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√ Преместването на регистъра за особени залози в Агенцията по вписванията остава за 2020 г.
Ведомството не може да поеме новите си функции поради технически и нормативни неуредици
Преместването на Централния регистър за особените залози под шапката на Агенцията по вписванията (АВ) се отлага за 1
януари 2020 г. Това съобщиха от ведомството, като се позовават на промените в Закона за особените залози (ЗОЗ),
обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.
Към момента регистърът все още е самостоятелно юридическо лице към министъра на правосъдието и първоначално се
очакваше преместването да се случи до края на март миналата година. След като това не стана, срокът беше променен на
1 септември 2018 г.
В съобщението от Агенцията по вписванията не става ясно защо финалната дата се отлага с още близо година и половина.
Целта на преместването на регистъра е бизнесът да може да подава в 28-те бюра към Агенцията по вписванията в страната
заявления за вписване и заличаване на сключени договори за особен залог.
През пролетта, по време не семинар, стана ясно, че ведомството не може да поеме новите си функции поради технически
и нормативни неуредици.
Тогава Наташа Босева, директор на Централния регистър за особените залози, обясни пред Investor.bg, че е нужен нов
устройствен правилник на регистъра и промени в наредбата по чл. 23 от ЗОЗ.
Въпросната наредба регламентира съдържанието на заявленията, приложенията към тях за всеки вид вписване и
заличаване съгласно изискванията на закона, както и техническите изисквания към електронните документи, свързано с
особените залози.
Съгласно новия закон, приет в края на юли тази година, информацията, публикувана в регистъра е публична и всички
обстоятелства около особените залози подлежат на вписване. Казано с прости думи в момента не целият регистър е
електронен, но до 1 януари 2020 г. трябва да бъде по подобие на Търговския регистър и също да бъде стопанисван от
Агенцията по вписванията.
Проблемът с поредното отлагане е, че все още има много казуси около вписването на обстоятелства, публичността на
договорите, които са предпоставка за злоупотреби.
Например, промените в закона не упоменават в кои случаи ще се изисква съгласие на заложния кредитор. Казва се само,
че това ще се регламентира в наредбата, по която все още се работи. Все още няма и единна система, с която да се описват
фирмените вещи, когато става дума за особени залози (т. нар. индивидуализация), както и единни правила, според които
се описват счетоводните активи на предприятията.
Капитал
√ Здравното министерство срещу временните постройки за пушене пред заведенията
В проект за промени в Закона за здравето се забраняват и наргиле-баровете
Министерството на здравеопазването не само не планира да разреши пушенето на закрито, както искаше вицепремиерът
Валери Симеонов, но предлага да въведе нови рестрикции за заведенията.
През зимата част от тях изграждат специални пристройки пред самото кафене или ресторант със стени от найлон или
брезент, в които може да се пуши. С промени в Закона за здравето, които ведомството предложи за обществено обсъждане
в следващия месец, тази възможност изрично се премахва.
Освен това, както и беше обещало, здравното министерство забранява наргиле-баровете. Заведения, в които се пуши
наргиле на закрито, ще бъдат затваряни от здравните власти за срок от един месец, предвижда още проектът.
В проектозакона няма изричен текст за забрана или разрешение на бездимните тютюневи изделия, а на забрана за
употреба в затворени помещения подлежат всички тютюневи продукти за пушене, включително и тютюнът за дъвчене.
Стени и покрив
Според проекта забраната за пушене на закрито ще важи не само за масивните сгради, в които има кафенета, барове,
ресторанти или заведения, но и за временните постройки. Закрито обществено място ще бъде всяко място, покрито с
покрив и оградено с най-малко три стени, независимо дали има отваряеми прозорци или други отвори и без значение
какъв е материалът, използван за покрива и стените.
Наргилето е вредно
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В мотивите към проекта е отбелязано, че потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества, които се срещат
и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.
Според данни на Световната здравна организация от изследване през периода 2013-2014 г. България се нарежда на пето
място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11-13-годишни ученици и на второ място по
пушене веднъж седмично от 15-годишните.
Със забраната на наргиле-баровете се цели да се промени модната тенденция сред младите хора за групово пушене на
наргиле. До забраната се стигна след смъртен случай през миналата година, като преди това тийнейджъри се скарали къде
да пушат наргиле.
Actualno.com
√ До дни започва строителството на АМ "Хемус" от Белокопитово до Търговище
"Върви мащабно строителство и така, както съм обещал на хората от Тетевен, Севлиево, Габрово, Търново, Търговище,
Варна, до 2024 година АМ "Хемус" ще е готова." Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който беше да
инспектира строителството на участъка на магистралата между Ябланица и Боаза.
Премиерът изтъкна и че това е най-трудният за изграждане участък, за който се изисква огромен труд и капацитет.
"Виждате как се строи в планината - тези българи в камионите, в багерите, във валяците, са герои също. Това прави БВП,
това ще доведе повече бизнес и туристи", добави Борисов.
По думите му на 15 август предстои да започне строителството от Белокопитово до Търговище, а междувременно ще
стартират тръжните процедури и за двата лота до Велико Търново.
Стана ясно и че през есента тази година ще бъде открита отсечката на АМ "Струма" до Сандански.
"Мащабно строителство тече и в образователната инфраструктура", каза още премиерът и добави, че за над 620 млн. лв.
се строят и ремонтират училища и детски градини.
По отношение на хората с увреждания Борисов посочи, че в момента върви разпоредената от него проверка на дневните
центрове. "Имаме доста информация къде какво се случва и взимаме мерки", заяви Борисов. Той изрази очакване до
края на годината да се направи и информационната система, което беше договорено по време на срещата му с
Национално представителните организации на хората с увреждания и с представители на майките на деца с увреждания.
"В новия бюджет със 150 млн. лв. повече ще имаме в системата. Ако работим така, както в момента, ще могат да се
осигуряват допълнително средства и през следващите години", подчерта още премиерът.
"Всички системи имат нужда от повече финансиране", каза Борисов в заключение. Той спомена и че са били платени над
6 милиарда - за КТБ, за руските реактори и за американските централи. Това били две магистрали "Хемус".
БНТ
√ Търговската война между САЩ и Китай се задълбочава
САЩ продължават с обмитяването на китайски стоки. От 23 август налог от 25% ще бъде наложен върху стоки на стойност
16 млрд. долара, като тези мита се прибавят към вече наложените на 6 юли. Така общата стойност на обмитяваните 279
артикула ще възлиза на 50 млрд. долара.
Китай отговори с реципрочна мярка. Решението на Вашингтон е поредното действие в търговската война между САЩ и
Китай, като причина за която се изтъкват нелоялните търговски практики от страната на Пекин.
Според анализатори действията на президента Доналд Тръмп и администрацията му само ще влошат ситуацията, а и ще
се стигне до увеличаване на цените за американските потребители.
Въпреки това от Вашингтон обявиха, че проучват възможността за увеличаване на митата от 10 на 25% върху китайски
вносни стоки за 200 млрд. долара.
√ МС ще заседава по Националната програма за закрила на детето
Правителството ще проведе редовното си заседание от 10 ч днес. Очаква се министрите да приемат Доклад по
изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г. Министерският съвет ще гласува отпускане на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. Правителството се очаква да одобри
кандидатите на България за съдии в Общия съд на Европейския съюз.
√ От НИМХ изпратиха писмо до премиера, настояват за отделяне от БАН
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов, с
което го уведомява, че служителите са готови да подновят протеста си и да прекратят работа. "Търпението ни се изчерпа.
Време е и Държавата да направи задълбочена проверка как и за какво се разходват предоставяните от нея средства на
БАН", се казва в писмото.
В момента НИМХ продължава работата си ден за ден, единствено поради отговорното отношение на министър Красимир
Вълчев към важните за държавата и обществото задачи, които изпълняваме и финансовата помощ от Министерството на
образованието и науката. Не знаем докога може да продължи това финансиране и това не е изход от ситуацията, в която
бяхме поставени, категорични са от НИМХ.
Те призовават правителството да предприеме спешно действия за извеждането на НИМХ от БАН с всичките му материални
активи и необходимите за дейността му финансови средства. Това трябва да се случи възможно най-бързо, преди БАН да
е успял с действията си да ликвидира дейността на НИМХ, продължаваща вече 128 години, се казва още в писмото.
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Предложението е НИМХ да премине към Министерство на образованието и науката, като самостоятелна научна
организация, второстепенен разпоредител на бюджетни средства.
"Запазването на статута на НИМХ на научна организация е важно, тъй като постигнатата с годините симбиоза на научната
и оперативната дейност в НИМХ е едно от най-важните ни постижения, което следва да се запази и развие. С това ще се
гарантира и пълноценната ни работа като Национална хидрометеорологична служба на Република България", уточняват
служителите в писмото към премиера.
Документът завършва с това, че до извеждането от състава на БАН, НИМХ спира да изпълнява всякакви разпореждания и
решения от страна на ръководни органи на БАН.
БНР
√ Министър Караниколов връчи сертификат за инвестиция Клас "А" в индустриална зона "Марица"
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция Клас "А" за проект на стойност над 6 млн.
лв. и половина в Индустриална зона "Марица", част от Тракия Икономическа зона.
Инвестиционният проект обхваща дейности, свързани с доразгръщането на съществуващ проект в изграждането на още
три еднотипни логистични сгради с допълнителни складови помещения, ТИР паркинг и сграда за охрана с пропускателен
пункт. Ще бъдат разкрити и още 10 работни места.
Според министър Караниколов, индустриална зона "Марица" е една от най добре развиващите се икономически зони у
нас. От началото на тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 15 сертификата, 13 за Клас "А",
един за Клас "Б", както и един за приоритетен инвестиционен проект. Плануваните инвестиции възлизат на повече от 690
милиона лева и се очаква разкриването на 1 300 нови работни места.
√ Димо Стефанов: В последните месеци имаме отлив на инвеститорите в злато на борсата
Златото записа спад за четвърти пореден месец. Финансовият анализатор Димо Стефанов коментира за предаването
„12+4“, че сред инвеститорите и търговците има „голям песимизъм“ в последните месеци:
„От края на пролетта наблюдаваме голям спад - може би с около 130 - 140 долара за тройунция. Може би не е имало такъв
от 2016-а, когато Тръмп стана президент. Дали е предизвикано изкуствено, може да са само спекулации. Истинските
причини могат да бъдат коментирани само от дилърите на най-големите инвестиционни банки в света, през които минават
по-големите сделки. Ние може да правим някакви изводи от публичната информация“.
През последните три-четири месеца имам отлив на инвеститорите в борсата и може би са разпродадени около 100 тона
злато в целия свят, коментира той.
„Говори се, че една от основните причини златото да пада в момента е Китай. Всъщност, цената на златото и на китайския
юан спадат с абсолютно еднакви темпове спрямо щатския долар. Една от причините е, че в момента китайските банки имат
затруднения, защото са взели много в долари, а са дали кредити в юани. Оттам насетне, ако трендът се обърне, трябва да
си покрият тези къси позиции и може би най-лесният начин е, продавайки злато на физическия пазар“.
Има обаче и сезонност при търсенето на златото. Най-лоши са летните месеци и декември, когато е последното заседание
на Федералния резерв на САЩ.
„Обикновено наблюдаваме най-връхните точки на златото през януари и февруари, както и септември - октомври, но това
не е препоръка за инвестиране“.
√ Предстои ли сливане на двата най-големи автобусни превозвача у нас
Двата най-големи автобусни превозвача у нас – компаниите "Юнион Ивкони" и "Груп плюс", ще бъдат придобити от
новосъздадената "Транспект". Това става ясно от съобщение на страницата на Комисията за защита на конкуренцията.
Антимонополният орган трябва да направи оценка как концентрацията ще се отрази на пазара на транспортни услуги.
Дружеството - купувач "Транспект" е регистрирано в края на миналата година с капитал от 50 хил. лв., но към момента не
извършва търговска дейност, уточняват от Комисията за защита на конкуренцията. Негови представители са проявили
интерес към дяловете на "Юнион Ивкони", съобщи за "Хоризонт" съсобственикът в компанията Ивайло Константинов, но
отказа да потвърди и от името на другата от фирмите "Груп плюс", която притежава и марката "Етап адресс":
"Пред мен беше заявено желание от част от мениджърския екип във фирмата да придобият моите дялове и аз направих
предварителен договор, след като договорихме всички параметри с тази компания, която заяви интерес, но етапът е такъв,
че не се знае какво ще се случи на практика. Аз от Вас научавам, че придобиващата страна има интерес и от друга
компания".
"Юнион Ивкони" и "Груп плюс" са най-големите оператори в междуградските автобусни превози в България и бяха против
приемането на Закона за създаването на автомобилна камара.
√ НСИ отчита отслабване на потребителските нагласи в началото на третото тримесечие
Засилване на инфлационните очаквания на потребителите
През юли 2018-а година общият показател на потребителското доверие в България се понижава с 0,6 пункта спрямо
равнището отпреди три месеца, като влошаването се дължи изцяло на отслабване на доверието сред населението в селата,
показва редовно тримесечно проучване на Националния статистически институт. Трябва да се има предвид, че в през
април индексът на потребителското доверие в нашата страна нарасна с 1,8 пункта, достигайки най-високо ниво от пролетта
на 2007 година насам.
Леко влошаване в сравнение с предходното наблюдение отбелязват и мненията на потребителите за развитието на общата
икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет
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месеца. По-резервирани в сравнение с април са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото
състояние на техните домакинства в дванадесет месечен период, отчита НСИ.
Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни
спрямо изразените през април мнения. Същевременно се засилват и инфлационните очаквания за следващите дванадесет
месеца, като съответният балансов показател нарасна през юли с 9,4 пункта.
Графика на индекса на потребителско доверие

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите на живеещите в градовете се изместват
към запазване или незначително намаление, докато очакванията на населението в селата са за увеличаване на
безработицата с умерено темпо.
Проведената през юли анкета на НСИ регистрира известно подобрение на общата оценка на настоящата ситуация на
потребителите да се правят разходи за покупки на предмети с дълготрайна употреба, като благоприятни остават и техните
намерения да извършват такива разходи в рамките на следващите дванадесет месеца. Малко по-позитивна е и нагласата
на градското население по отношение извършването на разходи за "покупки на автомобили" през следващите дванадесет
месеца.
Трябва да се има предвид, че показателят "доверие на потребителите" на НСИ представлява средно аритметично на
балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата,
на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният
баланс се взема с обратен знак.
Dnevnik.bg
√ Името "Странджански манов мед" ще бъде защитено в ЕС
Странджанският манов мед е одобрен като защитено наименование за произход от Европейската комисия и ако няма
обжалване, ще бъде вписан в регистъра, съобщи пред Нова телевизия еврокомисар Мария Габриел.
Тя подчерта, че по този начин се признават спецификите при производството на продукта в конкретната географска област,
дава й се видимост, стимулира се производството, увеличава цената и неговата отличаемост на пазара.
Процедурата отнема около година и половина и е прекрасен стимул за много области в България, каза Габриел.
В момента в България има седем храни със защитени наименования, пет от които са храни с традиционно-специфичен
характер - филе "Елена", кайзерован врат "Тракия", "Пастърма говежда", "Луканка панагюрска" и роле "Трапезица". В
регистъра има и два продукта със защитено географско указание - българско розово масло, което може да произвежда на
територията на Розовата долина, както и "Горнооряховски суджук", който може да се произвежда само в Горна Оряховица.
Странджанският манов мед ще бъде първото българско защитено наименование за произход, когато процедурата
приключи. Той се получава от широколистни дъбови гори в района на Странджа. Има тъмен до черен цвят и специфичен
аромат. Изключително богат на минерални вещества и витамини.
√ "Овергаз" ще обжалва в съда решение на КЗК в полза на "Булгартрансгаз"
Частното газово дружество "Овергаз" съобщи, че ще обжалва в съда решение на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК), която не откри нарушение на държавната "Булгартрансгаз" в спор между двете компании за около 2 млн. лв.
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Жалбата на "Овергаз" беше срещу предполагаема злоупотреба с монополно или господстващо положение на държавната
компания, след като частното дружество е трябвало да плати за природен газ, който не е заявявала и не е ползвала.
На 6 януари 2017 г. заради изключително студеното време и рекордната консумация на ток Електроенергийният системен
оператор активира студения резерв на "Топлофикация – Русе". Заради проблем с разпалването на въглищата обаче
русенската топлофикация е преминала на газ, но не е променила своевременно заявките си към своя доставчик, който не
е "Овергаз". Въпросният доставчик на свой ред не е коригирал заявките си към "Булгартрансгаз". Част от тези количества
природен газ са били разпределени като незаявени от "Овергаз", а от дружеството се е очаквало да ги плати.
През юни на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране вече се произнесе по казуса като нареди на
"Булгаргаз" да извърши ново разпределение на спорните количества. Сега антимонополният регулатор заключава, че
благодарение на намесата на КЕВР вредните последици са отстранени, а нарушение на Закона за защита на конкуренцията
няма.
"Овергаз инк." ще обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд, се казва в прессъобщение на
компанията.
√ Само специалисти медици да практикуват алтернативна медицина, предвиждат законови промени
Само специалисти с образование по медицинска професия да имат право да практикуват алтернативни методи за лечение.
Това е една от промените в Закона за здравето, подготвени от здравното министерство и качени на сайта за съгласуване
на правителството. Предвижда се до един месец засегнатите страни да дадат становища по измененията.
Според измененията само лекари ще могат да прилагат "неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве". Досега такова право можеше да се даде и на хора със средно образование, преминали обучение
от поне 4 семестъра във висше медицинско училище.
След промените от законово регламентираните видове неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху
здравето ще отпаднат диетиката и лечебното гладуване.
От здравното министерство посочват, че промяната е за да се пресече все по-разпространяващата се тенденция
неспециалисти и хора без квалификация, да предлагат терапии с диети и глад. "Хранене и диететика" е медицинска
специалност, която се придобива от специалисти с професионална квалификация "лекар". Диетотерапия се практикува от
висококвалифицирани лекари специалисти, които са преминали продължителна подготовка в рамките на обучението за
придобиване на посочената медицинска специалност. Понастоящем лица без познания в областта на медицината, в
частност по отношение на храненето, могат да прилагат неконвенционално лечение на болни чрез диети, да консултират
лица със здравни проблеми относно тяхното хранене, да промотират в публичното пространство послания относно храните
и храненето, които не се основават на доказани научни познания. С предложението за отпадане на диетиката като
неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се цели да се предотврати рискът
за здравето на населението от некомпетентно диетолечение", се отбелязва в мотивите на вносителите.
Със законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори. Нормативното регламентиране на
дейността на здравния медиатор ще допринесе за утвърждаване на модела за здравните медиатори на регионално ниво
и изпълнението на политиката на промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи от населението,
отбелязват вносителите.
Здравното министерство планира да направят реално работещ и действащ Национален служебен регистър на лица с
психични разстройства. В момента е регламентирано създаването на регистър, основан на признак боледуване от
психично разстройство. Разпоредбата не уточнява вида на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата,
които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много. На практика този регистър ще включва
всички, които са потърсили психиатрична помощ в България.
Предвижда се Националният център по обществено здраве и анализи да създаде на практика и поддържа заложения и
сега в закона Национален регистър на пациентите с психични заболявания в България, преминали на лечение през лечебни
заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на
лечебни заведения за болнична помощ и в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ.
Целта на регистъра е системно събиране, съхранение, анализ и интерпретация на данни за пациентите с психични
заболявания в България. От здравното министерство обещават регистърът да запазва данните и да се ползва само за
служебни цели.
"Създаването на актуална база данни ще даде възможност за вземане на информирани решения. В средносрочен план
регистърът ще може да предостави на отговорните за вземане на решения лица информация за ефективното планиране и
обслужването на хората с психични заболявания по региони и на национално ниво", отбелязват от ведомството.
√ Лятното часово време: или за всички, или за никого
Над 250 отговора в минута: Онлайн запитването на Европейската комисия дали да бъде премахнато лятното часово
време се превърна в истински хит. Но какво ще стане, след като гласуването приключи?
Онлайн запитването (можете да гласувате тук) на Европейската комисия започна на 4 юли и ще продължи до 16 август.
Какво предстои след края на гласуването? Еврокомисарят Виолета Булк отговаря на този и други въпроси в интервю за
"Зюддойче цайтунг". Ето някои от по-интересните моменти, представени от "Дойче веле".
Дали самата тя вече е гласувала? Да, гласувала е, но предпочита да запази отговора си в тайна, защото това си лично нейна
работа, отговоря еврокомисарят Виолета Булк. След което пояснява, че запитването е открита консултация на Европейската
комисия. Тя кани европейските граждани да споделят какво мислят за лятното часово време: да бъде ли то запазено или
да бъде премахнато.
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Еврокомисарят добавя, че ЕС не "властва" над времето. Страните от съюза сами избират в коя часова зона да се намират –
така ще остане и занапред. Тя припомня също, че има определени правила за лятното и зимното часово време, които ЕС е
приел през 1980-те. Тогава е решено, че страните членки трябва да завъртат стрелките на часовника едновременно. Защото
ако го правят всяка когато си поиска, нямаше да има общ пазар. А общият пазар е най-важното постижение на ЕС.
Запитването на еврокомисията явно е събудило много голям интерес, защото страницата често не се отваря. Такива неща
се случват, когато някоя от консултациите ни се радва на широк обществен интерес, посочва Виолета Булк. ИТ експертите
обаче се справяли с проблема. "През първите три дни от запитването получихме повече от половин милион гласа. Към
момента идват по 250 отговора в минута. Всеки глас е важен", казва евкрокомисарят. И обяснява, че не е поставена
възрастова граница за участие в допитването. Въпросите са преведени на всеки от официалните езици в ЕС, но всеки
гражданин може да гласува само по веднъж. "Освен това техническият отдел се старае да спре автоматичното попълване
на въпросника от т.нар. ботове. Подобни трикове биха опорочили резултатите", споделя Виолета Булк пред "Зюддойче
цайтунг".
Дали Европейската комисия може да задължи всички страни от ЕС да премахнат лятното време? - Откритата консултация
е част от обща оценка на лятното часово време, припомня еврокомисарят.
Нужно е единно решение
Тази оценка е необходима заради редица запитвания от Европейския парламент, страните от ЕС и европейските граждани.
"Комисията има обаче законовото право да задължи всички държави в ЕС да премахнат лятното часово време", посочва
Виолета Булк.
Според някои неофициални запитвания в интернет две трети от участниците искат лятното часово време да бъде
премахнато. Може ли да се говори за подобна тенденция и при запитването на еврокомисията? Гласуването ще продължи
до 16 август, напомня еврокомисарят. За резултатите Европейската комисия ще информира, след като то приключи.
"Едно обаче трябва да е ясно: нуждаем се от общо решение. Или всички страни членки ще завъртат стрелките на часовника
напред, или нито една. Иначе ще нарушим баланса на европейския пазар. Бихме навредили както на големите фирми,
така и на обикновените граждани. Затова питаме европейците дали искат лятното часово време да се запази или премахне
на територията на целия ЕС", изтъква Виолета Булк.
А какво според нея освен единното решение за времето е необходимо, за да функционира Европа? "Мир – в мислите, в
сърцата и в поведението ни. Ако има мир, всичко останало ще последва. Не бива да губим време, а трябва да работим
заедно за един съюз, който закриля и подкрепя европейците", обобщава в интервюто еврокомисарят Виолета Булк.
ЕconomyNews
√ Бюрата по труда предлагат преференции
Чрез своите териториални структури – бюрата по труда, Агенцията по заетостта предлага финансови преференции за
работодатели и регистрирани безработни. Те могат да се възползват от тях по различни програми и мерки за стимулиране
на заетостта и/или пригодността за работа от Закона за насърчаване на заетостта.
Една част от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Те ще
могат да получат финансова подкрепа, ако от насочените регистрирани безработни одобрят лице (представител на целева
група) по програма или мярка, за която бюрото по труда разполага със свободни средства за сключване на нов договор.
Чрез предоставяните преференции работодателите могат да получат субсидии за осигурена заетост, вкл. и чрез стажуване,
чиракуване или дуално обучение на безработни от различни групи, в т.ч.: до 29 години или над 50 години; на хора с трайни
увреждания; на продължително безработни; на родители с деца до 5 години и др. Целта е да се подпомогне трудовата
реализация на тези безработни лица, които по различни причини не са предпочитани от търсещите работна сила.
Успоредно с това, Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа и на безработните лица, с която да стимулира
тяхната мобилност или предприемачество. Безработните могат да кандидатстват и получат средства за извършвани
ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и за поемане на квартирни и други разходи
при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им. Стартирането на собствена
стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на
полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес. И при двете
мерки могат да се предоставят и средства за други съпътстващи старта на бизнеса услуги.
Предлаганият инструментариум включва голямо разнообразие от период, вид и размер на субсидиране, като конкретните
параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки се определят в ежегодно утвърждавания Национален
план за действие по заетостта.
Всяко бюро по труда разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта,
предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях до
изчерпване на планирания финансов ресурс са обявени на електронната страница на Агенцията по заетостта, в рубрика
„Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Регионална служба по заетостта (ДРСЗ) в подрубрики
„Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”.
Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяко бюро по труда в страната, където може да се
получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференциите.
√ Лоша реколта от грозде, плодове
Най-лошата реколта за последните 10 години очакват в навечерието на гроздобера лозарите във Великотърновска област.
Заради дъждовете гроздето гние, на места е пропаднала над 90 процента от продукцията. Дъждовете и градушките това
лято съсипаха лозовите масиви, коментира агрономът от Свищов Георги Николов за БНР: “Годината е лоша и се наблюдават
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поражения от икономически най-важните болести - обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене. В Северна България
се появява черно гниене по гроздето. Може пораженията да са между 75 и 100 %.“ Виненото грозде, което лозарите успеят
да наберат от новата реколта, се очаква да е с поне 20 стотинки на килограм по-скъпо от миналата година. Засега от избите
във Великотърновско не правят прогнози за увеличението на цените на напитките, резултат от лошата реколта.
Ниски добиви и лошо качество на плодовете и зеленчуците. Според производителите в Русенска област това е резултатът
от сухата пролет и дъждовното лято. От Съюза на Дунавските овощари отчитат между 60 и 80 % по-малко добиви, в
сравнение с миналата годината, предаде БНТ.
Павел Спасов се занимава с овощарство от 21 години. Отглежда кайсии, праскови, череши и сливи на площ от 900 дка.
Казва, че добивите тази година са едни от най-ниските.
"Кайсиевата реколта тази година не е лоша - тя е катастрофална. Лично при мен имаше между 15 и 20 % реколта. Докато
тук, в община Сливо поле, към Тутракан и Силистра, се наблюдаваше нулева реколта при кайсията", споделя той.
Производителят бърза с прибирането на реколтата от праскови, защото заради дъждовете, плодовете са започнали да
гният. Добрата продукция изнася за Румъния, но за по-нискокачествената няма пазар.
"От заводите в България за сок - почти никой не работи и тези праскови, които са болни трябва да ги изхвърляме", обясни
Спасов.
Заради вноса на плодове и зеленчуци обаче, по-ниските добиви у нас не са довели до повишаване на цените на стоката.
Производителите се надяват държавата да отчете тазгодишните им загуби и да отпусне по-високи субсидии за следващата
година.
Club Z
√ Ананиев търси още милиони за здравната система, не и реформи
Новият здравен модел, който се обсъжда, ще стане ясен през септември
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, финансист по професия, търси начини как да се налеят още
неколкостотин милиона в системата на здравеопазването, но не и как да бъде "излекувана" чрез реформи. В края на
септември ще бъде представен нов модел, чийто първоначален вариант бе обсъден със синдикатите в средата на юли. От
здравното министерство засега мълчат относно предложенията, но някои от тях станаха известни.
Известното до момента за него е, че се конкурират два подхода - добре известното от десетина години предложение на
ДПС за демонополизация на единствената Национална здравноосигурителна каса и идеята да се увеличат парите за
здравеопазване, като се вдигне вноската, застъпван от ГЕРБ. Разбиването на монопола на НЗОК обаче не среща подкрепа
в средите на управляващите, нито синдикална такава.
Вдигането на вноската няма да стане чрез реалното й увеличение, да кажем от 8 на 10%, а по начин, който да не бие на
очи. Например, подобно на пенсионната система, където има втори стълб, който се води доброволен, но всъщност е
задължителен за хората, родени след 1959 г. Универсалните пенсионни фондове - частни дружества, управляват тези пари,
като си удържат от всяка месечна вноска такса за разходите си, която в повечето случаи е 4.25%, и влагат половината или
над половината от получените по този начин средства в държавни ценни книжа.
Сега се обсъжда дали догодина да се въведе допълнителна застраховка, която да покрива всички или част от дейностите
извън основния пакет. Наскоро пред "24 часа" председателят на здравната комисия в 44-тото НС Даниела Дариткова
коментира, че засега допълнителната здравна застраховка ще е доброволна.
"Всеки човек ще може сам да избере за какъв пакет допълнителни дейности да плаща. Допълнително здравно осигуряване
има и в момента, но пакетите, които застрахователните дружества разработват, не покриват необходимите кешови
плащания", казва Дариткова. Тя дава пример, че застрахователите не предлагат услуга за плащане на медицински изделия.
"При спешна интервенция е по-голям проблем за хората да доплатят 1000 лева за изделия, отколкото ако се застраховат с
по-малки суми”, заявява Дариткова.
В рамковия договор за 2018 г. цените за медицински изделия са намалени и това е тенденция от години.
В интервю за в. "Труд" националният консултант по кардиохирургия проф. Генчо Начев казва, че вдигане с 2% на здравните
вноски не е начин да се реши големият проблем в здравеопазването. Известният лекар се аргументира с това, че реална
оценка на медицинските услуги в България няма и "трябваше да се започне оттук".
Той посочва, че цените на клиничните пътеки нямат нищо общо с реалната оценка на медицинската услуга, независимо
дали е на ниво доболнична помощ или болнична.
"Задължително е да се направи това. Единият начин беше чрез диагностично свързаните групи, но те не са панацея, т.е. те
не са едно лечение за всичко и не могат да се въведат от днес за утре", казва в интервюто проф. Начев. Той смята, че трябва
да се въведе доплащане.
През април т.г. обаче Световната здравна организация препоръча доплащането на пациентите за медицинска помощ и
лекарства в България да бъде намалено от сегашните 44.2%, което е сред високите нива, на 15%. Тогава ръководителят на
българския офис д-р Скендер Сила каза, че целта на СЗО и призивът ѝ към всички държави е да бъде достигнато ниво от
15% на неформалните плащания на пациентите.
Недостигът от средства в здравеопазването, също както и при парите за пенсии, се дофинансира ежегодно от бюджета.
Въпреки това системата не се реформира, а продължават да се изливат пари. Парадоксално, но в България лекарите
намаляват, броят на медицинските сестри също, измират все повече хора и хиляди емигрират, но разходите за здравната
система се увеличават. Парите за превенция са най-нищожната част от тях.
През 2009 г. бюджетът на НЗОК е бил около 2.47 милиарда лева. За 2018 г. е близо 3.86 милиарда лева. Преди четири
години беше 3.048 милиарда лева, но с гласуваните неколкостотин милиона доближи 3.4 милиарда в края на 2014 година.
Всички тези средства са за отчетените от държавните и частните болници хоспитализации, сметки, консумативи.
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Преди да се опита да прокара каквото и повишение - доброзорно, на вноската за здраве, властта ще трябва да докаже, че
държавата реално плаща - т.е. внася в бюджета на НЗОК, дължимите пари за здравни осигуровки на деца, студенти,
полицаи, военни, държавни служители, енергийно бедни, затворници и др., каквито по закон дължи. Съгласно приетите
от парламента промени в Закона за здравното осигуряване през 2015 г. през следващите 10 години държавата постепенно
ще поема все по-голяма част от осигуровките им до достигане на 100% от минималния осигурителен доход.
И освен това ще трябва да ни докаже едно по-високо качество на здравните услуги. Иначе излиза, че просто се търсят още
неколкостотин милиона за наливане. Не за здраве.
√ Румъния получава €59 млн. от ЕС за корабоплаването по Дунав
Парите са предвидени за плавателните пътища, които свързват черноморското пристанище Констанца с реката
Румъния ще получи 59 милиона евро, за да модернизира плавателните маршрути по река Дунав, стана ясно от
прессъобщение на Европейската комисия.
Средставата са предвидени за модернизирането на два шлюза в Източна Румъния, които свързват черноморското
пристанище Констанца с река Дунав.
"Парите от кохезионните фондове на ЕС ще отключат огромния потенциал на търговския речен трафик и ще засилят
регионалното сътрудничество", коментира Корина Крецу, еврокомисар за регионалната политика.
Тя прогнозира увеличение на речното корабоплаване с 50 процента.
Крецу заяви, че средствата ще направят речното плаване по-сигурно и ще защитят зони, заплашени от наводнения,
свързващи Дунав с Черно море.
В. Монитор
√ Пощите ще получават субсидията си авансово
„Български пощи“ ще получава компенсацията си от държавата за извършване на задължителната универсална услуга в
страната (предимно пощенски пратки) авансово. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект в Закон
за пощенските услуги.
Досега субсидията се получаваше от държавното дружество с до две години закъснение, което оставя го без оперативни
средства. Пощите ни са със задължение по закон да доставят универсалната пощенска услуга до всяка точка на страната за
разлика от частните компании, които работят там, където има икономическа изгода. Така в момента търговското дружество
работи при икономически неизгодни условия и държавата доплаща за това, че има такъв ангажимент.
Другата подготвена промяна е, че държавният оператор ще може да предлага по-високи цени на универсалната пощенска
услуга при явяване на обществени поръчки. В момента цените на пощите са обществени и при търгове лесно ги губят,
защото офертите им биват подбивани от конкурентите понякога дори и с една стотинка.
Междувременно от дружеството обявиха, че въвеждат нова услуга в сферата на електронната търговия. „Български пощи”
ще приема, пренася и предава пратки на клиенти на интернет търговеца eMAG, както и инкасиране на дължими суми по
наложен платеж/
Получателите ще се уведомяват с SMS в деня на пристигане на пратката в избраната от тях пощенска станция и тази пратка
трябва да бъде взета от тях в срок от седем календарни дни от получаването й в клона. Първоначално новата услуга ще се
предлага в 19 пощенски станции на територията на София, като до няколко месеца се предвижда услугата да е в големите
градове, а впоследствие и в по-малките населени места. Потребителите на интернет ритейлъра ще получават
преференциално обслужване на специално предназначени гишета.
В Румъния, Унгария и Полша онлайн магазинът работи в партньорство с местните държавни пощи, като сега и eMAG в
България се присъединява към тази схема на предлагане на услуги. От своя страна държавният мастодонт се опитва да
бъде по-активен на пазара на електронната търговия, където видимо изостава през последните години. Партньорството с
еMAG ще бъде съпътствано с реновация и осъвременяване на част от офисите на „Български пощи” в София, за да отговарят
на изисквания на потребителите на онлайн магазина. Дружеството е разработило и внедрило софтуерно приложение,
необходимо при доставката на стоки, поръчани чрез електронни магазини.
√ Инж. Таньо Стойчев: Имаме много модерни центрове, които са вследствие на дългогодишния ни опит с фирмите и
това, че изпращаме учениците си на лятна практика
Дисциплината е основният проблем в образователната ни система, казва в интервю за „Монитор“ директорът на ПГТЕ
„Хенри Форд“ инж. Таньо Стойчев. Според него е крайно време родителите да разберат едно нещо, че българската
икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30 години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на
европейските регламенти, работи се с най-съвременна техника.
- Инж. Стойчев, как протече кампанията за прием след 7-и клас в ПГТЕ „Хенри Форд“?
- В големите гимназии като нашата приемът се разминава по отношение на предварително одобрения. Постановление №
111 за защитените специалности и тези с недостиг бе обявено късно - два дни преди да излезе класирането. Благодарение
на бързата реакция на началника на РУО София-град Ваня Кастрева успяхме да преструктурираме приема, тъй като
паралелките и специалности, които са защитени, са с по-малък прием.
След трето класиране продължаваме на 4-то с прием по 11 паралелки. В момента имаме по няколко свободни места в
специалност „Газова техника“, „Възобновяеми енергийни източници“. Те са планирани с прием по 13 ученици, така че и
двете имат необходимия брой, за да започнат. Успяхме да реализираме един добър прием по отношение на
„Топлотехника“ с подкрепата на Столична община и „Топлофикация- София”. В тази специалност, която също е от
защитените, имаме 15 записани деца. В областта на автомобилните паралелки „Автомобилната мехатроника“ е на 100%.
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В „Автотранспортна техника“ имаме няколко незаети места. Важното е, че паралелката в дуално обучение по
автотранспортна техника е на 100% - с 26 ученици. „Електропроизвеждане на транспортната техника“ също е с очертан
недостиг, но я отделихме като отделна специалност. Към момента там са приети 12 ученици и ще можем да продължим
приема и на 4-то класиране. Отделихме като паралелка „Експлоатация на автомобилния транспорт“ по постановлението и
списъка със специалности с очертан недостиг. В нея имаме 15 ученици при минимум 12.
60% от приема ни е в паралелки, които са в дуална форма на обучение. Интересът на работодателите е голям и ние можем
успоредно да подготвяме ученици.
- Смятате ли, че на четвърто класиране ще се запълнят повечето свободни места?
- Трябва да имаме предвид, че има ученици, които все още не са се записали никъде. Има и трябва да бъдат записани
някъде. Специалностите ни са привлекателни особено за момчетата, тъй като могат да завършат с професия
- Колко момичета има в гимназията?
- 3-4 кандидатстваха, 3-4 имаме сега. От 1000 ученици имаме до 10 момичета.
- В каква реална работна среда влизат учениците?
- Тази година завърши паралелка по „Газова техника“, която беше в дуална форма на обучение. Швейцарски експерти бяха
на държавния им изпит по теория и практика. От новата учебна година 12-и клас паралелката „Автомобилна мехатроника“
също ще бъде разпределена между няколко транспортни фирми. Останалите паралелки, които се обучават в другите
специалности, са и в двата бранша – транспорт и енергетика. По заявка реализирахме и прием в дуално обучение и по
топлотехника. Това са топлинна, хладилна, климатична техника, като учениците ни работят в най-престижните сервизи.
Крайно време е родителите да разберат едно нещо, че българската икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30
години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на европейските регламенти, работи се с най-съвременна
техника. Постарали сме се учениците да придобият практически умения и когато завършат, да нямат нужда от
допълнителна подготовка и квалификация, за да заемат работни места.
- С каква материална база разполага „Хенри Форд“?
- Имаме много модерни центрове, които са вследствие на дългогодишния ни опит с фирмите и това, че изпращаме
учениците си на лятна практика. Те остават доволни от тях и ги назначават при тях. Учениците, които бяха и по двете
направления - транспорт и електротехника, след като приключиха лятната си производствена практика, останаха цяло лято
там да работят. Това е един показател, че сме постигнали качествено обучение.
- Какви нововъведения ще има през новата учебна година?
- Нашите учители работят активно за актуализирането по учебните програми и в двете направления. Има национална
програма на МОН, която касае актуализирането на учебните планове и програми, и те разчитат на екипа на „Хенри Форд“
за това. Ние включваме инженерно-техническия персонал на фирмите, с които работим, тъй като най-големите иновации
са при тях. Разчитаме на тях и провеждаме серия от обучения с нашите учители. Много инженери от фирмите са включени
в тези екипи, но за нас водещо е какво е изискването от пазара на труда.
- Споменахте учителите. Имате ли проблеми с намирането на кадри, които да преподават?
- Има проблем като цяло с намирането на педагогически кадри, най вече на инженери. Няма как с 800 лв. заплата да
привлечеш един млад човек да работи в училище. Трудно намираме млади инженери да дойдат и почнат работа, когато
се пенсионира един преподавател. Имаме нужда от учители по английски. Ще назначим един, но ни трябват още.
Паралелките ни са с разширено изучаване на английски език и затова ни трябват кадри, завършили английска филология.
Всяка уважаваща себе си фирма в автомобилния бранш и енергетика изисква определено ниво на английски език и от това
се водим в приема, за да отговорим на търсенето на фирмите. Учителят инженер при нас води и теория, и практика в своята
област. От тази гледна точка е сложен процес, защото един млад инженер трябва поне година да работи с колеги, които
са с педагогически стаж и опит, за да може да има една приемственост.
- Какво е вашето мнение относно забраната за ползване на мобилни телефони в учителите?
- Категорично съм за! Това е записано в закона от 1 август 2016-а – ученикът не може да ползва мобилни телефони по
време на час. Едно обаждане, когато се преподава нов материал, разконцентрира целия клас, а и води до нарушаване на
дисциплината.
- Имате ли практиката да събирате телефоните, преди да влязат децата в клас?
- Голяма част от учители подканват децата си да ги оставят на катедрата, другата ги приканват да ги изключат. Различна е
практиката, но говоренето и използването на телефон по време на час е изключително вредно.
- При вас се обучават основно момчета. Как се борите с агресията в училище?
- Най-трудната възраст е точно след 7-и клас, когато пубертетът набира сили. Работим активно с класните ръководители и
родителите. Имам двама педагози, чиято основна работа е тази. Правим семинари на педагогическите съвети, които са
свързани с предотвратяването на агресия, позитивно учене. Провеждаме и срещи в часовете на класа на отделните
паралелки както с представители на полицията, така и други органи. Трудно е, защото допуснахме твърде много свобода
в новия Закон за предучилищно и училищно образование спрямо задълженията на учениците. Основният ни проблем в
образователната ни система е дисциплината.
- Как трябва тогава да затегнем дисциплината?
- Ще ви дам пример. Какво означава ученикът да се явява на безброй поправителни изпити? Това означава, че той идва на
училище насила и получава двойки по всички предмети. Знаете ли как се прави поправителна сесия по 15 предмета?
Поради тази причина ние започваме с нея на 29 август. Преди беше записано, че при три слаби оценки ученикът повтаря
класа. Трябва да се ограничи и допустимият брой на неизвинени отсъствия. Много са 15. Ако един предмет се изучава един
час седмично (18 общо) и ученикът направи 14 отсъствия, как ще му се напише оценка. Той трябва да се явява на изпит.
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Има и други неща по отношение на облеклото. Тук не говоря за униформи, но не могат да ходят с панталон, на който
дупките и разкъсаните места са повече от самия плат. Как би изглеждал този ученик във фирмата, в която отива? Може да
забрави, че някой ще го назначи на работа.
Визитка:
Роден е на 27.7.1954 г. в гр. Стара Загора
През 1980 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ - София като машинен инженер,
магистър - специалност ДВГ
1988-1994 г. е директор на Вечерния техникум по енергетика и транспорт "инж. Георги Минчев"
1994-2000 г. е директор на Техникума по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
2005-а до днес е директор на Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Мanager.bg
√ Готвят мерки за по-строг контрол над качеството на въздуха
Подготвят се мерки за повишаване на контрола над качеството на въздуха. Също така ще се работи заедно с общините с
нарушено качество на атмосферния въздух за информационни кампании сред населението за намаляване на
замърсяването. Това е заявил министърът на околната среда и водите Нено Димов, при представянето на одитен доклад
с резултатите и препоръките за ефикасността и ефективността на мерките, предприети от националните и местните власти
за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември. Докладът е бил представен пред министъра от председателя на Сметната палата Цветан Цветков
и екипа, извършил одита, съобщиха от Палатата.
Подобряването на контролната и санкционна дейност на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в
общините за изпълнение на адекватни и ефективни програми за управление на качеството на атмосферния въздух е
именно една от препоръките в доклада.
По отношение на препоръката на Палатата за създаване на консултативен съвет към министъра на околната среда и водите
за компонент "въздух", министър Димов е посочил, че такъв орган е в процес на формиране. Предприемат се и действия
за подпомагане на общините за споделяне на опит за изпълнението на мерките от програмите за управление на качеството
на въздуха и дейности за борба срещу замърсяването му.
За изработването на национална програма за качество на атмосферния въздух се очаква и окончателен доклад на
Световната банка.
Fakti.bg
√ Шефът на ЦГМ: Предстои технологична революция в градския транспорт
Вече няма как да бъде "надхитрена" системата за таксуване с баркод в градския транспорт. Това увери директорът на
Центъра за градска мобилност Християн Петров за "Здравей, България". Думите му дойдоха във връзка с експеримент на
NOVA, който показа, че е абсолютно възможно с една електронна карта да пътуват няколко души, и то без да бъдат
заловени като нарушители.
"От тази седмица подобен експеримент няма как да се случи, защото услугата вече може да се използва само от едно
устройство", категоричен бе Петров. Той обясни, че доскоро услугата е била в тестови режим и затова от ЦГМ са били
подготвени за възможни манипулации от страна на граждани.
Шефът на ЦГМ обясни, че този вид услуга е междинен период, който да осигури плавното адаптиране към новите
технологии в градския транспорт.
"Предстои ни скок от хартиеното билетче към нова система за таксуване", заяви Петров.
По негови думи това е една истинска технологична революция, тъй като чрез нея ще може да се установи броя на качените
пътници.
Cross.bg
√ България е загубила 19% от населението си
От 1990 до 2017 година България е загубила 19% от населението си, което е повече дори и отколкото биха били загубите
при война. Причините са ниска раждаемост и висока емиграция.
Но това не е само български проблем – хората от Източна Европа се преместват на огромни вълни на Запад най-вече заради
разликата в заплащането. От емиграцията най-силно е пострадало Косово – 50% от населението е напуснало домовете си
и се е преместило в друга държава. Латвия пък бележи спад от 27% - 10% се дължат на отрицателно демографско развитие,
а 17% - на емиграцията от 1990 г. насам.
Данните бяха публикувани миналата седмица от Центъра за изследване на демографията и глобалния човешки капитал
“Витгенщайн” във Виена. Според авторите на проучването Източна Европа е загубила между 12 и 15 милиона души, които
са напуснали родината си след падането на Берлинската стена.
Голямата част от тях са млади хора във фертилна възраст, което влошава още повече демографската ситуация в родината
им. Там просто не остават достатъчно хора, които да раждат деца.
Тази тенденция успява донякъде да се омекоти с мерки на правителствата. Например Eстония e успяла да вдигне
раждаемостта между 1998 и 2008 година от 1,28 на 1,66 деца на жена. Това се дължи до голяма степен на улесненията,
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които държавата въвежда за семейства с деца. Майчинските при гледане на дете са равни на заплатата, въведено е
частично работно време, което улеснява връщането на работа на майки с малки деца, бащите се ползват от равното право
да си вземат отпуск за гледане на дете или да се трудят на половин работен ден, ако са поели грижата за малките.Добър
резултат дава и политиката за стимулиране на раждаемостта в Русия – там тя плюс прилива на хора от бивши съветски
републики почти успява да компенсира изключително високата за Европа смъртност.
Според авторите на изследването по отношение на раждаемостта Европа вече не се дели на Северна и Южна, както бе в
края на 80-те до 2000 година. Тогава заради кризите южните жени раждаха по-малко деца от жените в северните и
западните страни на континента. Сега в повечето страни раждаемостта е около 1,2-1,4 деца на жена. И докато
източноевропейците масово губят от населението си, западноевропейските държави стават все по-многолюдни.
Швейцария, Германия и Великобритания от години са основна цел за преселване на източноевропейците. Освен това в
повечето северни и западни държави демографската картина не изглежда зле – повече хора се раждат, отколкото умират.
Само Германия и Италия правят изключение, но пък и двете се радват на огромни притоци имигранти.
Рядко източноевропейците емигрират от родните си места заради политическата обстановка. Основната причина е
разликата в заплащането. Докато в България то е 1,67 евро на час, в Германия средната надница е 15,60 евро за един час
работа. Най-много печелят в Дания – 25,52 на час. По покупателна сила статистиката изглежда по същия начин – най-горе
в класацията е Дания, в края ѝ – пак България.
Приемането на източноевропейските страни в ЕС е ускорило процеса на миграция на младото работоспособно население,
посочва проучването. Хората от всяка страна се насочват към определена държава. Например поляците масово отиват във
Великобритания, латвийците в Ирландия, а за българите най-предпочитана си остава Германия.
Но не може да се твърди, че само свободата на движение в ЕС е причина за отлива на население от по-бедните членки,
смятат изследователите. И като пример дават Румъния – най-много хора тя губи между 1990 и 2000 година, а влиза в ЕС
едва през 2007-а заедно с България, като по това време броят на емигриращите вече намалява.
Авторите на проучването са дори оптимисти. Според един от тях – Томас Суботка, в краткосрочен план членството в ЕС
води до отлив на население, но в дългосрочен може да се очаква, че голяма част от емигрантите ще се завърнат заради
повишаването на стандарта в родината. Има и вълни на връщащи се, но данните за тях все още не се подават.
Не е ясно какво ще стане с източноевропейците във Великобритания след Брекзит. Дали те ще се завърнат по родните си
места, ще потърсят друга държава за работа или ще успеят да останат на Острова при новите условия, тепърва ще се види.
Подобряването на икономическата ситуация в Източна Европа ще направи страните там и по-атрактивни за работници от
трети страни. Според учените, за да се задържи нивото на населението, всяка жена трябва да има по 2 деца.
Тъй като това не е факт в голяма част от Европа, изравняването на работната сила с пенсиониращите се може да стане чрез
покана към чуждестранни работници. Много актуален в повечето европейски страни е и шведският модел. В него не се
разчита толкова много на имигранти за работния пазар, колкото на включване на всички в него – най-вече жени и хора над
50 г.
Жените имат условия за гледане на малки деца и бързо връщане на работа след раждане, което икономически се отразява
добре на страната. Хората над 50 пък може да бъдат преквалифицирани, за да остават възможно най-дълго на работа.
Към резерва от хора в златната възраст се обръщат и в Германия. Все повече браншове създават работни места за
пенсионери, които не са вече толкова физически издръжливи като по-младите си колеги, но за сметка на това имат ценен
опит и благодарение на него дори превъзхождат 30-50-годишните. Въпреки това има браншове, в които и този резерв не
е достатъчен – болничният персонал, учителите, полицията са професии с все по-голям недостиг на кадри.
Затова и германците се обръщат към източноевропейците с покана да работят като болногледачи или полицаи. Последно
албанците получиха право на бърза работна виза, ако са квалифицирани в медицинските професии.
Това обаче се превръща в конфликт между правителствата на западните и източните страни в Европа. Източноевропейците
негодуват, че инвестират в образованието на свои хора, които после работят на Запад, и така остават без кадри. Според
една станала популярна прогноза на ООН до 2050 година населението в повечето източноевропейски държави ще спадне
почти наполовина.В него за България се предвижда спад до 5 милиона души.
Авторите на проучването обаче предупреждават, че такива прогнози се правят трудно и рядко издържат на проверката на
времето, тъй като миграционните процеси и раждаемостта се влияят от много спонтанни странични фактори. Така
например в средата на 80-те години никой не бе предвидил колапса на СССР и произлезлите от това демографски и
миграционни процеси. Войната в бивша Югославия също изненада региона и бе причина за масово бягство на хората от
Босна и Косово. Последният такъв внезапен процес бе напливът на млади хора от Близкия изток заради войната в Сирия.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Раздават ли се държавни пари на калпак и защо арестът на Митьо Очите прерасна в политически скандал?
Разговор с Даниел Панов от ГЕРБ и Хасан Азис от ДПС;
Успешна ли е битката с организираната престъпност? Коментар на бившия шеф на НСБОП ген. Румен Миланов;
Какво е състоянието на ранените български ученици в Болоня? - на живо
Любо Киров тръгва на лятно турне с новия си албум "Както преди"
Нова телевизия, „Здравей България"
Взривът в Болоня - на живо, какво е състоянието на пострадалите деца?
Тотална забрана за пушене на закрито. Държавата с нов опит да спре дима в заведенията - дори и на покрити
тераси и на тротоара.
Защо Митьо Очите и Бенчо Бенчев скараха ГЕРБ и БСП?
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√ Предстоящи събития в страната за 8 август
София.
От 10.00 часа ще започне редовното заседание на Министерския съвет.
От 10.30 часа пред Министерството на земеделието ще се проведе поредното събитие от фестивала „От нашата
ферма - с любов за вас!".
От 11.00 часа в Националния пресклуб БТА ще се проведе пресконференция на тема „Защо ескалира гладната
стачка в „Български пощи?". Участие в нея ще вземат представители на синдикат „Защита".
От 11.00 часа директорът на ОП „Екоравновесие" Веселин Асенов ще даде пресконференция, на която ще отчете
дейността на общинското предприятие за месец юли. Пресконференцията ще се състои в централния офис на
предприятието на „Мария Луиза" 88.
От 12.00 часа в зала „Триадица 1" на Гранд хотел София ще бъдат представени резултатите за 1-во тримесечие на
2018 г. на тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки.
***
Враца.
От 11.00 часа на тържествена церемония в сградата на РДПБЗН-Враца, на гл. инспектор Кирил Василев - началник
на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" ще бъде връчен Почетен знак на МВР - III степен. Наградата
ще връчи директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов.
***
Димитровград.
От 11.00 часа омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с протестиращи срещу застрояването в парк „Вапцаров".
***
Павликени.
От 18.00 часа в Исторически музей-Павликени ще бъде открита изложба с пленер Международен проект България
и Република Корея. На събитието ще присъства Н.Пр. Джънг Джингю, посланик на Република Корея в България.
***
Стара Загора.
От 11.00 часа изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев ще се срещне с
Управителния съвет на Стопанска камара - Стара Загора. След това ще разговаря с областния управител на област
Стара Загора Гергана Микова и секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов.
Profit.bg
√ Азиатските акции поскъпват в четвърти пореден ден
Азиатските акции продължават възстановяването си в четвърти пореден ден днес, подкрепени от силните резултати на
щатските компании и от очакванията, че Пекин ще увеличи паричните стимули, за да смекчи ефекта от задълбочаващия се
търговски конфликт с Вашингтон.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.3%, докато японският Nikkei добави 0.4%.
Китайският индекс на сините чипове се понижи с около 0.4%, след като САЩ обяви, че ще започне да налага 25% мита
върху допълнителен китайски внос за 16 млрд. долара този месец.
Новината, че новите мита ще влязат в сила от 23 август, засенчи силните данни за търговския стокообмен на Китай, които
показаха, че износът е нараснал с повече от очаквнаото през юли, въпреки щатските мита наложени миналия месец. Вносът
също се увеличава с повече от прогнозираното, което предполага, че местното търсене остава високо въпреки опасенията
около търговската война.
Загубите на китайските пазари обаче бяха ограничени от признаците, че Пекин ще окаже допълнителна подкрепа на
икономическия растеж под формата на увеличаване на инфраструктурните разходи и промяна в паричната си политика.
На Уолстрийт вчера S&P 500 нарасна с 0.28% до 2 858 пункта, което е едва 14 пункта, или 0.5%, под рекордното ниво на
индекса, достигнато през януари.
Цената на акциите на Tesla скочи с 11%, след като главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск заяви, че
обмисля да делистне производителя на електромобили от борсата.
На валутните пазари, основните валути се търгуваха в тесен рейндж. Еврото бе на ниво от 1.1599 долара, след като в
понеделник падна до петседмично дъно от 1.1530.
Йената остана почти без промяна на ниво от 111.38 йени за долар, докато опасенията за твърд брекзит задържаха
британския паунд на нивото от 1.2938 долара, малко над 11-месечното дъно от 1.2920 достигнато в понеделник.
Китайският юан остана почти без промяна, недалече от 15-месечните си дъна, достигнати през миналата седмица.
Натискът над китайската валута обаче остава голям.
Турската лита, се търгува на ниво от 5.2600 спрямо долара, след като в понделник падна до 5.425. Турската валута губи
близо 7% от началото на месеца на фона на задълбочаващите се опасения за разрив в отношенията със САЩ и за влиянието
на президента Реджеп Ердоган върху централната банка на страната.
Цените на петрола запазиха позициите си след като щатските санкции върху ирански стоки влязоха в сила, засилвайки
опасенията, че санкциите върху иранския петрол, които се очакват през ноември, може да доведат до ограничаване на
предлагането.
Фючърсите на петрола от сорта брент останаха без промяна за деня на ниво от 74.65 долара за барел, но поскъпват с около
2% от началото на седмицата. Цената на щатския лек суров петрол нарасна с 0.1% до 69.25 за барел за деня и бележи
повишение от 1.1% от началото на седмицата.
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