Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите

Икономист
√ Кризата увеличи ефективността в бранша
За да се запази ръстът държавата ще трябва да осигурява чужди работници по поръчка на българските предприятия
Когато в края на 2008 година международната криза връхлетя, машиностроенето бе сред браншовете, които пострадаха
най-много. Тъй като отрасълът е експортно ориентиран, за по-малко от половин година продажбите паднаха близо три
пъти. Предприятията в сектора влязоха в режим на оцеляване, опитвайки се да задържат главите над водата. Но ако
използваме старото клише, кризата се оказа възможност – за повишаване на ефективността.
Усилията на мениджмънта бяха насочени към запазване на хората, поради което минахме на намалено работно време,
по-къса работна седмица, търсихме и намерихме всички резерви, за да задържим ситуацията, но се наложи и да съкратим
персонал, за да оцелеят предприятията, спомня си Васил Велев. Освен изпълнителен директор на „Стара планина холд“,
който е мажоритарен собственик на две от най-големите български машиностроителни предприятия – „М+С Хидравлик“
(Казанлък) и „Хидравлични елементи и системи“ (ХЕС) (Ямбол), той е и председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), една от четирите национално представителни организации на работодателите в България.
Както „Стара планина холд“, така и „М+С“ и ХЕС са публични компании, като историята им започва още по времето на т.нар.
социализъм. „M+С“ произвежда основно хидравлични мотори и кормилни сервоуправления, а ХЕС е специлизирана в
хидравличните цилиндри. Техни продукти се използват в цял свят в селскостопанската и пътностроителната техника,
транспорта, корабите.
„Други държави подпомогнаха бизнеса си по време на кризата за запазване на човешките ресурси, включително и чрез
споразумение на национално равнище за намаляване на заплатите. Нещо, което ние със синдикатите не успяхме да
постигнем. Даже в тази година на най-жестока криза доходите нараснаха“, отчита той.
Българското машиностроене е един от най-конкурентоспособните отрасли на икономиката. Почти цялата неговата
продукция се изнася, като тази година се очаква експортът да надвиши 9 млрд. лева. Но кризата е направила по-ефективни
предприятия като „М+С Хидравлик“ и ХЕС. В тях вече са направени всички необходими реформи, които са били отлагани,
защото предприятията не са усещали опасност преди това.
Конкурентните предимства на изцяло българските предприятия от машиностроенето са в гъвкавостта и адаптивността им
към пазара и към изискванията на клиентите. И двете предприятия в групата на „Стара планина“ са силни в по-дребните
серии и в продуктите, които са съобразени с потребностите на конкретните клиенти.
За да имат гъвкавост компаниите са въвели интелигентна ERP система. Благодарение на нея двете фирми са постигнали и
синергия в създаването на нов, по-високо технологичен продукт – аксиално-бутални двигатели, които отскоро се предлагат
на пазара.
„Ако се върнем назад във времето, основният проблем беше преориентацията от източните пазари на световните. „М+С“
правеше сервоуправления главно за страните от бившия соцлагер, докато сега прави повече хидравлични мотори за целия
свят, продава в над 40 държави на петте континента. ХЕС e осигурявала компоненти главно за „Балканкар“, сега работи за
производители на оригинално оборудване като Palfinger, „Ростселмаш“, Sandvik, отчита трансформацията Велев.
Отново за образованието
Всеобщият проблем с намирането на кадри е особено изострен в машиностроенето, въпреки че за отрасъла заплатите са
с една трета по-високи от средните – над 1300-1400 лева. „В машиностроенето в България са заети над 100 000 души, това
е отрасълът, който храни България. Не е популярен в обществото като туризма и ИТ сектора, но най-голямата формирана
добавена стойност е в машиностроенето“, обяснява шефът на АИКБ. Асоциацията е изчислила, че в това професионално
направление в средното образование е необходимо да има кадри от порядъка на 3100 души годишно, а план-приемът е
за 1500.
Подобна е картината и във висшето образование, където накрая не остават кандидати за машиностроенето. Младите хора
се насочват към специалности с добре звучащи имена и след това не намират работа за това, което са учили, защото няма
достатъчно информация за търсенето на пазара, а приемът за висшисти е повече, отколкото са абсолвентите.
От друга страна, обучението по математика не е „слабото“, а направо „болното“ място на българското начално и средно
образование. Повечето ученици с добри познания по точните науки се насочват към към информационните технологии, а
за инженерните специалности има недостиг. Към тези проблеми се наслагват с много голяма сила и демографските
тенденции. На 100 души, които навършват пенсионна възраст, 18 години навършват едва 63. Нетната миграция също е
отрицателна. По различни линии големите предприятия се опитват да решават проблема с кадрите чрез връзка с
професионалните училища, колежи и университети. Но това не оправя нещата.
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„На входа имаме кандидати, които нямат нужната квалификация и са в недостатъчно количество, за да се направи какъвто
и да е подбор. Не само че трябва да се обучават при нас, но проблемът е, че започват и да не достигат“, казва Васил Велев.
Затова и компании като „М+С Хидравлик“ и ХЕС сериозно обмислят възможностите за внос на работници от трети страни,
главно от българските малцинства в Молдова и Украйна, но и от страни като Виетнам. Промени в законодателството, които
влязоха в сила през миналия месец, облекчават трудовата имиграция. Но процедурата остава по-тежка от гледна точка на
административни процедури и цена, отколкото е в други страни. Например, ако за един украинец е достатъчна една
седмица и такса от €30, за да замине за Полша, за да дойде в България с трудова виза му трябват от порядъка на 3 месеца
и €300 за такси.
„Държавата трябва да довърши този процес и да облекчи трудовата имиграция, защото няма как без това да се справим.
Просто ще се свием до размера на човешките ресурси. Да, ще увеличаваме ефективността и автоматизацията на труда,
правим механизация и роботизация. Производителността се качва в пъти. Но това не става от днес за утре, а стъпка по
стъпка. Но темпът, с който обезлюдяваме и губим човешки ресурси, е много по-бърз от темпа, с който въобще е възможно
да се повиши ефективността и производителността“, категоричен е Велев. Това, според него, ще има продължителен
негативен ефект изразяващ се в по-малко данъци в бюджета и по-нисък стандарт в държавата.
Според представители на сектора управляващите трябва да подпомагат, да извършват посреднически услуги. „Доскоро
държавата осигуряваше за чуждите инвеститори български персонал. Сега трябва да прави обратното – по поръчка на
български компании да осигурява персонал от трети страни“, заключи Велев.
Материалът е част от специализираното приложение „Машиностроене“ към новия брой на „Икономист“
Капитал
√ Рокади в КЕВР няма да има
Парламентът отхвърли искането на БСП за отстраняване на председателя на регулатора Иван Иванов
След двучасови разгорещени дебати в пленарната зала Иван Иванов остава председател на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР). С 63 гласа "за", 125 "против" и трима въздържали се депутатите отхвърлиха предложението на
БСП за предсрочно прекратяване на мандата му начело на регулатора, който изтича след три години. От левицата поискаха
освобождаването на Иванов с мотив, че той отказва да изпълни новите си правомощия по Закона за енергетиката и да се
произнесе по сделката за дружествата на CEZ в България. Де факто обаче тези правомощия в момента са неприложими,
тъй като липсват критерии, по които регулаторът да разглежда и оценява сделките. По решение на парламентарната
комисия по енергетика такива критерии трябва да разработи Консултативният съвет по законодателство към парламента
и чак тогава да се реши дали те да бъдат добавени в закона или пък в правилник за приложението на закона. В първия
случай промените трябва да бъдат направени от парламента, в другия - от Министерския съвет. Друг е въпросът дали
въобще новите правила могат да се приложат към заварен случай, какъвто е сделката за ЧЕЗ. Тези факти са добре известни
на депутатите от левицата, тъй като са участвали при вземането на съответните решения. Същевременно те продължават
да настояват - има закон, той трябва да се изпълнява, всичко останало са увъртания.
Политически спор
"Нашите мотиви за исканата оставка са, че председателят на комисията ясно заяви тук, на тази трибуна, че няма да спази
закона, защото това е един бланкетен текст. Смятам, че ние живеем в правова държава, държава - членка на ЕС, където
има върховенство на закона", заяви заместник-председателят на групата на БСП Драгомир Стойнев. "Това е независима
институция, но тази институция не може да прави каквото иска. Нямало критерии! В закона ли трябва да бъдат описани
критериите", попита още той.
Според председателят на енергийната комисия Делян Добрев обаче БСП съсипва един независим регулатор, който се е
доказал с работата си през последните години. "Предложението за отстраняването на Иванов е безпрецедентен
политически натиск от страна на опозицията към един независим орган в България. Не знам дали преди е имало подобна
процедура по отстраняване на независим регулатор. Това, което се случва днес, за мен е прецедент", каза той. Добрев
припомни още, че всички експерти през последните години нееднократно са заявявали подкрепа за действията на КЕВР,
към независимостта й и за работата, която тя върши. "Той е независим от политическо влияние и това е вашият проблем –
вие не можете да го регулирате", обърне се Добрев към левицата.
(Не)зависимост в повече
"В момента КЕВР е извън всякакъв контрол – тя е толкова независима, че няма друг такъв орган в държавата, дори и
прокуратурата", заяви лидерът на "Атака" Волен Сидеров. По думите му свалянето на председателя на КЕВР няма да
промени решенията ѝ и тя ще продължи да обслужва монополите в енергетиката и най-вече чуждите монополи.
Иван Иванов пое КЕВР през 2015 г., след преструктурирането й и отделянето й от изпълнителната власт. Това се наложи
заради ликвидната криза в енергийният сектор. След промените се наблюдава непрекъснато подобряване на финансовото
състояние на дружествата в сектора при сравнително запазване на цените на електроенергията. На практика КЕВР е
единственият български регулатор, който Европейската комисия е признала публично за независим в последния доклад
за напредъка по Енергийния съюз.
Показателно е също, че преди парламентът да разгледа предложението на БСП за отстраняване на Иванов, четирите
национално представени работодателски асоциации (КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП) се обявиха в негова защита. "Под
ръководство на Иван Иванов през последните 3 години КЕВР заслужи уважението на бизнеса като независим регулатор,
който защитава интересите на всички потребители – и битови, и индустриални", заявиха в отворено писмо те.
Българската фотоволтаична асоциация, Асоциация "Хидроенергия", "ЧЕЗ груп България", "EVN България", "Енерго-про",
"AES България" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" също обявиха, че бизнесът в сектора очаква не дестабилизация и искания
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за оставки, а стабилна и независима Комисия за енергийно и водно регулиране, с последователни усилия за защита
интересите на българската енергетика и икономика.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Увеличение на акциза за електронните цигари ще има, но вероятно ще е постепенно
Управляващото мнозинство няма да оттегли законопроекта за повишаване акциза на електронните цигари, както вчера
поиска премиерът Бойко Борисов, заради възраженията на депутатите от ВМРО. Стана ясно, че в коалицията вече има
съгласие по този въпрос. Промените в закона за акцизите и данъчните складове обаче няма да бъдат разглеждани днес от
бюджетната комисия, обяви председателят на Парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Увеличение на акциза за
електронните цигари ще има, но то вероятно ще е постепенно.
На среща партиите от управляващата коалиция са отчели нарушената комуникация помежду си по темата за акциза на
бездимните цигари. Комуникацията вече е възстановена, обяви след разговора Цветан Цветанов и се извини на ВМРО.
ГЕРБ, Атака, ВМРО и НФСБ застанаха заедно, за да изразят общата си позиция.
Цветан Цветанов - председател на ПГ на ГЕРБ: В държавите от Европейския съюз съотношението на акциз за нормална
цигара и за електронна цигара е 70% за електронната и 100% за нормалната. Смятаме, че може би в тази посока ще бъде
по-разумно да се обсъди вариант да започнем с 50%, но, разбира се, всичко това е в момента само една възможна
хипотеза.
Председателят на Парламентарната група "Обединени патриоти" Волен Сидеров обяви, че е разговарял с финансовия
министър - част от парите от повишаването на акциза за електронните цигари да отидат за хората с увреждания.
Волен Сидеров - председател на ПГ "Обединени патриоти", Атака: Тези цигари, как да ги наречем, електронни? Да
кажем, цигари с вътрешно горене. Имаше наистина различни виждания по този въпрос, тъй като част от нашата група са
против потребителят да бъде натоварван, аз също съм, по принцип, да се повишават цени на стоки, но тук не става дума
за хляб, мляко или лекарства. Става дума за пушене, нещо, което така или иначе уврежда организма.
Искрен Веселинов - зам.-председател на ПГ "Обединени патриоти", ВМРО: Радваме се, че комуникацията по този важен
въпрос е възстановена в коалицията и съм сигурен, че ще се стигне до един резултат, който е добър най-вече за
потребителите.
Борис Ячев - секретар на ПГ "Обединени патриоти", НФСБ: Най-вероятно още през следващата седмица този
законопроект ще започне да работи в комисии, разбира се, с акцизна ставка, такава, каквато е в нормалните европейски
държави.
Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и финанси, ГЕРБ: Няма една държава от Западна Европа, която да
има по-малък процент на акциза от България.
Управляващите отново декларираха, че целта не е вдигане на цената за потребителите, а защитаване на обществения
интерес.
√ Премиерът Борисов се среща с председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян
Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян, който е на посещение у
нас. Официалното посрещане ще е пред паметника на Незнайния войн. Ли Къцян е в София за провеждането на седмата
Среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която тази
година се домакинства от България. Основната цел на форума „16+1" е да задълбочи търговските връзки и
икономическото сътрудничество.Среща с министър-председателя на Китайската народна република ще има и
държавният глава Румен Радев. Вечерта президентът и съпругата му ще бъдат домакини на официална вечеря по случай
визитата.
БНР
√ България и Гърция ще създадат компания за изграждането на мултимодалната отсечка от пристанището в Солун до
Свиленград
До няколко месеца България и Гърция ще създадат съвместна компания за изграждането на мултимодалната отсечка от
пристанището в Солун до Свиленград. Министърът на транспорта Ивайло Московски обясни, че липсата на скоростна
железница и модерен път по трасето на газовата връзка, лишава страната ни от приходи от тежкотоварния трафик от Азия,
най-вече от Иран, който сега минава през Дарданелите. Експертни оценки сочат, че при въвеждането на тол системата и
изградена отсечка по транспортния коридор, приходите за България могат да достигнат 5 милиарда лева на година.
Средства за коридора ще се търсят и от Европейската комисия, и от Китай, каза Московски:
"Считаме, че ще проявят интерес и инвестиции за изграждането на този коридор. Ние грубо остойностявахме, че
изграждането на коридора с пристанищни терминали, с мерки по река Дунав, с жп връзка Синдел-Карнобат, Русе-Варна,
удвояването на жп линията, българската инвестиция е приблизително около милиард и половина".
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√ Лиляна Павлова: Българското европредседателство ще бъде запомнено с екипната работа
Българското европредседателство ще бъде запомнено с екипната работа – посочи ресорният министър Лиляна Павлова
на дискусия на тема „Европейският съюз през 2018: Австрийските приоритети и българските постижения“:
“Това, което ни допринесе председателство, да сплоти администрацията, да сплоти институциите. Председателство
възприехме не като индивидуална игра. Вярвам, че България ще бъде запомнена именно с това, че най-важното, към което
вложихме своето усилие, беше да запазим единството. Във всяка една ситуация”.
Австрия, която председателства Съвета на ЕС след България, продължава работата по европейската интеграция на
страните от Западните Балкани, посочи посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер. Виена ще работи за стабилността
със съседите:
“Източното партньорство е важно. Русия също е на Изток и сътрудничеството с нея е от изключително значение. Стабилност
и мир могат да се постигнат единствено в сътрудничество с Русия, а не срещу нея. Затова диалогът с Русия е един от важните
елементи”.
News.bg
√ Комисията по контрабанда в НС нищи спорен Закон за горивата
Парламентарната комисия за борба с контрабандата нищи на второ четене Закона за горивата. Проектът предизвика
сериозен смут сред земеделци и малки бензиностанции.
За да няма фалити и поскъпване на горива, от бранша се обявиха срещу предложението за премахване на дистрибуторите,
изискването за 20 хил. лв. уставен капитал за дребните търговци и банковата гаранция от 500 хил. лв., за да получат лиценз.
Законопроектът предвижда търговците на горива да блокират сериозни суми под формата на банкови гаранции, както и
да имат определен капитал, за да продължат да работят.
Според протестиращите това ще доведе до масови фалити. Емил Димитров акцентира върху необходимостта от
нормативна уредба, която да регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови
продукти в България.
Проектозаконът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани
с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на
митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в
страната.
Министерството на финансите и приходните агенции - НАП и Агенция "Митници" към момента не могат да решат проблема
с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство - Закон за акцизите и
данъчните складове и Закон за данък върху добавената стойност, както и нормативните актове по прилагането им, което
регулира множество дейности, без да отчита спецификата им. В този смисъл се налага необходимостта от специфично
регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет.
Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна
административна намеса, каквато би се създала с лицензионен режим.
Въвеждането на складови наличности за съхраняване на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности
по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на
равни и ясни критерии към всички икономически оператори са основните мерки, които следва да гарантират доброто
функциониране на пазара.
За първи път се въвеждат определения за понятия като "търговия на едро", "търговия на дребно", "съхранение на
нефтопродукти", "транспорт на нефтопродукти" и "бензиностанция".
Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от нарочно
специализирано звено.
За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който е
съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на
закона и представител на браншови организации, на лица осъществяващи икономическите дейности по закона.
√ С нов регламент Майдел и ЕП драстично намаляват такси по преводи в евро
В момента банките в България имат най-високите такси в целия ЕС за получен превод в евро от друга държава в ЕС - между
30 и 58 лева за превод от 10 евро.
Скоро това ще се промени, защото започваме работа по регламент за значителното намаляване на тези такси, за да
достигнат нивата на таксите за преводи в евро между държавите от еврозоната, които са пренебрежимо ниски, коментира
българският евродепутат Ева Майдел.
Това е закондателство, което ще даде реален резултат за всеки европеец от държавите извън еврозоната - България,
Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Хърватия и Швеция.
Радващо е, че Българското председателство на Съвета на ЕС успява за няколко седмици да постигне съгласие между всички
държави за общ подход, обяснява Майдел.
На 28 март 2018 г. Европейската комисия внася предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро
за целия ЕС. Според действащите в момента правила за предприятията и лицата, живеещи в държави от еврозоната, няма
разлика дали ще извършват преводи в собствената си държава или в друга от еврозоната.
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Tова, обаче, не е така за гражданите извън Еврозоната, които са обект на такси от банките. Целта на предложението е да
могат и гражданите от страните, които не са в евро клуба, да се възползват от тези предимства и да извличат пълна полза
от единния европейски пазар.
Припомняме, ИПИ съветва България да не се бавим за еврозоната. В края на април 2018 Институтът за пазарна икономика
- ИПИ финализира доклад за ефектите за българската икономика от присъединяване къв ERM II и еврозоната.
Един от доводите е, че влизането в еврозоната намалява и транзакционните разходи по обмен на валута и таксите по
банкови преводи.
По изчисления на ИПИ, само спестените разходи по обмяна на валута за целите на външната търговия надхвърля 450 млн.
евро на година. Това е близо 1% от БВП и е равносилно на намаление на данъка върху печалбата на фирмите наполовина.
Спестените по този начин близо 1 млрд. лева ще останат в българските фирми.
Actualno.com
√ Борисов е доволен, че ще има балкански транспортен пръстен
Четиристранната среща в Солун между България, Гърция, Румъния и Сърбия беше обявена за успех от премиера Бойко
Борисов, съобщи БНР.
Премиерът открои на първо място решението за изграждане на мащабен проект за свързване на магистралите,
железопътните линии и пристанищата на България, Гърция, Сърбия и Румъния.
Според Борисов подобен "транспортен пръстен" ще донесе допълнителни приходи, които ще се разпределят между
четирите страни.
"Да направим като едно гише. Където и да обложиш стоката, където и да си, да имаш целия пазар. Единна такса. За да
можем да улесним максимум товарите, да можем да вкараме от Африка и Азия товарите. Не мигрантите, а товарите, през
нашите пристанища. Така ще свържем Варна, Бургас, Констанца, Букурещ, Русе, Александруполис, Кавала, Солун", каза
премиерът пред събралите се журналисти.
"С Румъния и Гърция можем много да настояваме Сърбия да стане член на ЕС, но има критерии, които трябва да се
изпълнят", добави Борисов. По-рано гръцкият премиер Алексис Ципрас определи приключилото българско
председателство на Евросъюза като изключително успешно, като подчерта, че това всъщност е било едно „балканско
председателство“.
EconomyNews.bg
√ ББР договори +€100 млн. с Китай
Кредитни споразумения за над 100 млн. евро са договорени от Българската банка за развитие (ББР) с китайски финансови
институции за развитие за българския бизнес през 2017 г. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който
участва в Първата среща на междубанковата асоциация на Китай и страните от Централна и Източна Европа във формата
"16+1", организирана от ББР в София, съобщи пресцентърът на икономическото министерство.
Във форума са участвали председателят на УС на Китайската банка за развитие Хуайбан Ху и представители на 14-те банки
за развитие и търговски банки, членуващи в Асоциацията.
Караниколов е посочил, че за осъществяването на успешни инфраструктурни и бизнес проекти основно значение има
достъпът до финансиране и дал пример, че през 2017 г. ББР е сключила с Китайската банка за развитие кредитно
споразумение за подкрепа на съвместни инвестиционни проекти на стойност 80 млн. евро, като финансирането е
допринесло за развитие на важни за икономиката на България проекти в транспорта, възобновяемите източници,
строителството, промишлеността, земеделието и други сектори. "През 2017 г. с ББР бе сключено и Споразумение за
финансово сътрудничество за кредитна линия за 50 млн. евро от Ексим - Банката на Китай за финансиране на българския
бизнес", е допълнил икономическият министър. По думите му в процес на преговори е осигуряването на още едно
кредитно споразумение с Индустриалната и търговска банка на Китай - за втори път след това, което е сключено през 2016.
Министър Караниколов е изтъкнал, че създаването на Междубанковата асоциация между Китай и страните от Централна
и Източна Европа през миналата година в Будапеща се е превърнало в едно ново измерение, което ще придаде по-голяма
конкретика на политическите разговори, подпомагайки развитието на цялостната инфраструктура и реализацията на
двустранни и многостранни проекти.
"Форматът "16+1" от инициативата "Един пояс, един път" вече има съществен принос за новата динамика в
икономическите връзки, както и за засиления интерес на китайски компании към тази част на континента", е подчертал
Караниколов и е допълнил, че България отдава важно значение на инициативата, като платформа за нови възможности за
засилване на инвестиционното и търговското сътрудничество.
На форума ще бъдат подписани Програма за сътрудничество за периода 2018-2020 г. и Споразумение за сътрудничество
за изграждане на капацитет и споделяне на опит. Това са първите официални документи на Асоциацията след
учредяването й през ноември миналата година в Будапеща, припомнят от МИ.
Maritime.bg
√ Представят възможностите за морския бизнес при клъстерни обединения
Конференция на тема „ИНОВАЦИОНЕН РАСТЕЖ ЧРЕЗ КЛЪСТЕРНО КООПЕРИРАНЕ“ ще се проведе днес на 6 юли 2018 г. във
Фестивален и конгресен център – гр. Варна.
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Събитието се организира от „Морски клъстър България“ в сътрудничество с „Aсоциацията на бизнес клъстерите“ в
България.
Пред аудиторията ще бъде представен положителният аспект от транснационалното сътрудничество и създаване на
мрежи между клъстерите и тяхната роля в помощ на малките и средните предприятия за повишаване капацитета им и
постигане на добавена стойност в конкурентна среда.
Участниците ще имат възможност да се запознаят с резултатите от проект „Мрежа на морските клъстери за син растеж –
Blue NET“, насочен към малки и средни предприятия за насърчаване и разпространяване на иновациите в Синята
икономика, както и към популяризиране възможностите за сътрудничество между фирми, научно-изследователски
центрове и индустриални клъстери.
Представители на фирми, взели участие в състоялото се през м. юни 2018 г. „Световно кафене“ в гр. Ларнака, Кипър, ще
споделят впечатленията си от дискутираната проблематика и обменените идеи между представители на бизнеса и
експерти от шестте държави – партньори по проекта (Италия, Кипър, Албания, Хърватия, Румъния и България) за общите
иновационни предизвикателства и формулиране на съвместни пътища за растеж чрез иновации.
На срещата ще бъдат представени примери за успешно клъстерно коопериране – проекти с участие на Клъстер „Зелена
синергия“, „Асоцоация на бизнес клъстерите“. Ще се разгледа Европейската политика за развитие на клъстери и оценка на
клъстерите – бенчмаркинг. Участниците ще обсъдят и предстоящата конкурсна сесия за иновативни клъстери по
Оперативна програма „Икономика и конкурентоспособност“.
√ Дават 30 хил. долара за иновативна идея за подобряване безопасността на корабоплаването
30 000 долара ще получи авторът на иновативен проект, който ще допринесе за подобряване безопасността на
корабоплаването.
Наградата е осигурена от UK P&I CLUB по повод 150-годишнината от създаването му.
Проектите, които ще бъдат приемани за разглеждане от международно жури, трябва да са на автори, които са на възраст
под 30 г.
В първия етап на надпреварата желаещите да участват публикуват своята идея през специален портал в интернет.
Авторите на преминалите първия етап проекти получат подкрепа от ментори от индустрията, които ще им помогнат за
тяхното подобряване. След това участниците ще имат още 4 месеца за да финализират своите концепции, преди финала.
На 20 юни догодина на специална церемония в Лондон ще бъде обявен победителят.
Втората награда е 15 000 долара, а третата 5 000 долара.
Няма никакво ограничение за типа проект и вида на сектора от морската индустрия.
Повече за конкурса вижте във видеото долу, или кликнете тук
В. Дума
√ ЕП си свърши работата по мобилния пакет, сега е ред на кабинета
Законодателният процес ще започне отначало и отново ще може да се внасят изменения по предложението на ЕК
Европейският парламент в Страсбург взе решение Пакетът за мобилност да бъде върнат за преразглеждане в комисията
по транспорт и туризъм (ТРАН). Законодателният процес ще започне отначало и ще има възможност отново за внасяне на
изменения по предложението на Европейската комисия. Това съобщава евродепутатът от Групата на социалистите и
демократите Петър Курумбашев.
По този начин българските евродепутати ще могат да продължат да защитават интереса на превозвачите на страните от
Източна Европа и в частност на тези от България, а именно: превозното средство да не се връща в страната на регистрация
за натоварване и разтоварване на всеки три седмици; директивата за командироване на работници да не се прилага за
международния транспорт; международните шофьори да имат правото и възможността да почиват в кабината на
превозното средство; да се удължи срокът за влизане в сила на задължителните интелигентни тахографи.
"В тази битка има лагери на географската, а не на политическата периферия на Европейския съюз, като от едната страна са
Португалия, Ирландия, Финландия, България, Хърватия, Румъния, Гърция, трите прибалтийски държави и Вишеградската
четворка. От другата страна са останалите държави от географския център на Европа - Бенелюкс, Германия, Австрия и
скандинавските държави", каза евродепутатът Петър Курумбашев. "Ние не успяхме да разберем например, защо, ако
шофьорите са носталгични към техните семейства и трябва да се връщат на всеки три седмици, това важи и за камионите?
Имах разговор с моя колега Исмаил Ертуг, който е идеолог на това предложение. Той ясно разбира, че това наказва точно
нас - държавите, които са в периферията на ЕС. Не е едно и също да се прибере един камион от Германия до Чехия и от
Германия до България. След вчерашния вот той каза, че чака ново предложение, което намираме за по-добро и покомпромисно", каза още Курумбашев.
"Когато работим всички заедно - успехът е общ и няма нужда някой да се пъчи на мегдана. Искам да се обърна към всички
политически партии, на първо място към управляващите, да не приватизират успеха на българските евродепутати и
министър - председателят да не бъде посрещан на летище София като цар Освободител, все едно той решава какво се
случва в ЕП", казва Курумбашев. По неговите думи все още изразът за пълна капитулация на Макрон продължава да виси
в медийното пространство.
"Може да се окаже, че решението по тази тема ще бъде взето в следващия мандат на ЕП. С наближаването на европейските
избори, желанието на определени политици да се пъчат и да се показват на мегдана нараства и възможността да се
постигне компромис намалява. За това смятам, че следващият парламент и следващите български евродепутати ще имат
по-добри шансове да постигнат компромиси отколкото сегашният парламент", допълни Курумбашев.
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"Разбира се, е добра идея да се обединят българските превозвачи с техни колеги от други държави по този въпрос. Този
съвет може да бъде отправен и към българското правителство. Ние си свършихме работата, сега е ред на българското
правителство да образува пътен алианс на ниво държави, какъвто са организирали страните от Централна и Западна
Европа, и да блокират това предложение вече в Съвета на Европейския съюз", казва още евродепутатът.
"В тази ситуация все още действа сегашното европейско законодателство, а това положение, може да се каже, устройва
нашите превозвачи. Твърде много слушах мои колеги от Западна Европа, че говорят от името на мнозинството и как би
било по-добре да се съгласим на някакви компромиси. Говоренето от името на мнозинството е вид болшевизъм, който е
бил популярен преди повече от 100 години, отколкото сега, и не мисля, че трябва да е на мода в Европейския парламент.
Тези, които днес говориха от името на болшинството, трябва да се съобразят с това, че има две равнопоставени мнения в
ЕП. Не е редно никой да се опитва да налага позицията си над другия, тъй като, когато има толкова разнообразни мнения,
не е редно да се заявява, че има само една-единствена правилна позиция и тя е на тази страна, от която ти се намираш",
каза българският евродепутат.
"Мобилният пакет показа какво всъщност работят евродепутатите и какво могат да направят, когато са обединени, за
националната кауза. Показа и колко важно може да бъде европейското законодателство за България", завършва той.
Economic.bg
√ Държавата очаква общо €4 млрд. от концесията на Летище София
В тази сума е включено и изграждането на Терминал 3 за сметка на концесионера
Правителството очаква да получи общо 3.9 млрд. евро без ДДС от 35-годишната концесия на Летище София. Тук се включва
първоначалната сума, която трябва да плати концесионерът – около 600 млн. лв., всички такси, които ще се превеждат за
целия срок на ползването, както и строителството на Терминал 3. Това става ясно от обявлението за стартиране на
обществената поръчка, публикувано в официалния журнал на Европейския съюз за обществени поръчки.
Срокът, в който желаещите могат да изпращат оферти е 22 октомври 2018 г.
Концесията на Летище София е концесия от смесен вид, тъй като освен предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията
на летище, е заложено и строителството на нов летищен терминал за сметка на концесионера. Изграждането трябва да е
факт до десетата година от срока на концесията.
Kmeta.bg
√ Дуалното образование е пътят към мотивирани ученици и достатъчно кадри
Как да превърнем образованието в лост за борба с липсата на кадри на пазара на труда у нас? Кое мотивира младежите
да учат и работят? Какви умения трябва да притежават днешните ученици, за да се реализират успешно след ученическата
скамейка? КМЕТА.bg разговаря с Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри
Форд“ в София от 2005 г. досега.
- Г-н Стойчев, как образованието може да се използва като лост за справяне с липсата на кадри на пазара на труда?
- Призванието на професионалното образование е да подготвя кадри за пазара на труда. Въпросът обаче е те да отговарят
на реалната потребност към момента, което означава учениците да бъдат приемани по актуални професии и специалности
и да имат повече часове за практика, за да има качество на професионалното образование по съответната специалност.
- Кои са професиите на бъдещето и дефицит на кои кадри ще се усеща в близките години у нас?
- Още преди да започне утвърждаването на план-приема за настоящата учебна година, МОН изготви списък с професиите
и специалностите, при които има трайна липса на кадри. Те са в няколко професионални направления като транспорт,
енергетика, услуги и т.н. На базата на този списък професионалните гимназии настроихме нашия прием, за да можем да
откликнем на потребностите на пазара на труда. В ПГТЕ „Хенри Форд“ приемът е в 2 направления – транспорт и енергетика.
В областта на транспорта залагаме на подготовката на кадри за София за градския електротранспорт, тъй като не е
реализиран такъв прием на ученици през последните 7-8 г. Затова през 2017 г. ние успяхме да приемем една такава
паралелка с ученици. Очертава се трайна липса на техници за поддръжка и експлоатация на асансьорна и подемна техника.
Затова сме планирали тази година да приемем ученици и в такава паралелка. Паралелно върви стандартният прием по
специалността за електрически превозни средства, която въведохме първи в страната още преди 3 г. На 10 май тази година
открихме великолепен учебен център за обучение по електрически превозни средства със сериозната подкрепа на
водещите фирми в отрасъла. Така се опитваме да бъдем актуални в сферата на транспорта, където има 100-процентова
реализация на кадрите – автотранспортна техника, електрообзавеждане на автотранспортна техника, управление на
транспортно предприятие. Миналата година разкрихме прием за авиомеханици и тази година продължаваме с него. В
областта на енергетиката по молба на столичния кмет Йорданка Фандъкова и на „Топлофикация София“ възстановяваме
приема по топлоенергетика.
- Как може да се подобри връзката бизнес – образование? Какви са възможностите пред дуалното образование?
- Възможностите са много големи, но има няколко особености. Първо, когато се залага такъв прием в областта на дуалното
образование, тоест обучение чрез работа, трябва да има подписани предварителни договори с фирмите за осигурени
работни места за тези ученици. Самата връзка между училището и бизнеса е обоснована на база на наредбата за обучение
чрез работа. Нещата са ясни, въпросът е, че в малките населени места например е трудно да се осигури нужният брой
работни места и там трябва да се търси съчетаването на две специалности по една професия в една паралелка.
- Голям брой от младежите у нас нито искат да учат, нито да работят, след като завършат училище. Какъв е ключът
към мотивацията им?
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- Става ясно, че мотивацията на тези трайно безработни младежи е свързана с необходимостта от по-високо
възнаграждение. Що се отнася до мотивацията в училищна възраст при професионалното образование, то тя рязко се
повишава, когато учениците са в системата на дуалното образование. Например, 60% от нашия прием за тази учебна
година е в областта на дуалното образование. Учениците в тези паралелки ще получават по 60 лв. месечна стипендия. Така
те са стимулирани да учат тази професия и да се доказват. Мотивацията нараства още, щом учениците подпишат трудовите
си договори в 11-и клас. Тъй като те вече се представят пред бъдещите си работодатели. Дуалното образование е пътят
към повишаване мотивацията на учениците и адекватният отговор на потребностите на пазара на труда.
- А какво влияе на мотивацията на учителите? Срещате ли проблеми с намирането на кадри в ръководената от вас
професионална гимназия?
- Проблемът с намирането на кадри е жесток. Защото в професионалното образование са нужни, освен учители по
общообразователните предмети, където има траен недостиг на кадри по езици, математика, физика, информатика, така и
млади инженери, които да преподават теория и практика по съответните специалности. Няма как да мотивирам един млад
инженер да дойде на работа със стартова заплата от 700 лв. при положение, че бизнесът му предлага 2-3 пъти по-високо
възнаграждение. Трябва да стане ясно, че качеството на образованието зависи от това на учителите. Във ВУЗ-овете трябва
да се разшири приемът по специалностите с педагогически профил, които са потребни от гледна точка и на общото
образование, и на преподаването в различните специалности. Няма ли мотивация за младия учител, той много трудно
може да бъде привлечен на работа. При нас например предстои пенсиониране на 20 на сто от инженерно педагогическия
персонал и изпитвам сериозни затруднения да осигуря млади хора, които да поемат работата. Защото не е въпросът само
да назначиш млад учител, а той да бъде обучен от по-опитните си колеги и да има приемственост между поколенията.
- Какви умения е нужно да владеят днешните ученици, за да са конкурентни на пазара на труда след завършването
им?
- Още в ученическа възраст ученикът трябва да бъде приучен на сериозно отношение към труда като цяло, за това, че е
отговорен процес, в който всеки носи своята лична отговорност, на екипна работа. Самото работно място трябва да му
предостави перспективи за развитие с добро заплащане. Така ще започне да намалява проблемът не само с липсата на
специалисти, но и на работна сила изобщо.
- Как се реализират вашите възпитаници?
- В ПГТЕ „Хенри Форд“ имаме висок прием тази година в 11 паралелки. Всички тези професии и специалности са
изключително желани от българския бизнес и осигуряват чудесна перспектива за всеки млад човек. Безсмислено е 5 г. да
усвояваш съвременна професия с бъдеще в България, да отидеш в Европа. Когато много по-добро бъдеще може да ти бъде
осигурено и у нас. 50 на сто от нашите абитуриенти продължават обучението си в същите специалности във висшите
технически учебни заведения у нас. Другата половина директно постъпват на работа, като немалка част от тях се обучават
впоследствие в задочни форми на обучение по желание на работодателите си. Нямаме нереализиран ученик в сферата на
специалностите, които са завършили при нас.
√ Европейският парламент отхвърли спорната реформа за авторското право
Европейският парламент отхвърли спорната реформа на авторското право в ЕС, предаде Франс прес.
От 627 евродепутати, които присъстваха в пленарната зала в Страсбург, против текста се обявиха 318 от тях, а за - 278. 31
депутати се въздържаха от гласуване.
Сред критиците на реформата бяха интернет гиганти и експерти като основателя на Уикипедия Джими Уелс, изобретателя
на световната мрежа Тим Бърнърс-Лий, експерта по мрежова неутралност Тим Ву, Винт Сърф, смятан за един от бащите на
интернет и др., припомня Ройтерс.
Сред защитниците на реформата бяха медийни компании и творци, като Пол Маккартни.
Това гласуване означава, че ЕП не може все още да започне преговори за реформата със страните членки и с Европейската
комисия. Текстът трябва отново да бъде обсъден от депутатите, преди да бъде подложен на ново гласуване през
септември.
"Днешното гласуване е победа за демокрацията", се казва след вота в изявление на групата ГАФА, обединяваща интернет
гигантите Google, Apple, Facebook и Amazon.
Много силно лобиране от няколко месеца съпътства тази реформа, противопоставила създателите на съдържание от целия
свят (кино, медии и музика) и цифровите гиганти и защитниците на свободата в интернет. Основната цел на реформата,
предложена през септември 2016 г. от ЕК, е да модернизира авторското право в ерата на цифровата революция.
Последното законодателство по въпроса датира от 2001 г. Идеята на реформата е да задължи платформи като YouTube да
възнаграждават по-добре създателите на съдържание. Текстът правеше платформите отговорни и за съдържанието, което
качват в интернет техните потребители.
В знак на протест Уикипедия, която се страхува, че директивата с реформата ще ограничи онлайн свободата, не беше
достъпна в поне три страни вчера.
Директивата предвижда и създаването на ново "сродно право" за издателите на печатни издания и на агенциите. То ще
даде възможност да се заплаща на вестниците, списанията и на информационните агенции, когато тяхната продукция се
използват повторно онлайн.
Според групата ГАФА, както според европейски депутати либерали и еколози, а и според юристи, този проект ще
благоприятства най-известните прес групи в ущърб на независимите медии и на стартиращите компании, като това ще е
съпровождано и от риск за намаляване на свободата на слово.
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В. Монитор
√ Отпускат държавна помощ по de minimis на засегнатите стопани от чумата по дребните животни
Препоръчва се в 10-километровата наблюдавана зона около огнищата, овцете и козите да не излизат от оборите
Засегнатите земеделски стопани Югоизточна България засегнати от мерките срещу чумата по овцете и козите ще получат
обезщетение чрез държавна помощ de minimis, която предстои да бъде гласувана на следващото заседание на УС на
Държавен фонд „Земеделие“.
Предприети са административни действия пострадалите овцевъди да получат обвързана подкрепа по директните
плащания за 2018 г. в условията на форсмажорни обстоятелства. Това съобщиха от МЗХГ след срещата между
ръководството на министерството, експерти, научни работници и представители на браншови организации от овцевъдния
и козевъдния сектор.
Препоръчва се в 10-километровата наблюдавана зона около огнищата, животните да бъдат поставени на оборен режим,
т.е. да нямат връзка с други стада. Критичният момент е през следващите две седмици, и ако няма нови случаи проблемът
може да бъде решен.
Има решение на Европейската комисия по отношение на забрана за търговия с живи животни и продукцията, която излиза
от тях от заразените региони. На извънредно заседание е гласувано забраната да не бъде за целите административни
области, а само за отделните общини, където има засегнати животни. За Област Ямбол - общините Болярово и Елхово, за
Област Бургас - общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево.
БГНЕС
√ Проф. Георги Чобанов: Пътят на розата е българската отсечка от Модерния път на коприната
Историческият древен път на коприната минава през територията на България. Пътят на розата е българската отсечка от
Модерния път на коприната. Това заяви в интервю за БГНЕС икономистът професор Георги Чобанов.
БГНЕС: Защо казвате, че Пътят на розата е българската отсечка от Модерния път на коприната?
Проф. Георги Чобанов: Пътят на коприната е древен път по който отпреди 2000 години са се осъществявали търговията,
обмена на технологии и култура между двете велики древни цивилизации: Източната (Древен Китай) и Западната (Древна
Европа). Наименованието „Път на коприната“ се утвърди в по-ново време и намира своето оправдание в коприната, като
една от най-лукративните, най-привлекателните и скъпо струващи стоки, които са предлагали китайските търговци. Всяка
страна, която е била част от Пътя коприната е предлагала своя най-атрактивен продукт. За България по традиция, розовото
масло е най-лукративния национален продукт. Розата стана национален символ на България, израз на финес, красота и
емоционалност. Затова и българската отсечка от Модерния път на коприната е съвсем естествено да бъде наречена Пътя
на розата.
Възраждането на идеята за Пътя на коприната стана възможно благодарение на геополитическите промени и
разпределение на силите през последните години. Всички виждаме какво става – двете супер сили САЩ и Русия вече имат
трети конкурент – Китай, който се възроди в рамките на три последователни етапа – при Мао Цзедун (когато беше
ликвидирана бедността и поставени основите на индустрията); при Дън Сяопин, при който се въвеждат елементи на
пазарно стопанство; при Си Цзинпин – страната се превръща в мотор на съвременната световна икономика. В този смисъл
не е изненада идеята за един нов модерен път на коприната. В този мега проект Китай влага милиарди долари. Идеята е
да се създаде по протежението на древния път логистична мрежа с всички изисквания на 21 век. Съвсем наскоро идеята
беше представена и в ООН. Инициативата на Китай обаче, не бе приета с особен ентусиазъм от Западна Европа. Имаше
изказвания, че Китай прави опит да разцепи Стария континент.
Доколкото познавам китайската политика и философия, те са много далеч от тези дребнави политически сметки. Западна
и Северна Европа нямат интерес да се развива Южна и Източна Европа, в това число и България. Страните от Западна
Европа непрекъснато се опитват да оказват натиск върху 16-те страни, които участват във форума, на който домакин е
София през тази седмица - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва,
Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Република Македония. Целта им е да възпират китайските
инвестиции в региона. Забелязвам, че наши политически лидери се поддават на този натиск и с действията си се опитват
да отклонят пътя на коприната който исторически минава през територията на България идвайки от Турция, да ни
заобиколи. Това вече се случва. Гърците предоставиха пристанището в Пирея на китайците на концесия. Оттам връзката е
Солун-Скопие-Белград – Централна Европа, подминавайки Пловдив и София.
На последната среща на инициативата 16+1 Хърватия сключи договор с Китай и предостави всичките си пристанища да
бъдат част от Модерния път на коприната. Вижда се как пътят на коприната ни заобикаля, като изключва Бургас и Варна.
Нашето правителство по този въпрос мълчи. Многократно съм поставял въпроса, какво правим, за да не ни подминава
пътя на коприната.
Нашият премиер Бойко Борисов направи един лъвски скок като предложи ежегодната среща на 16+1 да бъде в България,
но продължава да се мълчи какво ще подпише България на тази среща с Китай Премиерът на Китай Ли Къцян не е турист.
Той идва в София, за да подписва споразумения с участниците в срещата, които разбира се е необходимо да бъдат
подготвени предварително на експертно ниво.
БГНЕС: Какво да очакваме от инициативата 16+1, какви са ни ползите?
Проф. Георги Чобанов: Не знам какво да очаквам. Ако ние не заявим ясно и категорично нашите намерения и планове за
развитие, нищо няма да договорим на тази среща. Не може да очакваме китайците да ни кажат какво да правим. Липсата
на информация ме безпокои. Според мен трябва ясно да заявим, че искаме, имаме намерение да построим супермодерна
железопътна инфраструктура, и да изградим Бургас и Варна като големи пристанища и модерни логистични центрове.
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Трябва да направим така, че огромните стокови и парични потоци да минават през България. В Пловдив има вече китайска
фирма, която спечели търга за концесия на летището и смята да изгради карго инфраструктура. Регионът може да се
оформи като огромен логистичен център – един от най-големите на Балканите.
БГНЕС: Дали очаквате пробив в енергетиката след форума 16+1?
Проф. Георги Чобанов: От срещата нищо не очаквам. Придвижването на енергийните проекти, като например развитието
на проекта АЕЦ „Белене“ може става само след много детайлно разработени бизнес планове и технологични анализи
изготвени от групи от експерти с привличане на най-добрите специалисти в областта. Без политически натиск. Защото и
най-добрата икономическа инициатива може да бъде провалена или да донесе повече загуби от печалби, ако не бъде
планирана и осъществена от специалисти.
БГНЕС: Какво допринесе българското председателство за развитието на китайския бизнес в Западните Балкани?
Проф. Георги Чобанов: Китайският бизнес в Западните Балкани се развива независимо от Българското председателство.
Големи китайски инвестиции има в Сърбия, например. Според мен като цяло председателството имаше положителни
ефекти. Най-доброто, което направихме е поставянето на дневен ред на въпроса за Западните Балкани.
Дойче веле
√ Четири примера, които казват много за България
В българския парламент и друг път са се случвали подобни неща, но през последните седмици количеството прави
силно впечатление, а приличието сякаш съвсем изчезна. Ето четири примера:
Нито в парламента за първи път се внасят откровено лобистки проекти, нито пък Народното събрание за първи път
превръща нечии частни прищевки в закон. През последните седмици обаче количеството прави силно впечатление, а
приличието сякаш съвсем изчезна. Законотворците дори не се стараят да завоалират прокарването на лобистки интереси
- всичко е открито, на масата. Примерите: Пеевски пише закон за печата, част от който владее, а останалите депутати го
приемат. Различни групички по интереси от управляващите внасят скандални поправки, които да „пипнат“ нещо в пазарите
на цигари, горива и транспорт. И всяко едно „пипване“, случайно или не, винаги е в интерес на този, който доминира
съответния пазар.
Това ли е работата на един парламент? Разбира се, че Народното събрание има пряко отношение към всяка една сфера от
живота в страната, защото приема регулациите. Но то е и най-висшата политическа институция в републиката, където се
очаква различните политически сили да защитават различни обществени интереси, да претеглят плюсовете и минусите от
всяко свое действие и накрая да взимат решения в интерес на своите избиратели. В споменатите случаи обаче сякаш се
стараят да помогнат на най-големите в бизнеса, да изтикат конкурентите им и да затвърдят диктата на някои монополи,
които си съществуват, незабелязани от институциите. Да не сме проспали приватизацията на парламента?
Ако мине номерът
Докато изпълнителната власт бе ангажирана с българското европредседателство, парламентът остана леко встрани от
прожекторите - и продължи да си работи. А може би не трябваше. Депутати от мнозинството внесоха законопроект за
създаване на Българска автомобилна камара, в която да са задължени да членуват всички фирми за превоз и която да
издава лицензите. На всичко отгоре името ѝ вече било запазено в съда лично от един от най-големите в сектора. Десетки
по-малки фирми видяха в това опит да им бъде иззет бизнесът и организираха протести.
Пак отделни депутати внесоха законопроект, който увеличава драстично изискванията към търговците на нефтени
продукти. И отново малките видяха опит на големите да ги погълнат. Нарекоха го „Проектът на Лукойл“ и също
организираха протести. Иначе мотивите на вносителите звучат прилично - борба срещу сивия сектор и изсветляване.
Точно с такива мотиви Делян Пеевски прокара законопроект, който ще накара медиите да декларират собствениците си и
приходите от несвойствена дейност, но без междуфирмени заеми - това е методът, по който парите от КТБ са отивали към
един кръг медии. Резултатът ще бъде следният: Пеевски ще има бележка, че не е медиен олигарх, но никой няма да
проверява доколко декларираното отговаря на реалността. И за капак, точно в средата на бюджетната година, Менда
Стоянова се загрижи за хазната и предложи акцизът за „нагреваемите“ цигари да бъде увеличен и изравнен с този на
обикновените цигари. Става дума за продукт, за който може да се спори доколко е вреден за здравето, но няма съмнение,
че е по-малко вреден от цигарите. Резултатът би бил следният: този продукт ще поскъпне почти двойно, а това ще
гарантира спокойствие на доминиращия играч на пазара на цигари, който, случайно или не, наскоро купи марките на
„Булгартабак“.
Намесата на Борисов
От четирите примера само един вече е гласуван на първо четене - медийният закон на Пеевски. Вероятно на него по-трудно
му се отказва. Горивата са на етап обсъждане, а протестиращите превозвачи стигнаха до среща с премиера и лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов, който се съгласи с част от мотивите им и нареди на депутата-вносител да си изтегли законопроекта.
Премиерът реагира и на съпротивата срещу “цигарената” поправка на Менда Стоянова - Борисов нареди на шефа на
парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов “законът да бъде изтеглен” (в четвъртък сутринта ГЕРБ отново смени
позицията си - бел.ред.). Така два от грубите лобистки опити засега са парирани. Проблемът обаче е, че няма такава
енергия в обществото, която да организира протести срещу всяко законодателно своеволие. А който не успее да стигне до
кабинета на премиера, няма шанс мнението му да бъде чуто.
Защо се случва всичко това? Един от отговорите вероятно се крие в отказа от провеждане на дългосрочни реформи, които
биха изисквали обща политическа посока и законодателен план. Друг отговор може да бъде изборът на премиера да
акцентира върху международните теми, което остави Народното събрание встрани от голямата политика. С две думи управляващите партии оставиха депутатите си да бездействат. Така вместо предварително обсъдени от управляващата
коалиция и внесени от Министерския съвет законопроекти, в деловодството на парламента се натрупаха законодателни
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идеи „на парче“. Гишето е широко отворено, закони ще има за всички. Има го и усещането, че някой тихо се опитва да
приватизира Народното събрание.
√ Стряскащи факти за българското здравеопазване
Смъртността в България е рекордно висока, здравноосигурените пациенти са принудени да доплащат недопустимо
високи суми, а медицинският персонал се топи. Защо е така? Стряскащи факти за българското здравеопазване:
По разходи за здравеопазване спрямо БВП България вече надминава повечето нови страни-членки на Европейския съюз.
Но здравно-демографският статус на българската нация продължава да се влошава - въпреки нарасналото финансиране за
здравната система. Каква е причината?
Силното застаряване и свързаното с него нарастване на смъртността поставят българите сред шестте най-бързо топящи се
нации в света. По коефициент на обща смъртност страната отдавна заема тревожното второ място в света. А общата
предвидима смъртност в България през последните години е два пъти по-висока от средните стойности за Европейския
съюз, посочва доц. Христо Хинков, шеф на Националния център по обществено здраве и анализи. И обяснява, че смъртта
е предвидима, ако в светлината на медицинските знания и технологии всички или повечето смъртни случаи могат да бъдат
избегнати чрез качествено здравеопазване.
Причините
Положението в България е толкова драматично най-вече заради свръхвисоката смъртност вследствие на мозъчни инсулти.
Началникът на Клиниката по кардиология в ИСУЛ проф. Асен Гудев посочва в тази връзка, че поне 80% от инсултите в
България биха могли да бъдат предотвратени, защото това фатално заболяване в голяма степен се дължи на липсата на
превенция и мерки от страна на потърпевшите, на здравната система и на акцизното законодателство. България заема
девето място сред 189 държави по употреба на алкохол на глава от населението и 12-то място по тютюнопушене, уточнява
Христо Хинков, цитирайки данни от последните международни сравнителни анализи.
Софийският представител на Световната здравна организация доц. Михаил Околийски посочва и този непонятен факт:
ежегодно на 100 000 българи се падат 33 000 постъпвания в близо 400-те болници в страната. Обяснението се оказва
просто: близо 5-те милиарда лева, които данъкоплатците плащат за здравеопазването, очевидно се пилеят и в голямата
си част не достигат нуждаещите се. Христо Хинков допълва, че през десетгодишния период на българското еврочленство
парите от държавния бюджет за здравеопазване са нараснали над два пъти, но въпреки това дори здравноосигурените
пациенти са принудени да доплащат половината от разходите за лекарства, консумативи, изследвания, консултации и
прочие полагащи им се медицински услуги.
Мисията на Световната здравна организация, посетила наскоро София, е обяснила на правителството, че е абсолютно
недопустимо доплащането да надвишава 15% от отделяните за здравната система средства. Мисията за пореден път е
препоръчала много от дейностите, извършвани в българските болници, да бъдат прехвърлени в доболничната помощ,
обяснява Михаил Околийски. Особено тревожно е, че явно се пренебрегва профилактиката на най-честите и опасни
заболявания. Здравната каса като монополист заделя само 1,8% от бюджета си за изследвания, профилактични прегледи
и насърчаване на здравословния начин на живот.
Христо Хинков изтъква и този сериозен проблем: над 50% от лекарите и 40% от останалия медицински персонал са в
пенсионна или в предпенсионна възраст. А много млади лекари и медицински сестри заминават на работа в чужбина.
Нарушена е и една важна пропорция: в България на един лекар се пада една медицинска сестра, докато в развитите страни
това съотношение е средно 1 към 3. „Този факт влияе твърде негативно върху качеството на здравните услуги, особено за
оперираните пациенти и за нуждаещите се от дългосрочни медицински грижи“, казва шефът на Националния център по
обществено здраве.
"Драстични диспропорции в заплащането"
Хинков твърди още, че разликата в заплатите и бонусите между най-високо и най-ниско платените лекари в страната е
почти 100 пъти. В отговор на въпрос на ДВ за влиянието на това шокиращо неравенство върху работата и перспективите на
медиците в България, Хинков казва следното: „На среща при Националния омбудсман засегнах този сериозен проблем.
Разликата от 100 пъти между най-ниското и най-високото възнаграждение е реална, макар и да търпи известно уточнение.
Има данни от различни източници, че в някои водещи болници месечният доход на шефовете на клиники и на
ръководителите достигат в някои случаи до 70 хиляди лева. А има младши лекари, които не взимат и 1000 лева месечно.
Идеята ми беше да обърна внимание на съсловната организация, че е нейно задължение да се стреми към някакво поприемливо разпределение. Що се отнася до функционирането на здравната система, драстичните диспропорции в
заплащането на медицинския персонал водят до емиграция или концентрация на лекари в големите градове, което пък
оставя периферията без специалисти. Налице е стремеж към придобиване на атрактивни медицински специалности и
занемаряване на такива, които не са комерсиални или са зависими от други специалисти“, обяснява Хинков.
Натрупаните проблеми, финансовите дефицити и разхищения, както и нежеланието за реформи в здравната система
ежедневно поставят българските пациенти пред нови и нови изпитания, казва на свой ред д-р Стойчо Кацаров, шеф на
Центъра за защита на правата в здравеопазването. Според него решението е да се приватизират държавните болници и
да се увеличи финансирането на доболничната помощ (особено на профилактиката и превенцията) за сметка на
болничното лечение. Не търпи отлагане и въвеждането на електронни здравни карти за всеки здравноосигурен гражданин.
Само така могат да бъдат проследени и контролирани медицинските статуси на хората и изразходването на средства за
тяхното здраве. Несъмнено мярката ще намали и злоупотребите с парите на данъкоплатците, заключават повечето
експерти, изказали се на проведените през последните месеци три големи дискусионни форума по проблемите на
влошаващия се здравно-демографски статус на българската нация.
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√ Из българското законодателство през изминалите седмици (18 юни – 29 юни 2018 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили
се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на
гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните
държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не
претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно
ниво.
Акценти в законодателните изменения за периода 18 юни – 29 юни 2018 г.:
I. В Държавен вестник, бр. 52 от 22.6.2018 г., е обнародван следният акт:
Решение № 1455 от 31 януари 2018 г. по административно дело № 10020 от 2016 г., с което Върховният административен
съд oтменя по оспорването на Живка Петрова Стоянова разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и 26 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 от 17.12.2004 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г.). Съдът намира, че има противоречие между разпоредбата на чл. 42, ал. 1 и 3
ЗИХУ и разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и 26 от правилника. Мотивите на съда за това решение може да намерите на
страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127430
II. В Държавен вестник, бр. 52 от 26.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:
Постановление № 105 от 21 юни 2018 г. за отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в
Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г.
Решение за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, с което в
правомощията на омбудсмана се включват и: правото да разглежда жалби и сигнали и срещу частноправни субекти за
нарушени или застрашени права и свободи; да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на
застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти; наблюдава и насърчава ефективното прилагане на
подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека. Другите промени са свързани с
администрацията на омбудсмана – принципите за нейното назначаване и процедурата по подбор на кандидатите. Самото
решение може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127885.
III. В Държавен вестник, бр. 54 от 29.06.2018 г., бяха обнародвани следните актове:
Постановление № 114 от 25 юни 2018 г. за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за
функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета
с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.
С постановлението се правят изменения в няколко други акта, свързани основно с отмяната на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и новия Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, актове. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=128046.
Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните
организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“.
С правилника се урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища (ВУ) и научните организации, както и на дейността
на Фонд „Научни изследвания“. Основна цел на системата е подкрепа за формиране и провеждане на национална
политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени и конкурентни
научноизследователски резултати и за развитието на българските научни организации като водещи научни организации и
като равностойни партньори на водещи научни организации в Европейския съюз (ЕС) и в световен мащаб. Правилникът
може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127573
IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 20.06.2018 г., бяха взети следните решения:
Решение за изменение на Националния план за действие по заетостта през 2018 г., приет с Решение № 24 на Министерския
съвет от 2018 г.
Правителството одобри изменение на Националния план за действие по заетостта за 2018г. С допълнителните средства по
проект „Красива България“ ще се реализират около 30 проектни предложения на общини и държавни институции по мерки
за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на социалните услуги от резидентен тип, осигуряване на
достъпна среда в обществени сгради и изграждане на занимални за деца на родители, работещи в администрация. Повече
информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dnevenred-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g.
Доклад за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и
висшите училища за периода 2016-2017 г.
Министерският съвет прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации
и висшите училища в страната за периода 2016-2017 г. Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания
и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за
осъществяването им в съответствие с Националната стратегия. Повече информация може да намерите на страницата на
МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-062018-g.
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Решение за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Кирил Иванов
срещу България“ (жалба № 17599/07), „Обединена македонска организация „Илинден“ и други срещу България“ (жалба
№ 29496/16), „Йордан Иванов и други срещу България“ (жалба № 70502/13), „Чорбов срещу България“ (жалба №
39942/13), „Димова-Иванова и Иванов срещу България“ (жалба № 58497/10) и „Димитър Митев срещу България“ (жалба
№ 34779/09)
Правителството прие решение за изплащане на общо 158 370 лв. обезщетения в изпълнение на шест решения на
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 11 януари
2018 г. - 31 май 2018 г. Делото „Кирил Иванов срещу България“ касае забрана на провеждане на митинг от
нерегистрираната организация „Македонски инициативен комитет“. Според ЕСПЧ причините за забраната, посочени от
кмета на Благоевград и от Районен съд Благоевград, не са достатъчни, за да оправдаят намесата в правото на сдружаване
на жалбоподателя. Съдът се позовава на решенията си по делата „Станков и ОМО Илинден срещу България“, „ОМО
Илинден и Иванов срещу България“ и посочва, че възприетите от националните власти формални основания за отказ не се
различават от вече критикуваните. ЕСПЧ също така приема, че PC Благоевград не е обосновал становището си относно
невъзможността за провеждане на събранието. Повече информация може да намерите на страницата на МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-062018-g
Доклад за изпълнението на Мярка 168 „Преобразуване на транзитен център - с. Пъстрогор, на Държавната агенция за
бежанците от отворен в затворен тип център за предоставяне на убежище” за настаняване на чужденци в процедура по
международна закрила по програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
Министерският съвет прие решение във връзка с изпълнението на организационната и техническа част на Мярка 168
„Преобразуване на Транзитен център - с. Пъстрогор на Държавната агенция за бежанците от отворен в затворен тип център
за предоставяне на убежище“ за настаняване на чужденци в процедура по международна закрила от Програмата за
управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021г.
Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-nams/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-06-2018-g
Решение за одобряване на Протокол за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка
на лични данни.
Министерският съвет прие решение за одобряване на Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. С измененията разпоредбите на Конвенцията се
приравняват към новото законодателство на ЕС в опазването на личните данни. Повече информация може да намерите на
страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiyasavet-na-20-06-2018-g
Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027).
Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитието на концесиите в Република България за периода 2018 2027 година, приета с решение на Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. Повече информация може да
намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-naministerskiya-savet-na-20-06-2018-g.
Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България,
приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република
България (ППЗЧРБ). Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване
на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на
Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. промяна на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по
Закона за държавните такси. Повече информация може да намерите на страницата на МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-062018-g.
Постановление за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с постановление
№ 243 на министерския съвет от 2016 г.
Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. Чрез допълнителните
разпоредби текстовете в нормативната уредба за управлението на европейските средства, регламентиращи понятието
конфликт на интереси, се привеждат в съответствие с новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество. Повече информация може да намерите на страницата на МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-20-062018-g.
V. На заседание на Министерски съвет, проведено на 27.06.2018 г., бяха взети следните решения:
Доклад за приемане на План за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията,
убежището и интеграцията 2015-2020 г.
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Правителството прие План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията,
убежището и интеграцията 2015-2020 г. Изготвянето на документа е заложено в изискването за разработване и залагане
за всяка календарна година на специфични мерки, насочени за интеграция на лица, получили международна закрила в
България. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като приетите
становища са отразени в изготвения план. Повече информация може да намерите на страницата на МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-062018-g.
Решение за определяне на председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет,
отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.
Правителството определи вицепремиера Томислав Дончев за председател на Съвета за развитие на гражданското
общество към Министерския съвет. На вицепремиера се възлага отговорността за изпълнението на Стратегията за
подкрепа на развитието на гражданските организации в България. Решението е във връзка с промените в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 2018 г.), предвиждащи създаването на Съвет за
развитие на гражданското общество към МС. Основната цел на съвета е разработването и провеждането на политики в
подкрепа развитието на гражданското общество. Организацията и дейността на съвета следва да се определят с
правилник, който се приема от МС.
Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета по образование,
младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 22 и 23 май 2018 г. в Брюксел и Доклад за одобряване на
резултатите от участието на Република България в неформалната среща на министрите на Европейския съюз, отговарящи
за спорта, проведена на 31 май 2018 г. в Париж.
В рамките на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, провело се на 22-23 май в Брюксел,
във формат министри на образованието беше приета актуализирана препоръка за ключовите компетентности за учене
през целия живот, препоръка за утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското
измерение на преподаването и заключения на тема „Към визия за европейското образователно пространство“. Повече
информация може да намерите на страницата на МС: http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dnevenred-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g.
• Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Министерският
съвет одобри на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ЗКН). В изпълнение на
Решение № 496 на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса със законопроекта се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни
документи на хартиен носител. Предлага се придружителите на хора в неравностойно положение да не заплащат входни
билети в музеите. Повече информация може да намерите на страницата на МС:
http://www.government.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-062018-g.
VI. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се променя
Устройственият правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел привеждането му в съответствие с
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни, уреждат се функциите на длъжностното лице по защита на
личните данни, с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни. С приетите
промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на
ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и
включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност. Повече информация може да
намерите на страницата на Портала за обществени консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3559 , а датата на приключване на консултациите е
19.07.2018.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Със законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за правната помощ (ЗПП) с цел премахване на
изискването за представянето на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за
предоставяне на правна помощ, от съответните компетентни ведомства – Агенцията за социално подпомагане,
Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по
вписванията. Целта на предложените промени е да се ускори процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез
служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между НБПП и съответните компетентни
ведомства, чрез присъединяването на бюрото и получаването на реален достъп до средата за междурегистров обмен на
данни –REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Освен това целта на промените е и да се облекчат
гражданите и да се намали административната тежест върху тях при снабдяването им с необходимите документи от
съответните компетентни ведомства за установяването на фактите и обстоятелствата по чл. 22 от ЗПП. Повече информация
може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562 , а датата на приключване на консултациите е
22.07.2018.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане
С проекта на акт се променя Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане с цел привеждането му в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с

14

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като се определят двама служители по
сигурността на данните и техните отговорности. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за
обществени консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3590 , а датата на приключване на консултациите е
22.07.2018.
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08
юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
След извършен системен одит по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, които дирекция
„Международни проекти“ - МВР управлява, от страна на Европейската комисия (ЕК) беше изготвен окончателен одитен
доклад. В резултат, бяха формулирани препоръки по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по двата фонда. Съгласно чл. 18 и следващите от Постановление на МС № 167 от 08 юли 2016 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. при провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия на
етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, могат да подадат писмени възражения срещу
предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на отговорния орган. Ръководителят на отговорния орган определя
със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на възраженията. В проверката не могат да участват
лица, които са участвали в първоначалната оценка на проектните предложения. Ръководителят на отговорния орган се
произнася по основателността на всяко възражение. Европейската комисия счита, че този подход би могъл да се възприеме
като конфликт на интереси, тъй като възражението е адресирано до ръководителя на отговорния орган, независимо че
същото се разглежда от лица, различни от оценителната комисия и че ръководителят на отговорния орган не е пряко
ангажиран с оценителния процес. Европейската комисия възприема процедурата по обжалване за ограничаваща и
непрозрачна. В тази връзка ЕК препоръчва на отговорния орган да инициира промени по отношение на процедурата по
обжалване на етап „Оценка на административно, съответствие и допустимост“, като се въведе механизъм
възражението/жалбата да бъде адресирана и до друг орган, извън отговорния, като например ръководството на
Министерството на вътрешните работи. С цел изпълнение на препоръките на ЕК, МВР предлага допълнение на ПМС № 167
от 08 юли 2016 г., като се даде възможност на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, по отношение на които
производството е прекратено, да подават писмени възражения срещу произнасянето на ръководителя на отговорния
орган пред висшестоящ административен орган - министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице.
Министърът на вътрешните работи или оправомощеното от него лице ще определят със заповед лица, извън структурата
на отговорния орган, които да извършват проверка за основателността на получените възражения. Повече информация
може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562 , а датата на приключване на консултациите е
26.07.2018.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните
организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.)
Проектът на Наредбата може да видите на страницата на портала за обществени консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3604, а датата на приключване на консултациите е
26.07.2018.
VII. Последни законопроекти на Народното събрание:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление 854-01-58 от 29/06/2018
Законопроектът е публикуван със следните мотиви: „Въпросите, уредени в сключени от Република България
международни договори, засягат почти всички сфери от живота на българските граждани. С течение на времето тази
тенденция само ще се усилва, продиктувана от задълженията на страната ни да изпълнява своите отговорности като
пълноправен член на Европейския съюз и като активен външнополитически партньор на трети страни. Същевременно,
международните договори имат силата на надзаконови нормативни актове с широк характер, които налагат промени в
местното законодателство, за да бъдат прилагани ефективно. Смятаме, че обществените обсъждания на различните
законопроекти по отделно представляват недостатъчен инструмент Суверенът, в лицето на българския народ, да изяви
пряко и пълноценно своята воля върху въпроси, които го засягат също така пряко. В сега действащото законодателство е
указано, че референдуми по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори могат до бъдат
провеждани преди тяхната ратификация и макар да не забранява изрично тяхното провеждане след ратификацията, бива
тълкувано именно по този начин. Ние считаме, че правото на суверена да изрази своето мнение е основополагащо в
демокрацията и не би следвало да бъде ограничавано или поставяно във времеви рамки. Поради изброените по-горе
причини, както и с цел облекчаване на евентуалните противоречия в тълкуването и приложението на Закона, предлагаме
ал. 4 от чл. 9 в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който гласи, че
референдуми по въпроси от международни договори, по които България е страна, могат да се провеждат преди
ратификацията на договорите, да отпадне. Чрез изменението на чл. 23 ал. 1, предложението, предмет на референдума ще
бъде прието, ако бъде подкрепено от повече от половината от участвалите в последните избори за Народно събрание, а
не както до сега е заложен критерий - участвалите в гласуването да са не по-малко от участвалите в последните избори за
Народното събрание. Същият критерий се залага и в ал. 3 на чл. 23. Практиката и становищата на различни институции при
предходни законодателни инициативи показват, че една от основните причини за невъзможността за реализиране на
референдум е именно неизпълнимите критерии, заложени в чл. 23, ал. 1 и ал. 3. Подобряването на тези критерии ще
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направи закона работещ, а народа ще има повече възможности за пряко участие в управлението на страната. Подобна
отстъпка от Законодателя ще повлияе положително на демократичния рейтинг на Република България пред лицето на
международната общественост, ще повиши политическата отговорност на Законодателя и ще облекчи демократичния
процес, правейки взимането на общественозначими решения чрез инструментите на пряката демокрация едновременно
по-достъпно, по-приложимо и по-справедливо.“. Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете
на страницата на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78143 .
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания 854-01-59 от 29/06/2018
Във връзка с окончателни Решения № 7271 от 01.06.2018 г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен административен съд
(ВАС), с които се отменят разпоредбите на чл. 24, ал.2, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), е необходимо да се извърши синхронизиране на нормативната уредба в
областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Предложението е отменените разпоредби на ППЗИХУ да се
уредят на законово ниво, като се измени и допълни Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Освен поради
противоречия в нормативната уредба, е необходимо да се синхронизират разпоредбите на Закона за интеграция на хората
с увреждания с Правилника за неговото прилагане, които се отнасят до процедурата по издаване на заповедта, с която се
определят пределните размери (лимити) на целевите помощи за изработване, покупка или ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), като се регламентира, че пределните размери (лимити)
на целевите помощи се определят и актуализират със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано
с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. Във връзка с гореизложеното,
се разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се цели
да се преуредят отменените разпоредби на ППЗИХУ и се синхронизира нормативната уредба в областта на политиката за
интеграция на хората с увреждания. С проекта на Закон за изменение на Закона за интеграция на хората с увреждания ще
се ограничи рискът от отпадане на хората с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция за
транспортни услуги и информационни и телекомуникационни услуги и по-добро регулиране на изискванията за социална
интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права. При прилагането на съществуващото законодателство
е налице противоречие в нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания,и поконкретно по отношение на предоставянето на месечните интеграционни добавки за хората с трайни увреждания и
определянето на пределните размери на целевите помощи за ПСПСМИ, регламентирани в Закона за интеграция на хората
с увреждания и Правилника за неговото прилагане. Проблемът би могъл да се разреши като се предприемат действия в
посока промяна на действащата нормативна уредба. С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания се предвижда да се регламентира процедурата по представянето на документ,
удостоверяващ продължителността на обучението, като основание за изплащане на добавката по чл. 27, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания уреждане. Ще се въведе и определянето на
базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, като за
месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход, се
запазва и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания
минимален доход, също се запазва. С оглед отмяната на общата разпоредба на чл. 24, ал. 2 от ППЗИХУ, която гласи, че база
за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантирания минимален доход, който се определя от
Министерски съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, предлагаме в проекта на Закона за
изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания да се уредят и другите видове добавки за
социална интеграция, които са балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, диетично хранене и лекарствени
продукти, и достъпна информация, като техните размери също се запазват. Непосредствено заинтересованите групи са
хората с увреждания, получаващи месечни добавки за социални интеграция и помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия. Към 31.12.2017 г, са предоставени месечни добавки за социална интеграция
средномесечно на 500 016 лица с увреждания, от които 10 476 за деца. Към месец май 2018 г. броят на лицата с
увреждания, които получават месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е 497 145 лица, а за
информационни и телекомуникационни услуги е 70 608 лица. С предложените промени ще се минимизира рискът от
отпадане на хората с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги и
информационни и телекомуникационни услуги от предоставяне на финансови средства по реда на Закона за интеграция
на хората с увреждания и ще се осигури непрекъсваемост на получаваните до този момент добавки. Предложенията са в
изпълнение на окончателни Решения № 7271 от 1.06.2018г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен административен съд и
са основани на обстоен анализ на действащата нормативна уредба в областта на хората с увреждания.
Повече информация и текстът на самия законопроект може да откриете на НС: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78144
Money.bg
√ Новите мита влязоха в сила, китайските акции поевтиняват
Спадът на китайските пазари се отрази на азиатските акции днес, с влизането в сила на митатата на Вашингтон върху вноса
на китайски стоки, които мнозина се опасяват, че може да предизвикат търговска война, която да навреди на световната
икономика.
По-рано днес Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губеше 0.3%, изтривайки скромния си ръст от началото на седмица.
Индексът губи 8.8% от 7 юни насам.
Южнокорейският Kospi се понижи с 0.2%, а тайванският основен индекс изгуби 0.4%. Австралийският индекс нараства с
0.4%.
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Търговията в Китай бе волатилна, като индексът на сините чипове CSI300 се колебаеше между положителна и отрицателна
територия. За последно иднексът губеше 0.2%, докато Shanghai Composite се понижаваше с 0.3%.
Японският Nikkei днес нарасна с 0.7%, след като вчера затвори на тримесечно дъно.
Щатските и европейските акции бяха подкрепени вчера от добрите икономическите данни за Германия. Акциите на
автопроизводителите поскъпнаха, след като германският канцлер Ангела Меркел заяви, че би покрепила намаляване на
митатата на ЕС върху вноса на щатски автомобили, след като Вашингтон предложи да се откаже от митата, с които
заплашваше да обложи вноса на европейски автомобили.
Това отслабване на напрежението подпомогна ръста на японския Nikkei, като книжата на автопроизводителя Honda Motor
Co поскъпнаха с 2%, а тези на Toyota Motor Corp добавиха 1.9% към стойността си.
В ранната търговия днес обаче фокусът остава върху щатските мита.
Вчера президентът на САЩ, Доналд Тръмп потвърди, че САЩ ще започне да събира мита върху 34 млрд. долара вносни
китайски стоки в 12:01 часа вашингтонско време днес (07:01 часа българско време) и предупреди, че впоследствие
прилагането на митата може да бъде разширено до стоки за над 500 млрд. долара.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации днес възлиза на 2.8364%, в сравнение с нивото на затваряне от
2.84% от вчера.
Златото, което реагира на увеличние на лихвите, поевтинява с 0.2%. Спот цената на златото възлиза на 254.43 долара за
тройунция.
Доларът поскъпва с 0.1% спрямо йената, до 110.72 .
Еврото поевтинява леко до 1.1682 долара, докато доларовият индекс остава без промяна на ниво от 94.474.
Щатският лек суров петрол поевтинява с 0.2%, до 72.80 долара за барел. Петролът от сорта брент губи 0.4%, до 77.08 долара
за барел.
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