Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите

Агенция „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Свидетели сме на измами, купуване на ТЕЛК-ове и недобра система със сумиране на уврежданията
Освен измами и купуване на ТЕЛК-ове сме свидетели на недобра система. Уврежданията се сумират механично. Това каза
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България на кръгла маса на тема: „Хората с
увреждания като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“, предаде репортер на Агенция
«Фокус».
„Процентът на хората с инвалидни пенсии в България е много по-висок от средния за ЕС“, коментира той.
„Необходими са стимули за предлагане и търсене на работа от хора с увреждания“, обяви Велев. Той изтъкна, че имаме
замразена реформа на реформата за медицинската експертиза. „Отсъства воля за промени, има ширещ се популизъм“,
посочи Васил Велев.
„Очакваме законови промени, с които ясно да се разграничат хората с тежки увреждания, да се осигури ресурс за
интегрирането им в работния процес“, каза още той.
√ Васил Велев, АИКБ: Защитата на хората с увреждания от уволнение всъщност е препятствие за наемането им
Формите, които в момента се използват, като защита, закрила от уволнение всъщност работят срещу тях. Това препятства
наемането им на работа. Това каза пред журналисти Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния
капитал в България след кръгла маса на тема: „Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда –
предизвикателства и решения“, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Когато е необходимо персоналът да се редуцира, не според това кой е с увреждания и кой не, а спрямо кой работи и кой
е подходящ и кой не, те не могат да бъдат съкратени. Затова работодателите не ги наемат“, посочи той.
„Една защита на хората с увреждания всъщност работи срещу тях“, коментира Васил Велев.
„Само с показване на добри практики, проблемът няма да се реши. Нужни са системни решения, така че работодателите
да търсят хората с увреждания, а не са се пазят от тях“, заяви той.
„Съответно хората с увреждания да имат интерес да търсят работа“, допълни Велев. „Хората с увреждания, които могат да
работят повече от 6 часа, не би следвало да получават пенсия. Те трябва да имат стимул да си търсят работа и да работят,
така е в ЕС“, каза още той.
Банкерь
√ Васил Велев: ТЕЛК е мощен стимул за измами
Работодателите отново настояха за реформа на ТЕЛК. По време на кръгла маса, посветена на хората с увреждания,
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/ Васил Велев посочи, че ТЕЛК е универсален документ,
който отваря врати за 30 привилегии и преференции и е мощен стимул за измами. Според него нищо не се правело за
реформа на медицинската експертиза.
"Процентът на хора с инвалидни пенсии у нас е много по-висок от средния за ЕС и в това се състои разминаването, което
трябва да ни накара да се замислим", обясни още Велев.
По думите му у нас не се обсъждат нормативни промени за хората с тежки увреждания, така че те да участват на пазара на
труда.
Председателят на АИКБ подчерта, че България е единствената държава от бившите социалистически страни, която не е
реформирала нито медицинската експертиза, нито предоставянето на услуги.
"Необходима промяна на пенсионно осигурителния модел, защото у нас се дават стимули за домогване на 50%
инвалидност", изтъкна Васил Велев.
По данни на работодателските организации в 38 икономически дейности процентът на наетите хора с увреждания е 10%,
докато в държавната администрация - едва 2 процента. 85 хиляди души с увреждания работят на първичния пазар на труда
при около 50 работодатели.
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News.bg
√ Работодателите настояха отново за реформа на ТЕЛК
Процентът на хора с инвалидни пенсии у нас е много по-висок от средния за ЕС и в това се състои разминаването, което
трябва да ни накара да се замислим. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България по време на кръгла маса на тема: "Хората с увреждания като ресурс на първичния пазар на труда предизвикателства и решения".
Велев обясни, че у нас все още водещо е компенсирането на загубата на работоспособност, а не предлагането на стимули
за намиране на работа и стимули за търсене на работа на хора с увреждания. Така се сумират механично уврежданията и
до 15 заболявания се сумират за да се събере неработоспособност.
"ТЕЛК е универсален документ, който отваря врати за 30 привилегии и преференции и са мощен стимул за измами", обясни
Велев. "Хора с увреждания не е равно на инвалидна пенсия", каза още той. По думите му нищо не се прави и за реформа
на медицинската експертиза.
Очаква се в края на тази седмица на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания отново да
бъде разгледан проект на наредба за медицинската експертиза. "С този проект нещата не се подобряват, а се влошават.
Няма идеи за рехабилитация на хората с увреждания", констатира Велев.
Така у нас не се обсъждат нормативни промени за хората с тежки увреждания да участват и те на пазара на труда.
"Хората от ТЕЛК са с мислене, което не съответства на промените и на тях им се дава трибуна да обясняват как всичко е
наред. Не, не е наред!", констатира Велев и изтъкна, че България е единствената държава от бившите социалистически
страни, която не е реформирала нито медицинската експертиза, нито предоставянето на услуги.
По думите му е необходима промяна на пенсионно осигурителния модел, защото у нас се дават стимули за домогване на
50% инвалидност.
Той настоя за персонализиране на отговорността на лицата, извършващи експертизата, тъй като сега при нас сега това е
размито в една колективна безотговорност. Относно рехабилитацията, Велев констатира, че всъщност санаториумите не
са място за увеселение на здрави хора.
От АИКБ настояват експертизата да отчита резултатите от рехабилитацията и да определя дееспособността на работещия
с увреждания спрямо тази на здраво лице, да даде точни указания за трудоустрояване и вграждане - продължителност и
натоварване.
Той коментира, че в 38 икономически дейности процентът на наетите хора с увреждания е 10%, докато в държавната
администрация, този процент е едва 2%. Димитър Бранков - заместник-председател на БСК коментира, че бързите
решения няма да ни доведат до добрия край. Бранков визира готвените нормативни промени. Той настоя за въвеждане
на международната класификация на СЗО за вида на уврежданията като изтъкна, че преводът е направен преди години и
отлежава в чекмеджетата на чиновниците от Министерство на здравеопазването.
Други проблем, който Бранков изтъкна, е социалната икономика. Преди 30 години в предприятията и кооперациите на
хората с увреждания работеха над 30 хиляди души, сега - 1 300 души, констатира Бранков.
ТВ Европа
√ Работодатели: Защитата от уволнение спира бизнеса да наема хора с увреждания
Защитата на хората с увреждане от уволнение не им помага, а напротив пречи за тяхното реализиране на пазара на труда.
Такъв коментар направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. На кръгла маса
в София бяха обсъдени предизвикателствата и решенията за хората с увреждания, с цел тяхната по-добра интеграция на
пазара на труда. Работодателските организации отново настояват за реформа в ТЕЛК.
По данни на регистрите на НОИ към месец юни у нас има около 445 хиляди лица с увреждания, които са извън пазара на
труда. Причината според бизнеса за по-ниската заетост на хората с увреждания е в закона, който в момента ги защитава
от това да бъдат уволнени.
Георги Илиев – председател на Българска Асоциация „Труд, здраве и безопасност“::
„Тази защита би спряла по-скоро работодателя да назначи такова лице на работа, тъй като в бъдеще би намалило
възможностите за реагиране в по-сложна ситуация.“
Васил Велев – АИКБ:
„Формите, които в момента се използват като закрила, защита на хората с увреждания от уволнение всъщност работят
срещу тях. Това възпрепятства тяхното наемане на работа.“
Величка, която е сляпо-глуха е на мнение, че забраната наистина спира работодателите да наемат хора с увреждания, но
също така дава и гаранция за това, че те ще останат на работа по-дълго.
Величка Драганова:
„До известна степен мога да се съглася с това нещо, но тук в България ако това нещо се премахне, тоест да имат някаква
закрила, когато са наети, то тогава за нас трудовата реализация ще е съвсем кратка.“
Васил Велев – АИКБ:
„Човек с увреждания не е равно на човек без възможности за реализация, не е равно на инвалидна пенсия.“
За да се подобрят възможностите за работа на хората с увреждания трябва да се повиши тяхната квалификация. Около
това категорично се обединиха бизнесът, институциите и хората с увреждания.
Според държавния глава Румен Радев, който беше домакин на кръглата маса, посветена на темата за реализацията на
хората с увреждания, сериозно внимание трябва да бъде обърнато на тяхната пълноценната интеграция.

2

От своя страна на кръглата маса заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров допълни, че
следващата седмица Националният съвет за насърчаване на заетостта ще постави акцент именно върху подкрепа на
заетостта на хората с увреждания.
В. Дума
√ Работодатели се обявиха против проектозакона за горивата
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази несъгласието си с гласувания на първо четене
законопроект за административното регулиране на търговията с горива.
Работодателите искат въвеждане на скала за уставния капитал на търговците на горива, а за фирмите, за които това не се
изисква, тя да се отнася за активите им и така да се предостави на лицата, опериращи с по-малки обеми, възможност да
продължат да осъществяват дейността си. От АИКБ се обявяват и против искането на банкови гаранции от дребните
търговци на горива, защото съобразно другите разпоредби в закона, не е нужно гаранцията да бъде в такъв голям размер.
Асоциацията е и против изискването бензиностанция да не може да се разполага на разстояние, по-малко от 100 метра от
вътрешен обект, защото вече работещи законно обекти ще трябва да бъдат затворени. Това противоречи на записаните в
конституцията гаранции за правото на собственост и на свободна стопанска инициатива, смятат от АИКБ. Тя настоява още
да отпадне предвидената забрана за зареждане на гориво на пътни превозни средства от мобилни бензиностанции.
АИКБ
√ АОБР прие план за дейността си през следващите 6 месеца
Серия от предложения за реформи в областта на здравеопазването, социалното осигуряване и висшето образование
предстои да отправят към компетентните държавни институции национално представителните работодателски
организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).
Това предвижда одобреният на заседание на 10 юли 2018 г. план за дейността на АОБР през второто полугодие на 2018
г. В ход на подготовка е и позиция на асоциацията по проекта на Национална енергийна стратегия до 2030 г., както и
иницииране на дебат за изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда.
В заседанието тази вечер, председателствано от Радосвет Радев – изпълнителен председател на БСК и ротационен
председател на АОБР за 2018 г., участваха ръководителите на АИКБ – Васил Велев (председател на УС), БТПП – Васил
Тодоров (главен секретар), и КРИБ – Кирил Домусчиев (председател на УС), както и експерти на четирите работодателски
организации. Те обсъдиха текущото състояние на социалния диалог и мястото на работодателските организации в него.
Освен това, бяха обсъдени и набелязани общи позиции по текущи проекти за нормативни промени, които предстои да
бъдат оповестени допълнително.
Всички членове на АОБР демонстрираха
остра реакция срещу липсата на
адекватна
комуникация
с
Министерството
на
правосъдието
относно заявеното още през м. април т. г.
настоятелно искане за включване на
представители на работодателските
организации в работната група по
създаването на „Единна входна точка“ за
подаване на годишни финансови отчети
и статистика в машиночетим формат.
Липсата на отговор от страна на МП и
продължаващата
разработка
на
„Единната входна точка“ в отсъствие на
основната
заинтересована
от
въвеждането й страна, поставя пред
АОБР необходимостта от предприемане
на категорични действия в защита
интересите на българските работодатели.
Извън официалния дневен ред на
заседанието
новият
изпълнителен
председател на БСК Радосвет Радев
декларира своята готовност в оставащите 6 месеца от ротационното председателство на БСК да работи активно за
изпълнение на годишните цели и приоритети на АОБР. От своя страна, останалите участници в заседанието му пожелаха
успех на новата позиция.
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Канал 3
√ Обедняват ли българите - дискутират работодатели и синдикати
Цените на тока и парното тръгнаха нагоре. Обедняват ли българите – сблъсък на аргументи в предаването "Офанзива с
Любо Огнянов" по Канал 3 представиха Теодор Дечев от страна на работодателите и Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“.
„Ако питаме дали има някой щастлив, че са се вдигнали цените на тока и парното, едва ли има такъв. Има някакви
обективни причини за това. Бихме могли да избегнем това нещо, ако нямаше огромни привилегии на някои
производители”, обяви Дечев.
Гостите засегнаха темата и за регионалните различия по отношение на заплащането в страната.
„Хората в някои области имат ограничен достъп до работни места. Това е официално признание от страна на
работодателите. Има разлики в различните райони. Има разлики и при мултинационалните компании, които плащат едни
заплати в едни страни, и други в, примерно в България. Имаме инициатива на европейско равнище за изравняване на тези
заплати. Това ще премахне и много порочни практики”, обясни Григорова.
„Тенденцията за изравняване в самите мултинационални компании е налице. В Китай вече има много високи заплати”,
каза Дечев.
„Когато говорим за райони – нормално е да има две различни цени за един и същ труд. Едно нещо струва толкова, за
колкото човек е готов да го продаде. И аз искам в Северозапада рязко да се вдигнат заплатите, но това зависи и от
икономическото развитие”, обясни Теодор Дечев.
Двамата гости коментираха и актуалната тема за китайските инвестиции от 1,5 милиарда лева, за които стана ясно, че ще
бъдат направени по време на посещението на премиера Ли Къцян в София.
„Дали ще се отразят на българина, ще е ясно, когато разберем в какво ще бъдат инвестирани. Ако бъдат инвестирани в
АЕЦ „Белене”, няма да стане”. Но трябва да разберем в какво ще бъдат вложени – в малък бизнес, едър бизнес... Добре са
дошли, но колко ще бъдат ефективни, ще разберем във времето”, каза Дечев.
„Г-н Дечев е много прав. Зависи къде ще отидат. Защото вече видяхме с плана „Юнкер” – пари при пари отиват. Да не се
случи отново всички пари да отидат при само едно предприятие”, допълни Григорова.
„При нас има едни представи, изостанали във времето. За хората може би ще е изненада, че втората най-голяма фирма за
производство на яйца е българска. Че България е на първо място в производство по слънчоглед”, обяви представителят на
работодателите.
Дечев и Григорова сблъскаха идеи обаче по темата за вноса на чуждестранни работници, но се съгласиха по отношение за
некоректните работодатели в сферата на туризма.
„Работодателите много често си спестяват последната заплата през сезона. И заради това българите се насочват към чужди
държави. Това отвори дупка в туризма и затова се прибегна към украинци и молдовци. И те обаче вече виждат некоректни
работодатели и едва ли ще се върнат”, обясни Григорова.
„За съжаление има такива работодатели в туризма. Но най-големият проблем е в сферата на машиностроенето и там се
опитваме да решим проблема”, добави Дечев.
Целият разговор вижте тук.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Бойко Борисов: Европерспективата на Западните Балкани е по-близо от всякога
В Лондон на срещата на върха на инициативата "Берлински процес" премиерът Бойко Борисов заяви, че сега европейската
перспектива на Западните Балкани е по-близо от всякога, но всички страни от региона трябва да бъдат много единни в
задачите, които си поставят и изтъкна ролята на страната ни за перспективата на страните от Западните Балкани.
България е поканена на срещата като страна, която поставя Западните Балкани като основен свой външнополитически
приоритет по време на европредседателството и на Срещата на върха в София. Постигнатото през последните шест месеца
беше високо оценено от всички лидери, участващи в днешния форум.
Бойко Борисов, министър-председател на България: Факт е, че две седмици след изтичането на нашето
европредседателство, в Лондон отново всички сме заедно на тема Западни Балкани. Това е заслуга на резултатите, които
дадохме по време на председателството. Колегите в изказването си, включително и Тереза Мей, започва с "Благодаря,
Бойко"...
Фокусът на вниманието днес беше насочен както към развитието на транспортната, енергийната и дигитална
инфраструктура, и повишаването на икономическия ръст в региона, така и към темите за сигурността и миграцията като
важни елементи за стабилността.
Бойко Борисов, министър-председател на България: Колко е важно тези държави, в които има и мюсюлмани, и християни,
по пътя за Европейския съюз да бъдат действително интегрирани. По никакъв начин повече не бива да се допуска война в
региона.
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Всички държави трябва да бъдат пряко ангажирани със сигурността на външните граници на ЕС и задължението за
предоставяне на убежище, посочи още Борисов.
Единственият поканен европейски лидер, който не присъства на форума днес, беше френският президент Емануел
Макрон.
Премиерът Борисов обясни, че той всъщност е в Санкт Петербург, за да подкрепи националния отбор на Франция в
полуфинала на Световното първенство по футбол.
√ Соня Кръстанова, МОН: Има значителен интерес към проекта "Студентски практики"
Има ли бум на студентските практики и на желанието на студентите да се учат през лятото? Гост в студиото на "Денят
започва" Соня Кръстанова, ръководител на проекта "Студентски практики" - МОН.
Срокът за кандидатстване е на финала си, тъй като самият проект приключва в края на месец септември. Практиките се
провеждат в рамките на 240 астрономически часа и за да се вместят във времето напред, трябва да започнат следващата
седмица, каза Соня Кръстанова.
Соня Кръстанова: Регистрираме значителен интерес към проекта "Студентски практики". Имаме над 80 хил. регистрирани
студенти в информационната система на проекта, което само по себе си говори наистина за значителен интерес.
Най-желаните специалности са "Икономика", "Администрация и управление", "Педагогика" и "Право", обясни Кръстанова.
При желанието на студентите за стаж водещото не е финансовото измерение, подчерта тя и допълни, че то е сравнително
символично.
Соня Кръстанова: Студентът получава при приключване на практиката си 480 лв. стипендия, което не би следвало да е
водещото в случая. Водещото е именно контактът с работната среда, евентуална бъдеща покана от работодателите за
реализиране в тази сфера.
√ Гълъб Донев: Променят се нагласите към хората с увреждания
Нагласите на работодателите към хората с увреждания се променят, а пазарът на труда изпитва остра нужда от кадри. Това
заяви в студиото на „Денят започва“ Гълъб Донев - секретарят по социални политики и здравеопазване към президента.
Той коментира форума за заетостта на хората в неравностойно положение, организиран от президента Радев.
Няма връзка между форума за заетостта на хората с увреждания и протеста на майките с деца увреждания, заяви Гълъб
Донев. Форумът се подготвя от седем месеца насам, допълни той, като на него е постигнат пълен консенсус.
Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: За да може да се постигне целта, която
сме си поставили - по-голяма заетост на хората с увреждания - не може да се осъществи без диалог. Президентът беше
този, който прикани при откриването на кръглата маса всички участници да бъдат конструктивни и отговорни, да бъдат
съпричастни към проблемите, които дискутират. Това се запази през цялото време.
Трябва да се намери балансът между стимули и санкции при наемането на хора с увреждания, заяви Донев. По думите му
445 хиляди души получават социална пенсия, но малцина от тях работят.
Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: Има предразсъдъци и от двете страни.
Бариери съществуват и пред хората с увреждания, и пред работодателите. Работодателите не винаги добре разбират
хората с увреждания, когато наемат подобни хора.
По думите на Донев често се случва хора с увреждания, които са загубили професионалната си квалификация заради
увреждането си, да не желаят да се преквалифицират. Ключово е те да се квалифицират в сфери, които се търсят от
работодателите.
Президентът ще направи форума годишно събитие, ще бъдат учредени и годишни награди, с които ще се отличават
предприятия, образователни институции и общини, които наемат хора с увреждания. Целта на това е да има проследимост
на резултатите, както и да се поощрят подобни практики допълни Донев. Критериите и показателите ще бъдат разработени
в най-скоро време от контактната група към администрацията на президента.
Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване към президента: Променят се нагласите към хората с
увреждания. Факт е, че пазарът на труда изпитва остра нужда от кадри.
Пазарът на труда и заетостта предоставят пред хората с увреждания възможност за пълноценна интеграция, заяви Гълъб
Донев.

√ Очаква се изменение на Закона за професионалното образование и обучение
На днешното си редовно заседание се очаква правителството да одобри проект за изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение. Ще бъде отчетено и изпълнението на Националния план по енергийна
ефективност за периода 2014-2020 г. Министерският съвет ще утвърди и спогодбата между правителствата на България и
Молдова за регулиране на трудовата миграция. Очаква се и министрите да вземат решение за закриване на Дома за
медико-социални грижи за деца във Враца.
Kaпитал
√ Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Открита процедура
Млади предприемачи кандидатстват за общо 67.2 млн. лв. до есента
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Млади предприемачи могат да получат до 200 хил. лв. субсидия, за да развият свой бизнес и да пуснат продукт или услуга
на пазара. За целта са осигурени 67.2 млн. лв. по процедурата "Насърчаване на предприемачеството" на оперативна
програма "Иновации и конкурентоспособност". Предложения се приемат до есента, като са фиксирани два крайни срока
според дейността. Приоритет ще имат проектите на жени, които ще получават по 3 бонус точки при оценката.
Новини
Големи предприятие ще получат още 26.8 млн. лв. за енергийна ефективност
Бюджетът на процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" по оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" беше увеличен с 26.8 млн. лв. с решение на комитета за наблюдение в средата на
май. С допълнителните средства ще се финансират проектните предложения, получили 82 и 83 точки при класирането.
Първоначално по процедурата бяха одобрени 52 проекта, които да си поделят 96.5 млн. лв. Общо 161 големи компании
кандидатстваха за субсидии.
Четири екипа искат да управляват държавния Фонд за рискови инвестиции
Четири кандидата заявиха интерес да управляват фонд за рискови инвестиции, финансиран с 47 млн. лв. публичен ресурс
през държавния Фонд на фондовете. Сред тях са известни в инвестиционните среди имена като "Блек пийк венчърс", но
има и по-слабо познати сдружения. Изискване към всички е да осигурят 30% допълнителен ресурс (20 млн. лв.) за фонда
и за компаниите, в които ще се инвестира.
Подадени са седем оферти за мениджъри за трите фонда за стартъпи
Държавните стартъп фондове са на последния етап преди избирането на мениджъри. На 31 май 2018 г. комисията за
подбор на държавния Фонд на фондовете е отворила окончателните оферти на шестимата кандидати за общо три нови
фонда. Подадени са седем окончателни оферти, като един от кандидатите се е отказал да подава оферта за фонд, за който
е бил одобрен на първия етап. Общата сума на трите стартъп фонда е 100.3 млн. лв., а финансирането идва от оперативна
програма "Иновации и конкурентоспособност".
"Програма за морско дело и рибарство"
Диверсификация и нови форми на доход
Цел - финансиране на дейности, допринасящи за допълване доходите на рибарите чрез въвеждане на допълнителни
занимания, различни от съществуващите, свързани с рибарството.
Бюджет - 3 519 919.89 лв.
Допустими кандидати – еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, развиващи дейност в сектор "Рибарство", които:
- притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите;
- притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените
от закона случаи;
- са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури, който е част от Регистъра на риболовните кораби на съюза;
- притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Финансови условия:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 3000 лева, максимален - 146 687 лева.
- Съфинансирането е до 50% за малки и средни предприятия и до 30% за големи и средни фирми.
Допустими дейности: допълващи дейности, свързани с рибарството:
- инвестиции на борда на корабите;
- риболовен туризъм с въдица;
- ресторанти;
- екологични услуги;
- образователни дейности в областта на рибарството.
Краен срок - 16 август 2018 г., 17:00 ч.
"Продуктивни инвестиции в аквакултурите"
Бюджет - 1 млн. лева.
Изисквания към кандидатите - да са регистрирани като производители по Закона за рибарството и аквакултурите.
Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 3000 лева, максимален - 48 895 лева;
- Максимален процент на съфинансиране - 50% за малки и средни предприятия и до 30% за големи фирми с персонал до
750 души.
Допустими дейности:
- модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за
работещите в сектора;
- подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните, включително закупуване на оборудване за
предпазване на стопанствата от диви хищници;
- инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната
среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
- инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
- инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението
и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и
други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на
мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
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- инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за
аквакултури към възобновяеми източници на енергия (капацитета на инсталацията да не надвишава енергийните нужди
на аквакултурното стопанство);
Краен срок - 16 август 2018 г., 17:00 часа
"Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"
Бюджет - 11 119 499.82 лв.
Финансови условия:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 20 хил. лв., максимален - 1 млн. лв.;
- Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни
разходи;
- Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП - 50%.
Допустими кандидати - еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като производители по Закона за рибарството и аквакултурите и по Закона за храните;
- да имат издадено разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс
от риба и други водни организми.
Допустими дейности - за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези
инвестиции са свързани с дейности, които:
- допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда,
включително третирането на отпадъци;
- подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
- са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от
преработването;
- са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;
- водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и
организационни системи
Продължителност на проектите - 18 месеца за тези, които включват строително-монтажни дейности, и до 12 месеца за
останалите.
Краен срок - 30 август 2018 г., 17:00 ч.
ЗЕМЕДЕЛИЕ
Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители"
Цели:
- насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;
- подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските
стандарти и на пазарните изисквания;
- подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
Бюджет - 7 563 679.22 евро.
Допустими кандидати: Безвъзмездна финансовата помощ се предоставя с оглед учредяването на групи и организации на
производители, чийто членове произвеждат продукти в един от следните земеделски сектори:
- зърнено-житни култури;
- медицински и етеричномаслени култури;
- зърнено-бобови култури;
- технически култури с изключение на тютюн;
- картофи;
- мляко;
- месо с изключение на риба и аквакултури;
- мед;
- винено грозде;
- яйца;
- плодове;
- зеленчуци.
Финансови условия:
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на година за всяка група или организация на производители 100 хил. евро;
- Безвъзмездната финансова помощ се изплаща въз основа на представен бизнес план по образец под формата на
фиксирана помощ на годишни вноски за не повече от пет години от датата, на която групата или организацията на
производители е призната.
Размер на финансовата помощ: определя се като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция
от групата или организацията на производители:
- за първата година след признаване - 10%;
- за втората година след признаване - 9.5%;
- за третата година след признаване - 9%;
- за четвъртата година след признаване - 8.5%;
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- за петата година след признаване - 8%.
Групи или организации на производители, признати през 2018 г., могат да заявят финансово подпомагане за същата
година, изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи
включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване.
Процедура - Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)
Краен срок - 20.08.2018 г.
Glasove.com
√ 5 млрд.лв. за заплати на раздутата българска администрация
Както се случва от години насам, администрацията расте - и като брой структури, и като щатни бройки, и като
заплати, пише "Фрогнюз". Според публикацията в сайта бюрокрацията у нас към 31 декември 2017-а е 139 665 щатни
бройки (132 648 за 2016-а). Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с
постановление на Министерския съвет и 38 - със закон. От тях 35 са създадени към правителството, 28 са създадени
като консултативен орган към министър, пет - към председател на държавна агенция, и две - към изпълнителен
директор на изпълнителна агенция. Прави впечатление също така, че незаетите щатни бройки в администрацията
са 10 760, като текучеството спрямо 2016-а е подскочило два пъти! За заплати са изхарчени над 5 млрд. лева.
Издръжката също е солидно перо - разходите са се увеличили с 400 млн. лв. в сравнение с година по-рано.
От 580 административни структури през 2017 г. (559 през 2016-а), които прилагат Закона за администрацията, две са без
годишни отчети, четири - с отчети с грешки, десет - с частични отчети, една не е дала никаква информация. Трета поредна
година отчет не представят осем ведомства, втора поредна година - три структури.
Тези 580 администрации обаче не са всички на брой у нас. Поради спецификата на своята дейност в Интегрираната
информационна система на държавната администрация (ИИСДА) не са въвели данни за 2017 г. "Авиоотряд 28",
Държавната агенция "Национална сигурност", Държавната агенция "Разузнаване", Държавната агенция "Технически
операции", Служба "Военна полиция", Служба "Военна информация", Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства, Централната избирателна комисия, Икономически и социален съвет, Националният
военноисторически музей, Почивната база "Орлица", Почивната база "Слънчев бряг" и редакцията на списание "Гора".
Интересно какво е специфично тайното и свръхсекретно в щата и заплатите на правителствения авиотряд, на почивните
бази на Министерския съвет, на Централната избирателна комисия, на Икономически и социален съвет, на
Военноисторическия музей, че дори и на една редакция на списание?, изброява Банкеръ.
Освен изброените в споменатите 580 структури не влизат и някои комисии, звената на съдебната система, в отчетите на
МВР и МНО не са включени наетите лица, липсва Държавния фонд "Земеделие" и т.н.
С всички уговорки бюрокрацията у нас към 31 декември 2017-а е 139 665 щатни бройки (132 648 за 2016-а). Освен това
съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановление на Министерския съвет и 38 - със
закон. От тях 35 са създадени към правителството, 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет - към
председател на държавна агенция, и две - към изпълнителен директор на изпълнителна агенция. Прави впечатление също
така, че незаетите щатни бройки в администрацията са 10 760, като текучеството спрямо 2016-а е подскочило два пъти!
За заплати пък са изхарчени над 5 млрд. лева. Естествено, издръжката също е солидно перо - разходите са се увеличили с
400 млн. лв. в сравнение с година по-рано.
Данните са взети от Националния статистически институт по справки, подавани към него. Те може да са верни, а може и
да са неверни, след като за не подаден години наред отчет към ИИСДА не се носи никаква отговорност. В същото време
някои наивници смятат, че най-точната и вярна картина за броя на структурите, на чиновниците, за равнището на заплатите
може да се получи чрез НОИ и Здравната каса. Явно този прост и надежден способ не изнася на властта и тя гледа да отбие
номера със статистически справки вместо с финансови документи.
Оказва се, че и конкурсното начало, толкова широко рекламирано, се прилага сравнително ограничено - само 33.5% от
служителите са назначени по този начин.
Още един любопитен факт - щатните бройки, заети от жени в държавната администрация, са 67 500. А на ръководните
длъжности жените са точно две-трети - 66% от всички. Излиза, че живеем в матриархат и нежният пол управлява България,
макар премиерът да се слави като първи мъжага. С тези данни Истанбулската конвенция, предизвикала толкова спорове,
е приложена дори с излишък у нас.
Иначе 57% от чиновниците са висшисти. Лидират стопанските науки - 33%, техническите - 15.8%, правото -11%, педагогиката
- 7.1%, сигурност и отбрана - 6.5% и социалните науки - 5.7 процента. С друга специалност са 21 процента.
Най-голямо текучество през 2017-а е имало в изпълнителните агенции, като почти всеки пети е бил освободен. През тях
преминават и се разпределят европейските средства и смяната на правителствата подсказва за какво иде реч.
Смущават и оценките за дейността на администрацията, които тя си е поставила:
- "Изключително изпълнение" - 7559 оценки, или 11.2% от всички поставени;
- "Изпълнението надвишава изискванията" - 35 639 оценки, или 52.7% от всички поставени;
- "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - 23 585 оценки, или 34.8% от всички поставени;
- "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - 827 оценки, или 1.2% от всички поставени;
- "Неприемливо изпълнение" - 76 оценки, или 0.1%.
Покрай "изключителното изпълнение" и "надвишените изисквания" през 2017-а са подадени 129 891 жалби по повод лошо
администриране! Исканията до съда за завеждане на дела заради действия или бездействия на администрацията са 3045.
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Драматични размери достига у нас диференциацията в заплащането за една и съща работа на една и съща длъжност в
едно и също звено. Например началник отдел може да взима 800 лв. основна заплата, може да прибира и 3200 лв., на
старши специалистът може да му дават жалките 480 лв., а може и почти 1700 лева. Тези методики за определяне на
заплащането, които са нормативно постановени, облагодетелстват единствено методиката "наш човек" и отдавна се
нуждаят от коренна промяна.
Поразително е, че от 115 743 бр. компютри и лаптопи във ведомствата на 23 221 не е инсталиран антивирусен софтуер.
Независимо от изразходваните няколко милиарда за електронно правителство 13.79% от администрациите нямат система
за документооборот, 15.69% нямат система за правно-информационни услуги, 31.03% не са въвели система за управление
на човешките ресурси, 3.97% нямат система за труд и работна заплата, 3.62% нямат... счетоводна система, 43.45% не
разполагат със система за управление на база данни, а 55.86% нямат системи за управление на документи, потоци и
съдържание през WEB.
Затова пък 132 000 души, вкл. и чистачките, общо ползват 355 327 активни телефонни номера, от които 150 247
фиксирани,193 521 мобилни и 11 559 комбинирани. С други думи, на всеки средностатистически чиновник се падат 3
телефонни номера от различен тип, а на по-високопоставените - до четири-пет. Единственото обяснение в случая е
корупция и ползване за лични и семейни нужди.
Могъщата българска бюрокрацията ползва 2648 сгради. Повечето ведомства и структури са разположени в няколко например Агенцията за устойчиво енергийно развитие ползва шест. Разбира се, че е възможно да се преструктурира
месторазположението на различните звена - особено в столицата, така че те да се съберат под общ покрив. Това със
сигурност ще е много по-удобно за гражданите и фирмите, ползващи услугите им, само че защо да се прави, след като в
нашата държава гражданите работят за чиновниците, а не обратното. Срамно е също така, че днес, в страна от Европейския
съюз, чиновническата армия расте, а електронното управление е потънало в забвение.
Една съпоставка с времената на социализма показва, че тогава щатът на администрацията е бил с 22 хил. бройки по-малък,
въпреки че се управляваше цялото национално стопанство и населението бе с 2 млн. повече. Сега разходите за
бюрократите са много по-големи, но ползите са непропорционални ниски спрямо създадените административни
възможности и капацитет.
√ Томислав Дончев: Трусове в коалицията няма, по-скоро вибрации
Вицепремиерът Томислав Дончев увери, че управляващата коалиция е стабилна и посочи, че няма трусове и
предпоставки за предсрочни избори. По думите му има леки вибрации, като от движещо се превозно средство. „Няма
как в коалицията всички да сме на един акъл и дори е подозрително всички да мислят едно и също, това значи, че са се
наговорили. Дори при конфликт и размяна на реплики това е по-честният формат”, посочи Дончев пред БТВ.
По повод акциза върху бездимните цигари, станал повод за размяна на реплики между управляващите, той посочи, че
трябва баланс. „Акцизът е специален тип вземане, базирано на това, че стоката е вредна или луксозна. Ако бездимните
цигари са по-малко вредни, то не бива да имат същия акциз като тютюна за пушене. Има държави, в които бездимните
цигари са 30 на сто от пазара. Има прогнози, че могат да минат и 50 на сто”, посочи той.
Рано е да се даде оценка за председателството, заяви още вицепремиерът и добави, че някои от по-дългите процеси, които
са стартирали ще дадат оценката. „Например европейската перспектива за Западните Балкани, многогодишната
финансова рамка, кохезионната политика - ще се види в следващите месеци”, заяви той.
„Председателството не е само на правителството, а на България. Институциите, от които е имало нужда винаги са били
канени. Не се сещам в кои формати е трябвало да присъства президентът”, посочи Дончев по повод критиката на левицата,
че държавният глава е бил изолиран от събитията.
По повод трагичния инцидент на строежа на новото Народно събрание и фирмата, свързана със зам.-министъра Султанка
Петрова той посочи, че случаят трябва да се провери от прокуратурата. „Доколкото знам тя се занимава и с инцидента, и с
въпросния договор и разбирам, че от формална гледна точка конфликт на интереси няма”, каза той.
По повод китайските инвестиции той посочи, че е против едномерния ентусиазъм. „Имаме 16+1 формат, той има и
политическа част и инфраструктурна част и всичко е свързано с по-интензивна търговия и диалог между Азия и Европа.
Китай е огромна икономика с огромни възможности и огромен финансов ресурс. Опитваме се да не го правим само на
база кредити. Кредит или участие на китайска компания като подизпълнител не е инвестиция. Инвестиция е когато
инвеститорът поеме част от риска”, коментира Дончев с уточнението, че от китайската страна имат готовност да работят
така.
Логиката е когато има инвеститор, без значение по кой режим минава, той поема част от риска, добави Дончев и допълни,
че е възможно строителството на Белене на база реакторите, които притежаваме и е говорено за тунел под Шипка.
Реформата в администрацията върви, но някои усилия не се виждат веднага. Сега се работи по свързаността между
администрациите и по думите му има амбицията до края на годината администрациите от всякакъв тип да комуникират
електронно. Той уточни, че има 7 проблемни общини от общо 250.
По повод отпадането на удостоверителни документи Дончев заяви, че там има тежка съпротива.
Предвижда се когато главен секретар или дори министър не изпълнява вълните на модернизацията да има правото да
бъде наказван и дори уволнен.
По повод сблъсъка в Ботевград между роми и полицаи и пост на съпругата му Светлана в социалните мрежи, той
коментира, че полицай не може да се бие и това е директна провокация към държавата. „Те вървят по тънък лед - да си
свършат работата, да опазят себе си и колегите си и да не упражнят полицейско насилие.”
√ Българските превозвачи вече ще пътуват в Русия без специално разрешение
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Руският министър-председател Дмитрий Медведев е подписал указ, с който е одобрен проекта на споразумение за
внасяне на промени в междуправителственото споразумение с България за международния автомобилен транспорт,
съобщи БГНЕС, като цитира ТАСС.
„За целите на либерализирането на транзитното преминаване по територията на двете страни с подписания указ на
руското правителство е одобрен проект за споразумение за внасяне на промени в договора от 1995, които предвиждат
осъществяването на транзитни превози без разрешение“, се посочва в съобщението. Към момента превозите на товари
между нашите две страни или транзитът се осъществяваше при наличието на специално разрешение.
Подписаното споразумение ще позволи руските превозвачи да разширят географията на своите автомобилни превози през
България в посока други европейски държави.
√ Газът и токът ще поскъпнат още през октомври
При внимателно разглеждане на това как се изменят цените на крайните снабдители и разпределителните
дружества се вижда, че изменението в цените на енергията е минимално – в рамките на 0,42% - 0,98% за трите
дружества. Същественото увеличение на крайните цени за бита се дължи на увеличението на цените на услугите
пренос и достъп, което от своя страна се дължи на това, че КЕВР толерира своеволното увеличаване на
технологичните разходи от страна на ЕРД, а така също и увеличаването на студения резерв до 750 МВт. без да се
извадят от него отдавна компрометиралите се централи на Ковачки.
С решението си да ограничи повишението на цената на природния газ вместо с исканите от „Булгаргаз” 18% само с 10,8%,
КЕВР е напът да си нанесе удар, който ще усети със закъснение, но болезнено.
Това ограничаване на повишаването на цената е аргументирано с отрицателна корекция в размер на 13 млн. лева (или
7,2% в цената), представляваща уж надвзета сума за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа за 2017
година. Според изпълнителния директор на Булгаргаз обаче такава сума не съществува.
Това означава, че за да се запази това ограничение от 7,2% и през четвъртото тримесечие, ще трябва КЕВР да измисли още
13 млн. лева, но това няма как да стане, защото такива пари няма да могат да се намерят вече дори и на хартия, имайки
предвид, че през зимата потреблението на природен газ се увеличава. В такъв случай за да се запази цената на природния
газ на нивото от трето тримесечие на 2018 г., е необходимо цените на дериватите на суров нефт-мазут с 1% съдържание
на сяра и на газьол с 0,1% на сяра да паднат толкова, че да позволят намаление на цената на прордния газ с 26,17 лв./1000
нм3.
Ако цената на нефта и дериватите му се запази на ниво от трето тримесечие предстои повишаване на цената на природния
газ най-малко с 8%, но тъй като трендът на повишаване на цената на суровия нефт ще продължи през трето и четвърто
тримесечие трябва да се очаква скок в цената на природния газ през четвърто тримесечие с повече от 20%, като
тенденцията ще се запази и през първото тримесечие на 2019 г.
Цената на природния газ влияе пряко върху цената на топлинната енергия, затова през четвъртото тримесечие тя ще расте
най-малко с нови 15 до 20% спрямо цената през трето тримесечие, която пък е със 7% повече спрямо досегашната цена
на топлинната енергия.
Излиза, че повишението на цената на природния газ за четвърто тримесечие спрямо сегашнато й ниво, ще бъде с около
32%, а повишението на цената на топлинната енергия спрямо сегашното й ниво ще бъде с 23 до 28%. Такова повишение
няма как да не предизвика болезнената реакция на гражданите и ще рефлектира директно върху КЕВР.
Повишението на цената на природния газ с 10,8%, освен в цената на топлинната енергия, резултира и в увеличение на
цената на „задължение към обществото“ с около 2% заради повишавне на цената на електрическата енергия, произведена
по високоефективен комбиниран способ, в резултат на което средните крайни цени на електрическата енергия и мрежови
услуги за бита се установят на нива, по-високи от досегашните с 1,75% (0,1549533 лв./кВтч) за ЧЕЗ, 1,82%
(0,15406667лв./кВтч) за ЕВН и 1,80% (0,1606033лв./кВтч) за ЕНЕРГО ПРО спрямо досегашните.
На пръв поглед това увеличение на цените е незначително, но ако се погледне по-внимателно доклада, изготвен от КЕВР
за изменение на цените в сектор електроенергетика, се вижда, че за да се постигнат тези крайни цени за бита и ниската
цена на „задължение към обществото” се използват изцяло несигурни и неработещи трикове и похвати:
Предлага се и се разчита основно на повишаване на приходите във „Фонд сигурност на енергийната система” (ФСЕС) с
близо една трета или от 477 млн. лв. през 2017-2018 г на 660 млн. лв. през 2018-2019 г. Разчита се на увеличаване на
приходите в този фонд, защото събраните в него средства се разходват основно за намаляване на цената за задължения
към обществото (близо 370 млн. лв.), компенсация за намаляване в цена „задължение към обществото” на тежестта на
разходите за енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия за енергийно интензивни предприятия (близо 160 мил.лв.). Близо 135 млн. лв. би трябвало да се
използват за компенсации към НЕК за платени суми към ВЕИ от 2012 -2013 г. и за платени суми към ФСЕС. Всичко би било
чудесно ако парите в този фонд можеха да се съберат и да се използват по описаното по-горе предназначение. Вече три
години обаче в докладите на КЕВР в таблицата за разходване на средствата стоят неизменно тези 135 млн. лв., което
означава само едно: ВЪВ ФОНДА СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НЕ СЕ СЪБИРАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА! И
ТАКА Е ВСЯКА ГОДИНА, ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА ФОНДЪТ! Възниква въпросът: след като във фонда не могат да се съберат
477 млн. лв., откъде идва оптимизмът на КЕВР, че през 2019 г. в него ще се съберат 660 млн. лв. и то при фантасмагоричното
предположение, че приходите от търговия с емисионни квоти ще се увеличат двукратно от 228 млн. лв. на 410 млн. лв.?
На всичкото отгоре не се посочват нито прогнозни количества квоти, които ще се продадат, нито на каква цена, очевидно
за да не могат да се правят сравнения с предхождащи години. Налага се изводът, че във фонда отново няма да се съберат
необходимите приходи, но дефицитът вече ще рефлектира директно върху цената на „задължения към обществото” и
компенсациите, които получават нергоинтензивните предприятия и работодателите отново, както през 2015-а, ще поискат
оставката на Иван Иванов.
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Нищо, че сега пишат възторжени писма до Цвета Караянчева в негова защита.
Четвърта година КЕВР не предприема нищо, за да компенсира разходите за предходни ценови периоди, които следва да
се покрият от цената за задължения към обществото, в размер на 1 510 767 000 лв. Тези разходи са за:
1. Електрическа енергия по дългосрочни договори за периода 01.07.2014 г.
– 31.07.2015 г. в размер на 502,641 млн. лв.;
2. Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници за
периода 01.07.2014 г. – 31.07.2015 г., в размер на 245,082 млн. лв.;
3. Емисии парникови газове за периода 01.07.2014 г. – 31.07.2015 г. в
размер на 102,835 млн. лв.;
4. Дейността „обществена доставка“ за периода 01.07.2014 г. – 31.07.2015 г. в размер на 25,211 млн. лв.;
5. Компенсация на неизкупената разполагаемост по дългосрочни договори за ценовия период 01.08.2013 г. – 30.06.2014 г.
в размер на 87,172 млн. лв.;
6. Компенсация на разходите, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ за ценовия
период 2013 г. – 2014 г. до стартиране на балансиращия пазар, в размер на 243,156 млн. лв.;
7. Невъзстановени разходи от Методика за компенсиране на разходите по чл. 35 от Закона за енергетиката и за
разпределение на тези разходи между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, свързани със
задължително изкупуване на електрическа енергия (Методика), произведена от възобновяеми източници, в размер на 79
530 хил. лв.;
8. Невъзстановени разходи на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД от Методиката, по
Вътрешно арбитражно дело (ВАД) № 360/2014 г., в размер на 19,187 млн. лв.;
9. Невъзстановени разходи от Фонда за въглеродни емисии за ценовия период 2013 г.– 2014 г. в размер на 205,953 млн.
лв.;
Така заедно със задълженията, несъбрани от ФСИЕС в размер на 135 млн. лв., общите задължения към НЕК от ФСИЕС и
„задължения към обществото” нарастват до 1,650 млн. лв. и всички приказки за това как НЕК „излиза” на печалба отиват
„на кино”. Точно обратното - декапитализацията на НЕК продължава.
При внимателно разглеждане на това как се изменят цените на крайните снабдители и разпределителните дружества се
вижда, че изменението в цените на енергията е минимално – в рамките на 0,42% - 0,98% за трите дружества. Същественото
увеличение на крайните цени за бита се дължи на увеличението на цените на услугите пренос и достъп, което от своя
страна се дължи на това, че КЕВР толерира своеволното увеличаване на технологичните разходи от страна на ЕРД, а така
също и увеличаването на студения резерв до 750 МВт. без да се извадят от него отдавна компрометиралите се централи
на Ковачки.
КЕВР продължава да поддържа кръстосаното субсидиране при цените на регулания пазар, като малките бизнес и
промишлени потребители субсидират цените на битовите потребители с 12%.
От всичко казано дотук следва, че за следващия ценови период, а много вероятно още от октомври, предстои сериозен
скок в цените на природния газ, топлинната и електрическата енергия, както за битовите потребители, така и за бита.
БНР
√ Драстичен спад на стойността на проблемните обществени поръчки, отчете АДФИ
Проблеми при обществени поръчки за близо 2,5 млн. лева са установени от Агенцията за държавна финансова инспекция
(АДФИ) през второто тримесечие на годината, съобщиха от ведомството.
Това е значително по-ниска стойност спрямо първите три месеца, когато проблемните обществени поръчки бяха за повече
от 14,5 млн. лева.
В. Банкерь
√ Ройтерс: България получава дата за влизане в "чакалнята на еврозоната"
България е поела ангажимент да подсили своя банков сектор преди предстоящото заседание на Еврогрупата, на което
може да бъде хвърлена светлина около напредъка на страната по присъединяването й към еврозоната, съобщава
"Ройтерс", позовавайки се на свои източници.
България изпълнява номиналните критерии, за да въведе европейската валута, тъй като левът е обвързан с еврото чрез
Валутен борд, инфлацията е ниска, а състоянието на публичните финанси е здравословно.
Но това е най-бедната страна в ЕС, а корупцията и проблемите с някои банки хвърлиха сянка върху перспективите за
присъединяване към еврото, отбелязва агенцията.
Държавите от еврозоната и европейските власти настояха София да провери своите кредитори и до се присъедини към
Европейския банков съюз преди да се включи към валутния механизъм ERM II - двугодишната чакалня на еврозоната.
След първоначалните спорове българите са предложили някои ангажименти в писмо до институциите на еврозоната.
Подробности засега не се разкриват, но официални лица от ЕС, пожелали анонимност, казват, че писмото е позитивен ход.
Един от източниците твърди, че писмото включва ангажименти за българския банков сектор.
"Получихме от българските власти писмо с предварителните ангажименти с оглед твърдото намерение на страната да се
присъедини към ERM II и Банковия съюз", заяви във вторник говорител на ръководителя на Еврогрупата Марио Сентено.
Еврогрупата обединява финансовите министри на 19-те държави от еврозоната, които също така членуват в банковия съюз,
създаден с цел да гарантира финансовата стабилност на еврозоната.
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Държавите, които искат да се присъединят към еврото, не са законово задължени да бъдат членове на банковия съюз, но
европейските власти настояха за ангажименти от страна на България, които впоследствие да служат за пример за
останалите бъдещи кандидати.
Държавите членки на банковия съюз дават на финансовите институции от ЕС правото да осъществяват надзора над техните
топ банки и да се разправят с кредиторите в затруднения.
Писмото на България е изпратено непосредствено преди срещата на финансовите министри от еврозоната, която ще
проведе в четвъртък, в Брюксел. Тогава ще се дискутират следващите стъпки на България към присъединяването към
еврозоната.
Официални лица от ЕС казват, че изходът от дискусията е широко отворен, но източник на "Ройтерс" твърди, че в четвъртък
България може да получи дата за присъединяване към ERM II.
Оценяването на страната обаче може да отнеме повече от година. Едва след това България може да се присъедини към
чакалнята на еврозоната.
В. Монитор
√ Измамник се представя за служител на финансовия регулатор
Атакува клиенти на останал без лиценз инвестиционен посредник
Измамник се обръща към клиенти на инвестиционен посредник с отнет лиценз и им предлага да им върне парите. За тази
измама предупреди Комисията за финансов надзор (КФН).
В комисията се получени много сигнали, че преди отнемането на лиценза, а също така и след решението на КФН, на
клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с "Прогресива Трейдинг" или с "ББГ Симекс-България", се е
обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е член на Комисията за
финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството.
КФН официално заявява, че няма служител с такова име и не е упълномощавала никого да урежда отношенията между
инвестиционния посредник и клиентите му, пише в съобщението.
Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник дружеството не е имало право да държи клиентски активи
(включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за
транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на
клиентите се съхраняват не от инвестиционния посредник, а от друга финансова институция.
Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които "Прогресива Трейдинг" ООД или
"ББГ Симекс-България" ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенцията по
вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по
партидата на дружеството в търговския регистър, пише още в съобщението.
√ 20 нови инвеститори с интерес към индустриалните зони
Повече от 20 нови инвестиционни заявления са подадени към „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, обяви
изпълнителният директор на дружеството Антоанета Барес. Основно те са за Икономическа зона София-Божурище, а от
началото на тази година се наблюдава интерес и към Видин и Русе, обяви тя, цитирана от Радио Фокус. Компанията вече
започна работа и по десетия проект в портфолиото си - Индустриална зона Кърджали, с обща площ близо 95 декара, каза
още Антоанета Барес.
От февруари НКИЗ си сътрудничи и с Община Стара Загора. Местната власт там предлага за индустриални цели атрактивен
терен от 115 декара, разположен до магистралата.
Барес коментира, че важен фактор при избора на инвестиционна среда, освен местоположението и инфраструктурата, е
наличието на работна ръка. В тази връзка, каза тя, НКИЗ работи активно с университетите. След подписаните вече близо
десет меморандума за сътрудничество с висши учебни заведения, предстои разширяване на сътрудничеството с морските
университети и с този във Велико Търново, а в близко бъдеще и с професионалните гимназии.
„Предстоят много нови неща, работи се изключително интензивно по работата с общинските администрации, с които
подписваме меморандуми и те предоставят информация за индустриални терени на своя територия“, заяви Барес. Тя
добави, че е отправена покана към световния автомобилен производител „Хюндай“ да реализира проект в България –
предложеният за това терен е на летището в Равнец, близо до Бургас.

√ Националното следствие подхвана финансовите престъпления
Националната следствена служба /НСлС/ отчете четирикратно увеличение на възложените досъдебни производства в
сравнение с минали години в представянето на доклада за работата си през първото шестмесечие на 2018 г. Най-много са
разследванията в областта на финансовите престъпления.
Директорът на службата Борислав Сарафов подчерта, че възлагането на повече дела на националното следствие се е
случило без законови промени, при съществуващата правна рамка и с подкрепата на главния прокурор Сотир Цацаров.
„При инвентаризацията през януари установихме не много добро състояние на натовареността, имаме сериозен
капацитет, който не се използваше пълноценно. Първото, което направихме, беше да създадем нови, по-специализирани
отдели за разследване– първи отдел – „Специализиран“; втори отдел – „Криминален“; трети отдел – „Стопански“ и
четвърти – „Финансови разследвания“. След това се оказа, че делата, които са налични към 1 януари 2018 г., са 120. С едва
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120 дела при 70 и няколко следователи, считам, че натоварването на НСлС не беше адекватно към онзи момент“,
коментира Борислав Сарафов.
Директорът на НСлС разкри, че за половин година има и 2,5 пъти повече изготвени експертизи в сравнение с предишни
години, повече приключени производства и връчени призовки, както и значително по-малко върнати за доразследване
дела. „Тези цифри говорят за един повишен обем и увеличена ефективност, които са показател за добрата ни работа“,
подчерта Борислав Сарафов.
Заместник-директорът на НСлС Юлиана Кацарова-Чорбаджиева отчете, че за последните шест месеца е усъвършенстван
контролът на достъпа до сградите на службата и пропускателния режим вече се осъществява от служители на ГД „Охрана
на съдебната власт“. „До момента от тази сграда не са извършвани бягства“, подчерта тя. През последните шест месеца са
били възстановени позагубените връзки с териториалните структури, набелязани са редица обучителни мероприятия, а
целият професионален капацитет на НСлС е на разположение на колегите от следствените отдели към окръжните
прокуратури, увери зам.-директорът на службата.
News.bg
√ ГЕРБ спасява коалицията с радикални промени в Закона за горивата
Радикални промени в Закона за горивата предлага герберът Мартин Тимчев. Те са консенсусни и ще бъдат подкрепени в
зала. Законът, предложен от Ревизоро разбуни духовете и за малко да скара коалицията на патриотите.
Първо срещу проекта излязоха земеделците, които видяха удар срещу себе си в текстовете. Заплашиха с протест и
потърсиха съдействие от премиера Бойко Борисов. Емил Димитров промени текстовете, които ги притесняваха.
Тъкмо те бяха укротени и срещу проекта скочиха малките бензиностанции. В тяхна подкрепа застана вицепремиерът
Валери Симеонов, който видя лобизъм в закона в полза на големите играчи на пазара.
Най-накрая Мартин Тимчев е предложил текстове, които да удовлетворят всички. Депутатът от ГЕРБ драстично е орязал
изискването за капитал от 3 милиона лева на един милион. Намалени са и изискваната за търговците на LPG. Падат и
изискванията за образователен ценз.
Manager.bg
√ Лидерите от НАТО се срещат под сянката на задълбочаващ се трансатлантически разрив
Лидерите на 29-те страни от НАТО се срещат тази седмица в Брюксел, за да одобрят редица инициативи за възпиране на
Русия, борба с тероризма и подготвяне на алианса за бъдещите предизвикателства.
На срещата в сряда и четвъртък (11-12 юли) лидерите от НАТО ще вземат важни решения с цел да покажат единство и
подготвеност пред лицето на руската агресия, но върху форума им хвърля сянка един човек: президентът на САЩ Доналд
Тръмп, пише ДПА.
Тръмп пътува за срещата на върха с основното послание, че другите съюзници от НАТО - и в частност Германия - трябва да
увеличат разходите си за отбрана, защото в противен случай САЩ могат да преразгледат обещанията си за отбраната на
Европа, върху които е изграден световният ред след 1945 г.
Освен това форумът е първата спирка на Тръмп от европейска обиколка, чиято кулминация е среща на 16 юли с руския
президент Владимир Путин - именно лидера, чиито действия будят силна тревога в НАТО през последните години.
√ Великобритания ще удвои финансирането за Западните Балкани
Великобритания почти ще удвои финансирането си за страните от Западните Балкани до 80 милиона лири стерлинги (106,6
милиона долара) и броя на своите служители в областта на сигурността в региона, в опит да се справи с местната
организирана престъпност, предаде Ройтерс.
На фона на предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз догодина, британското правителство заяви,
че тези мерки, които включват също подобряване на киберспособностите на западнобалканските държави и разширяване
на присъствието на панбалканските Стратегически резервни сили, показват, че страната остава ангажирана със
стабилността на региона.
"Историята показва, че един стабилен и сигурен Западнобалкански регион означава една по-стабилна и сигурна Европа",
каза британският премиер Тереза Мей в изявление, публикувано преди предстоящата днес в Лондон среща на високо
равнище с участието на ръководителите на страните от Западните Балкани и някои европейски лидери.
Сред участниците в срещата ще бъде и българският министър-председател Бойко Борисов.
Западните Балкани включват Албания, Босна, Косово, Македония, Сърбия и Черна гора - всички те имащи амбиции да се
присъединят към Европейския съюз, припомня Ройтерс.
Великобритания почти ще увеличи почти два пъти финансирането си за региона през 2020/2021 г. спрямо 2018/2019 г. до
80 милиона лири стерлинги от 41 милиона. Като удвои служителите си в областта на сигурността на Западните Балкани,
Великобритания се надява да намали свързаната с наркотиците престъпност на своя територия и да засили отговора на
региона на тежката и организираната престъпност, както и на насилствения екстремизъм.
Организирани престъпни групи от западнобалкански държави като Албания имат значително присъствие във
Великобритания, отбелязва Ройтерс. Наскоро бе пресметнато, че една престъпна мрежа е внасяла във Великобритания
средно по повече от 8000 килограма кокаин годишно на улична цена от 800 милиона лири стерлинги.
Сред другите планирани мерки е съвместното създаване от Великобритания заедно с Австрия и Норвегия на Балкански
център за наблюдение на организираната престъпност.
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Британското правителство ще отдели 1 милион лири стерлинги за обучение и съвети по въпросите на киберсигурността на
Западните Балкани.
Аналогична сума ще бъде заделена, за да бъде помогнато на региона да се справи с тежки въпроси от своето наследство,
включително за подкрепа на организации, работещи за откриване и разпознаване на 12-те хиляди жертви на конфликтите
през 90-те години на миналия век, които все още са в неизвестност.
КРОСС
√ Парламентът ще разгледа промени в правилника си за работа
Парламентът ще разгледа промени в правилника си за работа, свързани с доклада на Министерския съвет за решенията,
взети по време на българското председателство на ЕС и приоритетите на австрийското председателство.
Предложено ще бъде и първо гласуване на допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, както и на второ четене
промени в т.нар. Закон за горивата, внесен от парламентарната група на "Обединени патриоти".
√ Джан Хайджоу: АЕЦ „Белене” е само една от възможностите за сътрудничество между България и Китай
Проектът за АЕЦ „Белене” трябва да се реализира на пазарен принцип. Китайската страна има отворено и положително
отношение. По този проект може да има двустранно и тристранно сътрудничество, може и многостранно. Това каза в
предаването „Тази сутрин” на bTV негово превъзходителство посланикът на Китай в България Джан Хайджоу.
Трябва да се обърне внимание на междуправителственото споразумение за мирното използването на атомната енергия.
С общи усилия България и Китай постигнаха консенсус за подписването на това споразумение, каза посланикът.
По думите му, АЕЦ „Белене” е само един от възможните проекти в тази област. С подписването на това споразумение двете
страни изразиха положителното отношение по сътрудничеството в тази област, допълни той.
Един от най-важните резултати, постигнати от ръководителите на двете страни, е изграждането на един глобален
партньорски център в София. Основната цел е подпомагане на предприятията за инвестиции, каза още Джан Хайджоу.
Той допълни, че много се радва, че в България се следи посещението на Ли Къциян и срещата 16+1 Китай и Източна Европа.
„Това беше първото посещение от новия мандат на Ли Къцян, а България беше първата спирка на посещението в Европа.
Също така, това посещение беше първо посещение от 18 години насам на китайския премиер. Ръководителите на двете
държави имаха интензивни срещи и мероприятия, имаха пленарна среща и постигнаха широк консенсус", допълни
посланикът.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
Бум на студенти за лятна практика. Кои са най-желаните професии?
Промени във времето - промени в здравето. Каква е взаимовръзката?
Отново бедствие в Мизия - какви са щетите след поройните дъждове?
Синя зона във Варна. Как ще се паркира в морската столица?
Хората с увреждания и пазарът на труда. Гост: Гълъб Донев, секретар по социална политика на президента;
Пътят на Турция - коментар на проф. Владимир Чуков и д-р Любомир Кючуков;
Вандали изпочупиха информационните табели за „Седемте Рилски езера". Колко ще струва подмяната им?
В „Денят започва с футбол": Кои отбори ще играят на финала? Прогнозата на актьора Стефан Щерев .
БТВ, "Тази сутрин"
Ще строим ли АЕЦ „Белене" с китайски инвестиции и какво още беше постигнато на срещата в София? В студиото
- посланика на Китай Джан Хайджоу;
Защо 72-годишната баба Иванка притежава пистолет? И как живеят хората в Софийското село Световрачене след
обира на пенсиите им?
Ще подаде ли оставка зам.-министър Султанка Петрова след инцидента в бившия Партиен дом? В студиото депутатът от БСП Иван Иванов;
Докъде ще стигне конфликтът между лидерите на Съединените щати и Европа? Политологът Андрей Райчев преди
срещата на НАТО в Брюксел;
Защо четири години след водното бедствие, което отне животи в Мизия, улиците отново се превърнаха в реки? На
живо: Какви щети нанесе наводнението?
Колко са опасните язовири у нас и готови ли са съоръженията да поемат още дъждове? Министърът на
икономиката Емил Караниколов;
На живо: Защо журналистите от БНР отново излизат на протест?
След обилните дъждове - хиляди гъби в парковете на София. На живо: Опасни ли са за здравето на хората и
животните;
Нова телевизия, „Здравей България"
Драма с щастлив край - Как спасителната акция в Тайланд развълнува света?
Телефонни измамници на съд след разследване на Нова. Тина Иванова ни среща с една от жертвите;
Отново наводнение в Мизия. На живо - какви са щетите в Северозападна България?
Над 2 милиона долара завещание за училище в най-бедния регион у нас. Уникален разказ за едно дарение и
история като на филм.
√ Предстоящи събития в страната за 11 юли 2018
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София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе седмичното си заседание.
От 08.30 часа работещите в националното радио ще изразят недоволството си пред сградата на БНР. Повод за
протеста на радиоработниците е липсата на прозрачност и ясни критерии при разпределението на бюджета на
БНР и ниското заплащане на труда на по-голямата част от работещите в медията.
От 10.30 часа пред Министерството на земеделието ще се проведе Фестивала „От нашата ферма - с любов за вас!".
От 12.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети новоизграждащото се депо на „Метрополитен",
където ще види първия пристигнал влак за третата линия на метрото. Депото се намира на ул. Житница" (на
територията на гараж Земляне). По-късно ще инспектира и строителството на метростанцията на кръстовището на
булевардите „България" и „Гешов".
От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе седмичното заседание на
Прокурорската колегия към ВСС.
От 18.30 часа в парка пред блок 105 в жк. „Дружба 1" ще се проведе протест срещу ново строителство в парка
между бл.105 и 108 СУ в жилищния комплекс.
***
Благоевград.
От 09.30 часа в зала № 5 на Община Благоевград ще се проведе първа пресконференция по проект „Обновяване
на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград".
***
Бургас.
От 11.00 часа в „Капитанска зала" нa хотел „България", ул. „Александровска" 21, EVN България ще проведе
пресконференция.
***
Варна.
От 11.00 часа при палатковия лагер на родителите и близките на деца и възрастни с увреждания във Варна, пред
сградата на Регионалния исторически музей е предвиден флашмоб. Поводът е навършването на един месец от
създаването на протестния палатков лагер на родители на деца/лица с уврежадния във Варна.
От 10.00 часа в зала „Варна" на Община Варна ще се проведе пресконференция за дуалното обучение.
Организатори са дирекция „Образование и младежки дейности" и Професионалната гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов"
***
Пловдив.
Общински съветници от ГЕРБ в Общински съвет - Пловдив ще се срещнат с граждани. Георги Василев, от 16.00 до
18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен" на ул."Академик Петър Динеков"№1А. Ани Лафчиева, от 17.00 до 18.30
часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул."Коста Паница"№5. Емил Русинов, от 17.30 до 19.00 часа в офиса на
ГЕРБ в район „Източен" на ул."Коста Паница"№5.
√ Никой от държавното ръководство на Белгия не е посрещнал Тръмп - всички гледали мача
Пристигането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Брюксел за срещата на върха на НАТО остана незабелязано от найвисокопоставените представители на властите на Белгия.
Причината - протичащия по същото време в Санкт Петербург полуфинален мач между Франция и Белгия от Световното
първенство по футбол, пише белгийската преса. По данни на вестника никой от държавното ръководство на Белгия не е
посрещнал Тръмп, защото всички са гледали мача.
Белгийският крал Филип и външният министър Дидие Рейндерс бяха на стадиона в Санкт Петербург, а премиерът Шарл
Мишел следеше мача от една от фен зоните в град Брен льо Конт.
Profit.bg
√ САЩ изплаши пазарите с евентуални нови мита
Разпродажби при китайските акции се отразиха негативно на азиатските индекси днес, след като заплахата на САЩ да
наложи нови мита върху китайски стоки за 200 млрд. долара доближи още повече двете най-големи икономики до
търговска война.
Вашингтон предложи допълнителните мита, след като опитите да се договори решение на спора са се провалили.
В петък САЩ наложи мита върху китайски внос за 34 млрд. долара, с което предизвика Китай да реагира със същата мярка.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе предупредил, че неговата страна, в крайна сметка, може да наложи мита върху
китайски стоки за над 500 млрд. долара, което е приблизително колкото целия внос на САЩ от Китай.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 1.1%. Индексът бе отчел повишение в предходните две сесии.
Хонкогският основен индекс Hang Seng изгуби 1.65%, докато китайският Shanghai Composite Index падна с 1.8%.
Фючърсите на S&P 500 и Dow Jones днес губят 0.7% и 0.8%, респкетивно.
Южнокорейският KOSPI се понижи с 0.65%, докато японският Nikkei падна с 1.4%.
Йената, към която инвеститорите често прибягват във времена на политическо напрежение и колебания на пазарите,
поскъпна спрямо редица други основни валути.
Доларът се търгуваше срещу 111.06 йени, отстъпвайки от близо двуседмичния връх от 111.355.
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Еврото изгуби 0.15%, до 130.23 йени, докато австралийският долар поевтиня с 0.6%, до 82.32 йени.
Китайският юан се обезцени с 0.3% спрямо долара и се върна близо до 11-месечното дъно, достигнато миналата седмица.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи с 3 базисни пункта, до 2.841%, отстъпвайки рязко от
едноседмичния връх от 2.875%, достигнат в предходния ден.
Цените на петрола се понижиха, след като САЩ обявиха, че ще обмислят молбите на някои държави да бъдат извадени от
санкциите, които ще влязат в сила през ноември, които ще попречат на Иран да изнася петрол.
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняха с 1%, до 78.05 долара за барел. Петролът бе поскъпнал в предходния ден
вследствие на по-голямо от очакваното намаляване на запасите на САЩ и опасения около предлагането от страна на
Норвегия и Либия.
Цената на медта се понижи с близо 3% на борсата в Лондон, до 6 092.50 долара за тон, което бе най-ниското ниво от юли
2017 г., преди да възстанови част от загубите до 6 141.00 долара.
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