търговско
приложение на блокчейн технологията.
Работните позиции, свързани с криптографията, също отчитат забележим скок от 59% през третото тримесечие, по данни
на Freelancer.
На платформата Freelancer.com са публикувани 480 хил. нови обяви за работа през третото тримесечие на тази година,
като на сайта вече има над 12 млн. работни позиции, разглеждани от 25 млн. потребители. В сайта се търсят най-много
софтуерни и креативни дизайнери, и програмисти.
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