Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
бТВ Новините
√ Българската работна седмица – една от най-дългите в ЕС
Това сочат последните данни на «Евростат»
Работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз. Страната ни е втора в класацията на държавите
от съюза.
Проучване на „Евростат” от началото на август показва, че у нас работна седмица продължава приблизително 40 часа и 8
минути.
Числата са от проведено изследване за 2017 г. Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа.
Първенци са гърците с 42 работни часа на седмица.
За сравнение Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна работна седмица.
Според Асоциацията на индустриалния капитал ефективно се работи в 60% от работния ден.
„По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС”, твърди Васил Велев от АИКБ.
За повече информация, вижте видеото.
Expert.bg
√ Работната седмица в България е сред най-дългите в ЕС
Резултати от проучване на Евростат показват, че работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз.
Страната ни е втора в класацията на държавите от Съюза.
Изследването, направено в началото на август показва, че у нас работна седмица продължава приблизително 40 часа и 8
минути, съобщи bTV.
Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа. Първенци са гърците с 42 работни часа на седмица.
За сравнение Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна работна седмица.
Според Асоциацията на индустриалния капитал ефективно се работи в 60% от работния ден.
"По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС", смята Васил Велев от АИКБ.
Actualno.com
√ Работната седмица в България - една от най-дългите в ЕС
Резултати от проучване на Eurostat показват, че работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз.
Страната ни е втора в класацията на държавите от Съюза.
Изследването, направено в началото на август показва, че у нас работна седмица продължава приблизително 40 часа и 8
минути, съобщи bTV.
Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа. Първенци са гърците с 42 работни часа на седмица. За
сравнение, Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна работна седмица.
Според Асоциацията на индустриалния капитал ефективно се работи в 60% от работния ден.
"По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС", смята Васил Велев от АИКБ.
Информационна агенция "Черно море"
√ Българската работна седмица – една от най-дългите в ЕС
Това сочат последните данни на «Евростат»
Работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз. Страната ни е втора в класацията на държавите
от съюза.
Проучване на „Евростат” от началото на август показва, че у нас работна седмица продължава приблизително 40 часа и 8
минути, отбелязват от bTV.
Числата са от проведено изследване за 2017 г. Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа.
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Първенци са гърците с 42 работни часа на седмица.
За сравнение Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна работна седмица. Според Асоциацията
на индустриалния капитал ефективно се работи в 60% от работния ден.
„По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС”, твърди Васил Велев от АИКБ.
Bulgaria ON AIR
√ Нов скандал със Закона за хората с увреждания - защо скочи бизнесът?
Въвежда се квотен принцип при назначаване на лица с с намалена работоспособност
Въвежда се квотен принцип при назначаване на хора с трайни увреждания, според който работодатели с 20 до 49
работници назначават поне един човек с увреждане, с 50 до 99 - двама, със 100 и над 100 - четири процента от
средносписъчния им състав.
Ако не се изпълнят тези квоти, работодателят внася всеки месец във фонда към Агенция за хората с увреждания такса в
размер от 80 на сто от минималната заплата за всеки неназначен човек с увреждане.
Това предизвика гласове на недоволство сред представители на бизнеса.
Темата в "България сутрин" коментираха Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Васил
Долапчиев от Съюза на слепите в България.
"Ние участваме активно в подготовката на закона, макар че не се работи в нормална среда. Не се работи достатъчно
професионално, ние сме дали експертно становище от 6 страници, малка част от него засяга тази тема, а има публичен
натиск", заяви Васил Велев пред Bulgaria ON AIR и уточни, че от Асоциацията са против запазване на ролята на ТЕЛК, като
намират, че тя носи публични разходи при незадоволителни резултати.
Васил Долапчиев изрази задоволство, че проблемът влиза във фокуса на общественото внимание и подчерта, че това е
европейска практика и дори в Европа процентите са чувствително по-високи.
"Мисля, че трябва да запазим добър тон, на старта сме на силен дебат, трябва да намерим златното сечение по темата",
каза Долапчиев.
Той очерта няколко спорни момента по приемането на закона в лицето на работодателя, който не е убеден във
възможностите на хората с увреждания и дефицита в системата на подготовка на тези хора. Долапчиев акцентира, че
заедно трябва да визираме проблемите, да предложим решения и да извървим съвместно пътя.
Според Васил Велев трябва да се върви по линия на насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, а не по
линия на задължаване и санкциониране.
"При един многохиляден колектив 4%, както бе предложено, съпроводено със санкции не е начин за решаване на
проблема. Процентът се определя от министъра на труда и министъра на здравеопазването.
Работодателите нямат нужда от остен, а от подкрепа за работните места, които трябва да бъдат оборудвани по специфичен
начин и от финансова подкрепа, за да се използва максимално работоспособността на хората с увреждания", категоричен
бе Велев.
По думите на Васил Долапчиев първо трябва да извървим пътя на взаимно опознаване, а после трябва да преодолеем
годините наслагвани стереотипи.
"Трябва да повишим доверието сред хората с увреждания. Хората с увреждания трябва също да предложат качествена
работна ръка. Това е дълга подготовка, работодателят не е социална служба. Но работодателите не трябва да гледат на
хората с увреждания като бреме, а трябва да поемат своята корпоративна социална отговорност, трябва да поемат своята
функция, чиято част е и квотният принцип", обобщи Долапчиев.
Гледайте видеото с целия разговор.
Investor.bg
√ Бизнесът vs. квотите за лица с намалена работоспособност
Нови решения в Закона за хората с увреждания поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от
Съюза на слепите в България
Във Въвежда се квотен принцип при назначаване на хора с трайни увреждания, според който работодатели с 20 до 49
работници назначават поне един човек с увреждане, с 50 до 99 – двама, със 100 и над 100 – 4% от средносписъчния им
състав. Ако не се изпълнят тези квоти, работодателят внася всеки месец във фонда към Агенция за хората с увреждания
такса в размер от 80% от минималната заплата за всеки неназначен човек с увреждане.
Това предложение обаче предизвика гласове на недоволство сред представители на бизнеса.
"Ние участваме активно в подготовката на закона, макар че не се работи в нормална среда. Не се работи достатъчно
професионално, ние сме дали експертно становище от шест страници, малка част от него засяга тази тема, а има публичен
натиск", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Bulgaria ON AIR и уточни, че от
Асоциацията са против запазване на ролята на ТЕЛК, като намират, че тя носи публични разходи при незадоволителни
резултати.
Васил Долапчиев от Съюза на слепите в България изрази задоволство, че проблемът влиза във фокуса на общественото
внимание и подчерта, че това е европейска практика и дори в Европа процентите са чувствително по-високи.
"Мисля, че трябва да запазим добър тон, на старта сме на силен дебат, трябва да намерим златното сечение по темата",
заяви той.
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Долапчиев очерта няколко спорни момента по приемането на закона в лицето на работодателя, който не е убеден във
възможностите на хората с увреждания и дефицита в системата на подготовка на тези хора.
Според него проблемите трябва да се решават заедно и да се предложат решения.
Според Васил Велев трябва да се върви по линия на насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, а не по
линия на задължаване и санкциониране.
"При един многохиляден колектив 4%, както беше предложено, съпроводено със санкции, не е начин за решаване на
проблема. Процентът се определя от министъра на труда и министъра на здравеопазването.
Работодателите нямат нужда от остен, а от подкрепа за работните места, които трябва да бъдат оборудвани по специфичен
начин и от финансова подкрепа, за да се използва максимално работоспособността на хората с увреждания", категоричен
е Велев.
По думите на Васил Долапчиев първо трябва да се извърви пътя на взаимно опознаване, а после да се преодолееят и
наслагваните стереотипи.
"Трябва да повишим доверието сред хората с увреждания. Хората с увреждания трябва също да предложат качествена
работна ръка. Това е дълга подготовка, работодателят не е социална служба. Но работодателите не трябва да гледат на
хората с увреждания като бреме, а трябва да поемат своята корпоративна социална отговорност, трябва да поемат своята
функция, чиято част е и квотният принцип", обобщи Долапчиев.
novini.bg
√ Васил Велев: Трябва да се върви по линия на насърчаване, не на задължаване
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал коментира темата за това, че задължават фирмите
да наемат хора с увреждания.
Има натиск, той е публичен, от лобистки групи, коментира Васил Велев.
Трябва да се върви по линия на насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, а не по линия на
задължаване и санкциониране, каза той.
Квотите са допълнителни над местата за трудоустрояване, коментира той.
За държавната администрация този прецент е два.
Работодателите ще имат нужда от подкрепа за работните места, които трябва да бъдат оборудвани по специфичен начин,
допълни той.
Не трябва хората да бъдат лъгани, за да се спечели популярност, смята той.
Трябва да се стигне до консенсус на експертно ниво, смята той.
Ние участваме активно в подготовката на закона, макар че не се работи в нормална среда. Не се работи достатъчно
професионално, ние сме дали експертно становище от 6 страници, малка част от него засяга тази тема, а има публичен
натиск", заяви Васил Велев
Ние участваме активно в подготовката на закона, макар че не се работи в нормална среда. Не се работи достатъчно
професионално, ние сме дали експертно становище от 6 страници, малка част от него засяга тази тема, а има публичен
натиск, заяви Васил Велев.
dnes.bg
√ Проект на МТСП смути бизнеса: Квоти за наемане на хора с увреждания!
Васил Велев пред Bulgaria ON AIR: Трябва насърчаване, а не задължаване!
Въвежда се квотен принцип при назначаване на хора с трайни увреждания, според който работодатели с 20 до 49
работници назначават поне един човек с увреждане, с 50 до 99 - двама, със 100 и над 100 - четири процента от
средносписъчния им състав.
Ако не се изпълнят тези квоти, работодателят внася всеки месец във фонда към Агенция за хората с увреждания такса в
размер от 80 на сто от минималната заплата за всеки неназначен човек с увреждане.
Това предизвика гласове на недоволство сред представители на бизнеса.
Темата в "България сутрин" коментираха Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Васил
Долапчиев от Съюза на слепите в България.
"Ние участваме активно в подготовката на закона, макар че не се работи в нормална среда. Не се работи достатъчно
професионално, ние сме дали експертно становище от 6 страници, малка част от него засяга тази тема, а има публичен
натиск", заяви Васил Велев пред Bulgaria ON AIR и уточни, че от Асоциацията са против запазване на ролята на ТЕЛК, като
намират, че тя носи публични разходи при незадоволителни резултати.
Васил Долапчиев изрази задоволство, че проблемът влиза във фокуса на общественото внимание и подчерта, че това е
европейска практика и дори в Европа процентите са чувствително по-високи.
"Мисля, че трябва да запазим добър тон, на старта сме на силен дебат, трябва да намерим златното сечение по темата",
призова Долапчиев.
Той очерта няколко спорни момента по приемането на закона в лицето на работодателя, който не е убеден във
възможностите на хората с увреждания и дефицита в системата на подготовка на тези хора.
Долапчиев акцентира, че заедно трябва да визираме проблемите, да предложим решенията и да извървим съвместно
пътя.
Според Васил Велев трябва да се върви по линия на насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, а не по
линия на задължаване и санкциониране.
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"При един многохиляден колектив 4%, както бе предложено, съпроводено със санкции не е начин за решаване на
проблема. Процентът се определя от министъра на труда и министъра на здравеопазването.
"Работодателите нямат нужда от остен, а от подкрепа за работните места, които трябва да бъдат оборудвани по
специфичен начин и от финансова подкрепа, за да се използва максимално работоспособността на хората с увреждания",
категоричен бе Велев.
По думите на Васил Долапчиев първо трябва да извървим пътя на взаимно опознаване, а после трябва да преодолеем
годините наслагвани стереотипи.
"Трябва да повишим доверието сред хората с увреждания. Хората с увреждания трябва също да предложат качествена
работна ръка. Това е дълга подготовка, работодателят не е социална служба. Но работодателите не трябва да гледат на
хората с увреждания като бреме, а трябва да поемат своята корпоративна социална отговорност, трябва да поемат своята
функция, чиято част е и квотният принцип", обобщи Долапчиев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Телевизия Блумбърг
√ Ще премахнат ли злоупотребите новите правила за фискалните устройства?
Промените в Наредбата за фискалните устройства цели да ограничи загубата на държавата
С въвеждането на нови правила за фискалните устройства се цели свиването на загубите за държавата, писа сайтът
Investor.bg. НАП няма да управлява софтуера и да достига до търговската тайна, посочи Росен Бъчваров.
В изявление по БНР говорителят на НАП Росен Бъчваров, цитиран от Investor.bg обясни, че промените в Наредбата за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства са необходими, защото всяка година
има над милиард преки загуби за фиска от злоупотреби. Такива са случаите от укриване на оборота с най-различни трикове
– избягване на облагане, използване на фискални принтери, които могат избирателно да принтират касови бележки, или
да принтират бележки, приличащи на касови.
Като най-рискови браншове той посочва ресторантьорския, нощните заведения и търговията с дрехи и обувки, като поясни,
че именно там най-често са концентрирани подобни злоупотреби, пише още сайтът.
"Загубата за бюджета не е пряко и единствено загуба за НАП, а загуба за цялото общество и по тази причина беше
предложена тази промяна", коментира Бъчваров, цитиран в публикацията на сайта.
БНР
√ Редовно заседание на правителството
На днешното редовно правителствено заседание се очаква да бъдат одобрени мерките за изпълнение на намеренията на
страната за присъединяване към валутния механизъм ERM II и Банковия съюз.
Кабинетът трябва да одобри и промени на Закона за защита на класифицираната информация и Правилник за прилагане
на Закона за държавните помощи.
Очаква се кабинетът да избере и временен шеф на Агенцията по метрологичен и технически надзор.
Министрите ще гласуват и отпускане на допълни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".
√ Не се ли подлага на риск конкурсът за придобиване на нови самолети, пита главният секретар на президента
Съмнения за предопределяне на изхода от състезанието за придобиване на нов изтребител изрази главният секретар на
президента Румен Радев Димитър Стоянов. Повод е съобщение за скорошно пътуване до Съединените щати на делегация
от Министерството на отбраната.
Съмненията на Димитър Стоянов са подхранени от факта, че делегацията се води от заместник-министъра на отбраната
Атанас Запрянов. Стоянов припомни, че през 2016 г. - точно преди изпращането на искането за предоставяне на оферта,
заместник-министър Запрянов също е посетил Съединените щати.
"Не се ли подлага на риск самият конкурс за придобиване на нови самолети? Не се ли погазват принципите за
равнопоставеност и конкурентост между всички участници в конкурса?" - пита още главният секретар на президента Румен
Радев.
В актуализирания проект, парите за който парламентът одобри преди два и половина месеца, фигурират всички отпаднали
оферти за стари и нови самолети. От Министерството на отбраната уточниха, че делегацията заминава за Съединените
щати по покана на американската страна. Очакват и покана от другите държави, проявили интерес към запитването.
По първоначална информация отговорите на новото българско запитване за оферти за изтребители ще бъдат отворени в
началото на октомври. Сделката за до 8 изтребителя е на стойност милиард и 800 милиона лева с ДДС, платима за няколко
години.
√ Изтича крайният срок за решението между БАН и НИМХ за бъдещето на института
Васко Гълъбов: Очакваме да се приеме предложеният от нас вариант за преминаване към МОН

4

Днес изтича срокът, който премиерът Бойко Борисов даде на Националния институт по метеорология и хидрология и
Българската академия на науките, в който те да се споразумеят за финансирането на Института.
Синоптиците са недоволни от финансирането на работата им и настояват да се отделят от БАН и да преминат под
ръководството на Министерството на образованието. Метеоролозите не се съгласиха с предложението на Академията финансирането на института да се изчислява по "единни за БАН основни заплати".
Васко Гълъбов от Националния институт по метеорология и хидрология заяви, че не вижда възможност двете страни да
преодолеят различията си и от тук нататък от Института разчитат на решението на премиера:
"Има опит за подмяна на исканията ни с абсурдното предложение да бъдем на отделен ред, но не съвсем, т.е. заплатите
да продължават да се диктуват от ръководството на БАН, което е абсурдно. Последната среща беше в петък. От понеделник
се върнахме на режима на размяна на декларации от страна на БАН и от наша страна. Очакваме да се приеме
предложеният от нас вариант за преминаване в Министерството на образованието и науката. Това министерство и до
момента ни е принципал. Този институт на практика е създаден като структура към Министерството на просвещението.
Това, което очакваме да се случи, е просто да се върнем там".
Цялото интервю с Васко Гълъбов можете да чуете от звуковия файл.
Банкеръ Daily
√ Горанов предлага разяснителна кампания за рисковете от застраховки в чужди фирми
Трябва да се създаде механизъм, чрез който да обясним на хората, че обезпечителният фонд е приложим само за
територията на България и не може да се ползва извън нея. Защото върху страната ни има огромен натиск, над 600
застрахователни дружества оперират на нашия пазар. Трябва да е ясно на всички, че ако сключват договори с компании,
които не са български, рискът да загубят премията си при предсрочно прекратяване на полиците е реален и няма
механизъм на територията на България, който да го покрие. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в
парламента.
"Вноските не са за сметка на застраховател, а на застрахования, на данъкоплатеца, защото това било квази данъчно
задължение и не би съществувало, ако законът не би го накарал. Ако решим със задна дата да покрием такъв риск на
компания, която досега не го е обслужвала, това ще ощети компаниите, които са внасяли вноски, ще ощети българите,
които са карани задължително да се застраховат", обясни Горанов.
Финансовият министър упрекна Комисията за финансов надзор и гаранционния фонд, че не са влезли в комуникация с
кипърския гаранционен фонд още през май, когато е станало ясно, че има проблем.
√ Около 1,2 млн. жилища в страната са необитавани
В момента 98% от жилищата в страната са частни, увеличава се обаче броят на необитаваните жилища - 1,2 млн., което е
около 30% от всички жилища у нас. В същото време 40% от населението живее в пренаселени домове. Това посочи
регионалният заместник-министър Малина Крумова по време на семинар „Възможности за адресиране на жилищните
нужди на уязвими групи чрез Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.“ Събитието, организирано съвместно от
регионалното министерство и европейската програма РОМАКТ, се проведе в Пловдив.
Целта на дискусията бе общини, неправителствени организации и заинтересовани страни да се запознаят със Стратегията
и да допринесат за развитието й чрез дебат по различните аспекти на жилищната политика и отразяване на потребностите
на всички граждани, включително уязвимите лица.
„Убедени сме, че общините са най-добре запознати с жилищните нужди на местно ниво и как те да бъдат адресирани по
най-ефективен начин. Затова наша цел е да се насърчи и подпомогне тяхното участие в прилагането на националната
жилищна политика“, посочи регионалният заместник-министър Малина Крумова, която участва в дискусията.
Чрез Националната жилищна стратегия ще бъдат въведени стратегическите насоки за подобряване на жилищната
политика в следващите поне 15 години. Тя е и инструмент за подкрепа на местното развитие, стана ясно още от думите на
Крумова.
В рамките на семинара бяха представени основните аспекти от изработвания от МРРБ проект на Национална жилищна
стратегия, нейните цели и визия, нуждите на жилищния фонд в страната, както и възможности и тенденции за развитие на
жилищния сектор. Обсъдени бяха потребностите на домакинствата у нас, като специално внимание бе отделено на
жилищните нужди на уязвимите социални групи от населението.
Investor.bg
√ Лошите кредити стигнаха 7,7 млрд. лв. към края на първото полугодие
Брутният размер на фирмените заеми, които не се погасяват, е 5,53 млрд. лв., показват данни на БНБ
И през първото полугодие се запазва тенденцията на спад на лошите и преструктурираните кредити в България.
Към края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата е достигнал 7,702 млрд. лв.,
понижавайки се леко от сумата от 7,715 млрд.. лв. към 31 март 2018 г. Делът им в общата сума на брутните кредити и
аванси намалява до 9,1% при 9,3% в края на март. Това става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ) за
необслужваните заеми за второто тримесечие на годината.
Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория
обезценка) също се понижава и в края на тримесечието възлиза на 3,524 млрд. лв., или 4,4% от общата нетна стойност на
кредитите и авансите при 4,6% в края на март. Общият размер на заделените провизии е 4,75 млрд. лв.
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Най-лоши кредитополучатели са компаниите. Брутният размер на фирмените заеми, които не се погасяват е 5,53 млрд.
лв., като това е сумата без редукцията на заделените провизии. Потребителските кредити са в размер на 952 млн. лв., а
ипотечните – 985 млн. лв. Макар и намаляваща, сумата на лошите фирмени заеми е притеснителна, защото говори за
проблеми с провизииите и ликвидните обезпечения. Нещо повече, при евентуално влошаване на икономическата
конюнктура, страната ни ще има нужда от добре развит пазар за покупко-продажба на проблемни корпоративни заеми,
какъвто в момента няма.
Нетният размер на лошите фирмени кредити е 2,22 млрд. лв.(това е сумата на всички необслужвани корпоративни
кредити, намалени с провизираните за тях суми). Преди година размерът им е бил с близо милиард повече. Просрочените
потребителски кредити са нетно за 869 млн. лв. Необслужваните ипотеки са в нетен размер от 529 млн лв. (необслужвани
и редуцирани с размера на провизиите).
Защо е толкова важна тази статистика и защо данните са тревожни, въпреки че има трайна тенденция към подобрение?
Всъщност лошите кредити са едно от предизвикателствата пред влизането на България във валутно-курсовия механизъм
ERM II. Макар да няма все още ясни точки или план, по които страната ни да се движи, едно е сигурно – банките у нас ще
бъдат подложени на нова оценка на качеството на активите. Нещо повече, съвсем реално е Европейската централна банка
(ЕЦБ) да преценява дали банковата ни система е пригодна за банковия съюз именно чрез съотношението на брутните
необслужвани кредити спрямо общия размер на отпуснатите заеми, без да се отчитат намалението на сумите с размера
на заделените за тях провизии.
Проблемът е, че в момента се обсъжда въвеждането на допълнително правило за всички страни членки на банковия съюз,
според което ще има „препоръчителна“ граница от 3% за лоши кредити спрямо общия кредитен портфейл. А това е много
сериозна бариера. Както вече споменахме, макар и с положителна тенденция, страната ни е изключително далеч от
посоченото число. Делът у нас е 9,1%, без да се прави редукция на провизиите, и 4,4% след редукция, която ЕЦБ обаче поскоро няма да признае.
√ Б. Борисов: Кризата с Търговския регистър е преодоляна
До 3 септември трябва да е готов анализ на потенциалните рискове пред системата и да се изготви план за действие
при евентуално им реализиране
Първоначално заложените срокове се оказаха обективни и на този етап може да се каже, че кризата с Търговския регистър
е преодоляна. До края на седмицата може и да имаме напълно работещи системи. Това каза премиерът Бойко Боросов по
време на днешното извънредно заседание на парламента.
Министър-председателят обясни още, че причините за срива са били известни още в първите 24 часа след блокажа на
регистъра. Той обаче пропусна да отбележи защо обществеността не е била уведомена своевременно, че на 9 август
последователно дефектират 3 диска, а на следващия ден и още един.
Борисов посочи още, че към днешна дата е възстановена базата данни на Търговския регистър до 17 юли 2018 г., но все
още се изтеглят данните от дефектиралите дискове. „Възстановяващите дейности не са спирали и за миг. За проблема
незабавно е обявена фирмата, отговорна за поддръжката – фирма „Лирекс“. Към 10 август са предприети действия по
възстановяването. В ранните часове на 10 август дисковете са преразпределени успешно, но базата данни не ги чете. В
работата се включват допълнителни IT експерти, включително и специалист от Япония сме довели. Мобилизиран е целият
наличен експертен капацитет, който е работил към Агенцията по вписванията“, отчете Борисов.
Според премиера поддържането регистъра на най-високо ниво занапред е приоритет, но то изисква и допълнителни
ресурси.
По думите му до 3 септември трябва да е готов анализ на потенциалните рискове пред системата и да се изготви план за
действие при евентуално реализиране на тези рискове.
„До 31 август административните органи трябва да изготвят разработените от тях процедури за създаване на резервни
копия на държавните регистри. В момента се работи и за създаване на държавно хранилище за резервни копия от
данните“, отчете още Борисов
Той заяви, че поема вината за случилото се и призова „да оставим експертите да си свършат работата“. Сега е важно не се
допускат повече такива зловредни проблеми, каза още премиерът.
От БСП определиха поведението на управляващите по време на кризата с регистъра, като „безотговорно“. След като
мълчахте толкова дни и никой не излезе да каже на хората какво се случва, сега нека премиерът се обяснява от трибуната
на парламента, каза червеният депутат Крум Зарков и обяви, че сривът на регистъра е застрашил националната сигурност
на страната.
Трябва да помислим как сами да правим защитите си, за да не влизаме в ръцете на каквато и да е фирма, каза още Борисов,
след като заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов обвини „Лирекс“ в умишлен саботаж. „Нека не тръгваме в
такава посока. В САЩ вече 2 години се занимават само с това как чрез кибератака има подмяна на избори. А това е
държава, за която мисля, че няма съмнение, че службите са на изключително ниво. Дори държави с най-напредналите
демокрации като Холандия се отказаха от електронното гласуване“, призова премиерът.
Той добави, че експертите на дружеството работят денонощно, за да оправят регистъра, „но ако си вдигнат шапката,
направо ще ни сринат“.
„През май 2015 г. към Министерството на правосъдието е изготвен одит относно рисковете в системите на Агенцията по
вписванията и основно Търговския регистър. Според одита е имало някои забележки, но като цяло рисковете са
идентифицирани, индивидуализирани и след това идва информацията, с която аз разполагам и която е публична в
страницата на Агенцията по вписванията. В доклада са посочени 6 IT проблема относно Търговския регистър и
предложения за решаването им. Аз бях съгласна с тях и те бяха изпълнени в най-кратки срокове“, каза от своя страна
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правосъдният министър Цецка Цачева. Тя припомни, че в края на декември миналата година е бил подписан договор за
3,6 млн. лв. за оборудване с фирма „Лирекс“, но към днешна дата не разполага със справка как е използвано то.
Всички предписания на инспектората на Министерството на правосъдието за Агенцията по вписванията са направени, но
от тях не следва оставката на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова, каза още
министърът на правосъдието в защита на подалата вече оставка Даскалова.
Вицепремиерът Томислав Дончев, който също бе в залата, обясни, че информацията от Търговския регистър ще бъде
възстановена, като това може да се случи по два начина – чрез лентов архив и чрез възстановяване на информацията
директно от самите дефектирани дискове. Той увери, че информацията винаги се записва на два сървъра, но призна, че не
е ясно защо въпросната система не е сработила по такъв начин в конкретния случай. „Това е въпрос, на който ми е много
трудно да отговоря в момента. Може би се касае за някакъв проблем в конфигурацията на системата'', каза още Дончев.
√ България e единствена в ЕС с годишен спад на строителството през юни
Унгария, Полша и Чехия са постигнали най-голям ръст на строителната продукция на годишна основа
България е била единствената страна членка на Европейския съюз (ЕС) сред тези, за които са налични данни, със спад на
строителството на годишна основа, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.
През юни у нас е отчетено понижение на строителната продукция от 2,9% на годишна база. Спад от 0,7% е регистриран и
спрямо май. Данните на Евростат съвпадат напълно с тези на Националния статистически институт (НСИ), които бяха
обявени по-рано този месец.
Сред страните членки на ЕС, за които са налични данни, най-голям годишен ръст на строителната продукция е отчетен в
Унгария (+28,3%), следвана от Полша (+24,2%) и Чехия (+8,9%).
Спрямо май най-голямо повишение отново регистрира Унгария (+7,2%), следвана от Словакия (+4,5%) и Франция (+3,8%).
Най-сериозен спад на месечна база отбелязват Словения (-5%) и Германия (-3,2%).
През юни спрямо май произведената продукция в сектор строителство в еврозоната е нараснала с 0,2% и с 0,6% в ЕС, сочат
сезонно изгладените данни на Евростат. За сравнение, през май строителството отчете ръст от 0,3% в еврозоната и от 1,2%
в ЕС, което сочи известно забавяне.
Повишението от 0,2% в еврозоната се дължи на гражданското и инженерното строителство, което е отчело ръст от 0,3%, и
на сградното строителство с ръст от 0,1%. Повишаването на произведената строителна продукция в ЕС също се дължи
главно на гражданското и инженерното строителство (+2,1%), докато ръстът на сградното строителство се е забавил до
0,3%.
През юни строителната продукция се е повишила с 2,6% на годишна основа в еврозоната и с 2,7% в ЕС.
Годишният ръст в еврозоната се дължи главно на гражданското и инженерното строителство (3,7%), а сградното
строителство също е постигнало ръст от 2,1%.
В ЕС като цяло повишението също се дължи предимно на гражданското и инженерното строителство (+6,2%), а сградното
строителство отчита по-скромен ръст от 1,8%.
Дневник
√ Владимир Савов ще поеме функциите на подалата оставка Агайн
Комисията за финансов надзор (КФН) определи своя член Владимир Савов да отговаря временно за надзора на
застраховането на мястото на подалата оставка Ралица Агайн, се казва в прессъобщение на регулатора.
Савов ще има правомощията на зам.-председател на КФН, каквато беше Агайн, докато Народното събрание не избере
титуляр за поста.
Приканена от Министерския съвет, Агайн подаде оставка пред Народното събрание заради скандала около фалита на
кипърския застраховател "Олимпик", който има над 200 хил. клиента в България.
Пред депутатите Агайн заяви, че подава оставка по емоционални причини, че в работата на КФН по казуса няма никакви
пропуски, а всички правомощия на регулатора са приложени.
Владимир Савов е член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари,
усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Той
е избран от Народното събрание през януари 2014 г., а мандатът му е шестгодишен.
√ Слаб интерес към държавните субсидии за покупка на електромобили
Интересът на министерства, държавни и общински структури към целевите субсидии за покупка на електромобили е слаб
и Националният доверителен екофонд (НДЕФ) открива пета процедура в търсене на проекти. По информация от фонда, от
предвидените 2 млн. лева до момента са усвоени малко над половината.
Все още по програмата за насърчаване използването на електромобили има 920 хиляди лева. Набирането на нови проекти
започна на 20 август и продължава до 1 октомври 2018 г.
Причината за слабия интерес вероятно се крие в това, че държавата отпуска фиксирана сума, независимо от цената на
превозното средство. Така например за лек и лекотоварен автомобил на ток се дават 20 хиляди лева, при положение че
най-евтините подобни струват поне 53 хиляди лева.
Фондът отпуска и субсидията за зареждащите се от контакта хибриди, като при тях помощта е 10 000 лева.
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) дава също 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства, които се
използват в комуналните дейности, 30 000 лева за изцяло електрически ванове със 7+1 или 6+1 места и до 40 000 лева за
електрически автобуси и микробуси.
Реализираните проекти
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Досега по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма
за климата са подадени 49 проекта. Към 21.08.2018 г. по схемата са усвоени и разплатени 380 хиляди лева по 15 проекта.
С тези средства са закупени 17 електромобила за 340 хиляди лева и 4 за хибридни електрически превозни средства на
стойност 40 хиляди лева.
Отхвърлени са били 3 проекта, 17 кандидата са се отказали от участие в схемата, 13 проекта са в процес на изпълнение на
различни етапи, а по 3 проекта са сключени договори и предстои плащане.
Кой вече си купи
До момента с пари по програмата екологични автомобили са купили Министерството на околната среда и водите,
Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, Главна дирекция "Гражданска
въздухоплавателна администрация" и общините Пловдив, Асеновград, Самоков, Горна Оряховица, Бургас, Сливница,
Смолян, Габрово, Враца и Гоце Делчев.
Проектите в процес на изпълнение са на Министерството на образованието и науката, на Столичната община, на
инспектората към Столична община, както и общините Никола Козлево, Варна, Сливен, Иваново, Хасково, Казанлък, Елин
Пелин, Козлодуй, Благоевград и Бургас.
√ Георги Лозанов оглави дирекция "Културни комуникации" в БТА
Доц. Георги Лозанов ще застане начело на новосъздадената дирекция "Културни комуникации" в Българската телеграфна
агенция (БТА).
"С новосъздадената структура най-старата българска медия, която тази година отбелязва 120-ия си юбилей, ще започне
вече и да генерира културни новини, не само да ги отразява", съобщават от агенцията.
Пред "Дневник" доц. Георги Лозанов потвърди новината. Той обясни, че в БТА ще бъде открита специална зала с големи
технически възможности, в която ще се осъществяват разнообразни културни събития като изложби и театрални спектакли.
"Така БТА ще се опита да създава и културни политики, както и да влезе в ролята на продуцент, доколкото финансовият
ресурс го позволява", коментира той.
Друга цел на доц. Лозанов е възобновяването на месечното издание на БТА за литература, изкуство и култура списание
ЛИК, което спря да излиза през 2013 г.
Доц. Георги Лозанов е преподавател в Софийския университет, медиен експерт, автор на книги и научни публикации. В
продължение на 6 мандата той беше председател на медийния регулатор СЕМ. Той е автор и водещ на предаването
"Обичайните заподозрени" по телевизия Bulgaria ON AIR.
“Мениджър“
√ Financial Times инвестира в България
Financial Times ще стартира нова инвестиция в България. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на
икономиката Александър Манолев с Джон Кундерт, директор по финансовите въпроси на медията. Плановете на
компанията са да разкрият център за развойна дейност в областта на информационните технологии в страната ни.
Първоначално Financial Times ще партнира с друг британски инвеститор, който вече е развил дейност в България –
„Xoomworks Technology“, за създаването на технологичен екип, който се очаква да достигне до 100 човека в рамките на
една година. Плановете на британската медия е до две години да оперира напълно самостоятелно, а проектът им да
стартира до края на тази година.
„Навлизането на толкова сериозно име в нашата страна е пореден положителен сигнал за българската икономика“,
коментира зам.-министър Манолев.
Той акцентира, че България има най-бързо развиващият се сектор на информационните и комуникационните технология
в Югоизточна Европа.
„Подобни новини са още едно доказателство, че той продължава да се развива устойчиво“, каза още той. По думите му от
2013 г. до сега, по Закона за насърчаване на инвестициите, се реализират инвестиционни проекти в областта на услугите
на стойност близо 180 млн. лв., с които се разкриват последователно над 6400 нови работни места, предимно за високо
квалифицирани специалисти.
„Основно изискване за нас е всеки специалист, който бъде нает в София да отговаря на изискванията, които имаме и към
служителите ни в Лондон”, подчерта Джон Кундерт.
По думите му са проучени редица държави на няколко континента, но са се спрели на България, защото може да отговори
на това изискване.
„Тук намерихме не само много добър партньор в лицето на „Xoomworks“, но и специалисти, които да отговорят на
световните критерии на Financial Times, защото за нас този проект не е аутсорсинг, а разрастване на семейството ни”, каза
още Кундерт.
Той изрази надежда, че темповете за реализиране на проекта, ще изпреварят прогнозите и подчерта доброто
сътрудничество, което е имал със Службата по търговско-икономическо сътрудничество на България в Лондон в етапа на
проучване на дестинацията за инвестиция.
Антъни Баринг, финансов директор на британската ИТ компания „Xoomworks Technology“, който също взе участие в
срещата, подчерта, че компанията им се чувства много добре в страната ни и тук намират квалифицирани експерти в своята
област.
Financial Times е създадена преди 130 години в гр. Лондон и понастоящем има 930 000 абонати като от тях 714 000
използват дигиталните издания на групата, за която работят 600 журналисти в цял свят. През 2015 година британското
издание е придобито от японската издателска група Nikkei Inc за 844 млн. британски лири.
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„Xoomworks Technology“, с които те ще си партнират при стартиране на проекта им в нашата страна, е британска софтуерна
компания, която през 2015 разкрива своя развойно-технологична дейност в областта на информационните технологии в
гр. София. Компанията специализира в създаване на дигитални иновации, мобилни приложения и софтуер за контрол и
проследяване на качеството. Разработките на фирмата са насочени към потребители от сферата на счетоводството,
управлението на обществени поръчки, туризма, енергетиката и строителството.
√ Офертите за концесията на Летище София ще се приемат до 22 октомври
Правителството стартира открита, конкурентна тръжна процедура за концесията на летище София на 5 юли 2018 г., за да
избере най-квалифицирания партньор. Очаква се офертите да бъдат получени до 22 октомври 2018 г. Международната
финансова корпорация - IFC, член на Групата на Световната банка, в партньорство с ЕБВР, сътрудничи на правителството
на България за структурирането и провеждането на търга за концесията на летище София.
Като привличат инвестиции и експертен опит от частния сектор, концесиите на летища могат да доведат до значителни
икономически ползи за държавите чрез стимулиране на растежа на туризма, подобряване на обработката на товари,
повишаване на качеството на обслужване на пътниците и намаляване на фискалната тежест върху правителствата,
посочиха от българския офис на Световната банка.
При концесия правителството предоставя на частния партньор само правото да управлява летището. Цялата летищна
инфраструктура, както и активите, остават публична собственост, включително всичко, построено от концесионера по
време на концесията.
IFC се включи в проекта на 25 октомври 2017 г. по покана на правителството. Паралелно с летище София IFC в момента
работи като водещ консултант по четири други концесии в Азия, Източна Европа, Близкия изток и Карибския басейн. Освен
това през последните години IFC успешно е сътрудничила по реализацията на концесиите на пет летища, които се
използват от 20,8 милиона пътници годишно и носят на тези държави 5,7 милиарда долара в частни инвестиции,
отбелязват от българския офис на Световната банка.
Международната финансова корпорация ще постави своя международен опит в услуга на правителството на България,
което да осъществи партньорство с опитен и успешен летищен оператор, както с цел подобряване на дейността и
обслужването на пътниците на летище София, така и за финансиране на цялостна модернизация на инфраструктурата на
летището.
За да се постигне това, спечелилият частен оператор ще бъде задължен да:
- инвестира минимум 600 млн. евро в инфраструктурата на летището за период от 35 години, включително да
изгради нов терминал в рамките на 10 години, за да се отговори на изискванията на нарастващия трафик и да се
замени Терминал 1, който работи от 1940 г.;
- да гарантира плащания към държавата от 550 млн. лв. при поемане на управлението на летището и минимум 15
млн. лв. годишно концесионно възнаграждение за всяка година в продължение на 35 години;
- да увеличи трафика на пътници и товари, което ще окаже положителен ефект върху цялата икономика;
- да гарантира най-високо ниво на обслужване на пътниците в съответствие с ниво Оптимално на ИАТА, което
означава кратки срокове за проверка на пътници, по-бързо преминаване през проверката за сигурност и
паспортен контрол;
- достатъчно места за сядане, по-бързо получаване на багажа и по-малко чакане;
- цялата разработена инфраструктура ще трябва да отговаря на най-високите международни стандарти,
определени от ИАТА и ЕААБ.
Инвеститорът, който предложи на България комбинация от най-високото годишно концесионно възнаграждение и найдобрата цялостна визия за устойчиво развитие на летището, и който отговаря на критериите за допустимост, установени
за проекта, ще спечели правото да управлява летището. Всички оферти ще бъдат отворени публично, уверяват от банката.
Цялата документация по проекта се публикува на неговия уебсайт и е достъпна за обществеността, за да се гарантира
прозрачността и законосъобразността на процеса.
Международната финансова корпорация - IFC - член на Групата на Световната банка, е най-голямата институция за
глобално развитие, насочена към частния сектор на нововъзникващите пазари. Корпорацията работи с повече от 2000
фирми в цял свят, като използва капитала си, експертни знания и влияние за създаване на пазари и възможности в найтрудните райони на света.
Освен съдействие за процедурата за отдаване на летище София на концесия, в момента Програмата на ЕБВР за подготовка
на инфраструктурни проекти /ППИП - IPPF/ предоставя помощ за 8 други тръжни процедури на ПЧП в региона, включително
пристанища в Украйна и Египет, управление на инфраструктурни обекти в Гърция, Казахстан и Йордания, пътища в Ливан
и летища в Йордания.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски откри процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено
ползване София" - публична държавна собственост, с решение от 2 юли т. г., основано на Закона за концесиите и на Закона
за гражданското въздухоплаване. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на
процедурата, както и документацията за концесията.
Обявлението за откриване на процедурата бе публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 5 юли 2018 г.
На същата дата решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и
документацията за концесията са публикувани в Националния концесионен регистър.
Летище София е най-голямото летище, разположено на територията на България, което с Решение на Министерския съвет
от 29 декември 2002 г. е обявено за летище за обслужване на международни превози. През 2017 г. Летище София е
обслужило 6 490 096 пътници. Летище София разполага с два пътнически терминала - Терминал 1 и Терминал 2.
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Към момента Летище София се управлява от "Летище София" ЕАД, еднолично търговско дружество със 100 процента
държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
- 11 села в Старозагорско блокират пътя за Бургас заради кариера за инертни материали? Има ли опасност за водата
и природата в региона?;
- Ще се разбере ли истината за смъртта на родилка в Сливен? Остарели ли са методите за реакция при тежко
раждане? В студиото главният секретар на Българския лекарски съюз доктор Стоян Борисов;
- Екслузивно: Първото интервю на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн след
подадената оставка;
- Има ли риск за екологична бомба в Черно море заради мазута от потънал кораб? На живо от плаж Корал и интервю
в студиото с водолаза Михаил Заимов;
- Протестът продължава. Детският хор на БНР пее под прозорците на премиера в защита на диригента си;
- Нов клип и голямо Европейско турне на Мистерията на българските гласове.
Нова телевизия, „Здравей България"
- Допуснала ли е грешки Ралица Агайн и кой ще плати на "ужилените"?"
- След трагичните случаи с починали родилки - трябва ли да има единен стандарт при раждане?
- Лекари спасиха мъж с почти спряло сърце - разказ за уникалната операция от първо лице.
- Майка на дете с увреждане в издирване на достъп до плажа. Възможна ли е мисията?
- Протест и пътна блокада. На живо: Жители на 11 села на бунт срещу строителството на кариера.
- Опасни зад волана. Кои са по-рискови на пътя - младите шофьори или тези в напреднала възраст?
- Летни жеги - докога? Ще става ли за море и в края на сезона?
- Епидемия от морбили в Европа - ще стигне ли и до нас? В студиото гостува държавният здравен инспектор д-р
Ангел Кунчев.
- Звезден успех за българското кино. След голямата награда в Сараево - режисьорът Милко Лазаров пред NOVA.
√ Предстоящи събития в страната за 22 август
София.
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет.
- От 09.00 часа пред сградата на Министерския съвет ще се проведе протест на Детския радиохор на БНР с
настояване да бъде запазен главният диригент на хора маестра Венеция Караманова.
- От 10.00 часа в зала „Проф. Емил Таков" (рапортна зала на травматологичния комплекс) в УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов" ще се проведе пресконференция за състоянието на лекарката, която падна от висок етаж и за чието
лечение се организираха акции по събиране на кръв и средства.
- От 10.30 часа пред Министерството на земеделието ще се проведе поредното издание на фестивала „От нашата
ферма - с любов за вас!".
- От 11.00 часа председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов ще
провери напредъка при ремонта на виадукта „Коренишки дол" при 36 км на автомагистрала „Хемус" и на
съоръжението при тунел „Витиня".
- От 11.00 часа в Пресклуб „България" на Националния стадион „Васил Левски" ще се проведе пресконференция по
повод масовото изкачване на Черни връх и отбелязването на 123-годишнината от организираното туристическо
движение в България.
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на фондация „Аплауз България" и
Инициативен комитет във връзка с подготовката на Първия международен фестивал „Кралете на ромската музика
в Европа".
- От 11.30 часа на Моста на влюбените край НДК ще бъде открита изложбата „Атмосфера от София и Хавана".
- От 14.00 часа в Областен информационен център София-град и София - област (бул. „Витоша" 99, партерен етаж),
ще се проведе пресконференция по проекта за ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранителновкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов" в район „Илинден". По време на пресконференцията екипът по
управление на Проекта ще запознае присъстващите с основните дейности, които ще бъдат реализирани в
гимназията, както и с очакваните резултати от тяхното изпълнение.
- От 19.00 часа в Голямата зала на Руския културно-информационен център ще бъде открита фестивалът „Дни на
руското кино в България - 2018".
***
Батак.
- Десетото юбилейно издание на „Беглика фест" ще се проведе от 22 до 27 август в района на язовир Голям Беглик
в Родопите и ще протече под мотото „Десет стъпки по пътя".
Велико Търново.

10

-

От 10.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" ще се проведе Творческо ателие „Красотата на фолклора" с Райчо
Димитров.

***
Велико Търново. / Килифарево.
- От 10.00 часа в музейния комплекс в града продължава Детска академия за изкуства.
***
Велико Търново. /с. Церова кория.
- От 10.30 часа в ще се проведе „По стъпките на предците ни - история, традиции и изкуство" - открит урок по
родолюбие и спортен празник.
***
Велико Търново.
- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА Община Горна Оряховица организира пресконференция за
приключване на Проект „Подобряване на условията за икономическо развитие", в рамките на който бе
реконструирана улица „Иван Момчилов" в гр. Горна Оряховица.
- От 13.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" ще се проведе инициативата „В помощ на библиотекаря" - кампания
за ученици от 5 до 8 клас.
***
Враца.
- От 10.00 часа в детския отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев" ще се проведе лятна читалня за деца до
10 години.
***
Перник.
- От 11.00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет Перник ще се проведе среща във връзка с
предстоящото публично обсъждане на постъпилите предложения за преместване на някои паметници.
***
Петрич.
- От 18.00 часа в Петрич се организира протестно шествие във връзка с катастрофа от миналата седмица, при която
две деца влязоха в болница с тежки наранявания.
***
Пловдив.
- От 10.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе пресконференция по повод визитата на
американския архитект Лий Х. Сколник и екипа му, които ще започнат работа по дизайна на музейния комплекс
на Епископската базилика на Филипопол.
- От 11.00 часа в хотел „Империал" ще се проведе пресконференция за представяне на пловдивското издание на
международния конкурс „Spirits Selection" и съвременните тенденции в индустрията на високоалкохолни напитки
в България и по света.
***
Силистра.
- От 09.00 часа областният координатор на ГЕРБ - Силистра Тодор Тодоров организира приемен ден в общинския
офис на партията, който се намира на улица „Васил Левски" 7, ет.2.
- От 17.00 часа в Художествена галерия - Силистра ще бъдат изложени творбите от Националния пленер „Човек и
природа" - Ветрен - 2018.
***
Стара Загора.
- От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе лятна детска академия.
- От 10.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 години.
- От 11.00 часа в офиса на Областен информационен център - Стара Загора ще се проведе работна среща на тема:
„Изпълнение и развитие на инвестиционната програма на Община Стара Загора по ОП „Региони в растеж".
БНТ
√ Хранителните отпадъци в света може да се увеличат с една трета до 2030 г.
Хранителните отпадъци в света може да се увеличат с близо една трета до 2030 г., когато ще бъдат изхвърлени над 2
милиарда тона храни. Това предупреждават експерти от консултантската фирма Бостън кънсълтинг груп (Boston Consulting
Group), посочвайки опасността от "невъобразима" криза, подхранвана от бума на световното население и промените в
навиците на развиващите се страни, информира Ройтерс.
ООН постави за цел загубите и изхвърлянето на храни да бъдат намалени наполовина до 2030 г. Според изследването
обаче, ако сегашната тенденция продължи, изхвърляните храни ще се увеличат до 2,1 милиарда тона годишно, на стойност
от 1,5 трилиона долара.
"Наблюдаваме истинска криза на глобално равнище", посочва един от авторите на доклада.
Количествата отпадъци ще бъдат огромни, социалните, икономически и екологични последици - сериозни, ако не
променим траекторията. Когато се борим със загубите и изхвърлянето на храни, се борим и с глада, бедността и глобалното
затопляне, подчертава той.
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Близо една трета от храната в света се бракува или изхвърля всяка година. В момента изхвърляме 1,6 милиарда тона храна
годишно, на стойност около 1,2 трилиона долара.
Голяма част от прогнозираното увеличаване на показателя се дължи на нарастването на световното население.
Битовите отпадъци ще се увеличат в развиващите се страни, тъй като потребителите там ще разполагат с по-големи доходи,
се посочва в доклада.
Експертите набелязват пет ключови промени, които биха могли да спестят близо 700 млрд. долара от бракувани храни. Те
включват по-добра осведоменост на потребителите, по-строги регулации и по-ефективни вериги за доставки, както и
сътрудничество по веригата за производство на храни.
√ Преговорите между ЕС и Лондон за Брекзит навлязоха във финален етап
ЕС и Великобритания ще преговарят отсега нататък непрестанно. Това заяви главният преговарящ за Брекзит на ЕС Мишел
Барние. Той припомни, че преговорите за излизането на Великобритания от ЕС навлизат в последна фаза.
"Преговорите влизат в тяхната финална фаза и ние се договорихме, че ЕС и Обединеното кралство ще преговарят отсега
нататък непрекъснато", обяви Барние на обща пресконференция в Брюксел след поредна среща с британския министър за
Брекзит Доминик Рааб.
Барние каза, че всяко споразумение с Великобритания за бъдещите им отношения трябва да спазва правилата на единния
пазар на ЕС. Той поясни, че при преговорната сесия през юли двете страни са се доближили до намирането на
споразумение за сътрудничество в областта на сигурността след Брекзит, но все още са далеч от споразумение за бъдещите
им икономически отношения.
√ Гръцкият премиер Ципрас обяви началото на нова гръцка ера
Освобождение. Така премиерът на Гърция Алексис Ципрас нарече излизането на страната му от продължилите 8 години
спасителни програми за икономиката й. В обръщение от остров Итака в Йонийско море Ципрас определи периода след
2010-а като "нова гръцка Одисея", и обяви началото на нова гръцка ера.
За родината ни днес изгрява нов ден, заяви гръцкият премиер Алексис Ципрас в обръщение към нацията. Словото на
Ципрас беше изпъстрено с множество символични препратки към Омировия епос, според който на Итака е завършило
десетгодишното странстване на Одисей след края на Троянската война, както и към поезията на Кавафис.
Ципрас обяви края на съвременната Одисея, през която е преминал гръцкият народ от 2010 г. до сега, но подчерта, че
"Итака е само началото". Ципрас се спря на бъдещето на страната и заяви, че Гърция няма да забрави поуките от
меморандумите и няма да забрави причините и хората, които са я довели до тях.
"Пред нас сега са нови битки", подчерта Ципрас и заяви, че "днешните женихи (на Пенелопа) са тук и са още срещу нас",
като назова по-конкретно избягването на данъци от богатите чрез офшорни фирми, безнаказаността и корупцията,
икономическите и издателските групи, които в продължение на години са смятали, че страната им принадлежи, цинизма
на политическия елит, който е гледал на Гърция като на свое феодално владение, както и онези, които оскърбили Гърция
и гърците, защото не са се съгласили с неолибералния експеримент, който би продължавал в продължение на десетилетия.
Гръцкият премиер заяви, че "меморандумите на икономиите, на рецесията и на социалното опустошение най-сетне
приключиха". Според него страната си възвръща правото да определя съдбата и бъдещето си като нормална европейска
държава - без външна принуда, без други форми на шантаж и без повече жертви на народа.
Ципрас заяви, че страната няма да забрави и онези, които са застанали до Гърция в труден момент - хора и политически
сили от всички европейски страни, които са се противопоставили на плановете за излизане на Гърция от ЕС и за налагането
на наказания на страната.
В заключение гръцкият премиер заяви, че "от днес започваме пътуването към новата епоха за родината ни с визия и
решителност", към "една родина на равенство, демокрация и социална справедливост".
Премиерът хвърли поглед и към парламентарните избори догодина. Той посочи, че управлявалите преди него - до 2015а, "Нова демокрация" и ПАСОК, са причинили на гърците невиждани в мирно време страдания. А СИРИЗА успяла да
промени курса, така че корабът да не се разбие в скалите.
Клуб Z
√ По-високите учителски заплати няма да подобрят образованието
Единствените, които ликуват, са образователните синдикати, начело с несменяемата Янка Такева
Преди дни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че до края на кабинета “Борисов 3“
учителските заплати ще станат двойни на досегашните, като поетапното увеличение ще започне от началото на 2019 г.
Факт, който според управляващите доказва, че секторът на образованието е наистина приоритетен. За какъвто е бил
обявяван и от предишните правителства, независимо от партийната им принадлежност. Неписано правило е, че
образованието е ключов приоритет и това винаги е записвано в управленските програми. На практика обаче
образованието не е приоритет.
Проблемът е, че промените се свеждат само до увеличаване на държавните разходи за учителски заплати, а не до
подобряване на качеството на цялата образователна система. Свикнали сме да мислим, че двете неща вървят ръка за ръка,
само че никой не ни го гарантира.
“Днешната младеж“ – сменете рамката на мислене
Единствените, които ликуват, са учителските синдикати, начело с несменяемата Янка Такева. Преподавателите
продължават да са недоволни от системата, но малцина са тези, които след увеличението дръзват да й се опълчат.
А младите?

12

Навярно сте забелязали, че дотук никой не говори за учениците и младите преподаватели. Това просто не е изгодно.
Именно те, обаче, трябва да са приоритет за управляващите.
Средното и началното ни образование са толкова “добри“, че се броят на пръсти тези, които не са ходили на допълнителни
часове в някоя частна занималния или не са били директно препратени на уроци при приятелката на учителката, която в
последствие гарантира шестицата в дневника. Тази масова практика нарежда “просветата“ сред останалите
нерегламентирани дейности от сивия сектор.
Не е престъпно да се учим, нали така?
Нищо чудно, че учителите започват да губят почетното си място в българската великолепна четворка - кмета, попа, лекаря
и даскала.
Аргументът, че младите не искат да преподават заради ниските заплати, е силно преувеличен от „старата школа“, която
все още не разбира, че младите учители се гнусят от системата. Въпреки това, “зайците“ измежду преподавателите са там
заради отдавна позабравеното призвание и дълг към обществото. И ако работят по професията си, то е именно заради
това.
Това обаче прави невалидно схващането, че постепенното увеличаване на заплатата ще “примами“ младите
преподаватели да работят по професията си. И числата го оборват. По данни на Националния статистически институт през
периода от 2013 г. досега преподавателите под 25-годишна възраст във всички видове средни училища са нараснали едва
с 350 души, за разлика от тези над 60-годишна връзраст, които от 4565 са станали 7307 за същия период.
Числата излизат, но сметките - не! Тези 350 души биха могли да се приемат за успех в резултат на досегашната политика,
ако ставаше дума само за територията на София например. Проблемът се задълбочава, като съпоставим броя на
преподавателите до 34 години (общо 6718) през тази учебна година към броя на учителите от 45 години до пенсионна и
следпенсионна възраст (общо 42177). Сами си правете изводите...
“Колко пъти да повтарям! Аз на какъв език да ви го кажа, че да разберете!?“
Значителната възрастова разлика между по-възрастните преподаватели и учениците нямаше да е толкова пагубна за
усвояването на знания, ако първите не използваха остарели похвати за преподаване и бяха насърчавани от държавата да
обновяват знанията за материята чрез новите технологии и иновативни методи за обучение. Засега това е плод на
самоинициатива, която все още рядко се среща сред представителите на гилдията.
“Няма нужда да уча, като без образование ще изкарвам повече пари!“
Жалко, но факт. Липсата на инициатива за учене сред младите е много често срещано явление, което обаче не се обяснява
само с мързел, а и с практично мислене в средносрочен план. Заплащането в туристическия сектор например го доказва.
Сегашната образователна система няма връзка с пазара, а и дори между самите й нива, като разбира се, найпроблематична е дупката между средно и висше образование. Едното не предполага другото.
Дори и да си бил отличник до 12 клас, това не ти гарантира, че няма да изпаднеш в културен шок през първите месеци на
следването си. Ако пък си неглижирал средното образование, то нищо не ти пречи да продължиш в същия дух и в
университета. Проблемът обаче се корени още в първите години досег до системата, тъй като голяма част от изучаваните
предмети се приемат като излишни, та дори архаични.
Да, общото равнище на знания може да се покачи чрез строги преподаватели. Това обаче не оправдава липсата на
предмети като маркетинг, мениджмънт и други. Изучаването на финансова култура в по-горните класове например е
абсолютно належащо, тъй като е всеизвестно, че българинът не може да управлява добре личните си финанси и липсата
на такива умения водят до процъфтяването на хазарт, заложни къщи и най-вече бързите кредити. Това води и до работа
на черно сред младите, които поне пред държавата фигурират като неработещи и неучащи.
Изкривяването идва от грешното схващане, че количеството отпуснати средства за заплати, а не за реформи, променят
нещо. Повишените заплати не се приемат като резултат от постигнат успех и лична реализация, а като нещо получено "на
калпак". Докато не бъдат предприети мерки за обновяването на тази образователна система, родителите ще повтарят “Учи
за да не работиш“, както си знаят от едно време, а младите ще учат фиктивно и после ще работят не по специалността си.
Без промени, образованието няма да се подобри, ако ще и учителите да получават 3500 лв. заплата.
√ Ремонт до 82 млн. лв. и за съветските Су-25. В Русия или Беларус
Поредна обществена поръчка на военното министерство - този път за 14 бомбардировача
Поредна обществена поръчка за ремонт на старото съветско военновъздушно въоръжение обяви Министерството на
отбраната. И този път търгът е с предизвестен край - ремонтът ще се извършва или в Русия, или в Беларус. Проучването на
министерството е установило, че удължаване на ресурса на бомбардировачите Су-25 трябва да се извърши от конструктора
им - руската държавна фирма "Компания Сухой", или на базата на заключение на компанията. Вариантите са два ремонтите да се правят в Руската федерация или в Беларус, затова покана за участие в конкурса е пратена до "Обединена
авиостроителна корпорация" - ПАО ОАК, Руска федерация и до "Авиоремонтен завод 558", Баранович, Беларус.
Става дума за общо 14 машини, които са на въоръжение във военновъздушните ни сили. По думите на вицепремиера и
министър на отбраната Красимир Каракачанов отпреди година - годни за летене към момента, в който изнесе данните, са
4 от тях.
Максималната стойност на поръчката може да достигне 82,5 млн. лв. без ДДС, а срокът й за изпълнение е 48 месеца.
Сключването на рамково споразумение за дейностите по ремонт, удължаване на летателната годност, обучение и доставка
на оборудване не може да е над 41 млн. лв. без ДДС, става ясно още от документацията към търга. Сумата може да
достигне до максималната само чрез сключване на допълнителни договори с изпълнителя "при възникнала необходимост
и приет с решение на Министерския съвет проект за инвестиционен разход". Общият прогнозен разход по години изглежда
така:
За 2019 г. - 20,8 млн. лв. без ДДС
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За 2020 г. - 22,8 млн. лв. без ДДС
За 2021 г. - 24,8 млн. лв. без ДДС
За 2022 г. - 13,9 млн. лв. без ДДС
Предвижда се през първите три години да се ремонтират по 4 машини, а през последната година - останалите 2.
"Назначеният технически и междуремонтен ресурс на предвидените за ремонт самолети Су-25 е изтекъл преди повече от
10 години и поради тази причина същите се нуждаят от качествен ремонт, с изпълнение на всички действащи бюлетини,
касаещи не само якостните характеристики на конструкцията, но така също и цялото останало оборудване на самолетите",
пише в мотивите към обществената поръчка.
Като част от цената в поръчката освен ремоти по самолетите се включва и обучение на инженерно-технически и летателен
състав. Иска се също така доставка на авиационно-техническо имущество, на техническа документация, на контролнопроверовъчна апаратура и др.
Прякото договаряне с бъдещия изпълнител на поръчката - сред изброените два, е насрочено за 10 септември.
Търси се кой да ремонтира руските военни хеликоптери. За 31 млн. лв.
В момента тече и обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за ремонт на вертолетите МИ-17 и МИ-24
на обща стойност 31 млн. лв. Очаква се към търга да има интерес както от Русия, така и от български компании.
Национализираният завод "Авионамс", който бе част от портфолиото около фалиралата КТБ, може да ремонтира
машините. Това може да се направи и от държавните заводи ТЕРЕМ.
Поръчката за ремонт на хеликоптерите дойде, след като в инцидент с една от последните годни за летене машини МИ
загинаха двамата пилоти, а третият от екипажа бе ранен. Това се случи преди няколко месеца и въпреки че още няма
официален резултат от разследването на причините, намеците от Министерството на отбраната са за грешка в резултат на
недостатъчните летателни часове на пилотите.
Снощи стана инцидент с хеликоптер "Кугър" - за щастие без пострадали, след като машината, избягвайки ято птици, се
омотала в електропровод. Единственото поражение бе, че за кратко в района на Стамболово нямаше ток.
През миналата година обаче загина и друг пилот след инцидент с военен вертолет.
√ "Уолстрийт" на прага на рекорд - 3453 дни без големи кризи
Борсата ще отбележи най-дългия "бичи пазар" след Втората световна война
Подкрепен от период на извънредни парични стимули, последвани от щедро орязване на данъците, "Уолстрийт" се
изправя пред поредния исторически момент тази седмица. Американският фондов пазар ще отбележи 3453 поредни дни
без спад, който превишава 20%, съобщава Агенция Франс прес.
Това го прави най-дългия "бичи пазар" (пазар, който се характеризира с покачващи се цени - б.р.) от Втората световна
война, според водещи статистици на Уолстрийт.
Това е окуражаващ сивмол, тъй като е признак, че има живот в този пазар, каза Сам Стовал, главен инвестиционен
специалист в CFRA Research.
Продължителният оптимизъм на пазара започна през март 2009 година, веднага след като финансовата криза заличи над
половината от стойността на широкия американски борсов индекс S&P 500. Когато котировките спаднат с най-малко 20%
спрямо предишния си рекорд те излизат от "бичия пазар" и влизат в "мечия пазар".
Сегашният "бичи пазар" започна на фона на спешните мерки, взети от Управлението за федерален резерв (УФР), което
въведе супер ниски лихви и се опита да насърчи допълнително инвестициите чрез покупки на облигации за милиарди
долари по програма популярна като количествено облекчаване (QE).
Този "бичи пазар" започна при толкова ниски лихви, каквито не е имало при никой друг "бичи пазар", каза Стовал. Това
даде тласък на икономическото развитие, както и на повишаването на печалбите, допълни той.
Акциите на "Уолстрийт" избегнаха големи спадове, въпреки че УФР прекратява политиката на "лесни пари".
Котировките получиха допълнителна подкрепа в края на 2017 година, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и
републиканците от Конгреса успяха да прокарат реформа, която намали данъка върху корпоративната печалба от 35% на
21 %.
Това доведе до огромно повишение на печалбите. Компаниите от S&P 500 отчетоха скок на печалбите си за второто
тримесечие от близо 25% на акция спрямо година по-рано, според FactSet.
Рискове за бичия пазар? Колко още може да продължи бичият пазар?
"Бичите пазари не умират от старост, те умират от страхове," каза Стовал, според когото рецесията е най-големият риск за
"бичия пазар". Много анализатори обаче все още са убедени, че икономиката на САЩ ще остане силна и ще избегне спада
още известно време. Пазарът например все още изглежда е в състояние "да изчакаме и да видим" дали ще настъпи
евентуалното икономическо забавяне заради митата въпреки множеството действия на Тръмп срещу водещи търговски
партньори.
Бих бил по-притеснен, ако финансовите резултати на компаниите или ако водещите икономически показатели отчетат
забавяне. Тогава може да се мисли за край на цикъла, каза Арт Хоугън главен стратег по пазарните въпроси в B. Riley FBR.
"Не се притеснявам за продължителността на "бичия пазар", допълни той.
Ключовите рискове за този пазар включват Управлението за федерален резерв, което е по средата на период на повишение
на лихвите. Това пък притеснява анализаторите, тъй като то може в крайна сметка да вдигне лихвите по кредитирането до
проблемни равнища. Едно от опасенията е, че неочакван скок на инфлацията може да накара УФР да ускори повишението
на лихвите си и така да предизвика сътресения в световната икономика.
Въпреки поредицата повишения на ставките американските водещи лихвени равнища все още са в границите 1,75 - 2%.
Според Стовал лихвените равнища ще трябва да надвишат най-малко с 1,5 % инфлацията или да достигнат около 4 %, за
да извадят от релсите борсовите котировки.
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Високата пазарна капитализация на компаниите също е притеснителна. Днес съотношението на стойността на акциите
спрямо корпоративните печалби е сравнително високо в историческа перспектива и е в същия диапазон като през 2007
година преди финансовата криза.
Това съотношение обаче е доста под равнището преди спукването на балона на интернет компаниите от края на 90-те.
Тези равнища изглеждат доста добре, доста по-добре, отколкото в началото на годината, каза главният икономист на FTN
Financial Крис Лоу.
Той отбелязва, че корпоративните печалби са се повишили след намаляването на данъците, като допълни, че печалбите
на борсата тази година отчитат забавяне, въпреки че печалбите на компаниите са страхотни.
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