Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите

DobrichMedia
√ Не достигат квалифицирани работници, инженери и шофьори
Бизнесът у нас изпитва най-голям недостиг на квалифицирани работници, инженери и шофьори, обявиха от Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Твърденията, че определени професии ще изчезнат заради дигитализацията
на трудовия пазар, са пресилени, смятат хора от бизнеса.
Според АИКБ недостиг на работници и специалисти има във всички сфери", добави той. Дигитализирането на пазара на
труда обаче затруднява контрола на социалните служби по спазването на трудовото законодателство. По-трудно ще
намираме тези работни места. Ще има проблем по отношение на травматизма, на спазване на работно време, на условия
на труд, казват от Инспекцията по труда.
"Индустрията в България е на доста ниско технологично ниво", смятат от КТ "Подкрепа". Според синдиката обаче това
може да е от полза за страната ни. Ние имаме един от най-добрият интернет в света, може би защото започнахме малко
по-късно. Та нищо чудно нашите недостатъци да се превърнат в наше предимство в недалечно бъдеще, коментират от КТ
“Подкрепа”.
EconomyNews.bg
√ "Българска роза" с договор за 40 млн.лв. с Китай
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична
корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко. Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското
предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен план. Договорът бе подписан от президента на китайската
козметична корпорация Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президента на Конфедерацията на
труда „Подкрепа“ Димитър Манолов.
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. „Българска роза“ - Карлово
произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам, Южна
Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др.
„Българска роза” АД е основана през 1948 г.
3e-news.bg
√ 16+1 в София: „Българска роза"- Карлово ще изнася за Китай розово масло и козметика за 40 млн. лева
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична
корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко. Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското
предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен план. Договорът бе подписан от президента на китайската
козметична корпорация г-н Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева, прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев и президента на Конфедерацията на
труда „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов.
Събитието се състоя в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от
инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1“, на която София е домакин.
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. „Българска роза“ - Карлово
произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа, така и в Китай, Виетнам, Южна
Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др.
„Българска роза” АД е основана през 1948 г. Компанията е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика и на Международната федерация на
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производителите на етерични масла и аромати (IFEAT). Марката „Българска роза” – Карлово е носител на златни медали
от редица международни изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход
„Българско розово масло“ от българското патентно ведомство.
В. Стандарт
√ Китайци искат розово масло за 40 млн.
Китайска компания иска да купи розово масло за 40 милиона лева от "Българска роза". От карловската компания обявиха,
че са в процес на договаряне на 5-годишно споразумение с китайска корпорация, но не посочиха името й. Интересът е за
експорт на масло и козметика на стойност от 40 милиона лева в дългосрочен план. Очаква се споразумението да бъде
подписано в началото на юли, съобщиха информационни агенции.
Очакванията са споразумението да бъде подписано в началото на следващия месец.
Фирмата, която започва производството си още през 1948 година и наскоро отбеляза 70-годишен юбилей, изнася продукти
в над 20 държави на 4 континента.
За последните 5 г. "Българска роза" е доставила розово масло, което е било вложено в над 11 милиона парфюми на големи
марки в индустрията.
Производителят на розово масло отчете продажби за април 2018 г. в размер на 407 хил. лв. и с натрупване от началото на
годината 1,302 млрд. лв. Предварителните прогнози за май сочат реализирането на продажби в размер на 340 хил. лв. и с
натрупване от началото на годината 1,642 млрд. лв.
Economy.bg
√ Изнасяме за Китай розово масло и козметика на стойност 40 млн. лв.
„Българска роза“ – Карлово подписа 5-годишно споразумение с китайска козметична корпорация
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична
корпорация "Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко".
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен
план. Договорът бе подписан от президента на китайската козметична корпорация Бен Мингджи Ду и Боряна Кралева,
прокурист на „Българска роза“. Събитието се състоя в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени
ръководители на страните от инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа
„16+1“, на която София е домакин.
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми.
„Българска роза“ - Карлово произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа,
така и в Китай, Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др.
„Българска роза” е основана през 1948. Компанията е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика и на Международната федерация на
производителите на етерични масла и аромати (IFEAT). Марката „Българска роза” – Карлово е носител на златни медали
от редица международни изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход
„Българско розово масло“ от българското патентно ведомство.
Financebg.com
√ „Българска роза” подписа 5-годишно споразумение с Китай
„Българска роза“ – Карлово ще увеличи износа си за Китай на розово масло и козметика. Това става възможно, след като
един от най-големите родни производители на розово масло подписа 5-годишно споразумение с китайската козметична
корпорация Бейджин Фангкаоцян Козметикс Трейдинг Ко.„Българска роза” подписа 5-годишно споразумение с китайската
козметична корпорация.
Предвижда се изнесената за Китай продукция на карловското предприятие да достигне до 40 милиона лева в дългосрочен
план, съобщиха от дружествоато.
Събитието се състоя в рамките на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от
инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа „16+1″, на която София е домакин.
Българската козметична компания, която тази година празнува 70-ия си юбилей, е сред основните доставчици на розово
масло за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато“, както е известно розовото
масло, две трети от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми.
„Българска роза“ – Карлово произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят, както в цяла Европа,
така и в Китай, Виетнам, Южна Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др.
„Българска роза“ АД е основана през 1948 г. Компанията е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика и на Международната федерация на
производителите на етерични масла и аромати (IFEAT). Марката „Българска роза“ – Карлово е носител на златни медали
от редица международни изложения, информира infostock.bg. Дружеството е първият притежател на защитено
наименование за произход „Българско розово масло“ от българското патентно ведомство.
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Договорът бе подписан от президента на китайската козметична корпорация г-н Бен Мингджи Ду и от Боряна Кралева,
прокурист на „Българска роза“ АД в присъствието на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България
г-н Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов.
АОБР
√ Проведе се среща на АОБР с ръководството на ИАНМСП
Засилване на активния диалог и реални стъпки за сътрудничество с работодателските организации е резултатът от
инициираната от ИАНМСП, среща между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
представителните организации на българския бизнес.
Изпълнителният директрор на ИАНМСП, г-жа Габриела Козарева, заместник – изпълнителният директор на ИАНМСП, д-р
Александър Минев и ескперти на Агенцията, обсъдиха с представителите на работодателските организации,
възможностите за по – задълбочено сътрудничество и възможността за решаване на проблемите на малкия и среден
бизнес.
На двустранната среща присъстваха г-н Васил Тодоров главен секретар на БТПП, г-н Добрин Иванов – изпълнителен
директор на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-жа Елица Пешева – програмен директор на КРИБ и г-н
Петър Денев – заместник-председател на Българска Стопанска Камара.
Те набелязаха стъпките, който биха били ползотворни за бъдещото по-задълбочено сътрудничество, като изразиха
позитивно мнение за взаимодействието между Агенцията и браншовите организации до момента, но отбелязаха нуждата
от по-активен диалог.
„Инициирахме тази среща, за да получим информация от „първа ръка“ по какъв начин ИАНМСМ би могла да спомогне на
българският бизнес за оптимални резултати в работата ни да подпомагаме и насърчаваме малките и средни предприятия.
Надяваме се тази среща да ни насочи в посоката в която е нужно да поемем, за вървим заедно към успеха на биснеса в
България “ – заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Габриела Козарева по време на срещата.
ИАНМСП заяви своята готовност за активно сътрудничество , към решаване на проблемите на малкия и среден бизнес,
чрез работата си с браншовите организации.
„Вярваме, че регулярното провеждане на подобни срещи ще бъде от взаимна полза, а създаването на двустранни работни
групи, които да действат съвместно, ще улеснят взаимният работен процес, между ИАНМСП и работодателските
организации.“ – каза д-р Александър Минев – заместник – изпълнителен директор на ИАНМСП в подкрепа на
предложението на г-н Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.
Засилване на комуникацията, обмяна на опит, активен диалог и регулярни срещи са набелязаните стъпки за реализиране
на оптимален резултат в подпомагане на българския бизнес от ИАНМСП и представителите от БТПП, КРИБ, БСК и АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Лондон е домакин на срещата на върха на инициативата "Берлински процес"
Петата годишна срещата на върха на инициативата „Берлински процес" се открива в Лондон. България е представена от
премиера Бойко Борисов.
Целта е да се потвърди подкрепата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. България е поканена
като страна, която постави темата във фокуса на своето Председателство на Съвета на Европейския съюз. Ще бъде
обсъдено развитието на транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура, повишаването на
икономическия ръст в региона, както и темите за сигурността и миграцията.
√ Обсъждат проблемите на заетостта на хората с увреждания
Кръгла маса по проблемите на заетостта на хората с увреждания ще се проведе в резиденция „Бояна". Тя е под патронажа
на президента Румен Радев и в нея ще участват всички заинтересовани - организациите на хората с увреждания,
работодатели, социалното министерство, сдружението на общините.
Президентът се ангажира с организирането на такъв форум още в края на миналата година. Дискусиите ще се фокусират
върху добрите практики и затрудненията, които срещат хората в неравностойно положение и работодателите при
осигуряването на заетост. Ще бъдат представени възможностите за професионално обучение и квалификация.
Ще бъде направен анализ на законодателството, подкрепящо процеса за интеграция на хората с увреждания на пазара на
труда.
√ Президентът Радев присъства на церемонията по встъпване в длъжност на Ердоган
На церемонията по встъпване в длъжност на Ердоган като първия президент с изпълнителна власт присъства и българският
държавен глава Румен Радев. Сред гостите той беше единственият президент на държава-членка на ЕС.
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Радев обясни, че участва в церемонията, защото се стреми да изгражда отношения на взаимно доверие и уважение с
президентите на всички съседни страни. Напомни, че в днешните реалности и особено в нашия регион, добросъседството
играе ключова роля за опазване на мира и стабилността.
По думите му, Турция е най-големият търговски партньор на България извън Европейския съюз, а и югоизточната порта на
Европа, която в момента удържа миграционния натиск.
Румен Радев, президент на Република България: Неведнъж съм обръщал внимание върху недопустимата намеса на
Турция в българските избори и в нашите религиозни дела, но убеден съм, че ненамесата във вътрешните работи е основата
на това, така необходимо на всички ни, добросъседство. Тук съм, защото уважавам избора на турския народ и очаквам
същото от страна на нашите съседи. След катастрофалния провал на енергийната ни политика, Турция се превръща и в
решаващ фактор по отношение на надеждността на енергийна ни сигурност по отношение на нашата енергийна сигурност.
√ Първо заседание на британския кабинет след поредицата оставки
Британският премиер Тереза Мей събира своя кабинет за първи път, след вълната от оставки на ключови фигури в
правителството. Изненадващо постовете си напуснаха първо министърът по въпросите за Брекзит Дейвид Дейвис, а часове
по-късно го последва и външният министър Борис Джонсън. Късно снощи стана ясно, че Джереми Хънт ще оглави
британската дипломация.
Досегашен министър на здравеопазването и един от най-приближените на Тереза Мей. Джереми Хънт поема нелеката
задача да изведе Великобритания от ЕС. Той обаче е уверен в успеха си.
Джереми Хънт, министър на външните работи на Великобритания: Благодаря на Борис Джонсън за страхотната му
работа. Той беше движеща сила за Великобритания. А сега е важно да знаете, че ние оставаме сигурен партньор както за
ЕС, така и за Съединените щати. Ще бъдем държава, чийто глас ще се чува и ще има значение.
Британският премиер Тереза Мей остана без външен министър малко преди да се яви в парламента, за да изложи новия
план за Брекзит, приет от кабинета в петък. Мей призна пред депутатите, че двете оставки от кабинета се дължат на
различия по плана.
Тереза Мей, министър-председател на Великобритания: Ние не сме съгласни кой е най-добрият начин да изпълним
общия ни ангажимент към резултата от референдума.
Британските медии вече спекулират за края на премиера Тереза Мей. Тя отстоява позицията за свободни търговски зони с
Европейския съюз, както и за по-тесни контакти между Общността и Кралството.
Publics.bg
√ Облигациите на БЕХ ще се търгуват и на БФБ
Облигациите на БЕХ, емитирани на 28 юни тази година, ще се търгуват и на Българската фондова борса. Това става
възможно, след като миналата седмица Комисията за финансов надзор вписа БЕХ и издадената от Холдинга емисия
облигации, в размер на 400 млн. евро в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Емисията облигации е издадена на 28 юни 2018 г. и е с падеж на 28 юни 2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в
размер на 3,50% и с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок). В момента те се търгувата
на Ирландската фондова борса.
Приходите, получени от емисията, ще се използват за рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г.,
които са с падеж през месец ноември 2018 г. Падежиращата емисия е в размер на 500 млн. евро.
БНР
√ Облекченият режим за наемане на сезонни работници увеличи дела им на трудовия пазар
От началото на годината до 30 юни Агенцията по заетостта е разрешила достъп до българския трудов пазар на два пъти
повече чужденци в сравнение със същия период на миналата година. Става въпрос за граждани от общо 36 държави извън
Европейския съюз. Най-голям е ръстът при сезонните работници, като най-много са тези от Украйна, Молдова, Киргизстан
и Русия. Има и такива от далечен Виетнам и Тайланд.
6 389 са регистрираните чужди сезонни работници от трети държави за първото полугодие. През същия период на
миналата година те са били едва 2 847. Това съобщи за "Хоризонт" Лилия Георгиева, която оглавява дирекция
„Международна трудова миграция и посредничество“ в Агенцията по заетостта. Най-голям е делът на украинските
работници - те са над 5 хиляди. Секторите, позволяващи сезонна заетост на граждани от трети държави са
ресторантьорството, хотелиерството и селското стопанство.
Ръстът се дължи на облекченията, които бяха направени в българското законодателство най-вече по искане на
работодателите, които алармират за дефицит на кадри. "Процедурата е абсолютно улеснена. При самата регистрация от
работодателя се изисква да представи трудов договор, не се изисква да доказва, че сезонният работник е квалифициран",
обясни Лилия Георгиева.
За първите шест месеца на 2018 година Агенцията по заетостта е разрешила на 97 граждани на трети държави да
упражняват висококвалифициран труд със синя карта на Европейския съюз. Това са предимно граждани на Украйна, Индия
и Русия, които работят главно в IT сектора, като инженери, мениджъри и на ръководни позиции.
Целта на промените в Закона за трудовата миграция, гласувани през май, е да се отвори пазарът на труда и работодателите
да могат спокойно да си осигурят необходимата работна ръка, подчерта Георгиева. Синдикатите обаче продължават да
оспорват необходимостта от тези облекчения, както и тяхната ефективност.
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√ НАТО и ЕС подписват декларация за засилване на сътрудничеството си
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, председателят на ЕС Доналд Туск и на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер ще подпишат съвместна декларация за сътрудничество между Алианса и ЕС.
Очаква се тримата да направят изявления пред медиите.
Събитието е ден преди ключовата среща на върха на лидерите на Алианса на 11 и 12 юли. Очаква се да бъдат обсъдени
инициативи за възпиране на Русия, борба с тероризма.
Днешната декларация ще бъде подписана и на фона на идеите за създаване на обща европейска армия и незавидните в
момента отношения между Брюксел и Вашингтон.
В края на юни Франция привлече осем страни от ЕС в европейска група за военна намеса, която да може в кратки срокове
да изпълнява военна операция, евакуация в страна с военен конфликт или помощ при бедствие. Целта е да се реагира на
кризи в близост до границите на Европа без НАТО или САЩ.
БТВ
√ Законопроектът за горивата скара Патриотите
Валери Симеонов прие протестиращите търговци на горива
Размяна на реплики между лидерите на коалицията на „Обединени патриоти”. Повод за напрежението беше законопроект
за горивата, който според Красимир Каракачанов от ВМРО ще спре контрабандата, а според Валери Симеонов от НФСБ ще
ликвидира бизнеса на близо 400 фирми, които се занимават с транспорт и дистрибуция на горива.
Симеонов единствен, в качеството си на партиен лидер, прие протестиращите търговци на горива.
Проектозаконът предвижда драстично увеличаване на уставния капитал за над 400 фирми, които търгуват с горива, както
и че всяка от тях ще трябва да блокира 500 хил. лв. под формата на банкови гаранции.
Вчера Валери Симеонов прие протестиращите в партийната си централа.
„Имаме кредити, кой ще ни ги купи тези автомобили? Драскаме им кибрита, палим ги и това е”, посочи Иван Кашилски,
който е председател на Националното сдружение на търговците на горива.
Според Валери Симеонов законът за горивата е лобистки. „Важно е по какъв начин и кой ще обърне внимание на тези
хора, защото те са честни данъкоплатци. Те са редовни и са инвестирали по 50 хил. лв. на бензиностанция и сега държавата
казва „Айде, без вас, че на нас са ни по-мили Валентин Златев, Сакса и Бедо Доганян”, коментира Симеонов.
Депутатът от ВМРО Емил Димитров отхвърли обвиненията. „Министърът на икономиката и 15 ведомства, между които
финанси, НАП и митници, са лобисти за това в държавата да влязат повече приходи”, каза той.
Каракачанов подчерта, че проектът е бил подкрепен от шестима депутати на Симеонов. Попитан дали има търкания в
малката коалиция, той каза, че не разбира защо се говори през медиите, когато има телефони. „Нито Емил Димитров, нито
коалицията "Обединени патриоти", нито парламентарната група е виновна, че нещо се случва или не се случва по
плажовете с шума и дискотеките, извинявайте много”, каза той.
Каракачанов не очаква острите реплики да доведат до реален разпад на „Обединени патриоти”.
Коалиционният съвет на „Атака”, НФСБ и ВМРО се събира утре. Официално е обявено, че ще разискват законодателната
програма, но темите на съвета и резултатът от разговорите за стабилността на управлението все още е трудно да се
прогнозират.
Investor.bg
√ Стамен Янев: Все повече инвестиции в България ще са насочени към провинцията
Инвестиционният интерес на Китай говори, че българската икономика е стабилна и с перспективи за развитие, каза
изпълнителен директор на БАИ
Форумът "16+1" беше изключително успешен. Икономическата част все пак изпреварва политическата. Резултатите остават
изцяло положителни. Това каза Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, в
предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.
Коментарът му бе по повод проведената Среща на върха между страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай във
формат "16+1", чийто домакин беше София.
Като едно от най-значителните решения на форума Янев определи това за създаването на глобален център в България
между страните от ЦИЕ и Китай. За основа на необходимостта от такъв център той посочи различията в икономиките, както
и правилата и законите в тези държави.
„Китай следва да бъде разглеждан не само като една голяма икономика, а и като една голяма култура. Създаването на
бизнес отношения преминава чрез опознаването и напасването между Европа и Китай“.
Янев допълни, че този център ще изведе България като точка координатор между тези държави. „България има
възможност да се очертае в следващите години като първа и основна точка в отношенията между Китай и страните от
ЦИЕ“.
Гостът добави като още един голям успех от форума споразумението за предоставяне от Китай на 1,5 млрд. лв. на
Българската банка за развитие (ББР). То е рамково и поставя насоки за бъдещо сътрудничество между ББР и Китайската
банка за развитие.
„Това ще даде възможност за развитие на различни видове бизнеси, подпомагане на стартиращи компании. Инвестицията
на Китай говори, че българската икономика е стабилна и с перспективи за развитие“.
Според Янев все повече инвестиции в България ще са насочени и към провинцията, което ще намали дисбаланса между
развитието на столицата и инвестициите там и тези в по-малките градове в страната.
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√ Оборотите в търговията на дребно ускоряват ръста си през май
Статистиката отчита повишение в секторите търговия с храни и напики, както и с фармацевтични продукти
След кратко свиване оборотите в търговията на дребно отново ускоряват ръста си, показват календарно изгладените данни
на Националния статистически институт (НСИ) през май.
От тях е видно, че на годишна база повишението е от 6,3% спрямо 5% през април.
На месечна база обаче увеличението е от 0,6% през май спрямо 1,3% през април, показват още сезонно изгладените данни
от статистиката, което сочи известно забавяне.
Спрямо май 2017 година съществено по-големи обороти се отбелязват в сектора на търговия с храни, напитки и тютюневи
изделия (10,5%), както и при търговията с фармацевтични продукти (10,2%). С 6,7% обаче намаляват оборотите при
търговията с облекла.
Спрямо април 2018 година оборотите на хранителните магазини се увеличават с 1,8 на сто. Съществен спад на месечна
база има по отношение на търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2,5 на сто.
В. Дума
√ Икономисти от БАН: България няма да бъде засегната от търговската война
Износът отстъпва лидерството при формирането на БВП
Като малка, но отворена икономика, България трябва да следи ситуацията, но според икономистите не може да бъде
засегната в голяма степен, защото стокооборотът на страната ни със САЩ е много по-малък от този с Европейския съюз.
Около това мнение се обединиха участниците в дискусията за предизвикателствата пред българската външна търговия,
организирана от Института за икономически изследвания при БАН.
Политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп за атака на световния търговски ред не може да спечели и до края на
годината той ще се откаже от част от идеите си, каза Валентин Василев, бивш министър на търговията и туризма.
Според Василев натискът на САЩ е насочен най-вече към Китай, който все още не е напълно отворен пазар. Доналд Тръмп
не може да спечели обаче търговската война с Канада и Европа, смята Василев. Голяма част от производителите ще излязат
от САЩ, много от инвестициите в американските фирми са европейски и от други държави и те също могат да напуснат
страната. Той припомни, че по време на Голямата депресия през 30-те години на миналия век САЩ губи такава война. С
взаимни отстъпки търговският ред ще бъде възстановен, смята Василев.
Участниците в дискусията очакват да има преговори за разрешаване на споровете, защото иначе има опасност от спад и
на глобалната икономика.
Очакванията на експертите са за ръст на БВП на световната икономика от 3,5-3,9% за тази година. Прогнозите за България
са ръст на икономиката от 3,6 на сто, но амбициите са да стигнем до ниво 4%, въпреки нарастващия протекционизъм на
пазарите, който вече прераства в търговска война. Дигитализацията стана необратим процес и според експертите
електронната търговия може да се противопостави успешно на протекционизма. За последните пет години електронната
търговия нарасна два пъти, а освен това мобилната търговия вече е 30% от тази електронна търговия.
Износът доскоро беше един от основните фактори на икономическия ръст в България, но напоследък за увеличението на
БВП все повече допринасят потреблението и инвестициите. За 2018 година икономистите очакват 10,1 на сто ръст на
инвестициите в страната, а през следващите години да има поне 7-10 процента ръст на инвестициите. В България може да
дойдат компании, които имат проблеми с протекционизма и търсят ниски разходи за производство, допълниха
икономическите експерти.
Actualno.com
√ Обсъждат отделен закон за трансфер на осъдени лица между страните от ЕС
Министърът на правосъдието Цецка Цачева организира обществена консултация по проекта на Закон за признаване,
изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи
лишаване от свобода.
Със законопроекта се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Рамково решение
2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни
решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от
свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (ОВ L 327/27 от 5 декември 2008 г.). Големият обем на
материята, уредена в рамковото решение, както и възприетата практика при въвеждането на актове на вторичното право
на Европейския съюз в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси изискват създаването на отделен
закон, става ясно от информация, публикувана в портала за обществени консултации, към Министерски съвет.
Следва да се отбележи, че неприлагането на рамковото решение от нашата страна поставя редица проблеми. От една
страна, държавите членки, които вече са го въвели в националното си законодателство, не могат да се възползват от
разпоредбите му в отношенията си с Република България при взаимно признаване на съдебни актове, с които се налагат
наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. От друга страна, Република България също
не може да се ползва от уредбата на рамковото решение поради липсата на въвеждане. При невъвеждане на рамковото
решение, по силата на чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е налице основание Европейската
комисия да започне процедура срещу Република България за установяване на неизпълнение на задължение, произтичащо
от правото на ЕС.
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Предвижда се със законопроекта да се регламентира трансферът на осъдени лица между държавите членки на ЕС, която
ще замени режима, установен с Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 1983 г. на Съвета на Европа, който
понастоящем систематично е отразен в разпоредбите на чл. 453 до чл. 462 от Наказателно-процесуалния кодекс на
Република България (НПК).
Съгласно новата уредба сътрудничеството вече ще се осъществява на принципа на директната комуникация между
компетентните органи на държавите членки (без участието на централен орган), а производството по признаване и
изпълнение следва да приключи в 90-дневен срок, което значително ще съкрати продължителността му в сравнение с тази
на досегашния ред за извършване на трансфер на осъдени лица по НПК. Законопроектът ще урежда условията и реда за
признаване и изпълнение в Република България на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или
мерки, включващи лишаване от свобода, постановени в друга държава членка на Европейския съюз.
Предвижда се за компетентен орган по признаване и изпълнение на чужди съдебни актове да бъде окръжният съд по
местоживеенето на лицето, на което е наложено наказанието лишаване от свобода, или мерки, включващи лишаване от
свобода, постановени в друга държава членка на Европейския съюз. Ако местоживеенето на лицето в страната е
неизвестно или то не живее в страната, компетентен да признае акта е Софийският градски съд.
Законопроектът ще съдържа уредба на правилата за изпращане на български съдебни актове за налагане на наказание
лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за признаване и изпълнение в друга държава членка.
Компетентен орган в този случай е съдът, който ги е постановил като първа инстанция.
Изпращането на съдебния акт може да стане служебно, по искане на прокурора или на лицето, което е осъдено или на
което е наложена мярка, включваща лишаване от свобода. В случаите, когато инициативата за изпращане на съдебния акт
не произлиза от лицето, се изисква към материалите да бъде приложено и неговото писмено съгласие. В определени
хипотези, които ще бъдат уредени в законопроекта, такова съгласие няма да е необходимо.
√ Симеонов: Промените в Закона за горивата дават служебна победа на няколко фирми
Не мога да приема опитите за ликвидиране на цял един бранш с лобистки закони, за да се даде служебна победа на
няколко големи фирми. Това заяви вицепремиерът и лидер на НФСБ Валери Симеонов след среща с представителите на
търговците на горива и собственици на малки бензиностанции по повод Закона за горивата, внесен от депутата Емил
Димитров.
Вицепремиерът даде брифинг след срещата му с представители на протестиращите, които от няколко дни изразяват
недоволството си срещу готвените промени в т. нар. Закон за горивата. Асоциацията на търговците и дистрибуторите на
горива се обяви против евентуалните промени в закона, предвиждащи компаниите, които търгуват, складират или
транспортират горива, да минат на регистрация към Министерството на икономиката и да имат по-висок уставен капитал
– 20 000 лв. за търговци на дребно и до 3 млн. лева за собственици на данъчен склад.
Една демократична държава, каквато е и нашата, има основен ангажимент да подпомага дребните производители. Всеки
опит тези хора да се представят като измамници и хора, които въртят сивия сектор, са само нескопосани аргументи, за да
скрие истинския смисъл на този закон, допълни Симеонов.
Няма как да не се намеся във внасяне на закон без аргументи. Моята позиция е, че ще защитавам интересите на всички
такива групи производители, търговци, бизнесмени. Ако си мислите, че се опитвам да вадя политически дивиденти, няма
такова нещо, коментира още Симеонов.
Подводните камъни
На първо място търговците на горива са притиснати, защото в този си вид законопроектът не може да изпълни целите си,
тъй като не включва в обхвата си всички сегменти на пазара, разясни критичните точки по законодателните предложения
адвокат Грета Ганева. По думите ѝ една голяма група дейности попадат в една група търговци на дейност. Ще има много
проблеми, защото липсва разграничението. Например дистрибуторите - няма ги като самостоятелна група и те ще трябва
да попаднат в групата на търговците на едро.
За дистрибуторите, които свързват големите търговци с крайните потребители - за тях може да се се окаже невъзможен
достъпът до пазара, изрази опасение адвокат Ганева. Според нея с този законопроект хората ще трябва да плащат гаранции
в особено голям размер и в бъдеще ще бъдат санкционирани.
Във връзка с тези обезпечения ние със сигурност ще имаме наказателна процедура. На следващо място, регистрационният
режим има всички характеристики на лицензионен, защото той завършва с административен акт, издаден от съответния
министър. Всички тези нови условия представляват такива не само за българските търговци, а за всички онези от
държавите членки, които в бъдеще ще искат да оперират на българския пазар, посочи Грета Ганева.
Тя заяви, че трябва да има процедура по съгласие с европейските институции. Липсата на проведена такава процедура е
основание за неизпълнения на заложените противоречия в закона. Резултатът от този законопроект ще бъде много тежък
удар спрямо търговците и по-специално дистрибуторите. Част от тях ще се наложи да напуснат пазара. Друга част ще
останат с много тежки последици, защото те вече са заложили имуществото си. След това този пазар ще бъде зает от
големите и ние така създаваме естествените предпоставки за монопол, коментира адвокат Ганева. По думите ѝ при такава
ситуация клиентът ще зависи от монополното положение, което ще бъде установено - това означава непредвидими цени
и непредвидими последици.
Тревогите на малките търговци
В смисъла на този закон е наложена една и съща банкова гаранция за търговците на едро. Това е пълен абсурд от гледна
точка на предприемчиви хора като нас, изрази мнение Георги Паничарски от Националното сдружение на търговците и
доставчиците на горива. Ние сме за закон да може да се урежда този бизнес, но не и с този законопроект, който ще убие
малкия и средния бизнес.
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Искам да изразя огромното си разочарование от властта и господин Борисов, коментира още Паничарски. По думите на
Апостол Апостолов от Сдружението този закон е така направен, че "да ни изхвърли тотално от пазара". Ние губим едрите
клиенти и поемаме финансов риск. Ние не можем да се преборим с тези сериозни финансови тежести, които ни се
поставят. Не сме свършили единия кредит, сега трябва да вземем друг. Не може един да продава за милиони, други за
десетки левове, изрази възмущението си Апостолов.
Ангел Даскалов от управителния съвет на Сдружението посочи, че целта на закона е ликвидация на 20-процентния дял на
горива, който малките и средните търговци представляват. Даскалов коментира, че апетитите на големите търговци са
станали много големи.
Малките и средни търговци на горива още веднъж поясниха, че не са против закон за бранша, но не в този му вид, тъй като
не бил в полза на държавата и така щяло да се обслужи едрият капитал. Те призоваха за диалог с управляващото
мнозинство, за да се напише един реално работещ закон.
Междувременно вицепремиерът Валери Симеонов не коментира как ще се отрази на коалицията "Обединени патриоти",
ако законопроектът бъде приет, тъй като сред вносителите е депутатът Емил Димитров, член на парламентарната им група.
Стана ясно, че Симеонов е провел и среща с премиера Борисов, на която е настоял той да разговаря с протестиращите, но
такъв разговор не се е състоял. Промените предстои да бъдат гледани през тази седмица в пленарна зала, а малките
търговци на горива ще продължат с протестните си действия.
√ Издръжката на Агенция за приватизация надвишава приходите й
Агенцията за приватизация продължава да отчита толкова скромни приходи от продажби, че вече са по-малки от разходите
за издръжката й. През миналата 2017 г. тя е получила от продажби 2.5 млн. лв., става ясно от отчета на агенцията, цитирани
от в. Сега. Разходите й са били 3.3 млн. лв. От последващ контрол за същия период е получила 2.7 млн. лв.
През 2017 г. са извършени общо шест приватизационни продажби, сред които обособени части от "Български пощи" и от
"Сортови семена - Елит". Продаден е бил и миноритарен пакет акции на "Оранжерии Гимел", като сделката е минала през
фондовата борса. Договорените плащания са в размер на почти 2.5 млн. лв., пише в отчета.
През миналата година е започнала и процедурата по продажба на части от БДЖ "Товарни превози", както и на части от
Националната електрическа компания. Впоследствие обаче по искане на жп дружеството част от търговете са били
прекратени. За продажба са били предложени и 33 обекта частна държавна собственост, но интересът към тях е бил повече
от скромен. Една от причините за това били промените в Закона за приватизация, които забавили темпа на продажбите.
През лятото на миналата година парламентът прие текстове, според които обособени части от държавни предприятия биха
могли да се продават само след одобрението на депутатите. Това стана под давление на премиера Бойко Борисов и на
част от министрите начело с икономическия Емил Караниколов, който няколко години преди това бе шеф на Агенцията за
приватизация. Той защити закона, като изтъкна, че почти нищо не е останало за приватизиране, и цитира анализ на
ресорната агенция, според който над 98% от предприятията вече са раздържавени. Не се броели само важните, които са
част от т.нар. "забранителен списък" - "ВМЗ Сопот", "Кинтекс", "Ел Би Булгарикум", БДЖ и др.
"Няма да продаваме, оттук нататък ще развиваме дружествата, включително и тези в Министерството на икономиката и
други ведомства, като например Военнопромишления комплекс", обясни Караниколов през 2017 г.
Сега - година по-късно, при почти пълната липса на продажби, агенцията за приватизация се занимава основно с
последващия контрол. Затова, според експерти, е логично и нормално агенцията да бъде разформирована и "понижена"
в дирекция към Министерството на икономиката.
Капитал
√ Здравната реформа на ГЕРБ 3: застраховка над осигуровката
Промените на ресорния министър в модела ще са ясни до септември. Другият споменаван вариант е повече каси
Държавата има два варианта за промяна на здравния модел, като само единият е обявен - застраховка за доплащане. Това
стана ясно от думите на председателя на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова пред БНР.
Здравният министър Кирил Ананиев обеща да предложи промени в модела първоначално през март, след това отложи за
юни, а тогава съобщи, че общественото обсъждане ще е до края на септември. Тоест официалните идеи ще са ясни след
края на лятната ваканция.
Дотук бяха загатнати подробности от вариантите. В единия случай стана ясно, че се разглежда белгийският модел, в който
съществуват партийни и синдикални здравни каси. След това - че се обсъжда и пълна демонополизация на здравната каса,
както и ситуация, в която се въвежда допълнително задължително здравно застраховане. Засега председателят на
парламентарната здравна комисия Дариткова потвърди публично само, че се обсъжда модел, в който пациентите да
извършват доплащанията си през застрахователни дружества.
Защо няма повече каси
С изключение на БСП в програмите на всички останали политически партии, включително и в тези на управляващите, е
записано, че те предлагат демонополизация на здравната каса. Това би могло да означава, че здравната каса ще има
конкуренти за цялата здравна вноска или пък вариант на приватизация на институцията.
От 2000 г. до момента нито една партия с изключение на ДПС не е подкрепяла варианта с конкурентни частни здравни
каси.
Повечето политически партии обмислят двустълбов или тристълбов модел, в чиято основа е държавната здравна каса, а
пациентите доплащат доброволна или задължителна и доброволна осигуровка за здраве.
Трудностите пред задължителното застраховане

8

Вноската за здраве сега е 8%. От осигурени (основно работещи в частни фирми) годишно се събират 2.4 млрд. лв. (за 2017
г.). Държавната здравната каса плаща за здравни услуги 3.8 млрд. лв.
Отделно от това пациентите доплащат за прегледи, изследвания, лечение в болница и лекарства същата сума.
Застраховането за заболяване е доброволно и от него се възползват около 300 хил. души, като повечето от тях са служители
на частни компании и техните семейства, като услугата е част от социалния пакет на фирмите. През миналата година
премийните приходи на доброволното здравно застраховане са общо 97.4 млн. лв. по данни на Комисията за финансов
надзор, като щетимостта в този сектор е изключително висока – потребителите ползват правата си по тази застраховка за
безплатни прегледи, изследвания и лечение поне 6-7 пъти годишно по данни на застрахователите.
Ако промяната в модела предвижда тристълбов модел, в който всички са задължени да плащат допълнително за здраве
над здравната вноска, държавата си създава нов проблем с финансирането на този втори стълб. Причината е, че тя
осигурява 4.5 млн. души – пенсионери, деца, майки, студенти, войници и всички държавни служители. Дори и в момента
тя не намира достатъчно средства, за да покрива пълната им осигуровка за здраве, а държавата се е задължила през
следващите 10 години до достигне вноската за здраве при минимална работна заплата за всеки от осигурените от нея.
Получава се така, че държавата внася за тази група една сума накуп – 1.2 млрд. лв. В същото време работещите в частния
сектор и държавните фирми, които са 1.6 млн. души, внасят в здравната каса здравни осигуровки на стойност 2.6 млрд. лв.
(план за тази година).
Здравните застрахователи в момента имат условия да не застраховат пациенти с тежки хронични заболявания като рак,
диабет и други, както и пациенти над 65-годишна възраст, в повечето случаи и деца. При всички тях щетимостта е найвисока и се предполага, че държавата е длъжна да им осигури безплатно здравеопазване.
Солидарният модел на здравно осигуряване, популярен в Европа, не предполага задължително застраховане. Още повече
че при индивидуалните полици пациентът не би могъл да ползва повече, отколкото е платил.
Доброволното застраховане го има и сега
Според представители на дружества, които се занимават със здравно застраховане, ако моделът препоръчва само
доброволно здравно застраховане, това не може да се приеме за каквато и да било промяна.
"Това не е надграждане. В момента пациентите и без това доплащат много средства за здраве. Ако промените предполагат
доброволно застраховане, единственият ефект от него е, че ще се узаконят сегашните доплащания. Тоест ние се отказваме
от солидарния осигурителен модел и узаконяваме 50% от разходите за здравеопазване да са от джоба на болния",
коментира д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на здравните застрахователи и изпълнителен директор на
здравния фонд "Доверие", който е втори по пазарен дял.
Според нея причината хората да не си правят допълнителна здравна застраховка и да заплащат, когато имат нужда, е, че
държавата е абдикирала от контрола кой за какво взема пари от пациента. Застрахователите трудно ще се справят с
"творчеството" на лекарите за какво ще се доплаща, ако това бъде позволено законово, и вероятно ще изчислят високи
суми на застраховките, които да отговарят на високата щетимост, която се очаква.
Manager.bg
√ Ли Къцян обеща: Ще изкупуваме българския тютюн
От години българският министър-председател Бойко Борисов ме моли да изкупуваме български тютюн. Сега политически
обещавам Китай да изкупува до 10 млн. тона тютюневи листа годишно, за да се подобри икономиката на тези региони на
България. Такъв ангажимент обяви китайският премиер Ли Къцян на пресконференция след края на форума 16+1.
„Ние ще преработваме тези листа и искам да успокоя китайските производители, че това количество няма да се отрази
отрицателно на Китай, но така ще отговоря на потребността на нашия добър приятел“, заяви още Ли Къцян.
Сделката е за изкупуване на до 10 хил. тона сух тютюн или 10 млн. тона неизсушени листа,, обясниха представители на
българското правителство.
Ако бъде осъществена в пълния си обем това означава Китай да изкупува почти изцяло годишното производство на
ориенталски тютюни в България. Според различни статистики страната произвежда 15-18 хил. тона сух ориенталски тютюн
годишно и около 25 хил. тона от всички тютюни.
Предлагал съм включително, ако трябва да бъдат садени китайски сортове, за да запазим поминъка на
тютюнопроизводителните райони, обясни пък българският премиер Бойко Борисов. „През годините пробвахме да
заменим тютюна с какво ли не – карамфили и всякакви други неща, но сега те ще могат да продължат да гледат тютюн.
Благодаря на Ли Къцян за тази наистина политическа сделка“, заяви още Борисов.
ЕБВР и Световната банка да се включат във финансирането на проектите от инициативата 16+1, апелира още Ли Къцян.
Той също подчерта, че инициативата е отворена за разширяване с нови държави и не е насочена срещу ЕС. От София Ли
Къцян заминава за Берлин на разговори с канцлерката на Германия Ангела Меркел.
Китай дава ясна гаранция, че можем да ползваме възможностите му като равностоен партньор. В тези времена, когато
светът се тресе от търговски войни, санкции и ембарго, ние имаме прекрасна възможност за сътруднчество, обясни пък
Бойко Борисов.
Българският премиер предаде домакинството на следващата годишна среща на страните от Централна и Източна Европа
на хърватския Андрей Пленкович. „През 16-ти век роденият на един от хърватските острови Марко Поло откри Китай за
европейците и се радвам, че сега Хърватия ще е домакин“, каза Пленкович.
√ Ограничават ремонтите по автомагистралите
Ограничават се максимално ремонтите по автомагистралите през летния сезон. Това съобщи министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от Дарик.
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По думите му изключение е само автомагистрала „Хемус”, където заради необходимостта от спешни ремонти са затворени
неремонтираните тръби на тунелите „Витиня” и „Ечемишка” и едното платно на виадукта „Коренишки дол”.
Предстои да приключи ремонтът на 12 км от северната магистрала в района на село Невша, така че в най-активния летен
сезон и в тази отсечка да се пътува спокойно и безаварийно.
От тази седмица се очаква повишаване на трафика с около 30% във връзка със започналото придвижване на гастарбайтери
от Западна Европа към Турция, поради което се очаква интензивен трафик по автомагистрала „Тракия” не само в почивните
дни, коментира министър Нанков и призова да се шофира с повишено внимание.
Предприети са мерки и е създадена организация за увеличаване на полицейското присъствие по пътищата и на техниката,
с която униформените извършват пътен контрол, информира и вътрешният министър Валентин Радев.
Club Z
√ Китай и 16-те джуджета
От София Пекин говореше на Брюксел. Да се радваме ли на обещанията на Ли?
Европейската интеграция и единство имат нов привърженик – китайския министър-председател Ли Къцян.
На среща в София с колегите си от 16 централно и източноевропейски държави, част от тях - членки на ЕС, част – кандидатки
за членство, той заяви, че страната му държи на единна и просперираща Европа, че не се опитва да я разделя и
възнамерява да спазва правилата й в търговията и инвестициите, че ще отвори пазара си за европейски стоки и инвестиции,
особено за селскостопанска продукция.
„Сътрудничеството ни ще способства за единството на ЕС. Има такова схващане, че сътрудничеството „16+1“ е насочено
по-скоро към разделяне на Европа. Но това е просто недоразумение“, каза Ли на съвместна пресконференция с българския
си колега Бойко Борисов. „Истината е, че няма стратегическо разминаване между ЕС и Китай...Това подозрение, че се
разделя Европа е погрешно“.
Ли направи и жест към домакините си, за да покаже, че думите му се превръщат в дела – той обеща страната му да изкупи
10 000 тона български тютюни, чиито производители изнемогват от непрекъснато свиващ се пазар.
Всичко това звучи прекрасно, ако го извадим от контекста му. Той обаче ни подсеща, че китайските обещания трябва да се
приемат с едно наум.
Преди всичко – от София Ли говореше на Берлин и Брюксел. В понеделник той трябва да се срещне с германската
канцлерка Ангела Меркел в Берлин, а на 16 и 17 юли приема председателите на Европейския съвет и на Европейската
комисия Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер на поредната среща на върха ЕС-Китай в Пекин.
Главната грижа на Китай в момента не са нито българските тютюнопроизводители, нито българските жп линии и
магистрали, нито проектът за АЕЦ Белене, а митата от 34 милиарда щатски долара, които американският президент Доналд
Тръмп наложи миналия петък на китайския внос.
Загрижен от евентуално катастрофално свиване на основния си експортен пазар и вероятна продължителна търговска
война, Китай търси алтернатива и съюзник. Последните две срещи на върха с ЕС не произведоха съвместни изявления
именно заради несъгласия между партньорите по международната търговия. Днес обаче Пекин не може да си позволи
същото.
Анализатори прогнозираха срив в китайския растеж и вероятна финансова криза.
От масата с 16-те си по-бедни европейски партньори днес Ли каза какво се надява да постигне с по-богатите – търговски
алианс срещу политиката на Тръмп:
„Трябва да призовем за свободна търговия. Трябва да работим заедно да предотвратим забавяне на глобалното
икономическо възстановяване“.
В замяна той обеща страната му да продължи да се отваря за света, да намали митата за инвеститори в нейния пазар, да
не се опитва да разделя европейците, за да завладее пазара им.
„Ако Европа бъде отслабена, това би било само лоша новина за Китай, а не обратно“, каза Ли.
Как ЕС ще отговори на тези послания, предстои да видим. Засега знаем, че въпреки американските мита върху
европейската стомана и алуминий, въпреки заплахите за мита и над европейските автомобили, ЕС продължава да споделя
оплакванията на САЩ от китайските ограничения върху чуждестранните инвеститори и валутните му манипулации в
международната търговия.
Борисов формулира с присъщата му прямота източноевропейските основания за сътрудничество с Китай – отлив на
инвестиции в последното десетилетие на кризи, недостиг на еврофинансиране за Централна и Източна Европа да догонват
в развитието си по-заможната част от континента, особено при съкращенията в дългосрочния бюджет на ЕС, които се
очаква да наложи „Брекзит“.
Това, което Борисов дипломатично не добави, е, че когато искат да кажат „да“ на Китай, големите в ЕС обикновено го
правят двустранно, а когато искат да му кажат „не“, използват формата на ЕС, както посочи по-рано тази седмица експертът
по европейско-китайските отношения Франсоа Годман от Европейския съвет по външни отношения. От това губят малките,
чието относително тегло е твърде малко, за да седнат поотделно на една маса с Пекин.
За осем години сътрудничество във формат 16+1 обаче не е осъществен нито един регионален китайски проект. Всички са
на двустранна основа и главно в държави извън ЕС като например Сърбия и Черна гора. Те се състоят предимно в
кредитиране, обременяващо финансите на приемащите страни, и в придобивания, а не в инвестиции в нови начинания. И
днешните 18 документа, подписани в София, са двустранни.
Някои от страните в сътрудничеството, дори такива като Полша, които са в ледени отношения с Брюксел, вече губят
ентусиазма си да работят с Китай заради разминаването между декларирани намерения и реални дела.
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Липсата на впечатляващи икономически ползи за последните осем години поставя въпроса за политическата цена на 16+1
за участващите в него членки на ЕС. Участниците в този формат могат да бъдат уязвими като отстъпници от общи
европейски политики, тъй като той е съсредоточен върху области от изключителна компетентност на съюза – като
например търговията.
Освен това 16+1 се превръща в международен формат с европейски етикет, където обаче Европа не поставя неприятните
за Пекин въпроси за демокрацията, човешките права, териториалните спорове в Южнокитайско море, които са
традиционни за срещите на върха.
В. Стандарт
√ За 10 години производството на сирене намаляло с 16 000 тона
През 2008 г. мандрите в страната са произвеждали 73 026 тона сирене, а през 2017 г. обемите са паднали до 57 577 тона.
Намалението е с цели 16 хил. тона, показват данните на Министерството на земеделието, храните и горите.
Статистиката е доста стряскаща, защото с влизането на страната в ЕС и изгубването на външните пазари българските
мандри трайно намаляват производството на традиционния за страната продукт - бялото саламурено сирене, коментират
от sinor.bg.
Всичко това е свързано със спада в производството на мляко, отчетено за последните 10 г. През 2008 г. общото количество
мляко, постъпило в млекопреработвателните предприятия възлиза на 718 018 тона. През миналата година тези количества
са 600 914 тона. Още по-голямо намаление се отчита при директните продажби и при млякото за лична консумация. Преди
10 г. количествата са били 560 189 т, докато през миналата година статистиката отчита 458 462т.
По данни на МЗХГ през миналата година в страната са произведени 146 114 тона заквасени млека, 70,9 млн. литра течни
пакетирани млека и 24 458 тона кашкавал.
Заквасените млека са с 8.7 % повече спрямо 2016 година, а кашкавалът се увеличава с 16.7%. Интересното е, че в сравнение
с 2008 г. производството на кашкавал отчита ръст. Тогава са произведени малко над 20 хил. т кашкавал, а миналата - с над
4 хил. т повече.
Топените и пушените сирена са с 40.3% по-малко спрямо 2016 г.
През 2017 г., по данни, предоставени от млекопреработвателните предприятия, освен посочените по-горе количества
сурови млека, в производството на млечни продукти са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово мляко, постъпило
от държави членки на ЕС и трети страни, 792 т концентрирано мляко, 4 133 тона мляко и сметана на прах, 7 656 тона млечен
концентрат и 1 592 тона други междинни продукти (сметана, суроватка, закваски).
През 2017 г. общата стойност (без ДДС) на реализираните продукти от млекопреработвателните предприятия възлиза на
808.1 млн. лева, което е с 16.9% повече спрямо 2016 г.
В. Монитор
√ Институциите приключват с хартията да края на годината
Институциите да спрат да комуникират помежду си с хартия. Такива са амбициите на вицепремиера Томислав Дончев,
който отговаря за административната реформа. Според него, това може да се случи до края на годината, но все още имало
проблемни общини, които не могат да се включат онлайн.
„Другата цел е всички документи да се издават по електронен път, но там има известна съпротива. Трета цел, която е
свързана с втората, е да имаме право да наказваме всеки, който изостава от електронната реформа. Наказанията могат да
бъдат административни, но и премиерът Бойко Борисов обяви, че някой може да се раздели с креслото си", каза още
Дончев.
Според вицепремиера, управляващите са се справили с европредседателството повече от добре. Той определи бъдещите
отношения с Китай с думата „пазар“.
"Срещата 16+1 беше много полезна. Скоро този формат може да стане 17+1, защото Гърция проявява интерес. Китай е
огромна и мощна икономика. Ние искаме да работим с тях на пазарен принцип, който не противоречи на европейските
правила. На срещата говорихме за пътно строителство, включително и за строежа на АЕЦ "Белене". Опитваме се да
форматираме отношенията си с китайските ни партньори чрез една дума - пазар", разкри вицепремиерът.
√ Пързалят ни с ниски цени на скъпи стоки
Най-често искат плащане с карта, никога с наложен платеж
Зачестяват случаите на зарибяване на потребители с ниски цени на луксозни стоки в различни сайтове, предупреждават от
Европейския потребителски център (ЕПЦ).
Най-често това става с китайски сайтове, които се представят, че се намират в държава от Европейския съюз (ЕС), като
използват разширение .co.uk, .de или .it, като така клиентите смятат, че съответните магазини са английски, немски или
италиански и най вече, че предлагат качествена стока.
Накрая обаче се оказва, че въпросните интернет страници не са регистрирани в общността, а в Китай.
Експертите от ЕПЦ обясниха, че получават сигнали за поръчани и платени, но недоставени поръчки. Понякога дори
търговецът изпращал тракинг номер, според който стоката е доставена на адреса или на съседите, но потребителите
твърдят, че нищо не са получили.
„Преди 2-3 месеца имахме няколко случая на поръчани детски колички за по около 600 евро, които обаче в последствие
изобщо не пристигат при потребителите. В някои от случаите от клиентите се иска плащане на митнически такси, при което
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те разбират, че става дума за пазаруване извън ЕС. Част от сайтовете месец или два след поръчката спират да работят“,
категорични са от потребителския център.
От ЕПЦ забелязали, че в повечето случаи интернет магазинът е на български език, а цените са значително по-ниски от други
места в мрежата. В съответните сайтове има всички видове маратонки във всички размери. Ако предлага дрехи - то
предлага всякакви варианти във всички размери. Когато сайтът е за домакински уреди или инструменти - те са безброй. И
най-важното - всяка една от стоките е намалена. Плащането пък е възможно само с кредитна и дебитна карта или в краен
случай - по банков път, т. е. опцията за наложен платеж е изключена. Ако обаче все пак пристигне нещо, то идва от Китай
– най вече Хонконг, Шънджън. Често по време на доставката потребителят получава имейл с искане за допълнителни
плащания - разходи за митница или куриер. Като друга индикация за измама е, че на сайта има само контактна форма за
връзка с продавача, но липсва информация за фирма, нито пощенски или друг адрес.
От потребителския център съветват, преди да поръчаме желания артикул, да проверим търговеца в Scamadviser.
Така ще научим кой е продавачът, а може да открием и коментари на други потребители за него. Важно е да обърнем
внимание и на това, което фирмата разказва за себе си. Според законодателството в ЕС трябва да обяви физически адрес
за връзка, телефон, имейл. Ако сайтът е на български език, проверете за правописни и смислови грешки, съветват
експертите.
Изключително ниската цена, особено за по-луксозните продукти, също често е индикация, че артикулът е фалшификат.
Добре е да проверим на какви цени се предлага същата стока в мрежата на официалния доставчик или производител.
Попаднат ли на фалшив портал за е-търговия, то потребителите могат да се обърнат към банката, чиято карта са използвали
за плащане, и да поискат оспорването му.
КРОСС
√ НСИ: Българите ще бъдат под 7 милиона през 2019-а
"Умират повече хора, отколкото се раждат. Миграцията също има своя принос, тъй като предимно мигрират млади хора в
активна възраст, жени във фертилна възраст", изтъкна Магдалена Костова от Националния статистически институт,
цитирана от БНР. Тя направи прогнозата, че българите ще бъдат под 7 милиона души догодина.
Националният статистически института започва подготовка за следващото преброяване на населението, което ще се
проведе през 2021 г. Най-вероятно преброяването ще бъде със смесена методология - попълване на анкетите онлайн или
чрез посещение на преброители по домовете.
От НСИ все още не са решили дали в следващото преброяване на населението да има въпрос за етническа принадлежност
и майчин език. Ако бъде решено, тези питания ще влязат във въпросника през 2021 година, гарантира ръководителят на
ведомството Сергей Цветарски.
"Дали въпросите, които са свързани с етническата принадлежност, са нещо, което може да застраши някого, било в личен
план, било в някакъв групов партиен и т.н. план - това са неща, които ние искаме да обсъдим с всички, за да може да
обясним важността и полезността на тази информация, която ще се събере", отбеляза Цветарски.
Обсъждат се три възможни времеви периода за преброяването през 2021 година, като желанието на националната
статистика е да няма съвпадение с изборите, обясни заместник-председателят на института Диана Янчева. Предложението
е за три дати.
"Едната е януари-февруари 2021-а, втората е май 2021-а и третата е ноември-декември 2021-а".
Преброяването на населението се извършва на всеки десет години, като до октомври тази година ще бъде внесен
законопроект. Чрез него трябва да бъдат решени редица спорни въпроси - включително и каква методология на събиране
на данните да се използва.
√ Социалистите в ОССЕ преизбраха Вигенин за свой зам.-председател
Групата на социалдемократите, социалистите и прогресивните (SDSP Group) в Парламентарната асамблея на
Организацията за сигурност и сътрудничество преизбра за свой заместник-председател Кристиан Вигенин. На поста си
остава и предеседателката Дорис Барнет (Германия).
Ръководството се допълва от новите зам.-председатели Софио Кацарава (Грузия) и Азмунд Аукруст (Норвегия).
"Благодарен съм за доверието, но е вярно и че свършихме доста работа -за две-три години, от разпилените леви
парламентаристи направихме истинска политическа група в ПА на ОССЕ.
Да си пожелаем успех!", заяви Кристиан Вигенин.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
Дългоочаквана сделка. Отива ли Кристиано Роналдо в Ювентус? Фактите и цифрите за дългоочакваната сделка.
Прогноза. Има ли опасност от преливане на реките и докога ще продължи да вали?
Цената на хляба. Цената на хляба нагоре - какви са прогнозите на хлебопроизводителите - на живо от Благоевград
и Русе.
Летните ремонти в София. Къде ще има ограничения на движението заради строителството на третия лъч на
метрото - на живо.
Тестове. Стационарни дрегери за алкохол - в какви случаи ще се използва уредът.
Признание. С орден „Стара планина" - проф. Михаел Бар-Зоар от Израел.
Обезлюдяване. Обратна тенденция - има ли връщане към селата. И още - как да се пребори демографската криза.
"Денят започва с футбол" - полуфиналите на Мондиала - прогнозата на писателя и преводач Иван Киров .
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БТВ, "Тази сутрин"
На живо от Световрачене - Ще успеят ли хората да получат пенсиите си след въоръжения обир?
За българското европредседателство, китайските инвестиции и коалиционните трусове. Гост - вицепремиерът
Томислав Дончев.
Провалиха ли се управляващите в сектор "Сигурност" и адекватна опозиция ли е БСП? В студиото - Михаил Миков.
На живо: Остава ли критично положението в Плевенско след преливането на язовирите?
Как планинските спасители успяха да открият пострадалото белгийско момче в Рила? Разказ за драматичните
събития.
Инцидент с туристическа лодка. На живо от Китен- замърсена ли е водата на плажа?
Нова телевизия, „Здравей България"
Къде е лятото? Ще продължат ли дъждовете до края на месеца? Прогнозата на синоптиците от БАН.
Държавата на борба със застаряването. Как ще накарат младите да раждат повече.
Опасна ли е радиацията край залива Вромос за летовниците. На живо - хотелиери протестират заради данните на
здравните власти. Твърдят, че плашат туристите.
Нова измама. Бандити плашат възрастен мъж - поискаха пари с бележка пред входната врата.
√ Предстоящи събития в страната за 10 юли 2018
София.
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе седмичното заседание на
Съдебната колегия към ВСС.
От 10.00 часа в зала „Триадица" на Резиденция „Бояна", под патронажа на държавния глава Румен Радев, ще се
проведе кръгла маса на тема: „Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда - предизвикателства
и решения".
От 10.00 часа в зала 142 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" ще се проведе заседание на
Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА на пресконференция ще бъдат представени положителните
резултати от първия етап на проекта за стартиращи фирми „АКСЕЛЕРАТОР Северозападна България".
От 11.00 часа в сграда на посолството на Турция (бул. „Васил Левски" № 80), посланикът на Република Турция в
България, Н. Пр. д-р Хасан Улусой ще даде пресконференция по повод втората годишнина от осуетения опит за
преврат в Турция, организиран на 15 юли 2016 г.
От 11.30 часа в сграда на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда на бул. Никола Вапцаров 51Б) официално ще
бъде открит Аджибадем Сити Клиник Център за асистирана репродукция.
От 12.30 часа ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията.
От 13.00 часа в сградата на бул. „Г. М. Димитров" 42, Националната следствена служба ще представи отчет за
дейността си за първото шестмесечие на годината.
От 15.00 до 17.00 часа заместник-председателят на СОС Милка Христова и народният представител от „БСП за
България" проф. Георги Михайлов ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София
на ул. „Леге" №10, етаж 1.
От 17.00 часа в Българската стопанска камара ще се проведе заседание на Общото събрание на АОБР, с участието
на ръководителите на членуващите организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Ще бъде обсъдено текущото състояние
на социалния диалог и мястото на работодателските организации в него. Членовете на АОБР ще приемат план за
работата на асоциацията за второто полугодие на 2018 г. Дневният ред на заседанието предвижда и съгласуване
на обща позиция относно предстоящите преговори за минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.
***
Варна.
От 11.00 часа председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева ще се срещне с кмета Иван Портних
във фоайето пред зала „Варна" на Община Варна.
От 13.00 часа в зала „Варна" на Община Варна ще се проведе пресконференция за „синята зона".
***
Пловдив.
От 10.30 часа в „Гранд хотел Пловдив" заместник-министърът на икономиката Александър Манолев ще открие
информационните дни по процедура „Насърчаване на предприемачеството".
От 16.00 до 18.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ в район „Тракия"в блок 91, общинският съветник Иван Вичков ще има
приемен ден.
√ Броят на потвърдените жертви на наводненията в Япония надхвърли 120
Броят на потвърдените жертви на наводненията в Япония вече е над 120, предаде Франс прес, цитирайки информация на
властите.
Издирванията продължават в западната част на архипелага, където десетки хора остават в неизвестност.
Безпрецедентни валежи между петък и неделя предизвикаха най-тежките наводнения и кални свлачища в Япония от
повече от 30 години.
Вчера около 73 000 пожарникари, полицаи и войници участваха в спасителните операции.
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Днес времето в Япония вече е слънчево и топло. Това обаче може да усложни спасителните операции поради рисковете
от слънчасване или получаване на топлинен удар.
Profit.bg
√ Ръст за азиатските акции, паундът остава под натиск
Азиатксите акции поскъпват в трета поредна сесия днес, след като надеждите за добри корпоративни резултати
подкрепиха Уолстрийт. В същото време няколко оставки в британското правителство бяха причина паундът да заеме
отбранителна позиция.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4% в ранната търговия, продължавайки ръста си от 1.3% от
понеделник.
Японският Nikkei се покачи с около 1%, а южнокорейският KOSPI добави 0.5%. Фючърсите на S&P 500 бележат повишение
от 0.2%.
Китайските акции отчитат леки понижения, като индексът на сините чипове на борсата в Шанхай губи 0.2%, след като вчера
скочи с 2.8%, отчитайки най-голямото си дневно повишение от август 2016 г.
Вчера щатските индекси Dow Jones и S&P 500 записаха най-големите си повишения от повече от месец, след като цените
на банковите акции скочиха преди очакваните по-късно през седмицата финансови отчети. Банковият индекс на S&P
записа най-големия си ръст от 26 март.
Dow Jones вчера нарасна с 1.31%, докато S&P 500 добави 0.88%, а Nasdaq затвори с 0.88% нагоре.
Във фокуса на валутните пазари са политическите рокади в Лондон.
Министърът на външните работи и министърът по брекзит подадоха оставки в знак на несъгласие с плановете на премиера
Тереза Мей да запази близки търговски отношения с ЕС, след като Великобротания напусне съюза, което предизвика
недоволство в нейната партия.
Министърът на външните работи Борис Джонсън подаде оставка часове, след като това бе направил министърът по
брекзит Дейвид Дейвис, което насърчи част от членовете на Консервативната партия да заговорят за свалянето на Мей.
Тази несигурност доведе до поевтиняване на паунда до 1.3189 долара, преди валутата да възстанови част от изгубеното
до 1.3254. За последно паундът губеше 0.1%, до 1.3248 долара.
Пазарите все още смятат, че Централната банка на Англия вероятно ще вдигне лихвите през август, но евентуално
разрастване на политическата криза може да промени това.
Поевтиняването на паунда бе добре дошло за щатския долар, който поскъпна - на фона на очаквнаията, че Федералният
резерв ще продължи да вдига лихвите си.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна до
94.083 пункта, след като преди това бе паднал до 93.713. Доларът поскъпна и спрямо йената до ниво от 111.01, след като
преди това се разменяше срещу 110.30 йени.
Еврото се върна на нивото от 1.1755 долара, след като вчера имаше прибиране на печалби при триседмичния връх от
1.1790.
На суровинните пазари, петролът поскъпна, на фона на проблемите с предлагането в Канада и Либия и преди
предстоящите санкции срещу Иран.
Щатският лек суров петрол добави 14 цента към цената си, до 73.99 долара за барел, докато брентът поскъпна с 23 цента,
до 78.30 долара за барел.
Спот цената на златото нарасна минимално до 1 259.02 долара за тройунция.
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