Важни обществено-икономически и политически теми
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√ Индексът на промишленото производство отбелязва ръст от 3,6%
По предварителни данни през юни 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените
данни, нараства с 1% в сравнение с май 2018 година.
През юни 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо
съответния месец на 2017 година.

Източник: НСИ
През юни увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4%, и в преработващата
промишленост - с 0.5%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и
газ - с 0.3%.
По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без
автомобили - с 9.3%, производството на тютюневи изделия - със 7.9%, производството на химични продукти - със 7.7%,
производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.2%.
Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.1%, производството на метални изделия,
без машини и оборудване - с 5.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.5%,
производството на мебели - с 3.9%.
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Източник: НСИ
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната
промишленост - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 3.8%, а спад е регистриран в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава
при: производството на превозни средства, без автомобили - с 35.7%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 31.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19.2%, производството на напитки,
производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения - по 11.2%.
Намаление е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.8%, производството
на облекло - със 7.7%, производството на хранителни продукти - със 7.6%, производството на текстил и изделия от текстил,
без облекло - със 7.1%.
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√ Как инвестиционните мениджъри управляват парите ни?
Над 75% от финансовото богатство на българина са в депозити, посочи Надя Неделчева от Карол Капитал
Мениджмънт
30 инвестиционни дружества в момента управляват 1,4 млрд. лева. Тези суми растат и са по-високи от преди периода на
кризата, когато българските управляващи дружества управляваха под 1 млрд. лева. Това е много малък процент от брутния
вътрешен продукт на България – под 2%, докато в развитите страни съотношението активи на взаимни фондове към БВП е
над 100 процента, като по това тази разлика е феноменална.
Това съобщи Надя Неделчева, ръководител на Управление на портфейли и анализи в Карол Капитал Мениджмънт в
предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.
Тя напомни, че над 75% от финансовото богатство на българина се намира в депозити, а този факт говори за една много
изкривена представа за това какво могат да правят българите с парите си.
“Това е съвсем естествен процес, съвсем естествена динамика, парите от депозитите, в контекста на ниските лихви, хората
да се запитат какво да правят със спестяванията си. Тази тенденция на спад на лихвите, които наистина клонят към нула,
много ни помага в момента. С по-малки суми българите могат да участват активно на финансовите пазари”, съветва Надя
Неделчева.
Тя коментира и критериите и реда за провеждане на тазгодишния изпит за лицензирана дейност на лица - брокери и
инвестиционни посредници, който ще се проведе на 10 и 11 ноември.
По думите ѝ лицензът, с който ще завършат явилите се, го доближава до американския сертификат CFA (сертифициран
финансов анализатор).
„Работата като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант е нещо доста непознато у нас не само за учащите,
но и за голяма част от населението. Това е естествено съобразно етапа на икономическо развитие на страната, който дава
отражение в във финансова култура. Нашата индустрия е млада, тя тепърва ще се развива“, прогнозира експертът.
Тя е на мнение, че изпитите за брокери и инвестиционни посредници по закон трябва да се провеждат поне веднъж
годишно.
Преди 2007 година големият интерес към обучението на брокери е налагал провеждането и на две сесии годишно, а след
тази година пониженият интерес към работата на брокерите е довел до година без изпит. От няколко години се наблюдава
засилен интерес към тези изпити, както и към подготвителните курсове за тях, отчитат от Българската асоциация на
лицензираните инвестиционни посредници (БАИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД),
организатори на курсовете.
“Радикалната трансформация на конспекта за изпита, направена през 2010 г. от БАЛИП и БАУД, осъвременява кардинално
обхвата му, за да може той по-пълно да отразява работата на един портфолио мениджър и на брокер на ценни книжа. Така
той вече се доближава в голяма степен до американската система за сертифициране CFA (сертифициран финансов
анализатор)”, посочи Неделчева.
Тя уточни, че в програмата на подготвителния курс се покриват базисни теми: икономикс, нормативна уредба, оценка на
акции, оценка на облигации, оценка на деривати, структуриране на портфейли, а вече и анализ на финансовия отчет.
“Ежегодните промени в програмата на изпита съответстват на динамиката на развитие на индустрията. Комисията за
финансов надзор прави промени, които отразяват променената нормативната уредба”, информира Надя Неделчева и
отбеляза, че в основата си изпитът за брокери не се променя съществено през годините.
„Ако погледнем статистиката – един инвестиционен консултант може да работи в управляващите дружества, които освен
сделки с инвестиционни книжа предлагат и консултации. Интерес към курса досега са проявили и хора, които са търсили
обогатяване на финансовата си култура, а голяма част от получилите лиценз не практикуват професията“, добави
финансовият мениджър и очерта като положителната тенденция в развитието на бранша завръщането на много хора с
опит в чужбина, привлечени донякъде от по-добрата икономическа среда, която нашата страна предлага.
√ Басейните в хотелите ще се проверяват два пъти годишно
Наредбата за техническа безопасност на басейните към местата за настаняване е публикувана за обществено
обсъждане
Публикувана е за обществено обсъждане Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на
елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към местата за настаняване.
Документът е качен на портала за обществени консултации на Министерски съвет.
Наредбата се създава съгласно разпоредбите на Закона за туризма.
С наредбата се уреждат правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите на плувните
басейни. Тя обхваща единствено съоръженията на басейните, които са част от места за настаняване – хотели, къщи за гости,
вилни селища и др., както и балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични
центрове.
В проекта на наредба се посочва как ще бъдат проверявани тези съоръжения и компетентните институции, които могат да
ги инспектират. Заложено е плувните басейни да се проверяват два пъти в годината, в периодите между 1 април и 1 май и
от 30 септември до 31 октомври. Инспекциите трябва да се извършват от работна група, назначена от собствениците на
обектите, в чийто състав са включени специалисти с образование и професионална компетентност в областта на
безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните
басейни.
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От проверките се съставят протоколи, които трябва да са единодушно приети от всички членове на работната група и в
него са включени данни за техническото състояние и възможностите за ползване на съоръжението. Според предложенията
в наредбата той трябва да се пази и приложи в досието на съоръжението. Последващият регулярен контрол ще бъде
извършван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
В съществуващата към момента правна уредба не се дава конкретно определение за „плувен басейн“, нито разграничава
елементите за вграждане, филтрацията и помпите на плувните басейни. Тя не дава яснота кой поддържа, организира,
провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане,
филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.
Срокът за общественото обсъждане на документа е 7 септември 2018 г. Наредбата се приема с решение на Министерски
съвет. Тя влиза в сила една година след обнародването й в Държавен вестник, а след публикуването собствениците и
операторите ще имат 3 месеца, за да приведат в съответствие обектите.
В. Банкерь
√ Борисов назначи двама нови заместник-министри
Премиерът Бойко Борисов назначи двама нови заместник-министри. Лилия Иванова ще бъде заместник-министър на
икономиката. Досега тя бе началник на политическия кабинет на министър Емил Караниколов.
В качеството си на зам.-министър Иванова ще има координираща функция спрямо новите правомощия на министъра на
икономиката, свързани с новия Закон за административното регулиране на икономическите дейности (по известен като
Закона за горива) и измененията в Закона за водите. От 2005 година професионалният й опит е свързан с работа в
администрациите на няколко министерства – на младежта и спорта, на здравеопазването, на земеделието и храните и на
държавната администрация и административната реформа.
Лилия Иванова е била член на Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация
Стоян Андонов е назначен за заместник-министър на младежта и спорта. Андонов ще отговаря за ресор "Спорт". От 1994а до 2006-а е директор Водноспасителна служба към Българския червен кръст. В различни периоди е председател на
Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове,
председател на клуб "Водни спортове” – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно
спасяване – Европа.
Наред с това правителството предложи Марияна Кънчева и Александър Корнезов да бъдат преизбрани за съдии в Общия
съд на Европейския съюз.
Мандатът на двамата изтича след година. Повторното им номиниране беше одобрено на днешното заседание на кабинета.
БНТ
√ 875 лв. е средният осигурителен доход у нас за месец юни
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2018 г. е 875 лв, съобщиха от пресцентъра на НОИ.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. е 855,83 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през юли 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, допълват от НОИ.
√ С около 30 % ще се повиши цената на меда в Русенско
С около 30 % ще се повиши цената на меда в Русенско, прогнозират местните производители. Рязкото застудяване през
пролетта и честите обилни валежи през последните седмици са причината пчелната продукция да е по-малко от
половината, в сравнение с миналата година.
От шест години семейството на Ивелина Йорданова отглежда пчелни семейства. В момента имат 32 кошера. Казва, че за
първи път добивите на мед са толкова ниски.
Ивелина Йорданова, производител: Около 30-40% по-малък добив имаме от стари години, което ще се отрази и на цената
на меда, предполагам с около левче.
Иван Кънев, пчеларска група „Медар": Всички са в готовност в рамките от 25 до 30% да се вдигне цената на дребно на
продажба.
Според Ивелина обаче, не само лошите климатични условия са причина за слабата продукция.
Ивелина Йорданова, производител: Пръскането на житните култури се отразява пагубно на пчелите ни. Имаме 4 кошера с
мъртви пчели.
Според местните пчелари в кошерите драстично са намалели пчелите работнички.
Иван Кънев, пчеларска група „Медар": Тази година забраниха използването на пестициди дори и в България, не само в
Европа. Но смятаме, че тази година е 5-6 година от използването им активно в земеделието. Затова имаме много пчели в
кошерите, но няма пчели, които летят. Тоест пчели отглеждаме, но нямаме работнички, които да се върнат и да донесат
продукцията.
В момента килограм липов мед се предлага на пазара за 9 лева. Най-скъп остава медът от акация, който струва 10 лева за
килограм.
√ До 10 дни България ще изпрати искания за оферти за нови бойни машини за пехотата
До 10 дни България ще изпрати искания за оферти до няколко страни за производство или доставка на нови бойни машини
за пехотата, съобщи заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов.
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Ефтимов наблюдава Многонационалното учение "Платинъм Лайън 2018" в Ново село.
В учението тази година участват 8 държави, 700 войници и 100 единици бойна техника. Военните тренираха фиктивни
сценарии по отблъскване на радикални групи и паравоенни формирования в подкрепа на местните власти.
Тази година за първи път "Платинъм Лайън" е под ръководството на Българската армия.
БНР
√ Над 62 хил. души са продължително безработните, регистрирани в бюрата по труда
Така наречените "продължително безработни" са едно от най-големите предизвикателства, с които държавата се опитва
да се справи от години. Става въпрос за хора, които стоят без препитание повече от 12 месеца. Като една от мерките, които
се предприемат за справяне с този проблем – съвсем скоро предстои да бъде подписано Национално рамково
споразумение между три министерства – социалното, на здравеопазването и на образованието и Националното
сдружение на общините. Целта е със съвместни усилия на различните институции според компетенциите и възможностите
им да се решават проблемите на продължително безработните, които са обект на социално подпомагане – от намирането
на работа до осигуряване на жилище. От началото на годината действат и редица нови услуги, които се предоставят от
Центровете за заетост и социално подпомагане, които са общо 73 в цялата страна.
По данни на Агенцията по заетостта към 31 юли 2018 г. продължително безработните, регистрирани в бюрата по труда, са
62 591 души. Главният експерт в Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в агенцията Весела Верянова каза, че те са 3,7% от
общо регистрираните безработни. По думите ѝ, най-голям е броят на продължително безработните лица в област
Благоевград, а най-малко те са в София - град.
От 2016 г. страната ни, като член на ЕС, има препоръка за сключване на т.нар. "Споразумение за интеграция в заетост" на
продължително безработните. От 1 юни 2018 г. са предприети действия и е започнало сключването на такива
споразумения между 12-ия и 18-ия месец от продължителната безработица на всеки един от тези хора. Услугата е въведена
във всички 73 центрове за заетост и социално подпомагане, които са изградени в цялата страна. Целта на тези услуги е поефективна подкрепа на тези хора за преодоляването на различните препятствия, които те срещат при търсенето и
започването на работа. Само за първия месец от въвеждането на тази услуга са сключени над 6500 споразумения с
безработни, като 650 са постъпили на работа, а близо 300 са насочени към услуги от други институции.
√ До края на годината ще заработи изцяло нов електронен регистър за хората с увреждания
До края на годината ще заработи изцяло нов електронен регистър за хората с увреждания. Ангажиментът пое
вицепремиерът Томислав Дончев след срещата при премиера с майките на деца с увреждания и представителните
организации. Постигнато е съгласие финансова помощ да получават всички хора с над 50 процента увреждания, както и
предоставянето на помощните средства поетапно да се поеме от Министерството на здравеопазването и НЗОК.
Новият регистър трябва да надгради съществуващия към Агенцията за хората с увреждания. Той ще бъде обединение на
наличната информация в МЗ, НЗОК, Министерството на образованието, общините, служба ГРАО. Целта е на едно място да
има данните за всеки човек с увреждане. Това ще улесни индивидуалната оценка на потребностите и определянето на
личната финансова помощ.
Ангажимента за регистъра пое вицепремиерът Томислав Дончев след вчерашните разговори с майките на децата и
представителните организации на хората с увреждания, които настояваха за единната информационна система. Той
обясни:
"Eдва ли е панацея, но би подредило нещата и би било ясно, включително, когато бюджетираме нови мерки. Да не
коментираме, че би било улеснение за самия човек, защото всеки на база един потребителски профил може да види какво
има за самия него в системата".
Мая Стоицева от майките на деца с увреждания допълни:
"Направи се проверка за изразходваните дотук средства за неефективния регистър".
Здравният министър е поел ангажимент предоставянето на помощните средства да се поема от здравната каса и неговото
ведомство. Адриана Стоименова от представителните организации:
"Нашата обща цел е да има стандарти, контрол на качеството, контрол на ценообразуване, така че публичният ресурс,
който се отпуска, да бъде прозрачен и техническите помощни средства в най-висок стандарт, които са необходими за
хората с увреждания, да бъдат за тях. По отношение на финансовата подкрепа - няма да бъде за сметка на личната помощ
и ще остане за всички правоимащи лица с решение от ТЕЛК над 50 процента".
Министър Бисер Петков потвърди, че финално в края на седмицата ще се разгледа още веднъж новият закон за хората с
увреждания, следва финансова оценка, публикуване за обществено обсъждане в края на този месец и приемане от
правителството до края на септември. Предвижда се и реформа в агенцията за хората с увреждания.
В новия бюджет ще има повече пари за хората с увреждания, обяви премиерът Бойко Борисов преди срещата в
Министерския съвет:
"В новия бюджет, когато го приемем, със 150 млн. повече ще има в тази система. Оттук нататък всяка следваща година,
ако работим така, както в момента, може да се осигурява допълнително. Не съм виновен аз, че миналата година платихме
6,7 млрд. – 3,7 млрд. за КТБ, 1,2 млрд. за руските реактори, 1,3 млрд. за американските централи. Платихме ги като попове,
всички данъкоплатци".
Новият регистър трябва да започне да функционира до края на годината и да е достъпен с персонален код. Така всеки ще
може да следи каква е наличната за него информация. Правителството планира допълнително да автоматизира и процеса
по предоставяне на небходимите медицински и други документи за определяне степента на неработоспособност от ТЕЛК.
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√ Доц. Огнян Боюклиев: Не сме в Съветския съюз, а в ЕС – сега всичко зависи от нашите политици
Европа на няколко скорости е необходима за бавноразвиващи се като нас, смята той
Концентрация на огромни ресурси като тази при евросубсидиите се получава от съчетанието на слаба, мързелива
администрация и корумпирана политика. Това заяви в предаването "12+3" доц. Огнян Боюклиев от Института за
икономически изследвания при БАН. Институтът има доклад, според който при директните плащания за отминалия
програмен период 75% от субсидиите са получени от 3700 физически и юридически лица, които на практика представляват
100 свързани лица.
"Става въпрос за 18 милиарда евро. Икономистите заобикалят тази цифра. Това са половината от парите, които влизат в
България по линия на европейските фондове и на ЕС. Говоря не само за субсидиите, а въобще за земеделие и за общата
селскостопанска политика. Огромна сума пари. Това е на първо място – някъде около 50% от парите. Още 20% прибавете
от екологията, прибавете и други пари – например програма „Рибарство“, други програми. Това са огромни средства“,
коментира Боюклиев.
Той бе категоричен, че подобна концентрация няма в нито една от близките ни географски и исторически страни. "В този
вид, в който е у нас, категорично в тези страни няма такава схема за концентрация на много пари в малко хора", посочи
експертът от БАН:
"Това са пари, които общата европейска селскостопанска политика – много стара и успешна политика на ЕС, дава на
фермерите, стопанствата, лицата, заети със земеделие, за да се съхранят, защото те произвеждат при много трудни
условия. Това са традиционни производства. И ако погледнем страните със сходна историческа съдба, ако тръгнем сега от
Румъния, минем през Унгария, Чехия, Словакия и така нататък, ще видим, че тези пари отиват при такива стопани. Те
отиват, за да се създаде европейска система на земеделие".
Относно административния капацитет и евросубсидиите, доц. Боюклиев изтъкна:
"Ако погледнем от гледна точка на администрацията – много по-лесно е да хванеш десет бизнесмени – там и по-лесно се
отчисляват пари за комисионна, отколкото да работиш например с 200, говорим за една област, да кажем Бургаска, защото
тя сега е актуална. Друго е да дадеш на десет души 80 процента от парите и за Програмата за развитие на селските райони
по същия начин, друго е да търсиш европейския тип земеделие, което е семейно – фермерското земеделие, ама това са
вече хиляди хора, които трябва да ги обикаляш, да ги обучаваш, да им помагаш, да работиш с тях".
Огнян Боюклиев анализира и някои от схемите за раздробяване и преодоляването на т.нар. "таван на сумите":
"В 2016-а започнаха, таванът беше такъв, че не можаха да го преодолеят осем човека, само осем – нещо им е отрязано и
то е много малко, докато в Румъния, да кажем, някъде около 30 процента от средствата са взети от големите, тоест не са
им дадени и са разпределени за по-малките – такъв е румънският механизъм. При нас такова нещо няма. Най-скандално
е, че когато нашият министър се среща с малки производители, одобрява тази мярка, а когато отива на среща с неговите
колеги в ЕС, не я одобрява".
Общата селскостопанска политика е рамка, която казва какво може и какво не може, и в която всяка страна се вмества,
уточни доц. Боюклиев:
"От там нататък българската страна се вмества. Казва: "Нашият интерес е такъв и такъв и ние ще правим този тип политика
спрямо плащанията на единица площ, спрямо Програмата за развитие на селските райони. Ние не сме в Съветския съюз.
Това е Европейски съюз. Тук всичко зависи от нашите политици. Тук много бъркат моите колеги, които обвиняват
Европейския съюз. Не е вината в ЕС. Те знаят нещата, те ги контролират, наблюдават ги, но нямат лостове, с които да ни
въздействат. Затова понякога казвам, че трябва да има няколко скорости. За такива като нас – бавноразвиващи се, трябва
да има по-бавна скорост и да се огледат тези мерки и тези неща".
Novini.bg
√ Джипове за сафари по Южното Черноморие останаха без номера след данъчна проверка
Екипи на звеното "Фискален контрол" към Националната агенция за приходите-Бургас, на жандармерията и
Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" извършиха внезапни проверки на фирми, организиращи за
чуждестранни туристи сафарита с джипове по Южното Черноморие и в планината Странджа. Това съобщи говорителят на
НАП-Бургас Христо Узунов, цитиран от БТА.
Проверката е установила, че няма нарушения на данъчните закони и приходите се отчитат с фискални устройства. Всички
шофьори са представили касови бележки за съответните дестинации. Екипите на Изпълнителната агенция "Автомобилна
администрация" обаче са установили сериозни пропуски по Закона за автомобилните превози и главно липса на
необходимите лицензи за извършване на подобен вид дейност.
Двайсет и два джипа за сафари бяха спрени веднага от движение, а регистрационните им номера свалени, информира
Узунов.
Организирането на нерегламентирани превози на чуждестранни туристи, представяни като екскурзии, е свързано с много
други сериозни рискове, включително и за човешкия живот, затова този сегмент трябва да излезе изцяло на светло и към
нарушителите законът се прилага с цялата му строгост, допълват от НАП-Бургас.
Лятната кампания на НАП по спазване на данъчното и осигурително законодателство ще продължи с активни контролни
действия по българското Черноморие. Само в Бургаски регион от началото на юли досега са извършени 2 377 проверки,
при които са установени 624 нарушения. В основната си част те са за неиздаване на касови бележки и за разлика в касовата
наличност. Данъчните наблюдават и всички търговски обекти, които през активния летен туристически сезон извършват
смяна на собствениците.
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√ Френската централна банка очаква ускоряване на икономическия растеж през третото тримесечие
Растежът на френската икономика ще отбележи подобрение през третото тримесечие на годината, показват резултати от
редовно проучване на Централна банка на страната.
Брутният вътрешен продукт се очаква да нарасна през периода юли – септември с 0,4% спрямо предходните три месеца,
когато френската икономика отчете анемичен растеж от 0,2% за второ поредно тримесечие и след добрата експанзия от
0,6% в края на 2017 година.
Прогнозата на Централната банка се базира на последно проучване за юли, показващо стабилизация на бизнес
активността в промишления сектор при известно нейно забавяне в сферата на услугите и в строителството, но повечето
анкетирани мениджъри разчитат на по-рязко подобрение на активността през август.
Индексът, оценяващ бизнес активността в промишлената сфера, остана през юли за втори пореден месец на ниво от 101
пункта, като последното проучване отчита подобрение на производство най-вече във фармацевтичния сектор и при
производството на транспортно оборудване. Анкетираните бизнес мениджъри обаче очакват по-бързо нарастване на
индустриалната активност през август.
Активността в сферата на услугите отбелязва известно отстъпление, като съответният индекс се понижи през юли до 102,
пункта от 103 пункта месец по-рано, но въпреки това остава недалеч от многогодишния връх от януари на ниво от 104
пункта (най-висока негова стойност от средата на 2011 година). Мениджърите в сектора на услугите също прогнозират
ускоряване на бизнес активността през следващия месец.
Аналогичният индекс в строителната сфера пък отстъпи през юли до 104 пункта от негов 10-годишен връх от 105 пункта
през предишния месец.
Месечното проучване на Френската централна банка изглеждат относително оптимистично с оглед на серията други
сигнали за продължаващо забавяне на растежа както на втората по сила икономика в еврозоната, така и в целия регион на
единната валута на фона и на провокираното от САЩ търговското напрежение в световен план.
Капитал
√ Законова промяна може да върне пушенето в казина и игрални зали
Предложение за намаляне на административната тежест ще извади обществения транспорт и казината от
списъка с места с обществено предназначение и ще занижи контрола
В казината и игралните зали, които са над 870, е възможно да може да се пуши и никой от инспекторите на регионалните
здравни инспекции да не ги проверява. Това ще стане, ако бъде прието предложението за промени в Закона за здравето,
с което министерството предлага да бъде намалена административната тежест за два вида обекти – транспортни средства
и игрални зали.
В него се предвижда общественият транспорт – влакове, самолети, кораби, автобуси, метровлакове, трамваи и тролеи, да
отпадне от списъка на обекти с обществено предназначение и превозните средства вече да не се регистрират в
регионалните здравни инспекции (РЗИ). Те обаче ще могат да бъдат проверявани за хигиенни изисквания и в тях ще
продължи да бъде забранено да се пуши, защото попадат в списъка със закрити обществени места по същия закон.
Игралните зали от своя страна са извън списъка с обществени места и ако бъдат извадени и от списъка на места с
обществено предназначение, на практика в тях ще може да се пуши, а РЗИ няма да имат право да ги проверяват, отбелязват
юристи.
От Министерството на здравеопазването обаче твърдят, че има разлика между обществени места, на които е забранено
пушенето, и места с обществено предназначение, и че ще продължат да проверяват дали се пуши в игралните зали и
транспорта.
Кой е с обществено предназначение?
Според Закона за здравето това са на практика всички обекти на държавната и общинската администрация, търговски
обекти, хотели, ресторанти и за отварянето им се изисква разрешение от РЗИ, като освен това се води регистър, а
инспекторите периодично проверяват дали се спазва хигиена.
В списъка влизат водоизточниците, минералните извори, плувните басейни, плажовете, всички видове места за
настаняване - хотели, мотели, апартаментни комплекси, вилни селища, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически
учебни центрове и туристически спални.
Освен това обекти с обществено предназначение са стадионите, спортните зали, игралните площадки, фитнес центрове и
зали, театри, кина, интернет зали, бръснарските, фризьорските и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки,
СПА центровете, обществените бани и тоалетни, гробищните паркове, аптеките, дрогериите, както и железопътните гари,
летища, пристанища, автогари, метростанции. В списъка са още заводите за производство на бутилирани води, детските
ясли, детските градини, училищата и университетите, общежитията и студентските столове, лечебните заведения, обектите
с източници на йонизиращи лъчения.
За всички тях също има отделни закони. Например – хотелите и заведенията се категоризират по Закона за туризма,
аптеките се отварят и работят по закона за лекарствата и т.н.
В проекта обаче е записано, че в действащото законодателство има ясни правила за регистрирането и оценката на
съответствието на транспортните средства за обществен превоз, както и за самолетите и корабите. С действащото
изискване да бъдат вписани в регистрите пък възниквали допълнителни административни задължения за собствениците
им. Ако автобусите и влаковете отпаднат от списъка обаче, това не пречи да се проверяват хигиенните и здравните
изисквания в тях в частта за пушенето, но явно инспекторите по хигиената вече няма да могат да ги търсят за това дали са
чисти и не представляват ли някои превозни средства опасност за здравето на пътниците.
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Със същия мотив,- за намаляване на административната тежест, от списъка на сградите с обществено предназначение е
предложено да отпаднат игралните зали.
Причината е, че в Закона за хазарта и актовете по прилагането му са предвидени ясни правила за реда на лицензирането
и контрола върху дейността на игралните зали и са въведени са забрани за разполагане на игрални зали в сградите и
прилежащите им площи – публична държавна и общинска собственост, в сгради, в които са разположени структури на
държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както
и в съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.
Кого засяга поправката
Поправката засяга над 870 обекта – казина и игрални зали. Към септември миналата година по данни на Българската
асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) е имало 847 игрални зали и 26 казина.
Собствеността при игралните зали е шарена – от единични обекти в определени населени места до вериги с по няколко
обекта из цялата страна. Според бивш мениджър на казино като цяло секторът е зле регулиран, почти няма случайни в
този бизнес, а нови инвеститори могат да навлязат много трудно.
Един от основните играчи при казината е Васил Божков, който е инвеститор в някои от казината и игралните зали под
бранда Efbet, както и в казиното в хотел Intercontinental в София, където е в съдружие с Александър Тумпаров. Друг играч
е Суди Озкан с веригата Princess. Една от големите вериги игрални зали пък е под бранда Palms и е свързана с Мило
Борисов. Сред другите вериги са тези под марката Sesame, "Милениум", КИК, "Луксор" и т.н. Част от игралните зали се
свързват и с хора от подземния свят.
Чие е хрумването
"Капитал" изпрати въпроси до Министерството на здравеопазването по чия инициатива точно превозните средства и
игралните зали отпадат от списъка и съответно – от инспекция, дали изпълняват здравните изисквания и дали в тях се
пуши.
Експертите, които са поднесли за подпис на министъра текста, не отговарят защо са избрали точно тези два бранша да не
подлежат на регистрация и да бъдат с намалена административна тежест. От ведомството отбелязват, че спазването на
установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене на обществени места, въведени с разпоредбите
на Закона за здравето, представлява дейност със значение за здравето на човека.
"Обществени места", на които е забранено пушенето, са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени
за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. И към настоящия момент като обществени
места на систематичен и насочен контрол по спазване на забраната подлежат административни сгради и учреждения,
банки, офиси на фирми, заведения за хранене и развлечения, предприятия за производство, съхраняване и търговия с
храни, независимо че същите не са обекти с обществено предназначение по смисъла на закона и не подлежат на
задължителна регистрация в РЗИ, се казва в отговора.
Оттам допълват, че е видно, че няма знак за равенство между обществени места и обекти с обществено предназначение.
"Игралните зали и транспортните средства ще продължат да бъдат контролирани по спазване на установените с
нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене като обществени места, но няма да се изисква същите да бъдат
задължително регистрирани в РЗИ", се казва още в становището на министерството.
В. Строител
√ 12 проектни предложения за достъпна среда в обществени сгради ще се финансират с близо 1 млн. лв. по проект
„Красива България“ на МТСП
Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри 12 проектни предложения за осигуряване на достъпна среда в
обществени сгради, които се посещават от над 400 000 граждани годишно. Реализирането на проектите ще доведе
значителен социален ефект и ще улесни деца и пълнолетни хора с увреждания да ползват административни, здравни,
образователни и социални услуги.
В проектите е планирано да се изградят рампи, асансьори, подемни платформи, достъпни помещения за общо ползване и
санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Общата стойност на одобрените проектни
предложения е 1 154 271 лева. От тях 937 547 лева ще се осигурят по проект „Красива България“ на Министерството на
труда и социалната политика. Останалата част от средствата – 216 724 лева, ще е съфинансиране от страна на кандидатите.
С реализацията на предложенията се очаква да бъдат наети минимум 90 лица в строителството, в това число минимум 35
регистрирани безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда“ в страната.
Одобрените проектни предложения са за осигуряване на достъпна среда в административната сграда на община Аксаково,
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, общинската администрация на община
Бяла Слатина, сградата на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Церова Кория и в сградата на
Медицински център – 1 в гр. Гоце Делчев. По проект „Красива България“ ще се осигурят средства и за изпълнението на
проектните предложения за осигуряване на достъпна среда в сградата на общинската администрация в Девня,
Амбулаторно поликлинично здравно заведение в гр. Левски, общинската поликлиника в Павликени, административните
сгради на общините Разлог и Троян, XI ОУ „Николай Лилиев“ в Стара Загора и театър „Българска армия“.
ЕconomyNews
√ ЕС: Ръст в продажбата на тежкотоварни автомобили
Пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 2018-a в ЕС е регистриран ръст от 4.7% в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa в
продажбите на товарни автомобили, показват дaннитe нa Acoциaциятa нa aвтoмoбилнитe пpoизвoдитeли в Eвpoпa (АСЕА).
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Oбщo peгиcтpaциитe нa нoви тoвapни пpeвoзни cpeдcтвa зa пъpвитe шecт мeceцa ca 1 282 100. A caмo зa юни ce нaблюдaвa
пoдoбpeниe нa пpoдaжбитe oт 7.3% дo 247 xиляди eдиници.
За пъpвoтo пoлyгoдиe c нaй-гoлям pъcт cpeд ocнoвнитe пeт eвpoпeйcĸи пaзapa e Иcпaния (+10.9%), Фpaнция (+5%),
Гepмaния (+3.7%) и Итaлия (+2.1%). Bъв Beлиĸoбpитaния ce нaблюдaвa cвивaнe нa тeзи пpoдaжби c 3.5% дo 209 167
тъpгoвcĸи ĸoли.
Глaвeн двигaтeл нa бизнeca c тъpгoвcĸи aвтoмoбили в Eвpoпa пpoдължaвaт дa бъдaт лeĸoтoвapнитe ĸoли дo 3.5 тoнa c pъcт
oт 5.1% дo 1 066 703 нoви peгиcтpaции, B тъpceнeтo нa тaĸивa мaшини пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe ce нaблюдaвa pъcт в Иcпaния
(+11.6%), Фpaнция (+5%) и Гepмaния (+5%), a във Beлиĸoбpитaния имa cпaд (-2.3%).
Cпopeд дaннитe нa АСЕА, пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 2018-a, в Бългapия ca били peгиcтpиpaни 2999 тъpгoвcĸи aвтoмoбилa
(aгeнциятa имa caмo дaнни зa лeĸoтoвapнитe дo 3.5 тoнa), ĸoeтo пpeдcтaвлявa yвeличeниe oт 11.1% в cpaвнeниe cъc cъщия
пepиoд нa 2017 гoдинa. Πpeз юни y нac ca били peгиcтpиpaни 700 нoви тaĸивa ĸoли или c 22.2% пoвeчe в cpaвнeниe cъc
cъщия мeceц нa минaлaтa гoдинa.
Publics.bg
√ Приеха програмата за дейността по създаване на кадастъра през 2018 г.
Агенцията по вписванията е стартирала проект за надграждане на имотния регистър, чрез който ще бъдат
въведени 9 нови електронни услуги
Правителството прие Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г., както и Отчет за
дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г., съобщават от правителствената пресслужба.
С програмата се определят приоритетните цели за 2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК),
акцентира се върху изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираните територии, като
се ползват данните от картата на възстановената собственост (КВС), възлагане създаването на нови КККР, подобряване на
качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и качеството на предоставяните кадастрални услуги и
поддържане и развитие на информационна система на кадастъра.
През 2018 г. ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция
на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното
управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС
трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на
услугите от всички ресурси.
С програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи доразвитието на Интегрираната информационна
система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените
в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната
система за попълване на информационния масив.
В тази връзка, Агенция по вписванията ще реализира обществена поръчка за извършване на анализ на текущото състояние
на архивите, на процесите по цифровизация. Обхватът на обществената поръчка включва извършването на детайлен
анализ на данните в информационната система на Имотния регистър, както и информацията, налична само на хартиен
носител в 113-те служби по вписванията.
В подсистема „Имотен регистър“ на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър се предвижда
да бъдат извършени дейностите по осигуряване на поддръжка, повишаване ефективността на служителите, повишаване
сигурността на информацията и оптимизиране на работния процес.
Агенция по вписванията е стартирала проект по ОПДУ - „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния
регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги,
както и разработването на проекти на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния
регистър и проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния
регистър, както и за прекия достъп до данните в тях.
Дарик
√ Очаква ли се поскъпване на родното вино?
Лошото време от началото на лятото ще се отрази и на качеството, и на количеството грозде тази година. На места в
страната обаче все още има надежда за сравнително добра реколта от гроздобера. „Драстично увеличение на цената на
българското вино не се очаква“, обясни за Дарик директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир
Коев.
Времето остави своя отпечатък и върху реколтата от грозде тази година. Все пак ситуацията засега не е толкова лоша.
Директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев обясни, че за безвъзвратно загубена реколта
може да се говори единствено на местата, където градушка на сто процента е унищожила лозовите насаждения, съборила
е както листната маса, така и целия плод. Тази година на тези терени това ще бъде нулева година като реколта, обясни той
и допълни че такива случаи има в Монтанско, в района на Варна, Харманли и на други места в страната. "За радост,
пораженията не са върху огромни площи. Говорим за лозови масиви, които са с площ 50-100-150 декара, като някои са
изцяло, а други частично повредени. Там, където градушката не е съборила самия плод, ще имаме грозде, но с малко повлошено качество", каза Коев.
На въпрос дали на този фон се прогнозира промяна на цените, Коев отговори: "При всички случаи, когато една от пазарните
функции е по-висока, тоест ако търсенето е по-високо от предлагането като стойност, разбира се, че цената ще претърпи
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промени в повишение. Но в крайна сметка като крайна цена за продажбата на вино, винаги винарят е този, който обира
негатива и прави компромис със своите печалби и в крайна сметка не се очакват някакви драстични повишения на цените
на виното като краен продукт". Коев напомни, че също така има и договори, които винопроизводителите са сключили.
Вероятно скок в цените на виното няма да има, въпреки че разходите за производителите са се увеличили от миналата
година насам.
В. Монитор
√ През есента ще се проведе Българо-белоруски бизнес форум
През есента на тази година ще се проведе Българо-белоруски бизнес форум в София. Затова се договориха заместникминистърът на икономиката Александър Манолев и новоназначеният посланик на Република Беларус у нас Н. Пр.
Александър Лукашевич.
Събитието ще бъде в рамките на поредното заседание на Междуправителствената комисия за икономическо и научнотехническо сътрудничество между двете страни, на която домакин ще бъде България, съобщиха от пресцентърът на
икономическото министерство.
През последните години двустранният стокообмен отбелязва устойчив ръст и достига 56,8 млн.долара „Тези цифри са
далеч от потенциала, който имат нашите две страни в икономическата сфера“, каза зам.-министър Манолев и акцентира,
че регулярното провеждане на заседанията на Междуправителствената комисия и работните групи към нея, са инструмент
за активизиране на бизнес контактите. „Значителни са и възможностите за българските компании, като е показателно, че
българският износ за Беларус продължава да расте“, допълни Александър Манолев.
Двамата се обединиха около мнението, че важна роля в развитието на бизнес сътрудничество играят търговскопромишлените палати на България и Беларус. „Затова е важно да създаваме повече възможности за срещи и контакти
между компаниите от двете държави, което ще доведе и до повече съвместни проекти в икономическата сфера“, посочи
българският заместник-министър. Обсъдено бе и задълбочаване на диалога на ниво представители на местната власт, за
да се създадат устойчиви контакти между регионите в двете държави.
Като перспективни сфери в двустранното сътрудничество в областта на икономиката бяха коментирани търговията с вино
и високо алкохолни напитки, продукти на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, машиностроителна и
електротехническа продукция, изделия на електрониката, продукти на органичната химия, подемно-транспортни машини,
металообработващи машини, електрически двигатели и генератори, и др. Договорено бе и да се работи за насърчаване
на инвестициите между България и Беларус като предстои да бъдат обсъдени възможностите за реализиране на конкретни
проекти. Посланик Лукашевич акцентира и на потенциала в областта на туризма като подчерта, че все повече граждани от
Беларус избират за почивка и ваканция нашата страна.
√ Контрабандата на цигари удари дъното
Пред нас с по-малко незаконен тютюн са само 2 страни в ЕС
5,8 на сто са контрабандните цигари предназначени за вътрешния пазар у нас, като нивото е най-ниско от 2007 г. насам.
Това показва проучване на големите производители и вносители на тютюневи изделия у нас.
Данните сочат още, че пред България с по-нисък дял на незаконния тютюн изделия са само 2 страни от ЕС - Чехия и
Хърватска, а Италия е на нашето ниво. На Апенините обаче за първото тримесечие е отчетен ръст.
При папиросите без бандерол най-голям е делът на неизвестните марки, като най-много от тях идват от съседните Сърбия
и Македония. а лидер по пушене на незаконни цигари у нас продължава да е Свиленград с 19%, но там за периода е
отчетен спад от 9 на сто, сочи още проучването, което проследява делът на празните опаковки.
На представянето на резултатите от проучването премиерът Бойко Борисов подчерта, че борбата срещу контрабандата не
е кампанийна работа. „Неслучайно бюджетът е на 2 милиарда излишък, а започнахме с дефицит“, каза той и изтъкна
ефекта от работата на ситуирания в ГДБОП Междуведомствен координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, в който работят служители на МВР, митници и НАП.
По думите му благодарение на съвестната дейност се получава двоен контрол.
Личното ангажиране на прокуратурата по темата също дава резултат и допринася за бързото реагиране по места.
„Приходите в бюджета позволиха да направим толкова не само в социалната сфера, но и за заплатите на МВР, на армията,
на учителите, на служителите за охраната на затворите, за добавките за пенсионерите за Коледа и Великден, за БАН“,
напомни още премиерът Борисов.
Вътрешният министър Валентин Радев отчете, че от началото на годината има 553 предварителни производства за
контрабанда на цигари.
Според Вержиния Джевелекова, представител на голям производител на тютюневи изделия, спадът на незаконните
цигари у нас се дължи на добра работа на правоохранителните органи.
Сред наблюдаваните градове най-голям спад от 11,4% до 1,3%, спрямо последното тримесечие на 2017 г. е отчетен в
Ямбол. Чувствително намаление от почти 8% до ниво от 3% има и в гр. Сандански, където заради близостта до границите
на страната винаги рисковете от контрабандата винаги са били по-високи. Общо спад е отчетен в 8 града. Наред с това
обаче се наблюдава ръст в други 7. От 8,7% на 18% се повишава употребата на цигари без бандерол в Асеновград и от 5,3%
на 14,7% в Перник. Немалко увеличение от 5,3% на 10,7% е отчетено и във Велико Търново и от 8,5% на 14,5% - в
Благоевград.
В проучването се отчита още, че проблем остава нелегалната търговия на рязан тютюн, като особено разпространена е тя
по селата. Според други експерти, участвали в представянето, трябва много добре да се направи сметката дали си струва
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инвестицията да се води тотална борба срещу нарязания тютюн, разпространяван в най-бедните райони на страната или
акцентът трябва да остане намаляването на търговията с цигари без бандерол и незаконните горива и алкохол.
Джевелекова обяви още, че на 20 май 2019 г. предстои да заработи новата система за проследяване и наблюдение на
цигарените кутии, наречена Track and Trace. „Въвеждането й става чрез партньорство между бранша на
тютюнопроизводителите и Агенция „Митници”. Нововъведението ще изисква сложна система за маркиране на
продуктите, но това е един продължаващ процес и в българското, и в европейското законодателство. Трябва системата да
започне да действа от 20 май и се надяваме преминаването към нея да се случи гладко”, каза тя.
Маркировката на опаковките ще гарантира произхода и проследимостта на продукта. Маркирането на тютюневите
изделия - от единичната опаковка до готовия за експедиране палет – включва разнообразни маркиращи машини и системи
за контрол на качеството.
Мanager.bg
√ Прогноза: Маркетинг инвестициите ще продължат да растат
Маркетинг инвестициите по света ще продължат да растат през следващите 12 месеца на почти всички пазари, в повечето
индустрии, като най-сериозно увеличение ще има в технологичната сфера. Това предвижда глобално проучване на
международната маркетингова компания Dentsu Aegis Network, проведено сред 1000 маркетингови директори.
Изследването е отразено в доклад, озаглавен "CMO Survey 2018" и очертава тенденциите в бизнеса. Според него храните
и напитките са браншовете с най-голяма вероятност за намаление на инвестициите в реклама.
Онлайн търговията ще определя подхода на маркетолозите към партньори и доставчици, сочат още изводите.
Въпреки очакването за увеличения в инвестициите в маркетинг, проучването разкрива промяна в приоритетите на
маркетолозите. Има фокусиране върху данните, като двигател на растежа. Инвестициите в дигитални медии, задържането
на маркетинговите способности вътре в компанията и растящатата роля на специалистите са на преден план в
инвестиционния план.
Специалистите посочват използването на данни за таргетиране на реални потребители като стратегическа възможност
No.1. В същото време, пробивът в данните е най-големият риск за компаниите, според тях.
Освен това, на фона на растежа на краткосрочните бюджети, има едно най-голямо предизвикателство пред
маркетинговите директори: подсигуряването на дългосрочни инвестиции. Такива са необходими за реализиране на
стратегиите им.
Нашумелият през последните месеци "Регламент за защита на личните данни" (GDPR) затруднява изграждането на връзка
с потребителя, според близо 2/3 от експертите, участвали в проучването. Също толкова от участниците възприемат
наличието на големи обеми от данни (big data) за предизвикателство за извличането на съществена информация.
Притеснително е, че иновациите имат най-малка роля от маркетингова гледна точка. Това би могло да постави в риск
отговарянето на нуждите на потребителите в контекста на дигиталната икономика, смятат още маркетолозите, участвали
в изследването.
Глобалното проучване “CMO Survey 2018” на Dentsu Aegis Network изтъква, че използването на данни допълнително
засилва ролята на маркетинга като основен двигател на растеж за организациите. Познанията за потребителите
предоставят на маркетинговите директори уникални търговски възможности и могат да бъдат нов източник на приходи.
Според проучването 6 от 10 експерти очакват маркетинговите бюджети да се увеличат в следващите 12 месеца.
Тенденцията се базира основно на големите компании, като 43% от отговорилите планират увеличение от 5% или повече,
а само един на двадесет очаква понижение на бюджетите. Най-голяма е увереността в автомобилния сектор, технологиите
и финансовите услуги.
Резултатите показват още, че маркетинговите директори се сблъскват със значителни предизвикателства в стремежа да
балансират между възможностите за изграждане на нови способности и утвърждаване на ролята им. Такива са и рисковете
и трудностите, произхождащи от данните и дигиталната икономика.
Възможности са данните, съчетани с предпазливост
Еволюцията на маркетинговите данни към реалния потребител, изграждането на дигитални проксита и данните за широка
сегментация на клиентите се считат за най-големите стратегически възможности в следващите 2-3 години. Близо 80% от
респондентите потвърждават важността им в постигането на ефективно ангажиране на потребителя.
Въпреки това, резултатите показват и съществено ниво на предпазливост. Евентуален пробив в данните е възприеман като
най-големият стратегически риск. Според 60% от участниците в проучването законодателство за защита на данните като
GDPR ще затрудни изграждането на директни отношения с потребителите.
Пренебрегвани ли са иновациите?
Само малко над 1/3 от маркетинговите директори считат "управлението на подривни иновации" като част от основните им
приоритети. Американските лидери са значително по-фокусирани върху иновациите (46%), докато специалистите от
Великобритания са доста под средното международно ниво (25%).
√ Чия заплата е по-висока?
Преобладаващата част от служителите (78%) все още вярват, че да работиш като постоянен служител, назначен директно
от работодателя, е по-добре отколкото да си външен сътрудник, т.е. фрийлансър. Основната причина за това е гаранцията,
че редовно ще получават заплата. Това показват резултатите от международното проучване Paylab Data Research,
проведено през май и юни 2018 сред 42,800 души в 11 европейски държави.
Само 6% от отговорилите, най-вече ИТ специалистите, виждат работата като фрийлансър като по-добър вариант за трудово
правоотношение. В работата на свободна практика хората най-много харесват по-голямата свобода и гъвкавост.
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Работата за агенция, т.е. наемане чрез компания подизпълнител се възприема като най-лошата форма на заетост.
Общо 11% от респондентите са посочили, че не знаят как да оценят ползите от различните форми на заетост.
Сред най-големите предимства да бъдеш постоянен служител (и да получаваш заплата, от която работодателят удържа
данъци и осигуровки) отговорилите на проучването посочват освен постоянния доход и по-голямо чувство за сигурност.
Последното се дължи на редовните социални и здравни осигуровки, стабилност и гарантирани социални обезщетения в
случай на безработица, пенсиониране, заболяване или отпуск за отглеждане на дете. Работата като постоянен служител се
свързва и с по-голяма защита от трудовото законодателство и в някои случаи от синдикатите. Ако работодателят иска да
уволни служителя, той дължи предизвестие или плащане на обезщетение. Някои постоянно назначени служители имат
допълнителни финансови възнаграждения, включени в трудовите си договори, като 13-та заплата и годишни бонуси.
На трето място респондентите ценят най-много работната среда, която работодателят им осигурява. Други ценени ползи
на постоянната заетост включват кариерното развитие и гарантираният платен отпуск.
На практика фрийлансърите могат да работят за много компании едновременно, да издават фактури за услугите си и да
водят собствено счетоводство. Според изследването Paylab Data Research това се счита за по-изгоден начин на работа от
едва 6 % от служителите. Подобни нагласи преобладават особено сред ИТ специалистите, както и експертите в областта на
финанси и счетоводство, строителство и недвижими имоти, мениджмънт, администрация и маркетинг.
В кои сектори най-много се предпочита работата като външен сътрудник/фрийлансър?
• Информационни технологии
• Икономика, финанси, счетоводство
• Строителство и недвижими имоти
• Мениджмънт
• Администрация
• Маркетинг, Реклама, ПР
Според участвалите в проучването, най-големите предимства на фрийлансинга са мобилността и гъвкавото работно време.
Това е свързано главно с по-благосклонния подход към присъствието на работа в определено време, което е по-характерно
за работата като постоянен служител.
От началото на месец август 2018 г. всеки, който има нужда от повече подробна информация за адекватността на заплатата,
която получава или предлага на пазара на труда, може да закупи анализ на възнаграждението за конкретна позиция в
Zaplatomer.bg. Докладът за заплати от Zaplatomer.bg е изготвен с данни, въведени анонимно от самите посетители, които
по този начин посочват пълния, реален размер на доходите си под формата на заплати, бонуси и нематериални
придобивки. Данните обхващат заплати по позиция, регион, образование, трудов стаж, големина на компанията, бизнес
сектор; данни за месечната заплата и общата заплата, включително бонусите; анализ на финансовите придобивки и
годишните бонуси; информация за средната заплата и нематериалните придобивки.
Paylab оперира на редица локални пазари (предимно в Европа) чрез свои партньори. Във всяка държава се използва една
и съща методология и се задават едни и същи въпроси на респондентите. При събирането на данните се преминава през
строги етапи на прецизиране на информацията, а данните са валидни 12 месеца.
Засега най-голям интерес към анализ на заплатите проявяват работодатели от сектори като информационни технологии,
производство, търговия на дребно, дейности, свързани с наемане на работа и консултиране, хотелиерство.
Международното проучване сред служителите Paylab Data Research редовно проследява тенденциите сред
възнаграждението и придобивките на служителите. Изследването се провежда онлайн в 11 държави чрез локалните
сайтове за сравнение на заплати сред извадка от 42,800 респонденти на различни позиции. България - Zaplatomer.bg (7,890
респонденти), Чехия - Platy.cz (9,134 респонденти), Словакия - Platy.sk (3,252 респонденти), Унгария - Fizetesek.hu (4,978
респонденти), Словения - Placa.si (973 респонденти), Хърватия - MojaPlaca.hr (7,564 респонденти), Сърбия - InfoPlate.rs
(1,314 респонденти), Литва - Manoalga.lt (3,090 респонденти), Латвия - Algas.lv (2,440 респонденти), Финландия Palkkadata.fi (1,290 респонденти).
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Графика: Paylab попита респондентите според тях кое е най-голямото предимство да бъдеш служител, назначен
директно от работодателя, т.е. част от постоянния състав на компанията, в сравнение с това да си външен
сътрудник

Графика: Paylab попита респондентите според тях кое е най-голямото предимство да бъдеш външен сътрудник,
т.е. фрийлансър, който издава фактури за услугите си, вместо постоянен служител
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Fakti.bg
√ Разделно събиране на боклука в Свиленград
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0010. Бенефициент е община Свиленград.
Проектът бе представен на начална пресконференция. Ръководителят му - инж. Иванка Димитрова, представи
финансирането, целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията му. Общата стойност на проекта е 3 564 395,85
лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730,03 лева и национално съфинансиране 403 187,65
лева. Община Свиленград участва с 876 478,38 лева общинско съфинансиране. Срокът на проекта е 24 месеца.
Целите на проекта са: намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, вкл. и биоразградими, от всички
населени места на територията на община Свиленград; осигуряване на допълнителна инфраструктура за разделно
събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
Дейностите включват работно проектиране, съгласуване и одобрение на инвестиционния проект и изпълнение на
строително-монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и
съпътстваща инфраструктура. Ще бъдат доставени машини и съоръжения за инсталацията, транспортни средства и съдове
за събиране на отпадъка - кафяви и зелени кофи (240 л) и 3 куб.м контейнери. След официално откриване на обекта ще
бъде избран оператор за експлоатация и стопанисване на изградената компостираща инсталация. Ще се проведат три
срещи с населението и ще се разпространяват рекламно-информационни материали - брошури, книжки и др.
В резултат от изпълнението на проекта ще се изгради и въведе в експлоатация модерна инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. Тя ще обхваща всички
населени места на общината и ще обслужва население от 22 500 души. Очаква се това да доведе до намаляване на общото
количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921 тона, а общото
количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година да намалее до 3 325,63 тона.
Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците в
община Свиленград и ще подобри качеството на околната среда чрез намаляване на свързаните с депонирането на
отпадъци вредни емисии.
Cross.bg
√ Спестяванията в банките се увеличиха за една година с 9,6% до 71,7 млрд. лева
Спестяванията на бизнеса и домакинствата в банките в края на юни достигат до 71,709 млрд. лева, като нарастват с 9,6%
на годишна база, докато в края на март отчетоха 7,7% годишен ръст. Данните сочат леко ускорение, съобщава Инвестор.бг.
Това показват предварителните данни от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).
В края на второто тримесечие броят на депозитите в банковата система са 10,368 милиарда и намаляват с 2,6% на годишна
база, докато в края на март годишното намаление беше 1,8%, се вижда от статистиката на централната банка.
Експертите на БНБ пресмятат, че в края на юни спрямо края на първото тримесечие броят на депозитите намалява с 1,2%,
а размерът им нараства с 2,8%.
Спестяванията на бизнеса
Депозитите на фирмите в края на юни с увеличават с 3,7% на годишна база до 629 хил. броя, при годишен ръст от 4,6% в
края на март. В края на второто тримесечие на 2018 г. тези депозити са в размер на 22,693 млрд. лева като за една година
нарастват с 15,6% при 13% годишно повишение в края на първото тримесечие. Спрямо края на март броят им се увеличава
с 0,7%, а размерът – с 4,7%.
С 18,9% е годишното нарастване на спестяванията на бизнеса над 500 хил. до 1 млн. лева, показват наблюденията на
Investor.bg. След тях, с увеличение от 12,9%, растат депозитите от 200 хил. до 500 хил. лева. На трето място – с 10,3% е
годишното повишение при вложенията над 1 млн. лева.
В края на второто тримесечие на тази година броят на депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват,
достига 9,739 млн., като намаляват на годишна база с 2,9%, докато годишното понижение в края на март беше 2,2%.
Размерът на тези депозити е 49,017 млрд. лева и към 30 юни се увеличава със 7% на годишна база, като годишният ръст в
края на март беше 5,5%.
В края на юни спрямо края на първото тримесечие броят на спестяванията спада с 1,3%, а размерът им нараства с 2%.
Най-голямо увеличение в броя на депозитите в края на второто тримесечие на тази година има при тези от 200 хил. до 500
хил. лева – 18,4%, следвани от спестяванията в диапазона – между 500 хил. и 1 млн. лева, при които ръстът е 16,4%. На
трето място – с 11,26% се повишава броят на пестяванията на населението с влогове над 1 млн. лева.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Ексклузивно: Първо телевизионно интервю на Иван Владимиров, управителят на охранителна фирма „Аркус", в
която консултант е Димитър Желязков - Oчите;
Откога бизнесменът Бенчо Бенчев е активист на БСП? Какво е влиянието му в партийните структури по морето?
Коментар на Георги Кадиев;
Ще остане ли блокирана столицата до края на лятото и кога свършват големите ремонти? Гост заместник-кметът
на София Евгени Крусев;
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Две жени с шанс за нов живот - разказ на лекарите от Алексaндровска болница, извършили трансплантацията.
Нова телевизия, „Здравей България"
Спасител ритна плажуващ, той му отвърна с юмрук. Защо се стигна до агресия?
Без екскурзия и без пари. Защо измамени за пътуване до Канада все още търсят парите си? В студиото министърът
на туризма Николина Ангелкова
За връзките между Митьо Очите и политици и служители на реда. Говори шефът на охранителната фирма „Аркус“.
Диета само от лекар. Ще останат ли извън закона консултантите по здравословно хранене?
Защо Владимир Карамазов влиза в операционната?
√ Предстоящи събития в страната за 9 август
София.
От 11.00 часа в зала „акад. Любомир Кръстанов" на НИМХ ще бъде подписано Рамково споразумение за
сътрудничество между Селскостопанска академия (ССА) и Национален институт по метеорология и хидрология.
Документът ще бъде подписан от председателя на ССА проф. Васил Николов и директора на НИМХ проф.
Христомир Брънзов.
От 11.00 часа на кръстовището на бул. „Константин Величков" и бул. „Тодор Александров" зам.-кметът на София
Евгени Крусев ще провери изграждането на обособено трасе на градския транспорт.
***
Благоевград/село Марикостиново.
От 12.30 часа в Спа хотел Мантар в село Марикостиново ще се проведе състезание по плуване в свободен стил.
***
Бургас.
От 18.00 часа в Дома на писателя ще звучат модерна поезия и белетристика, както и култови рок произведения.
***
Варна.
От 12.00 часа на Морската гара ще се състои церемония по награждаване на победителите от Спартакиадата по
морски спортове на Военноморските сили.
От 14.00 часа в Щаба на ВМС ще се проведе церемония за награждаване на военнослужещи от Военноморските
сили от областния управител на Варненска област, кмета на град Варна и командира на ВМС.
От 11.00 часа в клуба на стопанския деятел ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция.
От 12.00 часа в сградата на БЧК на ул. „Братя Шкорпил" №3 ще се проведе среща, посветена на предстоящите
събития и кампании на организацията. По време на срещата ще бъде представена актуална информация за
предстоящия Национален турнир „Млад спасител 2018", Национален преглед по водно спасяване за мъже и жени
- Варна 2018, курс по водно спасяване за деца „Млад спасител" и кампания „Дари кръв - вземи билет".
В 14.00 часа на изхода на Провадия в посока с. Бозвелийско председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Светослав Глосов ще откриe рехабилитираните отсечки с обща дължина 12 км
от път III-904 Гроздьово - Провадия.
***
Добрич.
От 10.00 часа в дискусионна зала „Изида"( етаж 2) на междинна пресконференция ще бъде отчетен напредъкът на
дейностите по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1".
В 11.00 часа в центъра на с. Стожер председателят на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Светослав
Глосов ще открие рехабилитирания 15,5-километров участък от път II-29 Варна - Добрич.
***
Сливен.
От 11.00 часа на Учебен полигон „Ново село" ще се проведе заключителна церемония за закриване на
многонационалната съвместна подготовка „PLATINUM LION 2018".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа до 12.30 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведат редица инициативи по
програмата „Чета и играя - знам и мога".
Politikata.net
√ Румъния спечели битката срещу инфлацията
Pyмъния изнeнaдa иĸoнoмиcтитe, ĸaтo зaпaзи нeпpoмeнeнa ocнoвнaтa лиxвa, дaвaйĸи знaĸ, чe нapacтвaнeтo нa paзxoдитe
пo зaeми ce пpиближaвa ĸъм cвoя ĸpaй. Упpaвитeлят нa цeнтpaлнaтa бaнĸa Myгyp Иcapecĸy зaяви, чe e пocтигнaт нaпpeдъĸ
в бopбaтa c нaй-бъpзaтa инфлaция в Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸaтo цeлтa e дa ce избeгнe дoпълнитeлнo oxлaждaнe нa
иĸoнoмиĸaтa, пишe Вlооmbеrg и Мъни бг.
Haциoнaлнaтa бaнĸa нa Pyмъния зaдъpжa cвoятa ocнoвнa лиxвa нa 2.5%, ĸoeтo бeшe нeoчaĸвaнo зa aнaлизaтopитe.
Πoвeчeтo oт тяx пpeдвиждaxa пoвишaвaнe c 0.25%. „Битĸaтa cpeщy инфлaциятa e cпeчeлeнa, тъй ĸaтo e яcнo, чe инфлaциятa
ce ycпoĸoявa. Haиcтинa имa шaнc лиxвeният пpoцeнт дa нe нapacнe мнoгo пoвeчe“, зaяви Иcapecĸy пpeд peпopтepи в
Бyĸypeщ.
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Pyмъния избpa дa нe пocлeдвa Beлиĸoбpитaния и Чeшĸaтa peпyблиĸa във вдигaнeтo нa лиxвитe, въпpeĸи чe инфлaциятa
пpoдължaвa дa нaдминaвa цeлтa нa цeнтpaлнaтa бaнĸa.
Apгyмeнтитe cpeщy yвeличeниeтo вĸлючвaт пo-бaвeн иĸoнoмичecĸи pacтeж, пo-виcoĸи лиxвeни пpoцeнти нa пapичния
пaзap, ĸoитo вeчe нaмaлявaт цeнoвия нaтиcĸ и пo-cилнo пpeдcтaвянe oт cтpaнa нa лeятa в cpaвнeниe c дpyги вaлyти нa
paзвивaщи ce cтpaни.
Бaнĸaтa oтнoвo пoтвъpди, чe инфлaциятa щe ce зaбaви дo ĸpaя нa гoдинaтa.
Лeятa ce пoнижи c 0.4% cпpямo eвpoтo cлeд зaбeлeжĸитe нa Иcapecĸy, нacoчвaйĸи ce ĸъм нaй-гoлeмия cи днeвeн cпaд oт
25 янyapи нacaм. Tъй ĸaтo инвecтитopитe зaлoжиxa нa дoпълнитeлнo зaтягaнe нa пapичнaтa пoлитиĸa, дoxoднocттa нa
ocнoвния 2-гoдишeн дъpжaвeн дълг нaмaля c 11 бaзиcни пyнĸтa дo 3,97%, дocтигaйĸи 2-ceдмичнo дънo.
Зa дa ce cпpaви c нeдocтигa нa лиĸвиднocт цeнтpaлнaтa бaнĸa oтпycнa oщe 10.5 млpд. лeи (2.6 млpд. дoлapa) нa 11
тъpгoвcĸи бaнĸи в нaй-гoлeмия peпo-ayĸциoн oт нaд 5 гoдини. Toвa дoвeдe дo cпaд нa тpимeceчния мeждyбaнĸoв лиxвeн
пpoцeнт Rоbоr cъc 7 бaзиcни пyнĸтa дo 3.25%.
Cлeд дocтигaнeтo нa пиĸoвитe 5.4% пpeз юни pacтeжът нa пoтpeбитeлcĸитe цeни вepoятнo щe ce зaбaви дo 4% дo ĸpaя нa
гoдинaтa, cпopeд нaй-нoвитe пpoгнoзи нa цeнтpaлнaтa бaнĸa.
Ho oчaĸвaниятa зa цeнитe ca пoвишeни, a пaзapът нa тpyдa пpoдължaвa дa изпитвa нeдocтиг нa paбoтнa pъĸa. Бaнĸaтa щe
пycнe aĸтyaлизиpaни пpoгнoзи нa 8 aвгycт.
Maĸap зaмecтниĸ-yпpaвитeлят Ливиy Boйня дa зaяви минaлaтa ceдмицa, чe Pyмъния вce oщe нe e пpиĸлючилa c
yвeличeниeтo нa лиxвитe, бopдът нa бaнĸaтa бe изнeнaдaн oт зaгyбaтa нa инepция в иĸoнoмиĸaтa, чиятo eĸcпaнзия нaмaля
нaпoлoвинa, oтĸaĸтo пocтигнa впeчaтлявaщитe 8.8% пpeз тpeтoтo тpимeceчиe нa 2017 г.
Иcapecĸy зaяви, чe пoлитиĸaтa пo oтнoшeниe нa лиxвeния пpoцeнт ocтaвa нecигypнa, тъй ĸaтo Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa
бaнĸa ce cтpeми дa пpeĸpaти пoĸyпĸитe нa дъpжaвни oблигaции, ĸoитo бяxa чacт oт инcтpyмeнтapиyмa й пo вpeмe нa
ĸpизaтa.
„Hиe нe cмe в пoзициятa дa ĸaжeм, чe пoвeчe нямa дa yвeличaвaмe лиxвитe. He знaeм ĸaĸвo щe ce cлyчи в Eвpoпa. He знaeм
ĸaĸвo oзнaчaвa дyмaтa „нopмaлизaция“, зaяви гyвepньopът.
Money.bg
√ Цената на петрола падна под $73 за барел
Πeтpoлът oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в чeтвъpтъĸ cyтpинтa пpaви oпит дa възcтaнoви цeнитe cи cлeд тexния cpив в cpядa.
Toй бe пpeдизвиĸaн oт нeoчaĸвaнo пo-мaлĸoтo cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ.
Oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ в нaчaлoтo нa днeшнaтa тъpгoвия пocĸъпвaт c
cъc 17 цeнтa дo $72,45 зa бapeл. B cpядa цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти pyxнa c $2,37 (3,17%) - дo $72,28 зa бapeл.
Cтoйнocттa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa ceптeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce
пoĸaчвa c 2 цeнтa - дo $66,96 зa бapeл. B ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия ĸoнтpaĸтитe ce cpинaxa c $2,23 (3,22%) - дo $66,94 зa
бapeл.
Πpeди тoвa в cpядa oтчeтa нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ пoĸaзa cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa пpeз
минaлaтa ceдмицa c 1,35 млн. бapeлa. Πpoгнoзaтa з a нaмaлявaнeтo им бe зa нaд 2,3 млн. бapeлa, a дaннитe нa (АРІ) coчexa
cпaд нa зaпacитe c нa 6 млн. бapeлa.
Зaпacитe oт бeнзин в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa зa пъpви път oт юни ca нapacнaли c 2,9 млн. бapeлa, a нa дpyгитe
дecтилaти - c 1,2 млн. бapeлa.
Ha фoнa нa тъpгoвcĸия ĸoнфлиĸт мeждy CAЩ и Kитaй, a тaĸa cъщo и зapaди oчaĸвaнoтo yвeличaвaнe нa дoбивa в Pycия и
Cayдитcĸa Apaбия цeнитe нa пeтpoлa мoгaт дa изпитaт пoнизитeлeн нaтиcĸ oт пaзapa в ĸpaтĸocpoчнa пepcпeĸтивa. Oт дpyгa
cтpaнa в oбpaтнa пocoĸa щe дeйcтвa въвeждaнeтo нa caнĸциитe въpxy иpaнcĸия изнoc нa пeтpoл, oтбeлязвaт aнaлизaтopи.
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