Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите

БТВ
√ Васил Велев: Промените в ТЕЛК няма да премахнат феномена с цели села, болни от епилепсия или астма
Новият механизъм ще може да осигури по-сигурен контрол върху медицинската документация, каза зам.-министър
Светлана Йорданова
Нова наредба за ТЕЛК предстои да приеме правителството. Тя беше обсъдена на Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Тя обаче няма да премахне феномена с цели села, болни от епилепсия или астма, каза в предаването
„Тази сутрин” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
"Ние не се съмняваме в искреността на намеренията на трите страни, нашите забележки бяха, че не са достатъчно
радикални реформите. Целта е ясна – да се постигне справедлива оценка и да се пренасочат средства от мнимо
нуждаещите се към действително нуждаещите се".
Той допълни, че системата досега се е мамела по два начина – единият е като се сумират механично незначителни
увреждания, които даже са в нормата за възрастта.
„Така от 15 различни увреждания се събират 70%, получава се решение на ТЕЛК, което е универсален документ за 30 вида
привилегии”.
Във връзка с изгонването на омбудсмана Мая Манолова от срещата на Тристранния съвет вчера, той поясни, че причината
е била, че тя не представлява нито една от страните и нито една от тях не я е припознала.
„В Тристранката са представени трите групи интереси, това е не само европейският модел на индустриални отношения, а
и световният. В конференциите на МОТ няма омбудсмани, там са работодатели, работници и служители, и правителство.
Така е и в българската Тристранка, така е и в европейската.
Във връзка с промените зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова обясни, че при новата методика по
основното заболяване са приложени всички нови технологии, медицински и лекарски, които да направят нова оценка за
всяко едно заболяване, както и разделянето на степените на увреждания – лека, средна и тежка.
„Досега те се сборуваха и имахме едни големи диапазони, които създаваха огромен субективизъм в телковите състави и
при хората с увреждания, които, отивайки за освидетелстване, бяха поставени в ситуация, в която те не знаеха точно какъв
процент ще получат”.
Тя беше категорична, че диапазоните отпадат.
„Леката, средната и тежка степен на увреждане заляга в Приложение 2 към Наредбата за медицинската експертиза, както
и оценяването по основното заболяване има и компенсиращ елемент – процентите за основно заболяване са така, за да
може да бъдат компенсирани в този процент съпътстващи заболявания, но това да бъде абсолютно фиксирано с
категорични и правопораждащи проценти.
На въпроса ще бъде ли инвалидната пенсия по-малко, ако се смята само върху основното заболяване, зам.-министърът
отговори, че, когато едно съпътстващо заболяване уврежда прицелния орган и носи по-голям функционален дефицит, ще
се изчислява по по-големия функционален дефицит”.
Новият механизъм и контролните функции, които ще залегнат след приемането на правилника, ще може да осигурят посигурен контрол върху медицинската документация, което досега е липсвало, допълни Светлана Йорданова.
„С БЛС трябва да обсъдим какви ще са санкциите за лекарите, които представят и попълват медицинска документация с
невярно съдържание, написват диагнози или дават фалшиви диагнози”.
В МЗ нямаме разследващи функции в тази връзка, каза Светлана Йорданова.
Тя припомни, че това е било едно от задължителните изисквания, които през последните 10 години е трябвало да бъдат
променени:
„Лекарите, които са закотвени с трудови договори само в телковите състави, които познават своите пациенти и
заявителите, които имат нужда от държавна подкрепа, стават изключително уязвими и податливи на всякакъв вид
въздействие. За социално значимите заболявания, онкологичните, сърдечно-съдовите, заболявания от захарен диабет,
процентите, които са изключително много завишени, ще гарантират дори след петата година при онкологичните
заболявания, гарантиран правопораждащ процент. Това е нещо революционно, което ние досега не сме го прилагали в
нашата система.
За повече информация вижте видеото.
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Econ.bg
√ АИКБ връчи петите годишни награди „Икономика на светло“
Жури от над 100 изявени личности определи победителите в трите категории
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни награди „Икономика на светло“.
Победителите в категориите бяха избрани от специално жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията
бяха раздадени на тържествена церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха министър-председателят на
Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на финансите Владислав Горанов,
важни представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални
партньори.
Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза в категорията за „Нормативен акт или административна
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Отличието бе присъдено
за активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, довели до
облекчаване на легалното наемане на граждани от трети страни и комуникиране на позициите на всички заинтересовани
страни. Номинирани в категорията бяха още Министерство на финансите и Комисията по енергетика към 44-то Народно
събрание на Република България.
Асоциация на организациите на българските работодатели грабна отличието за „Личност или организация, допринесла за
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. АОБР, успяла да обедини
работодателските позиции по рекорден брой проблеми, получи номинация за цялостната дейност на организация през
изминалата година в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни
потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева бяха
другите номинирани за приза в категорията.
За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова спечили наградата за „Журналист или медия, допринесли за промяна на
обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Журналистката от bTV пребори конкуренцията на
икономическият отдел на вестник „Сега“, телевизия „Европа“ и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов,
Влади Василев и Димитър Върбанов.
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сиви практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
За изминалата година композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската
икономика, се е повишил с рекордните до момента 3,07 пункта до 74.78. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване
на динамиката на свиване на „сивата“ икономика през последните три години, като през 2017 г. тя е спаднала до 25%.
Petel.bg
√ Борисов: Боят по сивия сектор и контрабандата продължава
Искам да благодаря, че сме поканени тук. АИКБ не могат да бъдат обвинявани, че са близки до правителството. Даже
напротив. Всеки ден се пускат фалшиви новини и нали знаете какво пише в "Братя Карамазови" - имаше ли палто този
човек или не, пише новини.бг.
С този цитат започна изказването си премиерът Бойко Борисов, който взе участие в церемонията по връчването на
наградите на АИКБ "Икономика на светло". "Данните и графиките показват ясно само едно нещо. Ето виждате ги правителство на БСП и къде е сивата икономика. Служебно правителство - 120 млн. лева по-малко приходи. Аз не знаех
тези данни, но те ясно показват как се справяме в борабата със сивия сектор, а именно сивата икономика драстично
намалява", каза още министър-председателят.
"Полагаме усилия във всички сфери за справяне със сивата икономика и контрабандата. Боят по сивия сектор и
контрабандата не само няма да спре, но виждате последните им издихания. Всеки ден пускат гнусни, жълти, фалшиви
новини. Акция "Пречупване" започва да съобщя на старите ченгета. Няма да им се дадем", закани се Борисов.
"Може да се поздравим с успех. С нови 10% сме изсветлили сивата икономика. Това сочат данните на АИКБ. Точно затова
искам всички граждани да видят техните данни. Правителство на БСП - огромен ръст на сивата икономика. Правителство
на ГЕРБ - огромен спад на сивия сектор. Благодаря ви", каза пред журналисти премиерът след края на церемонията.
Club Z
√ Бойко Борисов: Контрабандата на цигарите ще падне до 6% тази седмица
Премиерът обвини опозицията, че води акция "пречупване", но няма да се даде
Прогнозата е на премиера Бойко Борисов и е била споделена по време на връчванеto на наградите „Икономика на светло“
за 2017 г. от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде „Фокус“. А базата, на която я направи оценката на браншовата организация за свиване на сивата икономика.
Борисов обвини опозицията, че с води акция "пречупване" с фалшиви новини срещу управлението. Но се зарече, че "няма
да им се дадем изобщо този път".
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„Много лесно се говори. Много глупости се изговарят. И това като се прави ежедневно, хората започват да вярват. Ето ги
безапелационните данни. По време на служебния кабинет на БСП само за 2 месеца и половина – 120 млн. лева по-малко
в митниците. Когато някой се прави на по-почтен от папата – да погледне данните“, посочи Бойко Борисов - „Полагаме
огромни усилия и боят по контрабандата няма да го изпуснем. Виждате издиханията и яростната агресия на опозицията
със жълти новини. Акция "пречупване" се казва, а няма изобщо да им се дадем този път. Аз го обещавам", допълни
премиерът, цитиран от "Фокус".
Той изрази надежда, че и медиите ще представят данните, че по време на мандатите на БСП сивата икономика става
огромна, а щом дойде правителство на ГЕРБ, начело със сачия Борисов, изсветлява икономиката.
„Това означава повече приходи в бюджета, повече пенсии, заплати. Повече средства за заплати, тъмничари, за БАН, за
университетите, за животновъдите, за инфраструктурата, за Великденски и Коледни надбавки“, заяви премиерът - „Това е
изключително важно и обективно измерено от моите политически противници“, каза още той.
Борисов изтъкна, цитиран от БТА,, че само за една година има с нови десет процента изсветляване на сивата икономика и
отново акцентира, че това са обективни данни, измерени, по думите му, от неговите политически противници. Той посочи,
че това означава повече приходи в бюджета и съответно средства за редица сектори.
БГНЕС
√ Борисов: Oчаквам с още 10% да изсветлее икономиката
Искам да ви уверя, че полагаме огромни усилия в борбата с контрабандата. Oчаквам тази година с още 10% да изсветлее
икономиката и да спадне нивото на контрабандата на цигари. Акция „Пречупване“ се казва. Това заяви премиерът Бойко
Борисов на церемонията по връчване на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г., предаде репортер на БГНЕС.
Борисов не пропусна да нападне опозицията от БСП, че когато той е на власт има резултати в борбата с контрабандата.
Премиерът присъства на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г., връчвани всяка година от Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Целта на конкурса е да отличи водещи институции и личности с активна позиция и
принос в ограничаването на сивата икономикa.
Премиерът връчи наградата в категория „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на
неформалната икономика посредством активна позиция“ на Асоциация на организациите на българските работодатели
(АОБР) за цялостната дейност в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Колкото е по-голяма икономиката на светло, толкова е по-голям приходът в бюджета, коментира председателят на АИКБ
Васил Велев. Според него, ако се следват мерките на кабинета за изсветляването на икономиката, очакваме до 2021-2022
година да отчетем и реалното изсветляване на икономиката.
В категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална
икономика“ наградата отиде за Рубриката „Чети етикета“ по bTV.
Vesti.bg
√ Премиерът отчете силен спад на сивия сектор в България
Той подчерта, че ще бъде спазен ангажиментът контрабандата на цигари да падне от 34% до под 6%.
Делът на сивата икономика за миналата година е паднал до 25 на сто и продължава да намалява, отчете премиерът Бойко
Борисов, докато връчваше наградите на форума „Икономика на светло”.
„Много лесно се говори. Много глупости се изговарят. И това като се прави ежедневно, хората започват да вярват. Ето ги
безапелационните данни. По време на служебния кабинет на БСП само за 2 месеца и половина – 120 млн. лева по-малко
в митниците. Когато някой се прави на по-почтен от папата – да погледне данните”, каза Борисов.
„Полагаме огромни усилия и боят по контрабандата няма да го пропуснем. Виждате издиханията и яростната агресия на
опозицията с жълти новини. Акция „пречупване” се казва, но няма изобщо да им се дадем този път. Аз го обещавам. На
победителите честито”, заяви премиерът.
Той подчерта, че ще бъде спазен ангажиментът контрабандата на цигари да падне от 34% до под 6%, като мерки ще бъдат
взети още тази седмица.
Борисов изтъкна, че само за една година има с нови десет процента изсветляване на сивата икономика и посочи, че това
са обективни данни, измерени, по думите му, от неговите политически противници.
Премиерът добави, че така в бюджета влизат повече приходи и съответно има допълнителни средства за редица сектори.
„Никой не може да обвини Асоциацията на индустриалния капитал в България и Васил Велев, че са близки на
правителството. Когато водеща е жената на депутата от БСП Кристиан Вигенин най-малко някой може да е пипал данните”,
коментира премиерът.
Списание „Икономист“
√ Наградиха организацията на работодателите за борба със сивия сиктор
Вицепремиерът Валери Симеонов бе отличен са законодателни инициативи в борбата със сенчестата икономика
Премиерът Бойко Борисов обяви Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за победител в
категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством активна позиция“ в конкурса за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. на Асоциацията на индустриалния
капитал в България /АИКБ/, предаде БТА.
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Премиерът честити на победителите и на всички номинирани. Никой не може двете асоциациите да ги обяви за близки на
правителството, изтъкна премиерът и се позова на графиките на АИКБ за изсветляването на икономиката, според които
делът на сивата икономика за миналата година е достигнал 25 на сто, спрямо по-големите й равнища по време на мандата
на БСП. Само за два месеца и половина служебно правителство – 120 млн. по-малко в Митниците, допълни Борисов и
заяви, че тази графика е вярна, ако това правителство е на власт. Когато някой се прави на по-почтен от папата, да погледне
графиките, допълни той. Премиерът подчерта, че ще бъде спазен ангажиментът контрабандата на цигари да падне от 34
на сто на под 6 процента.
Полагаме огромни усилия и в борбата със сивия сектор, и в борбата с жълти новини, допълни той.
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев каза по време на церемонията, че колкото е по-голяма икономиката на светло,
толкова повече са приходите в бюджета, честните правила за бизнеса и честната конкуренция. Затова ограничаването на
сивата икономика е сред приоритетите на асоциацията, допълни той и изтъкна, че по изчисления на работодателската
организация за миналата година сивият сектор в страната е 25 на сто. По думите на Велев изсветляването на икономиката
е в корелация с политическата и финансовата стабилност в страната. Велев обаче посочи, че „агресивният административен
ръст на минималния осигурителен доход и на минималната заплата не е ясно колко води до увеличаване на доходите, но
със сигурност води до увеличаване на сивия сектор“.
Вицепремиерът Валери Симеонов получи наградата в категория „За нормативен акт или административна практика, които
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ в качеството му на председател на
Националния съвет за тристранно сътрудничество за своя принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност. Вицепремиерът подчерта активната роля на юридическите отдели на отделните
министерства при работата по проектозакона и добави, че тази награда трябва да бъде споделена с тях.
EconomyNews.bg
√ Наградите "Икономика на светло"
Сивата икономика е по-малка, отколкото усещането за нея. Това каза председателят на УС на АИКБ по време на връчване
на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). „Колкото е поголяма икономиката на светло, толкова повече приходи в бюджета и честни правила за бизнеса. За това ограничаването
на сивата икономика е сред приоритетите на АИКБ“, обяви той. „Създадохме уникален индекс, който да мери равнището
на сивата икономика. Стойността му е 77.78%. Той мери светлата част на икономиката. Останалата част е равнището на
сивата икономика“, обясни Васил Велев. „Изсветляването на икономиката е в корелация с политическата и икономическа
стабилност. 2017 е най-големият ръст в индекса, което отнесено към размера на сивия сектор е над 10% изсветляване“,
заяви той. „На база на стойностите на индекса, в годините в които го мерим от 2010 година, показва, че през 2021-2022 би
следвало да стигнем европейските стойности на икономиката на светло“, каза още Васил Велев.
АИКБ връчи петите годишни награди „Икономика на светло“. Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза
в категорията за „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата“.
Асоциация на организациите на българските работодатели грабна отличието за „Личност или организация, допринесла за
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“.
За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова спечили наградата за „Журналист или медия, допринесли за промяна на
обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“.
В. Стандарт
√ Изравнени заплати = икономика на светло
Само 10 лева е разликата между възнагражденията в държавния и частния сектор
Изравняването на заплатите в обществения и частния сектор е ясен сигнал за бизнеса, че вече работи на светло и не крие
данъци. Това е коментарът на заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов по повод изсветляването на
икономиката. Показател, по който с малки изключения, през целия преход държахме последното място в ЕС. Само преди
7 години, делът на сивия сектор се отброяваше в рамките на 36%, но негласно се знаеше, че процентите са повече от 40.
Асоциацията на индустриалния капитал в България отчита 25 на сто сива икономика и дава оптимистична прогноза, че ако
трендът се запази, след 5 г. България ще доближи средноевропейските равнища.
Кога се доближават доходите
Данните на статистиката, които се ползват от икономическото министерство показват, че за последните 7 г. има почти
постоянна тенденция в сближаването на заплатите за държавните служители и работещите в частните фирми. Именно
доближаването на стойностите е белег за изсветляването на икономиката, защото се вадят „черните пари", които се плащат
по „втора каса".
Отчетлива е тенденцията, че при смяна на правителството и особено при действие на служебен кабинет има ясно
разделяне на сумите за плащане при държавата и при частниците. За сведение, разликата в месечните доходи през 2014
г. е била 116 лева. Средно за първото тримесечие на тази година, изоставането на доходите в частните фирми спрямо тези,
плащани от държавните структури, е едва 22 лева. За последния отчетен месец март доближаването е още по-плътно,
средните възнаграждения в държавния сектор са 1115 лева, а в частния – 1005 година. Най-голямото нарастване на сивия
сектор за последните 15 г. е имало точно в 2009-та, която е последната година на управлението на Тройната коалиция и
идването на власт на първия кабинет на Бойко Борисов.
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Показателно е също, че има чувствително увеличаване на заплатите и в дейностите, които доскоро бяха емблематични за
„черна икономика", търговия с цигари, добив на подземни богатства и други, чиито незаконни дейности бяха
инкриминирани с помощта на нови разпоредби, издадени от министерствата на икономиката и енергетиката.
Кога ще стигнем Европа
Според доклада на АИКБ има две важни прогнозни тенденции. Първата е, че след пет години сивата икономика в България
ще спадне до 13%, колкото е средната величина в ЕС. И втората -ускорява се динамиката, с която стойността на индекса за
изсветляване на икономиката расте в последните три години. Намалението през 2016 и 2017 г. е с 2,5-3 процентни пункта,
докато предишни години намалението е с 1-1,5 процентни пункта, коментира проф. Стефан Петранов, ръководител на
екипа, който изчислява индекс "Икономика на светло", поддържан от АИКБ. Само за миналата година индексът спада с
3,07 на сто и показва, че сивият сектор представлява 25,22% от българската икономика при дял от 28,29% през 2016 г и 36%
през 2011 г.
Предишното изследване на сдружението бе през 2011 година и данните от него бяха отчайващи. Експертите на АИКБ
отчетоха, че между 10 и 15 млрд. лева остават в неформалния спектър на икономиката. Сивата част бе около 35-36 %, което
тогава постави страната ни на „челната позиция" сред останалите държави в ЕС. С приблизително същите проценти освен
нас бяха три държави – Румъния, Гърция и Италия, а страните със сравнително нисък процент на сивата икономика бяха
Австрия, Германия и скандинавието.
Премиерът Бойко Борисов обяви във вторник, че кабинетът полага огромни усилия и боят по контрабандата не само няма
да спре, но ще продължи с ускорени темпове. Борисов коментира, че икономиката е изсветляла с 10% заради ГЕРБ, а
управляващите смятат да намалят плащането в брой от 10 000 лв до 7000 лв. Борисов каза още, че контрабандата на цигари
трябва да падне под 6%.
Той даде даде пример с намалелите приходи на митниците със 120 млн. лв по време на управлението на служебното
правителство, излъчено от президента Радев. Индексът за изсветляване на икономика показва спад, когато на власт бяха
БСП, каза още Борисов. В този контекст премиерът обясни, че ако социалистите се върнат на власт, контрабандата и сивата
икономика ще се увеличат отново.
Прознозите
Ако се запази тенденцията от периода 2010-2017 г. след една петилетка делът на сивия сектор в България ще достигне 13%.
През 2022 г. композитният индекс "Икономика на светло" ще стигне до 87 пункта, което значи, че приблизително около
13% от БВП ще остават в сивата икономика", прогнозира Васил Велев. В момента приблизително толкова е делът на сивия
сектор в ЕС – между 13 и 15%.
Експертите са на мнение, че придвижването на България към еврозоната ще доведе до изсветляване на икономиката.
Лоши практики
Резервите са в съществуващите лоши практики в секторите туризъм, строителство, селско стопанство, търговия, услуги,
където са отчетени значими стойности на сивия сектор за разлика от машиностроенето, енергетиката, електроника,
електротехника и металургия", отчете Велев. Той посочи, че неизрядни компании се възползват от некоректни търговски
практики и нелоялно се конкурират с добросъвестните производители с неплащане на ДДС и възнаграждения в „плик" за
работниците, заради което не плащат оисигуровки и данъци върху доходите на заетите лица.
Според него колкото е по-голямо предприятието, толкова е по-малка вероятността за сиви практики. Същото важи и за
доходите – колкото един сектор е по-рентабилен и е с високи възнаграждения, по-рядко се срещат сиви практики. Велев
обаче предупреди, че административно определяните минимална работна заплата и минимални осигурителни прагове
позволяват на нискоквалифицираните работници да минават в сивия сектор и това също намалява тренда.
В. Строител
√ Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни награди „Икономика на светло“.
Победителите в категориите бяха избрани от специално жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията
бяха раздадени на тържествена церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха министър-председателят на
Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на финансите Владислав Горанов,
важни представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални
партньори.
Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза в категорията за „Нормативен акт или административна
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Отличието бе присъдено
за активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, довели до
облекчаване на легалното наемане на граждани от трети страни и комуникиране на позициите на всички заинтересовани
страни. Номинирани в категорията бяха още Министерство на финансите и Комисията по енергетика към 44-то Народно
събрание на Република България.
Асоциация на организациите на българските работодатели грабна отличието за „Личност или организация, допринесла за
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. АОБР, успяла да обедини
работодателските позиции по рекорден брой проблеми, получи номинация за цялостната дейност на организация през
изминалата година в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни
потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева бяха
другите номинирани за приза в категорията.
За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова спечели наградата за „Журналист или медия, допринесли за промяна на
обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Журналистката от bTV пребори конкуренцията на
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икономическият отдел на вестник „Сега“, телевизия „Европа“ и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов,
Влади Василев и Димитър Върбанов.
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сиви практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
За изминалата година композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската
икономика, се е повишил с рекордните до момента 3,07 пункта до 74.78. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване
на динамиката на свиване на „сивата“ икономика през последните три години, като през 2017 г. тя е спаднала до 25%.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Вдигат акциза на бездимните цигари от 1 октомври
Увеличение на акциза на електронните цигари гласува парламентът. Ставката им, която сега е 26% от акциза за
обикновените цигари, се очаква да нарасне на 40 от 1 октомври. Така акцизът на кутия бездимни цигари ще се увеличи от
93 ст. до около 1,40 лв.
Увеличението ще става поетапно. Първоначално предложението беше акцизът върху нагреваемите тютюневи изделия да
е 100-процентово равен с косвения данък на обикновените цигари. После обаче бе решено да стане 40%. Очаква се това
да се прецизира между първо и второ четене.
Дебатът раздели депутатите на пушачи и непушачи. Преди днешното първо гласуване на Закона за акцизите и данъчните
складове Румен Гечев от БСП коментира, че промяната е необоснована.
Румен Гечев - депутат от ПГ "БСП за България": Сигурно сме чули за хибридните двигатели? Знаете, че данъците върху
коли с хибридни двигатели са по-ниски, защото са по-малко вредни за хората. Защо вие искате да налагате същия акциз
на новите бездимни цигари, които са по-малко вредни, също, колкото на най-вредните цигари, с които се отделят
съответните токсични вещества.
Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и финанси, ГЕРБ: Вярно е, че миналата година ние приехме
ниска акцизна ставка, но е и вярно, че никой не е предвиждал такова главоломно нарастване на относителния дял на тези
цигари. Г-н Гечев тука цитира: "1-2%". Аз ще кажа, че спрямо миналата година обемът на продадените нагреваеми
тютюневи изделия се е увеличил с над 50% .
√ Фандъкова: Строителството на метрото и всички ремонти в София вървят в срок
Въпреки дъждовното лято, ремонтът на всички обекти се движи в срок, строителството на метрото също се движи в срок.
Това коментира в студиото на "Денят започва" кметът на София Йорданка Фандъкова.
По думите й, най-големите обекти за ремонт са реконструкцията на ул. "Граф Игантиев" и зоната около Храм-паметник
"Александър Невски".
Йорданка Фандъкова, кмет на София: В зоната около ул. "Граф Игантиев" се работи много активно, това е мащабен проект,
включващ и мащабна инфраструктура. Освен това, снощи пуснахме движението по бул. "Тодор Каблешков" в разширения
участък при кръстовището с бул. "Княз Борис Трети". От днес започва разширението на бул. "Монте Видео" от ул. "Боряна"
до бул. "Никола Петков". От два дни е обърнато движението и по бул. "Васил Левски" от "Граф Игантиев" до Ректората, без
да е положен последния слой носещ асфалт. Така че, за един уикенд ще трябва да се затвори изцяло. Подменяме и паважа
с асфалт на бул. "Пенчо Славейков" при кръстовището с бул. "Прага" заради тежкото движение. В момента този участък е
затворен заради изграждане на подлеза към новата метростанция.
От Столична община предвиждат засаждане на 76 нови дървета, което трябва да стане наесен. Отделени са повече
средства за ремонт на малките улици в кварталите, където има и специална програма за ремонт на тротоари. Има и
отделна програма за осветление
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Не мога да гарантирам, че някой няма да нареди плочата на криво, но мога да
гарантирам, че това няма да се заплати с публични средства и ще се ремонтира за сметка на изпълнителя на проекта.
Столичният кмет коментира и случая с отрязани новозаседани фиданки по Околовръстното шосе, като заяви, че
вандалският акт ще струва няколко хиляди лева.
Относно проблемите със строежи в квартал "Младост", Фандъкова заяви, че районната администрация в "Младост" не е
дала нито едно предложение. Ние имаме желание да обезщетим собствениците при отчуждаване на имотите им и да
спазваме закона, допълни кметът.
Фандъкова обясни още, че се предвижда в София да бъде открит втори археологически парк в район Слатина.
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Йорданка Фандъкова, кмет на София: Има шанс да бъде открита история на 8000 години от Неолитния период на града,
затова предвиждаме археологически парк и изграждане на посетителски център, за да може гражданите и гостите на
София да се запознаят с древната история на града.
Капитал
√ България подава заявка за банковия съюз
Влизането в "тясно сътрудничество" с ЕЦБ е едно от предварителните условия за членство в ERM II
Правителството упълномощи министъра на финансите Владислав Горанов да подаде от името на страната заявление за
установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде правителствената пресслужба в
сряда. Писмото ще бъде изпратено до края на деня, става ясно от думите на Горанов. Решението идва седмица след като
страната получи подкрепа от Еврогрупата на намерението си за членство в банковия съюз и обменно-валутния механизъм
ERM II, т.нар. преддверие на еврозоната. На този етап ориентировъчната дата на присъединяване е юли 2019 г.
Влизането в "тясно сътрудничество" с ЕЦБ (начинът държавите извън еврозоната да участват в банковия съюз) е един от
ангажиментите, които правителството пое пред европейските партньори като предварително условие за приемане на
страната в т.нар. чакалня на еврозоната (валутният механизъм ERM II). Правителството е задължено да уведоми също така
и Европейската комисия, Европейския банков орган и всички други държави - членки на съюза.
Сега какво
За страните извън еврозоната начинът да участват в банковия съюз е чрез Механизма за тясно сътрудничество. Чрез него
БНБ се съгласява да спазва всички препоръки на ЕЦБ, да прехвърли надзора над трите най-големи банки (към момента
това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ), като Франкфурт може по своя инициатива да поеме и надзора над всяка
друга банка в страната. БНБ ще продължи да надзирава всички останали банки на местния пазар, но по единна методика
с ЕЦБ. На финала именно тя е институцията, която решава дали България да установи "тясното сътрудничество" и
впоследствие дали да влезе в банковия съюз.
"В ръцете на Европейската централна банка е да прецени кои банки да минат директно към нейния надзор. Обичайно това
са банките с активи над 30 млрд. евро или трите най-големи банки. Разбира се, по правилата ЕЦБ може да реши и може
да прецени да разпростре своя надзор и върху други банки", коментира финансовият министър, цитиран от БНР.
Минусите на тясното сътрудничество са, че българските банки ще са без достъп до механизмите за ликвидна подкрепа на
ЕЦБ, а БНБ няма да има глас при окончателното вземане на решения по надзорни въпроси в ЕЦБ. Големите плюсове са, че
страната ще спечели по-високо доверие в надзора над местните банки и шперц към вратата за еврозоната.
В резултат на официалната заявка за членство в банковия съюз започва да тече проучване на ЕЦБ доколко българското
законодателство трябва да се адаптира, за да са приложими надзорните решения на банката. Това проучване трае от 6 до
12 месеца, коментира Горанов. Той допълва, че освен официалната заявка за членство България днес изпраща и проект на
промените в законодателството.
Дарик
√ Без тол такси и винетки по републиканските пътища в урбанизирани територии
С въвеждането на системата ще отпадне ангажимента на държавата да финансира АПИ
С въвеждането на тол системата ще има различни тарифи за различните класове пътища, като за тези в най-лошо състояние
няма да се плаща, докато не бъдат ремонтирани. Това каза председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна
инфраструктура" (АПИ) инж. Светослав Глосов. Той участва в заседание на парламентарната Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление.
Депутатите от комисията приеха на първо четене промените в Закона за пътищата, предвиждащи въвеждането на
електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства и обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с
обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).
На заседанието присъстваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев,
началникът на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството Весела НачеваКръстева, главният секретар на министерството Веселина Терзийска и инж. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ.
Инж. Глосов обясни, че се предвижда от Нова година да се въведат електронни винетки за леките автомобили. Цените им
няма да се променят. Планира се и въвеждане на уикенд винетка, с която ще се облекчат пътуващите по републиканските
пътища само през почивните дни като социална мярка. Тол системата трябва да бъде въведена през август 2019 г. Тя ще
обхваща 16 000 км републикански пътища, от съществуващите 20 000 км.
„Системата е базирана на сателит, като ще има GPS проследяване, с което ще се следи целия трафик на товарните камиони.
Контрол ще има и чрез камери, монтирани на рамки и наземен със 100 оборудвани автомобила. „Такава система се
изгражда за първи път в Европа и България ще е първата държава с толкова модерна техника“, отбеляза той.
Инж. Глосов допълни, че системата ще се управлява от ново звено в АПИ, което ще стопанисва и поддържа системата.
Председателят на УС на АПИ добави, че не се предвижда с въвеждането на тол системата да се облагат републиканските
пътища, които преминават през урбанизирани територии. „Те ще останат необлагаеми, както и в момента, като в същото
време АПИ ще продължи да ги поддържа“, категоричен бе той.
Инж. Глосов обърна внимание, че системата може да се надгради и при желание от общините и Народното събрание
закона може да се промени и да се облагат с такси и общински пътища, приходите от които ще отидат за поддръжката им.
Общинската пътна мрежа е с дължина колкото републиканската и в много лошо състояние, каза още инж. Глосов.
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Той обясни още, че с въвеждането на системата ще отпадне ангажимента на държавата да финансира АПИ, тъй като тя ще
се финансира от приходите от тол такси. „Тогава АПИ ще освободи един ресурс“, коментира още председателят на УС на
АПИ. Той поясни, че идеята на АПИ е 50% от приходите от тол такси да отиват за поддръжка на съществуващата
инфраструктура и 50% за нова инфраструктура.
Членът на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов заяви, че тол системата е една от най-тежките, които се изграждат у нас. Според
него тя ще е много по-справедлива от съществуващата в момента, защото този който руши най-много пътищата, ще плаща
повече.
„225 млн. лв. са приходите от продажбата на винетки за леки коли, а почти 100 млн. лв. идват от тежкотоварния трафик.
Това е несправедливо и ще обърнем модела“, каза още инж. Атанасов. Той подчерта, че за да е ефективна системата ще
има и по-строг контрол. „АПИ в момента събира с 20 млн. лв. повече приходи от винетки в сравнение с 2017 г. и с 40 млн.
лв. повече от 2016 г., което идва от засиления контрол на превозните средства с МВР“, каза той.
Publics.bg
√ МС прие нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
Министерският съвет (МС) прие нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“. Тя
предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и отговаря на изискванията на
европейската Рамкова директива за водите. Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена,
покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят
подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен
и икономически ефекти.
Прилагането на новата методика ще допринесе за по-справедливо и балансирано разпределение на разходите и
повишаване на ефективността на услугата. Предлагат се подобрения и улеснения, както за доставчиците на услугата
„Доставка на вода за напояване“, така и за ползвателите.
√ БДЖ ще получи 100 млн. лв. за нови влакове през 2020 г.
Правителството одобри проекта за инвестиционен разход за придобиването на нов подвижен състав
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД ще получи до 100 млн. лева целево финансиране през 2020 г. за новите влакове,
съобщиха от правителствената пресслужба. Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на нов подвижен състав за
нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ беше одобрен от правителството.
По-късно в парламента министърът на транспорта Ивайло Московски обяви пред депутатите, че дълговете на БДЖ
намаляват и от над 800 млн. лв. вече са малко над 100 млн., съобщи Dnevnik.bg. Той потвърди намеренията на
правителството с парите, които държавата ще получи от концесията на Летище София, да се подновят дълговете на БДЖ и
да се инвестира в обновяване на подвижния състав.
България очаква да получи по тази линия 550 млн. лв. В началото на април изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“
Владимир Владимиров обяви, че плановете са да бъдат купени 85 мотрисни влака на два етапа, като само първият ще се
реализира от това правителство.
News.bg
√ Допълнителни разходи до 4,7 млн. лева за министерството на туризма гласуваха в МС
Министерството на туризма ще може да поема допълнителни ангажименти за разходи в размер до 4 774 000 лв. за 2018 г.
Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното правителствено заседание като приеха промени в
утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи на ведомството за 2018 г., съобщиха от МС.
Увеличението ще бъде за сметка на намаление на равни части от полагащите се ангажименти за разходи за периода 2019
г. - 2021 г., с което ще бъде запазен одобреният разходен таван по бюджета на министерството.
Предвижда се да бъде продължена успешно реализацията на дейностите в сектор "Туризъм" за осъществяване на
интегрирана комуникационна кампания на целеви пазари. Целта е през тази година да се поемат ангажименти за
комуникационен микс от телевизионна, външна, печатна, радио и онлайн реклама, както и чрез организиране на В2В
събития, медийни срещи и пресконференции, с които да се стимулира изборът на България като туристическа дестинация.
Реализираните досега кампании, както и представянето на България на международните пазари, доведоха до много
добрите резултати през 2017 година. Според официалната статистика за периода януари - декември 2017 г., България е
посетена от близо 9 млн. чуждестранни туристи, което е увеличение от 7,6% спрямо същия период на миналата година.
Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм - те възлизат на над 6,895 млрд.
лв. за 2017 г. Ръстът спрямо рекордната досега в историята на българския туризъм 2016 г. е 9,3% (през нея приходите са
били 6,311 млрд. лв.), гласи информацията на МС.
Publics.bg
√ Променят наредбата за нормите за допустимите емисии на серен диоксид и азотни оксиди
Правителството въвежда нови такси за регистриране на средни горивни инсталации
Правителството прие наредба, с която се транспонира основна част от изискванията на директива за ограничаване на
емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. С промените се намаляват
рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Това ще доведе
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до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, съгласно Националната програма за
намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в
атмосферния въздух, съобщават от правителствената пресслужба.
Изменя се също Тарифата за таксите, събирани в системата на Министерството на околната среда и водите и се въвеждат
нови за регистриране на средни горивни инсталации.
Променя се и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата
от големи горивни инсталации, с което се постига съответствие с европейското законодателство.
С изменение в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол,
се въвежда нов срок за докладване пред ЕК, което е във връзка с изискванията на европейска директива.
В. Банкерь
√ Кабинетът одобри проекти на решения на две международни финансови институции
Правителството одобри проекти на решения на управителните съвети на Международната банка за възстановяване и
развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК). Тези решения, свързани с двете организации от
Групата на Световната банка, са насочени към увеличаване на финансовия й капацитет и едновременно с това са с цел
предприемане на стъпки за продължаване на осъществяваните в институциите реформи в посока преразпределяне на
акционерното участие и правата на глас в тях.
Решенията са за реализация на препоръки на Комитета за развитие към Световната банка от месец април т. г. и предвиждат
увеличение на капитала на МБВР с около 60,1 млрд. щ. д., като около 7.5 млрд. щ. д. от тази сума подлежат на внасяне, а
останалата част е платима при поискване, и увеличение на капитала на МФК с около 5,5 млрд. щ. д., подлежащи на внасяне
в пълен размер, като по този начин очертават общо укрепване на внесения капитал на двете основни институции от Групата
на Световната банка с около 13 млрд. щ. д. Тези увеличения се извършват както чрез общи, така и чрез селективни
увеличения на капитала на МБВР и МФК, като целта на селективните увеличения е по-нататъшно преразпределяне на
акционерното участие и правата на глас в тях.
По отношение на МБВР предлаганото преразпределяне е в посока предприемане на по-нататъшни стъпки за съобразяване
с настоящите икономически реалности и с приноса на отделните страни-членки към развитието на Банката, като се
осигурява защита на правата на глас на най-малките бедни държави. По отношение на МФК предвиденото
преразпределяне се очаква да приближи правата на глас в Корпорацията към тези в МБВР и да доведе до увеличаване на
правата на глас на развиващите се страни. Предвиденото укрепване на финансовия капацитет на МФК е съпътствано и от
преобразуване на съществена част от натрупаната през годините неразпределена печалба в акции и тяхно издаване на
акционерите без заплащане от тяхна страна. В допълнение се предлага изменение на Учредителния договор на
Корпорацията в посока повишаване на прага на необходимото мнозинство от общия брой гласове за одобряване на
последващи увеличения на капитала.
Финансовото укрепване на МБВР и на МФК се осъществява в контекста на стратегическа визия на Групата на Световната
банка за отговаряне на глобалните предизвикателства и утвърждаване на ролята й на най-голяма институция за развитие.
√ Протестите на животновъдите приключиха, исканията им са удовлетворени
инистърът на земеделието Румен Порожанов съобщи пред протестиращите пред сградата на Министерски съвет
животновъди, че е получил уверение от премиера, че има възможност за изплащане на помощта "де минимис" за
овцевъдите и козевъдите в размер на 15 лева. В момента ставката за подпомагане за една овца-майка и/или коза-майка е
седем лева.
„Ще увеличим помощта “de minimis” за всички овцевъди и козевъди на 15 лева. Премиерът Борисов обеща да получим
допълнителни средства“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов след среща с
протестиращи животновъди.
По повод протестите, свързани с Наредба №3 за директните плащания, министър Румен Порожанов каза, че ще бъде
направен анализ от гледна точка на производители, които не са успели да получат плащания по обвързаното
подпомагане.След този анализ ще бъдат заложени средства за 2019 г. по бюджета на министерството, каза още
Порожанов.
Премиерът Бойко Борисов ще разпише заповед за освобождаване на заместник-министъра на земеделието, храните и
горите Цветан Димитров. Решението премиерът взе след срещата на министъра на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов с представители на протестиращите животновъди.
Борисов разпореди на министър Порожанов да освободи също така директорът на дирекция „Животновъдство“ Златка
Възелова, директорът на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ Георги Праматаров,
както и съветника на министъра Бойко Синапов.
Investor.bg
√ Кабинетът одобри спорните промени за ТЕЛК
Създават се условия за по-лесно сформиране на съставите на ТЕЛК и по-гъвкава работа на комисиите
Правителството прие промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Целта е Правилникът да бъде синхронизиран с последните промени на Закона за здравето, съобщават от пресслужбата на
Министерския съвет.
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Очаква се също така с направените изменения да се намали административната тежест за освидетелстваните лица чрез
въвеждане на организационни промени в работата на ТЕЛК и НЕЛК - по-кратки срокове за освидетелстване, неангажиране
с явяване пред ТЕЛК и НЕЛК за извършване на клиничен преглед, когато медицинската документация обективизира
здравословното състояние напълно.
Друга цел на промяната е по-лесното сформиране на съставите на ТЕЛК и създаване на по-гъвкава работа на комисиите
предвид възможността лекарите да осъществяват и други дейности освен медицинската експертиза, както и поради
премахване на изискването те да работят в ТЕЛК задължително на трудов договор и на пълен работен ден.
Правителството одобри промени и в Наредбата за медицинската експертиза, с което се цели осъвременяване и
обективизиране на експертизата. Предлага се и опростяване на модела на оценяване като се премахва математическата
формула на изчисление при множество увреждания.
Очаква се с промените в Наредбата да се елиминира субективизмът при определяне на крайния процент трайно намалена
работоспособност на лицата с увреждания. Това ще се постигне с въвеждането на точни и медицински обосновани
критерии при определяне на инвалидизиращите увреждания в съответствие със съвременните медицински достижения.
Всичко това ще допринесе за по-обективна проследимост на работата на органите на медицинската експертиза и за полесен контрол върху целия процес на медицинската експертиза.
С промените хората с увреждания ще могат да разчитат на повишена прозрачност, обективност и яснота при извършването
на медицинската оценка на ТНР/степента на увреждането им, посочва се в мотивите към решението.
EconomyNews
√ България - четвърта в плана "Юнкер"
„България е четвърта в ЕС по привлечени инвестиции по плана „Юнкер“. У нас има подписани споразумения за 423 млн.
евро, които ще доведат до над 1 милиард и 700 милиона евро допълнителни инвестиции.“, заяви българският евродепутат
Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) по повод доклада на ЕК за напредъка на Европейския Фонд за Стратегическия Инвестиции (ЕФСИ)
в ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
Според прогнозите на Еврокомисията се очаква до 2020 г. ЕФСИ да създаде 1,4 милиона работни места и да увеличи БВП
на ЕС с 1,3 %. „Над 700 000 малки и средни дружества ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране и
това е благодарение на промени, които приехме в Европарламента, целящи Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да
взима предвид особеностите на икономиките на различните държави. Радвам се, че имах възможността да работя за
реализирането на информационния хъб по плана „Юнкер“ в България, който помага на предприятията да привличат
инвестиции в момент, когато Европа е в икономически растеж“, коментира още евродепутатът Eва Майдел, която бе
отговорен докладчик за Групата на ЕНП в комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите относно напредъка по
ЕФСИ.
„Вече можем ясно да заявим, че първоначалният скептицизъм към този инструмент за инвестиции бе неоснователен.
Благодарение на Плана „Юнкер“, а също и на ангажимента и усилията на националните правителства и бизнеса, бъдещето
и устойчивостта на инвестициите в Европа са гарантирани.“, добави Майдел.
БНР
√ Еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните дава брифинг в Брюксел за чумата у нас
Еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис ще даде днес брифинг специално
за български журналисти по повод чумата по овцете и козите.
Еврокомисар Андрюкайтис заяви преди няколко дни, че умъртвяването на заразените животни е единственият начин за
справяне с проблема, и допълни, че Европейската комисия ще покрие 75 на сто от разходите за компенсиране на
собствениците.
Съществува вероятност вирусът да е дошъл в България от Турция, затова Брюксел е изпратил писмо и до турските власти,
за да се съгласуват по-нататъшните действия.
Експертна комисия от Главната дирекция "Здравеопазване и политика за потребителите" към Европейската комисия в
момента е в България и проверява как властите се справят с кризата.
√ "Гугъл" отнесе рекордна глоба от 4,34 млрд. евро от европейския антимонополен регулатор
Европейската комисия обяви официално, че е наложила на компанията "Гугъл" рекордна по размер глоба от 4,34 млрд.
евро (около 5,04 млрд. долара) с оглед на неправомерно използване на нейната операционна система Android за мобилни
телефони, чрез която световният технологичен гигант е засилил доминиращата си роля на пазара на общото търсене в
интернет, съобщава агенция Франс прес.
"Компанията Google използва операционната система Android като средство за укрепване на своето господстващо
положение на пазара на интернет търсачките", заяви европейският комисар по конкуренцията Маргрете Вестагер. "Това е
незаконно съгласно антимонополните правила на ЕС", допълни тя.
ЕК даде на Google срок от 90 дни, за да прекрати "незаконните" практики, свързани с нейната операционна система
Android, или в противен случай ще бъдат наложени допълнителни глоби, извън вече определеното рекордно наказание
от 4,34 млрд. долара.
"Google трябва да приведе в ред своето поведение в рамките на 90 дни, или ще бъде изправена пред допълнителни
плащания в размер до 5% от среднодневния световен оборот на компанията-майка Alphabet", се посочва в изявлението
на Европейската комисия.
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От "Гугъл" заявиха, че ще обжалват наложената от европейския антитръстов регулатор глоба. "Операционната система
Android доведе до по-голям избор за всички, а не обратното", подчерта говорителят на компанията Ал Верни. "Ще
обжалваме решението на Европейската комисия."
Трябва да се има предвид, че точно преди година регулаторният орган на ЕС за защита на конкуренцията наложи глоба на
Google в размер на 2,42 млрд. евро заради злоупотреба с господстващо положение на пазара на интернет търсачките.
Акциите на компанията-майка на Golgle - Alphabet Inc. се понижават на извънборсовата търговия относително скромно с
0,4%, парирайки първоначален по-солиден спад от над 1%. Въпреки рекордната по размер глоба от над 5 млрд. долара,
инвеститорите сякаш не изглеждат чак толкова притеснени с оглед на факта, че информация за точния размер на
финансовото наказание вече беше оповестена по-рано днес. В същото време не се оправдаха и опасенията, че Google може
да отнесе още по-голяма глоба с оглед на правилата на ЕС, според които наказанието на компанията може да достигне
10% от годишния оборот на компанията-майка Alphabet, който през 2017-а година беше 110,9 млрд. долара. Това означава,
че поне на този етап световният интернет гигант се размина с глоба в размер до 11 млрд. долара.
Economy.bg
√ Великобритания с 4 опции за Брекзит
Няма нарушение на закона по отношение на издаването на заповедите на Българската агенция за безопасност на храните
за наличие на огнища на чума по дребните преживни животни и тяхното изолиране, каза на пресконференция вчера.
Великобритания е първата страна членка на ЕС, която възнамерява да напусне политическия и икономически съюз. Според
уреденото законодателство това трябва да стане до март 2019,(без) освен ако всички страни членки не се съгласят да
удължат този срок. Страната има 4 възможни опции, съобщава BBC:
Да напусне със специална договорка
Великобритания и ЕС се стремят да запазят възможно най-дружелюбните отношения между Съюза и Острова с договор,
който ще уреди бъдещото им партньорство, след като Великобритания се оттегли.
Министър-председателят Тереза Мей иска да запази връзките с ЕС в някои области, като търговия на селскостопански
продукти и достъпа на опитни работници до Великобритания. Според нейния план Великобритания ще може да поеме
контрола над законодателството си, парите и границите, подобно на обещанията, дадени по време на референдума през
2016. В същото време правителството иска страната да търгува с колкото се може по-малко пречки, избягвайки граница
между Ирландия и Северна Ирландия.
Да напусне без договорка
Това ще е пълно и безкомпромисно напускане на Съюза, пише BBC. Великобритания ще продължи търговията въз основа
на изискванията на Световна търговска организация – глобалната институция, регулираща международната търговия.
Износът на стоки от Великобритания ще бъде облаган със същите мита и данъци, които Европа в момента налага за страни
като САЩ.
Според политиците, подкрепящи Брекзит, това ще позволи създаването на независима нация, която ще може да подпише
нови по-благоприятни договори за търговия с трети страни.
Въпреки това подобен ход може да бъде катастрофален за бизнеса в страната, тъй като ще причини паника по границите,
ще повиши цената на храните и ще предизвика недостиг на стоки в магазините.
Да остане в ЕС
Обединеното кралство официално задейства механизма за напускане, което означава, че страната трябва да се оттегли до
29 март 2019. За да спре това, всички страни членки на ЕС трябва да се съгласят да оставят Великобритания в Съюза. Освен
това решението трябва да бъде подкрепено от гласоподавателите.
По-малко формална версия ще е постигането на споразумение Великобритания да запази търговските отношения с EС,
оставайки в митническия съюз и единния пазар, съгласявайки се на безвизов достъп и също така да е под юрисдикцията
на Европейския съд за правата на човека.
Да проведе още един референдум
В момента правителството е отхвърлило тази опция, но членове на парламента като Джъстин Грийнинг все още подкрепят
идеята.
Въпреки това Тереза Мей може да проведе още един референдум, за да потърси обществения глас във връзка с изхода от
Брекзит.
Министри и членове на парламента спорят, че обществото трябва да гласува направената договорка, като сред опциите да
е възможността за оставане в Съюза.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
Има ли място алкохолът в пакета ол инклузив?
Каква е цената на сезонните плодове и зеленчуци у нас и в Румъния?
На живо от борда на „Верни" - каква е ролята на военноморските ни сили в международното учение „Бриз"
Политическите решения в борбата с чумата по животните - евродепутатът Момчил Неков
Проблемите на София и решенията на кмета - гост Йорданка Фандъкова
Докъде ще стигнат разногласията при обединените патриоти - лидерът на АТАКА - Волен Сидеров
Лятното кино на БНТ отново на път
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БТВ, "Тази сутрин"
Две села на протест заради свлачище, което заплашва да ги остави без път
Занижен ли е контролът на „Летище София" и кой допусна да излети непроверен самолет? Гостува Румен Петков
Участвала ли е в пране на пари Елена Йончева и имала ли общ бизнес с банкера Цветан Василев? Аргументите на
ГЕРБ от депутата Тома Биков
Виктория Готева разказва вдъхновяващата история на 10-годишния Абдулах от Алепо
Ще стане ли частно последното парче земя в село Лозен?
Ще получат ли фермерите по-високи обезщетения за избитите си животни?
На живо: Ще бъдат ли унищожени липите на площад Славейков заради ремонт?
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще бъде ли спряна заразата и колко пари ще плати държавата за умъртвения добитък, след като евтаназията на
заразени животни продължава и след протести, оставки и преговори?
Кой оскверни гроба на Стефан Стамболов в София? Румен Бахов по следите на вандалите.
Лъжат ли ни с фалшив алкохол по заведенията през лятото? Какво показват проверките и резултатите в
лабораторните тестове - отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Топола падна и премаза автомобил в Кранево - институциите си прехвърлят отговорността и не знаят на кого е тя
ГЕРБ с обвинения към депутата от БСП Елена Йончева, че е имала обща фирма с Цветан Василев. Гост по темата е
Делян Добрев.
Кой и как ще стопанисва летище "София", след като бъде отдадено на концесия?
Как се разрешават кризисни ситуации в морето - демонстрация преди началото на военноморското учение "Бриз
2018"
На живо от Пловдив преди рок събитието на годината "Hills of Rock"
√ Предстоящи събития в страната за 19 юли
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
В Народното събрание ще бъде открита изложба на Регионален исторически музей - Благоевград, посветена на
115-годишниан от Илинденско - Преображенското въстание.
От 11.30 часа в Залата на Прес клуб България ще се проведе пресконференция за проблемите в управлението на
автомобилния спорт и нормалното изпълнение на Спортния календар за 2018 г.
В 12.00 часа зам.-кметът на столицата Евгени Крусев ще провери ремонта на уличното осветление на Симеоновско
шосе в участъка от ул. „Г.М.Димитров" до ул. „21 век".
От 14.00 часа ще се проведе среща между НЗОК и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА). След
срещата АПРА ще даде брифинг пред НЗОК.
От 18.00 часа в галерия „Структура" ще се състои втората дискусия „Диалози за София" по темите „Бедност и
отпадъци".
От 18.00 часа в литературния салон „Леге 10" ще бъде представено новото фототипно издание на „Моторни песни"
на Никола Вапцаров (Издателство „Захарий Стоянов", 2018) и ще бъде показан документалният филм на Петко
Горанов „И след разстрела".
***
Благоевград.
От 18.00 часа в Градска художествена галерия ще бъде представена изложба „Превърнати форми".
***
Бургас.
От 08.30 до 14.00 часа от борда на фрегатата „Верни", гостите на учението „Бриз 2018" и представители на медиите
ще могат да наблюдават различни епизоди от учението на брега и в морето.
От 16.00 часа в Експо център „Флора" ще се проведе Първият международен фестивал на бирата „101 Beer Fest"
Бургас.
От 21.00 часа в Летния театър Националният фолклорен ансамбъл „Българе" ще представи новия си мащабен
проект първо пред публиката в Бургас.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе пресконференция за предстоящия
Международен фолклорен фестивал.
От 17.30 часа в голяма зала на Общината ще се проведе заседание на Великотърновски общински съвет.
От 17.30 часа в Стопански факултет на ВТУ, Зала 2 ще се проведе Безплатен семинар по дигитални умения „Google
Дигитален гараж".
***
Велико Търново./с. Арбанаси.
От 19/30 часа в Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил" ще се проведе Международен фестивал за класическа
музика Arbanassi Summer Music -концертна програма.
***
Враца.
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От 10.30 часа в детски отдел РБ „Христо Ботев" ще се проведе детска архитектурна работилница - подреждане на
карта „Мини Европа" за деца от 3 до 10 години.
От 20.30 часа в местността с . Оходен ще бъде открит Пети юбилеен фестивал за древни култури „Слънцето на
Тодорока".

***
Габрово.
Регионалният министър Николай Нанков ще посети Габрово. От 11.00 часа той ще присъства на откриването на
обновения парк „Кольо Василев - Обов", част от финансирания по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014
- 2020 проект за изграждане на съвременна градска среда в Габрово. В 12.00 часа министър Нанков ще инспектира
строителството на обходния път на областния град. Половин час по-късно ще направи оглед на рехабилитацията
на път II-44 Севлиево - Габрово, която се изпълнява в рамките на два лота със средства от Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014 - 2020.
***
Кочериново.
От 10.30 часа в заседателна зала на Община Кочериново ще се състои заключителната конференция по проект
„Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение".
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе обществено обсъждане с представители на
туристическия сектор, връзка с публикувани насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за развитие на туристически атракции по Оперативна програма „Региони в
растеж".
От 15.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет - Кюстендил Михаела Крумова ще се проведе
пресконференция.
***
Пловдив.
В 10.30 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети авиобаза
Граф Игнатиево, където ще присъства на ритуала по откриване и освещаване на параклис „Св. Вмчк. Мина".
В 10.00 часа в междублоковото пространство между улиците "Пенчо Славейко" и "Прогрес" кметът на Пловдив
Иван Тотев и кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще открият нова детска площадка.
В 11.00 часа в заседателната зала на Община Пловдив кметът Иван Тотев ще посрещне световната шампионка и
рекордьорка на троен скок за девойки под 20 години - Александра Начева.
Общинските съветници от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани по следния график: Ясен Михайлов,
Дамян Петров и Петър Попов от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Западен" на ул. „Царевец" № 9; Гошо
Къчков, от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Северен" на бул. „Марица" №91; Пенчо Малинов, от 17.00
до 18.30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница" №5; Веселин Маневски, от 16.00 до 18.00
часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" № 1А.
***
Ловеч.
От 15.00 часа в офиса на Областен информационен център - Ловеч ще се проведе пресконференция на тема
„Напредък и възможности по ЕСИФ".
***
Перник.
От 10.30 часа пред Двореца на културата ще се състои "Лято в Двореца" - забавни игри и анимация с деца и
родители.
***
Петрич.
От 11.00 часа в пространството пред Исторически музей - Петрич ще бъде открита изложбата „Археологията на
Азербайджан".
***
Севлиево.
От 12.00 часа в гр. Севлиево, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница
Николова ще открие обновени по оперативната програма многофамилни жилищни сгради. Събитието ще се
проведе при бл. №1 в ж. к. „Д-р Атанас Москов".
***
Свищов.
От 10.00 часа в Детски отдел на Читалищната библиотека ще се проведе инициативата „Тихи игри".
***
Смолян.
От 08.00 часа на свлачището по пътя Смолян - Мадан, край село Тикале ще се проведе протест от група граждани
срещу забавянето на ремонта и отварянето на главния път.
От 11.30 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян ще се проведе пресконференция на областния
управител Недялко Славов по актуални теми.
***
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Стара Загора.
От 12.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора организаторите на Балканиада по лека атлетика за мъже и жени ще
дадат пресконференция.
***
Русе.
От 16.30 часа във Военния клуб ще бъде открита изложба на Регионалния исторически музей на тема „Войните
през погледа на военния кореспондент", след което ще бъде представен филмът „По стъпките на сухопътните
войски".
Profit.bg
√ Азиатските акции поскъпват, юанът поевтинява
Азиатските акции продължиха ръста си днес, след като оптимистичните резултати на компаниите от Уолстрийт подкрепиха
инвеститорските нагласи в световен мащаб, въпреки че опасенията около търговската война обезцениха китайския юан до
ново едногодишно дъно.
Доларът отстъпи от триседмичния връх, след като инвеститорите прибраха част от печалбите си генерирани след
изслушването на председателя на Федералния резерв на САЩ, Джером Пауъл пред Конгреса.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.32%, докато японският Nikkei и австралийският основен индекс
добавиха 0.30% и 0.40%, респективно.
Китайският Shanghai Composite отчете понижение от 0.13%, докато технологичния Shenzhen Composite изгуби 0.43%.
На Уолстрийт индексът Dow Jones нарасна с 0.32%, докато S&P 500 добави 0.22% повишавайки се до петгодишен връх,
докато технологичният Nasdaq Composite остана почти без промяна.
Борсите бяха подкрепени от Пауъл, който потвърди, че щатската икономика е в добро състояние, но въпреки всичко
предупреди, че засилващият се протекционизъм в световен мащаб с времето ще окаже негативен ефект върху
икономическия растеж.
На валутните пазари опасенията около търговската война между САЩ и Китай обезцениха китайския юан до най-ниското
му ниво от юли 2017 г.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна до
триседмичен връх от 95.4 пункта. Спрямо йената доларът вчера поскъпна до 6.5-месечен максимум от 113.140.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи 2.875 percent, в сравнение с 2.862% в предходния ден.
Цените на петрола нараснаха с 1.0% вчера, след като изнесените данни от САЩ дадоха индикации за ръст в търсенето на
бензина и петролните дестилати, което надделя над изненадващото увеличение на щатските запаси от суров петрол и на
производството на САЩ, което за първ път достигна 11 млн. барела дневно.
Щатският лек суров петрол за последно се търгуваше на цена от 68.86 долара за барел, поскъпвайки с 0.15% за деня, докато
брентът поевтинява с 0.14% до 72.80 долара за барел.
Спот цената на златото се понижи с 0.24% в азиатскта търговия, след като вчера през деня падна до едногодишно дъно от
1 221.50 долара за тройунция.
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