Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

√ Васил Велев: Без съмнение се насочваме към друга финансова криза
Рекордното ниво на задлъжнялост в световен мащаб и надутите борсови индекси предполагат много по-сериозен
дисбаланс в сравнение с 2007 г.
Следва пълният текст на интервюто на председателят на АИКБ Васил Велев за „Европост“.
The question is not whether there will be another crisis or how deep it will be but rather when its onset will be. There is no doubt
that it is coming. It is clear that the current debt-to-GDP ratio is quite unsustainable. I would not want to go into speculations as
to how it will be corrected. I just hope it is in a peaceful manner because history remembers violent corrections of such imbalances,
Chairman of BICA Vasil Velev says in an interview to Europost.
Mr Velev, has the global economy fully recovered from the deep financial crisis that befell us 10 years ago?
Yes, I think it has recovered. At least that is what some fundamental indicators like gross domestic product (GDP) of countries,
employment rates, income levels, real estate prices and financial assets prices show. For reference: prior to the crisis, the Dow
Jones stock market index was at 13,000, fell to 7,000 during the slump, and now it stands at 26,000. DAX plummeted from 8,000
to 4,000, and now it is at 13,000. Japan's Nikkei followed a similar path.
Do you believe that it was all somehow designed? To this day, observers are still telling the media that everyone knew what was
transpiring and even enjoyed the ride.
I think few knew exactly what was going on. But a lot of people were aware that something was not right. Nevertheless, driven by
greed and a feeling of impunity, they turned a blind eye and did nothing to prevent the disaster. And some truly did get away with
it.
While the crisis was raging, a group of European countries was labelled with the derogatory acronym PIGS (Portugal, Italy, Greece,
and Spain) because of their poor financial discipline. How legitimate was this accusation?
Poor financial discipline and the erroneous notion that consumption can exceed production, that expenses can exceed earnings,
and for a long period of time at that, are the logical precursors to such results. These countries learnt valuable lessons.
Were they the solely responsible?
We, Bulgarians, have a wise saying that literally goes: “Those who eat all the pudding are not to blame so much as those who gave
it to them,” meaning that you do not have to be the perpetrator to share the responsibility. Inarguably, the bulk of the blame
should land at the feet of the people governing those countries, as well as their creditors who looked to profit from this
dependency knowing full well that the debts would sooner or later become unserviceable. Of course, there was a lot of
malfeasance, corruption, stealing and profligate spending involved.
Greece, the last of those countries to regain its footing and the hardest-hit one, officially has come out of the crisis. Is it safe to say
that the Eurozone is stable now?
Yes, it is more stable than it was prior to and during the crisis. But the process of stabilisation is far from over. Much more needs
to be done in terms of consolidation and creating institutions that would not allow similar events. The European banking union is
only the first step. The appointment of a Eurozone finance minister is also being discussed. There is ample logic to these projects.
When there is a single currency but no common approach to fiscal policy, disruptions lurk around the corner.
How might the rise of far-right and populist parties in Europe affect this rediscovered stability?
Populism gaining traction could set economy and development back, slow them down, but it cannot stop them or change their
direction. With laws of economy in play, you can only make a certain mistake once when it comes to actual government. The next
election results will reflect those and affect change. Even so, the danger of a slowdown or even regress is real. But not everything
that does not sit well with the establishment should be deemed populism. New policies are obviously emerging to the fore and EU
leaders would do well to make note of it.
How will Brexit impact the economic state of the EU?
It will certainly have an adverse effect, and not only because we are talking about a major economy. Let us not forget that the UK
is a source of policies improving the EU business environment so the country's exit will deprive the bloc of this valuable source.
Some observers predict another, more severe liquidity crisis due to the record levels of indebtedness globally, compared to 2007.
According to IMF data, debt amounted to $164 trillion in 2016, or 225% of global GDP. Is there room for concern here?
The inflated stock market indices I mentioned earlier suggest as much. The question is not whether there will be another crisis or
how deep it will be but rather when its onset will be. There is no doubt that it is coming. It is clear that the current debt-to-GDP
ratio is quite unsustainable. I would not want to go into speculations as to how it will be corrected. I just hope it is in a peaceful
manner because history remembers violent corrections of such imbalances.
Do you mean a world war?

1

It is not out of the realm of possibility. Raging greed, the lack of leadership in Europe, the strain in US-Russia relations, and the
unwelcomed collapse of the unipolar global political landscape - all of this does not make for coordinated action to prevent a new
crisis.
Will the trade wars that US President Donald Trump has waged with China, Europe, Mexico and Canada lead to a spike in inflation?
With such significant increase in tariffs, it is inevitable that inflation rises and that consumption, one of the drivers of GDP growth,
falls. Perhaps this is why the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) reduced its spring outlook for global
economic growth from 3.8% to 3.7%. The downgrade is even bigger for the Eurozone - from 2.2% to 2%. Brexit and the lack of
predictability and perspective in EU management because of the upcoming elections are also factors in play.
In your view, are rumours of the death of cash greatly exaggerated? South Korea plans to part ways with paper money altogether
by 2020. The Scandinavian countries are also mulling such move. What can we expect once control over money transfers from
banks to technological companies?
It is quite a stretch to anticipate the end of cash in the foreseeable future. Many countries, including Germany and Switzerland,
still prefer cash payments and place no limitations on their maximum amount. It is a matter of tradition, and besides, people feel
more independent and freer outside of the matrix. For other reasons, the idea sounds rather fantastical when applied to entire
continents such as Africa and South America. However, there is an undeniable trend to limit cash payments. In that respect,
Bulgaria is following a consistent policy too. Our association supports this. We believe that reducing cash payments helps combat
the informal economy. As far as control over money is concerned, I believe it is better left to central banks. They are independent
of governments but their governors are elected by public authorities, meaning that central banks are still under the control of the
sovereign. In contrast, cryptocurrencies created by technological companies as universal medium of exchange are not under the
sovereign's control. This latter set-up has its advantages but also carries a lot of risks. I do not think that banks will be supplanted
by technological companies. They will simply evolve, banking itself and client interactions will change. The perspective for
cryptocurrencies as global currency and replacement for gold is rather murky. I would not bet on them.
Are we seeing the beginning of digital capitalism?
Yes. The 20th century belonged to oil and the 21st century belongs to big data. High-tech companies are in the Top 10 in market
capitalisation. They are changing the world.
Is there a risk that this change might push a lot of people out of the labour market, with them being replaced by robots?
No, this is too far-fetched. Our world is material and not everything is destined to become digital. We will always dress in clothes
not in zeros and ones, we will always need means of transportation that are made of solid materials because teleportation via
waves is impossible. Manufacturing is here to stay. How can we talk about people becoming dispensable when even now there is
a huge shortage of manpower? In Bulgaria, for example, besides the gloomy demographic trends, we have a negative net migration
- meaning that more people leave the country than come to it. The economy is in dire need of not only highly-qualified employees,
engineers, but also of people that have graduated from vocational high-schools specialising in technologies, and even of unskilled
workers. This applies across the region of Central and Eastern Europe as well as to many Western Europe countries. It was the
reason why Germany opened its borders not only to refugees but to economic migrants as well. So visions of machines doing
everything, making people obsolete and allowing for minimum wages to be paid to citizens without them having to work are pretty
bold. Such an experiment is being conducted in Finland, while in Switzerland the idea was rejected with a referendum. In such a
situation people have no stimulus to work and without gainful employment people lose their human identity. Who will create
goods if everyone receives enough not to work? This is an impossible utopia.
At this point, the richest 1% own 50% of global wealth and inequality is growing. Should we expect “bread riots”, real-life hunger
games, soon?
New technologies are contributing to the growing inequality as well. They serve as a huge catalyst. The income gap between a
highly-skilled employee in the IT industry, for example, and an unskilled worker is much wider than it was 20 years ago. We are
strictly speaking of salaries here, not income from stock market speculations or investments. In some traditional sectors in Bulgaria,
such as industrial sewing, the average wages are six times lower than those in the IT sector. In other words, a well-qualified person
in a fast-developing industry has the opportunity to earn much higher pay. There are already two companies with market
capitalisation of over $1 trillion in the world. This is more than the GDP of a medium-level European country. But the people in
these companies earn their money with hard work, talent and entrepreneurial spirit, not through embezzlement or illegal actions.
These people are actually changing the world and many of them donate billions to research and development. Of course, they are
a force that is hard to control, if at all, and it is hard to tell whether they are changing the world for the better or the worse, and
to what extent. As for the “bread riots”, I doubt there will be such. Technological companies are rich because they have many
customers. If a person can afford a smartphone, they can certainly afford bread, right? If the billions of clients of these companies
could not afford neither bread nor smartphones, these businesses would not be so rich. After all, someone has to use their services
and pay. To me, such a consequence of technological advances is not possible. It is more likely that efficient use of resources,
improvement of productivity, and the evolution of artificial intelligence will expand humanity's capabilities, making basic needs
such as food more easily satisfied. There will always be opposition to new technologies. After all, they concern the redistribution
of power, profit and businesses. The wealthy oil companies of yesterday, which until recently were in the Top 10 in market
capitalisation, are being supplanted by the new-age high-tech companies. Electric cars, for example, will lead to a drop in the
consumption of oil products in the foreseeable future and therefore to lower profits from hydrocarbon-based products. Renewable
energy sources and the circular economy are also changing the world. At the end of the day, progress is an unstoppable force. It
can be slowed down or temporarily contained but not altogether stopped.
Close-up
Vasil Velev was born in 1959 in Haskovo. He is an alumnus of the Technological University in Sofia and has a second Master's
degree in economics. He has been in the private sector since its very inception in Bulgaria following the country's transition to
democracy in 1989. Velev is one of the founders and the executive director of Stara Planina Holding. He also co-founded the
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Bulgarian Industrial Capital Association (BICA) and chairs its Governing Board. The association represents a collection of Bulgarian
and foreign entrepreneurs who manage over 10,000 companies. BICA is an active participant in the trilateral discussions between
employers, trade unions and the Bulgarian cabinet. It is also a member of the European Centre of Employers and Enterprises
providing Public Services (CEEP).
Economic.bg
√ Българският регулатор трябва да знае рецептите на вносните храни
И в момента е забранено да правиш продукти по различни рецепти, но се намират вратички
Явор Гечев е част от Националния съюз на земеделските кооперации в България, който заедно със съюз „Произведено в
България” и с подкрепа на АИКБ предложиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, който според
тях ще гарантира регулацията на възможността за двоен стандарт при храните. Малко преди да го предложат стана ясно,
че подобен законопроект е част от програмата на БСП "Визия за България" и социалистите искат да го внесат за обсъждане
в парламента.
- Г-н Гечев, ще бъде ли внесен отделно вашият вариант на законопроекта или ще се използват текстовете,
предложени от БСП?
- Колегите от БСП са внесли законопроекта с много минимални разлики, при нас той е доработен в този окончателен
вариант. Ние ще предложим в комисиите съответните редакции. Идеята е този законопроект да мине, да не вдига просто
пушилка, тъй като сме се потрудили да направим законодателство, което да е устойчиво.
- Очаквате ли, че предложенията Ви ще минат, внесени от БСП?
- Нормално е законопроектът да се популяризира във всички политически организации. Помолихме да не се политизира
темата, а всички да го подкрепят, защото в крайна сметка той решава проблема с двойния стандарт при храните.
- Предложените в законопроекта санкции за кого ще се отнасят?
- Ние даваме регламентация, която казва, че за да се търгува такава продукция на българския пазар, съответно тя трябва
да отговаря на законодателството на ЕС. Ние не можем да наложим санкции на производителите в друга държава, това
трябва да направят съответните техни органи, защото самата произведена продукция от държавите членки трябва да има
регистрация, която да е по даденото законодателство. Ако те произвеждат продукт, който не съответства на тяхното
законодателство, значи трябва да търпят санкции. Тоест, ние в България, ако хванем продукти, които не съответстват на
даденото законодателство, където е регистриран съставът на продукцията, то ще трябва да уведомим дадената държава,
че компанията не спазва тяхното законодателство и тя да вземе мерки. В законопроекта има много неща, които произтичат
от него дори да не са конкретно написани.
- Какво ще накара съответната държава да санкционира производителите, ако приемем, че този законопроект бъде
приет в България?
- Дадената фирма регистрира продукта като търговска марка със съответното наименование и съдържание като рецептура.
Ние обаче не можем да накараме производителя и затова искаме от държавата членка потвърждение, че това е същият
продукт, регистриран от тяхната агенция. Има фирми, които регистрират едно и също търговско наименование на 2-3 места
с различни рецепти, но със същото име. Затова казваме - ако има повече от едно такова, то първата регистрация в ЕС трябва
да е водеща.
За да се пусне продукт на пазара, той трябва да има технологична документация. Ако в България влезе продукт, който няма
технологичната документация на съответната държава, а с разлики, съответно държавата членка трябва да мисли за
закононарушенията, извършени от нейни фирми. Ние не можем пряко да санкционираме фирмите от друга държава.
- Законопроектът обсъждан ли е с големи производители, които присъстват и на българския пазар, и имат и
собствена продукция?
- Аз не мисля, че трябва предварително да се обсъжда с големите вериги. В законопроекта ние сме написали, че трябва да
се спазва законодателството. Защо трябва да се преговаря за нещо, което произтича от законодателството. Според нас
няма нужда от това, той третира еднакво и българските, и другите продукти. Търси се законосъобразност на произведената
продукция.
- Да приемем ли, че този законопроект е огледало на обсъжданите европейски мерки за борба с двойния стандарт при
храните?
- Той включително надгражда европейското законодателство. Европа казва, че това е престъпление и трябва да се
санкционира, и го казва в директива, а българската държава трябва да напасне законодателството си на базата на
директивата. Ако има общи начини за проверка, които са регламентирани в Европа, то не противоречат на това, което е
написано в текстовете ни.
- Няма ли проблем и при качеството на българските храни и продукти и законопроектът урежда ли регулацията върху
тях?
- Задочно да, урежда я. Българската продукция, която излиза на местния пазар е регистрирана съответно в България и като
такава тука технологичната документация може да се проверява от властите. Затова двойният стандарт при храните не се
наблюдава толкова у нас, това е даденост по отношение на сегашната структура на законодателството. Когато регистрираш
един авторски продукт в България, Агенция по храните има съдържанието на този продукт и може да го провери на пазара
дали това, което пише на етикета и съдържа храната е същото с това, с което е регистриран продуктът. Докато, ако е от
друга държава, то такъв механизъм липсва. Затова на практика за продукти, произведени извън страната ни не може да се
провери, тоест ние искаме сертификатът от чуждестранния контролен орган да може да се провери, това на практика е
паспортът на дадената продукция.
- За кои стоки важи предложеният законопроект?
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- Този закон касае храните, които са произведени в България или извън нея, в преработен вид. На домата няма как да му
искаме сертификат за качество, на непреработените храни не може да се иска това, защото не е съотносимо с тях. Законът
не е писан за една или друга марка, той просто казва – ние не ви забраняваме да внасяте храни, но искаме те да
съответстват на законодателството на членката на ЕС на дадената регистрация и ако има повече от една такава с различни
рецепти, то е незаконно. Никой не забранява пускането на конкретна марка или стока на пазара, просто искаме тя да
съответства на законодателството.
- Какво предлагате да представлява единният европейски регистър на храните и кой ще има достъп до него?
- Той не трябва да е публичен, защото все пак съдържа авторски права на определените продукти и до него трябва да имат
достъп агенциите, които регулират пазара на храните. Всяка държава членка на ЕС има такъв регистър, но трябва да се
направи общ, за да може страните да имат достъп до всеки регистриран продукт на пазара и да могат да проверяват
неговото съдържание и история, такива каквито са вписани и регистрирани от фирмата.
- Каква е причината производителите да променят рецептата на продуктите за Източна и Западна Европа. Цената
ли е водеща?
- Не цената, а печалбата. Те просто заместват определени продукти с други и намалят съдържанието на определени
продукти в храната. В България са намерили ниша и започват да го правят.
- Ако това допълнение към закона евентуално влезе в сила, ще доведе ли до поскъпване на продуктите?
- Само пазарът определя цената. Търсенето и предлагането намират равновесна точка в цената, но не един и два са
примерите, в които продукт на една и съща търговска марка в България е с по-лошо качество и на по-висока цена. Една от
аномалиите беше в детските храни (пюрета) по-малко съдържание на плодове и зеленчуци, но по-висока цена. Ние
казваме, ако е произведено нещо където и да е в Европа, ние искаме същият сертификат от тяхната държавна агенция,
която отговаря за контрола, тоест, че стоката е същата, която е при тях. Затруднявам се да не казвам примери, защото сме
анализирали доста сериозно пазара. Ако е пюре Х, то нека, ако е различно, в България да се казва пюре Y, а не Х. Здравето
и самоуважението на българските продукти е по-важно от всичко останало. Българинът вече пътува свободно из цяла
Европа и не напразно е тази тенденция да се ходи до Сърбия, Гърция или Германия и пълни багажника в продукти, нали
уж ги има същите в България, ама явно не са.
Ние сме написали законопроект с конкретни текстове и ако някой иска сме готови да дебатираме върху тях. Готови сме за
диалог с всеки, защото всяка запетайка в този законопроект е проверявана и по българското и по европейското
законодателство. Не претендираме, че сме гениални, но това, което сме написали ще свърши работа. Нека не чакаме още
2-3 години докато някой в Европа се накани на законодателни решения.
- При кои продукти са най-често срещаните разминавания в Източна и Западна Европа?
- Има доста изследвания, включително и от държавата. Детски храни, сирена, колбаси, сладоледи, шоколадови изделия и
въобще продукти, в които може да се слага палмово масло като заместител на млечни продукти, включително.
- Агенциите, които са впрегнати в законопроекта, имат ли капацитета да изпълнят закона във вписаните в него
срокове?
- Те са структурата, на която по закон ѝ е вменено да отговаря за здравословната храна и за спазването на закона, ако нямат
капацитет, да го изградят. Дори с този законопроект ние трябва да облекчим работата. Да, натоварване е, но ние всички
данъкоплатци плащаме затова и е нормално да имаме изисквания към тях. Дори и в момента, без да е посочен този закон,
Агенция по храните може да изисква от 28-те държави писма дали съответния продукт има сертификация и какво съдържа.
Това е по нейно желание, но законът сега ще ги задължи. За да не побъркваме администрацията, дадения вносител трябва
да притежава такъв сертификат.
- Продуктите досега не са ли влизали в страната с такъв сертификат?
- На етикета на всяка регистрирана храна пише номер на сертификата, но върху него е вписано реалното съдържание на
храната, а не това, което е по рецептура и ние не знаем дали е едно и също, което е пропуск в законодателството на ЕС. И
в момента е забранено да правиш продукти по различни рецепти, но се намират вратички.
- Дали това ще свърши работа и дали ще се спазва, ако бъде прието?
- Законодателството и държавността са процес. След време може и да се намери нещо, което да пробие закона, но
държавата би трябвало редовно да си съблюдава нещата и да си актуализира законодателството. Просто държавата трябва
да има компетенциите, експертите и желанието да го прави.
Bloomberg TV
√ Търгът за АЕЦ „Белене“ стартира до края на октомври
Проектът ще се реализира на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, твърди Теменужка Петкова
Процедурата за избор на стратегически инвеститор и структурата на проекта АЕЦ „Белене“ ще бъдат факт до края на
октомври, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на среща с представители на работодателските
организации в България.
По думите ѝ документацията се изготвя съгласно заложените в решението на Народното събрание параметри – проектът
да се реализира на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, предава Investor.bg.
Представителите на българския бизнес подкрепиха работата по изграждане на нови газови връзки на България със
съседните държави, за да бъде гарантирано националното потребление на конкурентни цени.
Участници в дискусията бяха Кирил Домусчиев (КРИБ), Васил Велев (АИКБ) и Константин Стаменов (БФИЕК), като обсъдиха
заедно с представители от Министерството на енергетиката актуални теми с министър Петкова и заместник-министрите
Жечо Станков и Красимир Първанов, както и ръководителите на държавните енергийни компании.
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Теменужка Петкова информира участниците за предстоящите разговори с „Газпром“ след решението на Европейската
комисия (ЕК) по делото с газовата компания, което дава възможност договорните условия с нея да бъдат променени.
Петкова бе категорична, че диверсификацията и конкурентните енергийни доставки са водещ приоритет за правителството
и то работи активно за реализацията му.
Предизвикателствата на българската енергетика, свързани с повишените цени на въглеродни емисии, също бяха сред
обсъжданите теми. През последните месеци тези цени отбелязват сериозен ръст, достигайки до равнища от 25 евро на
тон. Групата анализира опита на други държави, сред които Германия, Италия и Белгия.
Предстои през октомври мерките да бъдат представени пред заинтересованите страни.
Haskovo Marica
√ Механизмът за минималната работна заплата излиза на светло
След дълъг период на почти нулева прозрачност работодатели, синдикати и правителство най-накрая повдигнаха завесата
на преговорите за механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ).
Това стана на кръгла маса, организирана от АИКБ, на която беше представен обширен анализ на проблемите за пазара на
труда, произтичащи от текущия модел на определяне на МРЗ, съпътстван от предложения за неговата промяна. Сред
предложенията намираме:
Намаляване на ролята на държавата в определянето на нивото на МРЗ и преминаване към модел на двустранно
договаряне на нивото ѝ по икономически дейности;
Премахване на системата на минималните осигурителни доходи и замяната ѝ с договорените МРЗ по икономически
дейности;
Поставяне на акцент върху „договарянето на производителността на труда” (известно като productivity bargaining) на ниво
предприятие, бранш, икономическа дейност, което да позволи целенасочено преструктуриране на дейността им в
преследване на по-висока конкурентоспособност и съответно – повишаване на потенциала за по-високо заплащане;
Включването на преговорите за МРЗ и прехвърлянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и
професионален опит в рамките на колективното трудово договаряне, където има такова.
Предложената методика за определяне на размера на брутната МРЗ фиксира горна и долна граница на размера ѝ, които
са съответно: официалната линия на бедност, умножена по 1,2 и 45% от прогнозираната брутна СРЗ за страната, изчислена
на база предварителните данни на НСИ. В изчисленията на очакваното ниво на средната заплата за следваща година ще
се включи и прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална средносрочна
бюджетна прогноза на правителството.
Идеята е средносрочната бюджетна прогноза най-накрая да спре да пречи на преговорния процес по отношение на МРЗ.
В момента тя на практика предопределя нивото на МРЗ в тригодишен период (в размер, определен от правителството),
което до голяма степен обезсмисля последващи преговори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС), заобикаляйки изискванията на Кодекса на труда за диалог със социалните партньори.
Процесът през последните няколко години протича по следния начин:
Правителството залага увеличение с 50 лв. -> синдикатите използват това увеличение като изходна точка и искат още повисоко увеличение -> работодателите саботират консултациите -> Министерски съвет увеличава нивото на МРЗ ->
работодателите атакуват постановлението на МС в съда -> Върховният административен съд отменя решението за
покачване на МРЗ -> от всичко това не следва абсолютно нищо.
Вместо този ежегоден цирк, средносрочната прогноза ще отразява достигнатото споразумение между синдикати и
работодатели, по този начин осмисляйки консултациите в рамките на НСТС.
Самата формула залага сравнително широки граници, в рамките на които работодатели и синдикати могат да достигнат до
решение за ниво на МРЗ в отделните икономически дейности, което да отразява по-добре случващото се в тях. Към този
момент таванът от 45% от средната заплата изглежда необосновано висок предвид регионалните различия в страната.
Препоръките на ОИСР, Световната банка и МОТ са за съотношение между МРЗ и средната заплата в диапазона между 30
и 40%. Това показва, че таванът за механизма е определен не на база някакви сериозни емпирични или теоретични
анализи, а по-скоро отчита вече натрупаните дисбаланси в съотношението у нас.
Показателно е, че синдикатите взимат участие в този процес, въпреки че средносрочната бюджетна прогноза предвижда
увеличение на МРЗ до 560 лв. от 1 януари 2019 г., 610 лв. от 1 януари 2020 г. и 650 лв. от 1 януари 2021 г. Малко вероятно
е да станем свидетели на подобни увеличения при наличието на какъвто и да е адекватен механизъм за определяне на
нивото на МРЗ чрез оценка на производителността на труда – поне не във всички сектори на икономиката. Надеждите в
момента са, че записаното в средносрочната прогноза няма да бъде препотвърдено при приемането на следващата такава.
При предложената конструкция на механизма е малко вероятно да станем свидетели на значителни различия в
заплащането по сектори в първите няколко години от въвеждането му. Тъй като автоматизмът в него отстъпва на
преговорното начало, е малко вероятно да се стигне до дълготрайно замразяване (или намаление) на МРЗ, независимо от
тежкото състояние на някои сектори. В дългосрочен план, ако механизмът сработи добре, обвързването на
производителността с минималното ниво на заплащане ще помогне за стабилността на трудовия пазар, особено в периоди
на криза.
Едно от най-големите достойнства на предложението е възможността да бъде премахнато едно от най-големите безумия
в съвременното българско законодателство – минималните осигурителни доходи (МОД). Всъщност, за да не стане кашата
пълна, отпадането на МОД-овете си е направо задължително за доброто функциониране на преговорния процес по
определяне на МРЗ по сектори. Ако те останат, възможността на правителството да ги разпростира ще даде възможност
за значителна намеса в уж двустранните преговори чрез оказването на влияние върху крайната цена на труда. Общата
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нагласа за отпадане на МОД-овете е нещо, от което нито работодателите, нито синдикатите могат да отстъпят, ако
действително искат да се движат към развити индустриални отношения и ефективен двустранен диалог.
Малко далновидност обаче няма да е излишна на нито една от страните в тристранното сътрудничество. Започналото
забавяне на европейската икономика идва да напомни, че икономиката няма вечно да расте с 3-4% годишно, както и че
рано или късно нова криза в икономиката и съответно на пазара на труда ще се случи. Работещите на МРЗ са сред найуязвимите, когато дойде такъв момент, поради което едно изкуствено завишаване на цената на труда им в периода до
2021 г. (понеже някой през 2018 г. така си е решил) може да излезе сметка без кръчмар. С това предвид, заложените в
средносрочната бюджетна прогноза нива за следващите години не може да са част от дебата, ако искаме този механизъм
„да тръгне” гладко.
Пътят пред социалния диалог няма да бъде лесен и е почти сигурно, че ще бъде съпътстван от кризи в преговорите и от
липса на консенсус по нивото на МРЗ дори при вече въведен и работещ механизъм. Всичко това ще бъди следствие от
недостатъчния автоматизъм в предложения модел. Има и друг момент – позоваването на автоматизиран механизъм за
изчисление на МРЗ изисква някаква следваща степен на взаимно доверие между работодатели и работещи. Към този
момент изваждането на правителството от процеса на определяне на МРЗ изглежда като необходима първа стъпка в тази
посока.

Важни обществено-икономически и политически теми

Bloomberg TV
√ Дигитализацията ще се отрази на правата на работещите
Доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на катедра Правни науки, и проф. Евгени Станимиров, зам.-ректор на
Икономически университет - Варна, В развитие, 25.09.2018
Автоматизираните системи и интелигентните продукти все повече навлизат в трудовите отношения и в резултат на
въздействието им вероятно ще бъдат засегнати правата на работещите. Дигитализацията и глобализацията създават
условия за бързо навлизане на нови бизнес модели, което стимулира икономическото развитие, но това поставя два
основни въпроса – дали образователната система е готова да се справи с това предизвикателство и дали е възможна
адаптацията. Това казаха доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на катедра "Правни науки", и проф. Евгени
Станимиров, зам.-ректор на Икономически университет - Варна, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров.
Става дума не само за висшето образование, но и за предучилищното и училищното образование, тъй като ефектите на
дигитализацията имат въздействие в момента, отбеляза Станимиров.
"Европейският парламент (ЕП) на 15-ти февруари тази година прие доклад, който призовава за обща правна рамка относно
роботите. Вече се възлагат трудови функции на машините. Все още нито едно законодателство не е преминало към
разширяване и трансформиране на понятието „работник-служител“, но в близко бъдеще вероятно ще се наложи
преосмисляне на това класическо разбиране", обясни Андреева.
Станимиров разказа за въздействието на дигитализацията в САЩ.
"През 2017 г. в САЩ са затворени 6700 търговски обекта в резултат на дигитализацията и пренасочването от офлайн към
онлайн търговия. По време на кризата през 2008 г. са затворени 6173 обекта, което означава, че ефектите на
глобализацията са по-силно изразени".
Той смята, че е необходима дългосрочна визия за висшето образование в България.
"В България няма дългосрочна визия за развитието на висшето образование. В страната има много мотивирани и
интелигентни деца, но изследването на PISA, което показва, че 42% от 15-годишните младежи са функционално
неграмотни, е притеснително".
Investor.bg
√ Земеделският министър поиска обвързани плащания с още по-голям финансов ресурс
Агроминистрите от ЕС обсъдиха във Виена ролята на ОСП за адекватна подкрепа на фермерите
Прилагането на обвързани плащания с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс ще има положителен ефект за
поддържането и развитието на жизнеспособни селски райони. Това заяви министърът на земеделието Румен Порожанов
на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 23–25 септември 2018
г. във Виена.
Дискусията на министрите се фокусира върху документ, изготвен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС, за
приоритетните инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП) за обезпечаване на селскостопанското
производство в целия съюз. Разисквания имаше и върху ролята на ОСП за адекватна подкрепа на фермерите в усилията
им да произвеждат висококачествена и безопасна храна.
Прилагането на инвестиционна подкрепа чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще допринесе за
увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата, ще спомогне за развитието на биологичното земеделие,
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енергийната ефективност и иновациите в селското стопанство, както и за стимулирането на процеса на обновяване на
поколенията, коментира Порожанов.
Той обърна внимание на темата за запазване на преходната национална помощ и след 2020 г. Прекратяването й би могло
да доведе до фалити при част от земеделските стопани в България, смята министърът.
√ Финансовият министър остава твърдо против диференциран ДДС
С корекции в тавана на пенсиите ще се премахне несправедливостта във формулата, смята Владислав Горанов
Оставам непреклонен за диференциран Данък добавена стойност (ДДС). Това обяви министърът на финансите Владислав
Горанов по повод настояване от различни браншови съюзи и организации за по-ниско облагане на хляба от сегашните 20%.
„Така е записано в данъчните закони, ако се направят промени, ефектите ще са краткосрочни, и само ще се обърка
данъчното законодателство“, подчерта той.
Горанов се надява, че с корекции в тавана на пенсиите ще се премахне несправедливостта във формулата и съобщи, че се
обсъждат промени в тази посока.
„Действащото законодателство предвижда увеличаване на тавана на сегашните пенсии и отпадане при новоотпуснатите
пенсии“, посочи финансовият министър.
"Таванът за всички пенсии би могъл да отпадне само тогава, когато всички изкривявания в пенсионната формула,
натрупани от отменения Закон за пенсиите през Кодекса за задължителното обществено осигуряване до безбройните
изменения в Кодекса за социално осигуряване, изчезнат. Тогава можем да говорим за премахване на тавана на пенсиите,
защото той съществува, за да премахне несъвършенството на пенсионната формула и използването на относително кратки
периоди, които разкъсват връзката между осигурителния принос и размера на получаваната пенсия". каза Горанов.
"Опитваме се в момента да преценим дали трябва да отпадне напълно таванът за всички, най-вероятно това няма да е
възможното решение за 2019 г., заяви Горанов и отново повтори, че основният мотив за подобно решение са натрупаните
изкривявания в пенсионната формула.
News.bg
√ България ускорява подготовката си за членство в ОИСР
България ще ускори максимално подготовката си за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР). Очакваме в най-кратък срок да получим конкретна дата за започване на преговори за присъединяване към
Организацията.
Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си в САЩ с генералния секретар на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гурия. Припомняме, Борисов участва на 73-тата сесия на ООН в САЩ.
Като продължение на разговора им в София през април тази година, Борисов приветства усилията на Гурия за
разширяването на ОИСР. Българският премиер не скри очакванията си да бъдат отчетени усилията на страната ни в хода
на подготовката й за членство.
България е подала официално молба за членство в ОИСР през 2007 година. В края на 2017 година българското правителство
реши да създаде постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм и одобри "пътна карта" за
действията на страната ни по присъединяването към ОИСР.
По време на разговора премиерът акцентира върху икономическата политика на българското правителство. "Той отбеляза
усилията за устойчиво развитие, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт на гражданите, както и
съдействието за разширяване на международната търговия на многостранна и недискриминационна основа", информират
от МС.
Генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гурия поздрави страната ни за
постигнатото до момента в подготовката й за преговорите за присъединяване.
БНР
√ Андрей Новаков: Средствата по кохезионната политика след 2020-а трябва да се увеличат
Евродепутатът Андрей Новаков ще настоява средствата по кохезионната политика след 2020 г. да се увеличат. За днес е
предвиден дебат по темата в Европейския парламент, организиран от групата на Европейската народна партия.
Пред „Хоризонт“ Новаков заяви, че няколко дни преди представянето на доклада си в Комисията по регионално развитие
ще настоява за увеличение на средствата по всички фондове за развитие на регионите, за кохезионна политика, както и за
възстановяването на дела на съфинансиране от ЕС към най-слабо развитите региони.
„Има много гласове, които се чуват, включително и за намаляване на парите за кохезионна политика, но аз считам, че не
просто ще бъдат намалени и особено когато говорим за България, но напротив - ще отбележим и някакво увеличение,
когато говорим за нашата страна“, заяви Новаков.
На въпрос как точно ще убеди скептичните страни-членки, че парите по кохезионната политика трябва не само да се
запазят, но и увеличат, Новаков каза:
„Няма да скрия, че имах доста разговори до момента във връзка с обема на средства, които трябва да заделим за
кохезионна политика - дали трябва да са 330 милиарда, дали трябва да са 370 милиарда - на всеки от тях им казвам, че
имаме много проекти, които са витрина на политиката на сближаване на ЕС, включително и в България. Ефектът от някои
от тях вече се вижда едва няколко години по-късно. Всеки, който има притеснения дали тези пари отиват по
предназначение и дали помагат на хората, може да се убеди с очите си“.
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√ Тръмп призова другите държави да помогнат на САЩ да изолира Иран
Американският лидер повтори заканата си, че Съединените щати ще отговорят на всяка употреба на химическо
оръжие от страна на сирийския президент Башар Асад срещу бунтовниците и мирното население
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заклейми в речта си пред Общото събрание на ООН глобализма и приветства страните,
управлявани от лидери национал-популисти, включително авторитарни лидери, предаде ДПА.
„Ние отхвърляме идеите на глобализма и подкрепяме доктрината на патриотизма“, каза Тръмп, както и добави, че „САЩ
винаги ще избират независимостта и сътрудничеството пред глобалното управление, контрол и доминация“.
„САЩ няма да ви казват как да живеете, работите или как да почитате вярата си. Само ви молим да уважавате суверенитета
ни в замяна“, каза Тръмп и посочи, че мирът, благоденствието и демокрацията могат да процъфтяват единствено в рамките
на силни суверенни държави със здрави национални граници и настоя, че бежанците трябва да остават близо до родината
си, а не да бъдат разселвани още по-далеч в чужбина.
Тежки думи по адрес на Иран и благи към Северна Корея изрече още президентът на САЩ в обръщението си към Общото
събрание на ООН късно във вторник.
В началото на речта си той отправи благодарност към лидера на Северна Корея Ким Чен-ун за „куража“, проявен в усилията
за постигане на трайно помирение на Корейския полуостров, но допълни, че санкциите срещу Пхенян ще останат в сила,
тъй като предприетите до този момент стъпки за премахване на севернокорейската ядрена програма са недостатъчни.
Американският президент определи иранските лидери като „корумпирана диктатура“, която граби собствения си народ,
за да финансира агресия в чужбина. Затова Тръмп призова за дипломатическа изолация на Иран, като го обвини за
дестабилизацията на Близкия изток.
„Иранските лидери сеят хаос, смърт и разруха, те не уважават съседите си и границите или пък суверенните права на
нациите. Не можем да позволим на най-големия спонсор на тероризма в света да притежава най-опасните оръжия на
планетата“, каза Тръмп и обеща да се противопостави на Техеран с регионален стратегически съюз, в който ще влязат
Египет, Йордания и арабските държави от района Персийския залив.
Тръмп потвърди намеренията си да санкционира износа на ирански петрол след 5 ноември, като се закани да наложи
допълнителни санкции, ако Иран не се съгласи на ново споразумение за ядрената и ракетната си програма.
Американският лидер повтори заканата си, че Съединените щати ще отговорят на всяка употреба на химическо оръжие от
страна на сирийския президент Башар Асад срещу бунтовниците и мирното население в Идлиб.
В речта си Тръмп прикани страните от ОПЕК да увеличат добива на петрол, за да компенсират очакваното намаление на
иранския износ. Призивът му спря за малко поскъпването на суровината, но сортът „Брент“ остана над $82 за барел - найвисоката цена от 4 години насам.
Американският президент похвали Полша за усилията ѝ да разнообрази енергийните си източници и заяви, че Германия
ще стане напълно зависима от руската страна, ако не промени веднага политиката си.
Dnevnik.bg
√ Борисов и Валери Симеонов ще посетят Украйна в началото на октомври
Премиерът Бойко Борисов ще посети Украйна в началото на октомври. Това се разбира от публикация на министърпредседателя в профила му във "Фейсбук".
Той уточнява, че ще посети Украйна заедно с вицепремиера Валери Симеонов. Двамата ще посетят българската гимназия
в Одеса "Георги Сава Раковски", в която е учил и настоящият президент на страната Петро Порошенко.
Борисов публикува обща снимка с него, като двамата са се срещнали в Ню Йорк, където се провежда Общото събрание на
ООН.
"С президента Петро Порошенко обсъдихме предстоящото посещение в Украйна, което подготвяме с вицепремиера
Валери Симеонов в началото на октомври. В Одеса ще посетим българската гимназия "Георги Сава Раковски", в която е
учил Порошенко", написа Борисов в социалната мрежа.
√ Наливане на още пари или сериозна реформа - здравното министерство представя визията си
Ще има ли здравна реформа? И каква ще е тя – просто увеличение на здравната вноска, пълна демонополизация на
здравната каса, няколко стълба със задължително здравно застраховане. Ще орежат ли здравното министерство и касата
разходите си за сметка на здравните застраховки? Ще има ли реални структурни и сериозни реформи, промени за спиране
на течовете от системата, ще се намерят ли механизми неосигурените да започнат да внасят вноски и за реформа в
болниците? И в крайна сметка ще се подобри ли здравната помощ в България, която според наскоро излязъл анализ е найнеефективната от изследваните 56 страни?
Това са част от въпросите, чиито отговори се очаква да бъдат получени днес. Здравното министерство представя
официално концепцията си за здравна реформа. От началото на месеца ведомството води разговори с различни
заинтересовани среди от сектора по идеите си – съсловни организации, представители на лекари, стоматолози,
фармацевтичния бранш, на болници и др. И сондира мнения. Министерството отказа да оповести намеренията си с
аргумента, че първо иска да чуе мненията, да направи промени, да се спре на безспорните елементи. А всички идеи са
неокончателни, първични. Едва след представянето на първоначално одобрените идеи ще започне работата по конкретни
законови текстове и промени.
Въпреки това част от документите, представяни на срещите, вече изтекоха към медиите. А представителите на сектора
изразиха сериозни критики и притеснения към готвените промени.
Едно от най-обсъжданите и критикувани предложения е за въвеждане на тристълбов модел на осигуряване – осигуровка
в здравната каса, задължителна здравна застраховка и доброволна здравна застраховка. Разиграният от министерството
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вариант е здравната каса да плаща болнична дейност до 700 лв., като тя ще поема 85% от цената, или максимум 595 лв., а
пациентът ще плаща в брой или чрез доброволна застраховка 15 на сто за всяко лечение в болница. При цена на лечението
над 700 лв. средствата ще се допълват от задължителната здравна застраховка.
Застрахователният бранш остро възрази срещу идеите, които не са обсъждани с тях първоначално и ги изненадаха.
Отбелязаха, че така те ще трябва да покриват най-скъпоструващите терапии. Попитаха и как е изчислен прагът, до който
касата ще плаща, след като според документите не се вижда, че ще бъдат правени промени в цената на клиничните пътеки.
В същото време документите не посочват например как ще става плащането на лекарствата, като пред представителите на
сектора е било съобщено, че най-скъпите медикаменти — за лечение на рак и редки болести, ще бъдат включени в цената
на клиничните пътеки и ще се покриват от застрахователите.
Според предложението застрахователите няма да имат право да събират премиите съобразно дохода на пациентите, но
могат да съобразят цените с пола, възрастта и региона, в който живее техният клиент. Няма и да могат да отказват
застраховка независимо от здравословното състояние на човека.
Ако пациентът или застрахователят не могат да покрият плащането, за това ще бъде създаден специален пул на здравните
застрахователи, който да го направи. В проекта е записано още, че задължителната застраховка може да се преотстъпва и
наследява. В същото време застрахователите ще работят на солидарен принцип.
За да увеличи приходите в системата, другият лансиран вариант е здравната вноска, която сега е 8% от заплатата на
работещите, да се увеличи и да стане 10% като увеличението от 2% отива в застрахователните компании.
Впоследствие се появи и трето предложение, този път от министъра на финансите Владислав Горанов, което предвижда
избор за осигурените лица къде да внасят цялата или част от осигуровката си – в частен осигурителен фонд (каквито към
момента няма) или в държавната НЗОК, без допълнителна финансова тежест за пациентите. Горанов възрази срещу идеите
за допълнително наливане в системата на здравеопазването, докато няма реална, голяма реформа, която да спре течовете.
Идеите правят изчисления за допълнителни постъпления в системата, но ги базират на всички, които трябва да се
осигуряват. Макар че на практика има близо 1.5 милиона неосигурени. И не е ясно как ще бъдат събрани техните основни
вноски от 8 на сто. А и планираните допълнителни задължителни застраховки.
Съсловните организации пък възразиха срещу идеите за намаляване на тяхната роля. В някои от вариантите за промени
вече няма да има национален рамков договор, а цените и обемите на услугите ще се определят от здравното
министерство. Според идеите съсловните организации ще имат право да договарят с НЗОК условията и реда за оказване
на медицинската помощ и за сключване на договори за съответната финансова година. Но правилата ще се променят само
при необходимост и не по-често от веднъж на три години.
Друго намерение, което се стори опасно на експертите, е здравното министерство централизирано да поръчва и доставя
медикаментите на болниците, които се плащат от бюджета. При предишни подобни практики се стигна до
недостиг на лекарства, а пациенти осъдиха държавата заради липса на лекарства и спряно лечение.
По време на разговорите ставало и дума за преструктуриране на болниците, за да може държавата да поема техните
задължения, без да търпи критики за нерегламентирана държавна помощ. Не е ясно обаче как точно и в какво ще бъдат
преструктурирани те.
В реформата заляга и обявеното намерение лечението в чужбина да премине към здравната каса и тя да поеме функциите
на комисията за лечение в чужбина и на фонда за лечение на деца.
В сега лансираните идеи не се включват намеренията на директора на здравната каса Дечо Дечев за реформа, според
които вече касата ще покрива основно най-базисното лечение за всички болести и най-евтините медикаменти.
В. Банкерь
√ КЕВР: С 8% скача цената на синьото гориво за крайните потребители
За потребителите, независимо дали са домакинства, или битови потребители, или са бизнес потребители, повишението
на услугата ще бъде с не повече от 8%. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван
Иванов след заседанието на комисията, на което бе разгледан доклад за утвърждаването на новата цена на газа за
последното тримесечие. Държавният доставчик "Булгаргаз" поиска увеличение на цената с над 14 на сто.
Планираното увеличение на природния газ ще се отрази на цените на парното и топлата вода, като се очаква с между 3 и
9% да се повишат сметките за топлинна енергия. Увеличението ще е различно за различните градове. Промяна в цената на
парното от 1 октомври не се очаква в Русе, Перник, Сливен и Габрово, защото топлофикациите в тези градове работят на
въглища. За София увеличението ще е с около 8 на сто.
Окончателното решение за цената на природния газ ще бъде взето на 28 септември от 10.00 часа на закрито заседание на
КЕВР.
Междувременно стана ясно, че е възможно и водата да поскъпне, ако се вдигне цената на електроенергията. Подобна
хипотеза изказа зам-министърът на регионалното развитие Малина Крумова пред БНТ. По думите й дали ще има по-високи
цени на водата, зависи от КЕВР и това ще стане ясно до края на годината.
БНТ
√ Възлагането на обществени поръчки ще става по електронен път от догодина
От началото на следващата година цялото възлагане на обществени поръчки ще става по електронен път, каза
вицепремиерът Томислав Дончев.
В началото ще е предизвикателство, но след няколко месеца активна употреба ще улесни всички, каза Дончев по време на
дискусионен форум "Строителството през 2019 г. - перспективи и предизвикателства".
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Той отправи призив не толкова към бизнеса, колкото към възложителите да възлагат умно, за което законът дава
възможност. Това според вицепремиера означава, че когато се възлага ремонт, трябва да се има предвид не само цената,
а да се мисли в перспектива от няколко години за това какви ще са разходите за експлоатация и поддръжка. По думите на
вицепремиера, най-малодушният подход е възлагане на най-ниска цена. Този подход е сигурен, но добавената стойност
от него е относително ниска, добави Томислав Дончев.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова заяви, че се очаква строителство да бъде един
от моторите на икономически растеж през 2019 г., защото ще се запазят добрите темпове на развитие в секторите
"изграждане на жилища" и "инфраструктура". 2019 г. ще е ключова и за пътното строителство, каза министърът и изтъкна,
че водещ приоритет остава безопасността на пътната инфраструктура. Тя информира, че от началото на месеца се работи
по нормативни промени за гаранционните срокове за ново строителство и при ремонти на пътища.
√ Министър Захариева се срещна с първите дипломати на Афганистан, Катар и Непал
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се срещна в Ню Йорк с колегите си от Афганистан,
Катар и Непал, съобщиха от правителствената пресслужба. Захариева е част от българската делегация за Общото събрание
на ООН, водена от премиера Бойко Борисов.
Благодаря за помощта на България за възстановяването на Афганистан”, обърна се към Захариева министър Салахуддин
Раббани. Той обяви, че българските войници се ценят като едни от най-добрите професионалисти.
България участва с контингент до 160 военнослужещи в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ и с финансови вноски от
1 милион долара в Попечителския фонд за подпомагане на афганистанската армия.
Страната ни организира и курсове по линия на официалната помощ за развитие за дипломати, полицейски служители и
държавни служители със специално изискване за включване на определен процент жени в обученията. България участва
с вноски и в бюджетите на редица международни организации, които осъществяват проекти в Афганистан.
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Обсъдихме и обстановката в страната, както и
предстоящите избори за парламент. Приветстват и инициативата на афганистанския президент за започване на преговори
с талибаните.
На срещата с катарския външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани бяха обсъдени широк кръг въпроси от
международния дневен ред с акцент върху политическата ситуация в Залива и в Европейския съюз.
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Благодаря за прагматичния подход в двустранните
ни отношения след държавното посещение на емира шейх Тамим бин Хамад Ал Тани през март т.г. Работата по конкретни
проекти продължава.
Министър Ал Тани поздрави специално премиера Бойко Борисов за резултатите от Българското председателство на Съвета
на ЕС и за резултатите от срещата 16 плюс 1 с Китай. Двамата обсъдиха и последствията от оттеглянето на САЩ от
Съвместния всеобхватен план за действие относно Иран.
В годината, в която България и Непал честват 50 години от установяване на дипломатически отношения, в Ню Йорк се
срещнаха и външните министри на двете страни. Подобна среща се осъществява за първи път от 10 години.
Министър Захариева благодари на новоизбрания си непалски колега Прадийп Кумар Гявали за помощта, която
хималайската страна оказа при издирването на легендарния български алпинист Боян Петров. Тя покани министър Гявали
на посещение в София.
Непалският първи дипломат информира за хода на политическите реформи след проведените първи избори в условията
на пълно прилагане на демократичната конституция на страната от 2015 г. Той покани българския бизнес да инвестира в
страната.
Захариева и Гявали отчетоха и традиционния интерес на българските алпинисти към Хималаите. В Непал страната ни се
представлява от почетен консул.
√ Премиерът Борисов обсъди мигрантския поток на среща с президента Ердоган
Премиерът Бойко Борисов и турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха задълбочаването на двустранното
сътрудничество и приноса на Турция за овладяване на мигрантския поток по българската граница. Двамата разговаряха в
рамките на 73-тата сесия на ООН в САЩ, съобщиха от пресцентъра на правителството.
Борисов и Ердоган оцениха високо положителното икономическо активизиране на отношенията между двете страни в
областта на туризма, енергетиката и транспорта през последните години.
По време на срещата българският премиер Борисов подчерта, че Турция остава освен наш непосредствен съсед, но и важен
партньор в областта на миграцията и борбата с тероризма.
Президентът на Турция Ердоган изрази благодарност към министър-председателя Бойко Борисов за провеждането на
срещата на върха между ЕС и Турция във Варна на 26 март.
По думите на турския президент срещата във Варна дава положителна насока на развитие в отношенията между Анкара и
Брюксел.
Българският премиер подчерта важността от споразумението между ЕС и Турция за всички европейски държави и посочи,
че мирът и диалогът са най-доброто средство на дипломацията.
Economic.bg
√ Обсъждат отпадането на тавана на пенсиите за всички
Засега се предвижда отпадане на тавана само за новоотпуснатите пенсии
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Идеята за пълното отпадане на тавана на пенсиите, а не само за новоотпуснатите, ще бъде обсъдена днес на заседание на
парламентарната комисия по труда и социалната политика. В дискусията ще се включат представители на Националния
осигурителен институт, пенсионерски организации и социалният министър Бисер Петков.
Казусът ще бъде обсъден, след като Инициативен комитет внесе в Народното събрание петиция с около 5000 подписа. В
нея се настоява за преизчисление на пенсиите и за пълното премахване на тавана им.
Сегашните текстове в Кодекса за социално осигуряване предвиждат от следващата година да отпадне таванът за новите
пенсии, докато за старите той само да се увеличи – от 910 на 1040 лв.
Club Z
√ България между Уганда и Монголия по икономическа свобода
Състоянието на съдебната система е оценено като по-лошо от това през 1990 година
България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, между Уганда и Монголия, включени в "Икономическа
свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от
Института за пазарна икономика (ИПИ).
Това съобщиха от съобщиха от ИПИ, предава БТА. Докладът представя картината през 2016 г. - последната година, за която
има налични официални данни за всички страни.
Хонконг и Сингапур отново са на челните две позиции, а Топ 10 се допълва от Нова Зеландия, Швейцария, Ирландия, САЩ,
Грузия, Мавриций, Великобритания, Австралия и Канада.
Изследването измерва икономическата свобода (свободния избор, конкурентните пазари, защитата на собствеността,
върховенството на правото и т.н.), анализирайки политиките и институциите в 162 държави. Представянето на държавите
се изразява в резултат от 0 до 10 т., като 10 т. съответства на максимална икономическа свобода.
Докладът емпирично доказва, че по-високата икономическа свобода води до: по-високи доходи на човек от населението,
по-голям дял на доходите на най-бедните 10 на сто от населението, по-малък дял на хората в бедност, по-голяма
продължителност на живота, по-добра защита на гражданските свободи и по-бърз икономически растеж.
Къде е България
Резултатът на България е 7,41 т. от максималните 10 точки (при 7,40 т. в миналогодишното), което нарежда страната отново
на 46-то място. Ботсвана, Перу и Уганда са непосредствено преди България с по-висок резултат, а Монголия, Бахамите и
Филипините- след. Това означава, че за една година икономическата свобода в България е нараснала с едва 0,01 т., което
трудно може да се интерпретира като чувствителен напредък, коментират от ИПИ.
Мястото на България е обусловено от оценката на икономическата свобода по няколко показателя:
"Размер на правителството" (7,02 точки) - Тук България получава максимални точки за плоския данък, но общият резултат
е намален заради размера на правителствените разходи и на държавните трансфери и субсидии.
Съдебна система и право на собственост (4,83 точки) - България продължава да получава най-ниска оценка именно за тази
група показатели, като по-лошото е, че тя отново се влошава, изтъкват от института. Основните причини за това според
ИПИ са ниските оценки за независимостта и безпристрастността на съда, както и за доверието в полицията. От всичките 42
индикатора в индекса най-ниските оценки за поредна година са именно за независимостта и безпристрастността на съда
- с по 3, 33 точки от максималните 10 т. в тазгодишното издание.
Достъп до сигурни и стабилни пари (9,44 точки) - в тази категория България от години получава най-високата си оценка.
Валутният борд продължава да гарантира стабилни пари, а инфлацията остава сравнително ниска (към 2016 г.). Страната
отново получава максималния брой точки за възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чуждестранна
валута.
Свобода на международната търговия (8,12 точки) - резултатът отразява ниските мита в международната търговия, но и
отрицателното влияние на регулаторните пречки.
Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,61 точки) - резултатът е следствие от относително слабото регулиране на
кредитните пазари и същевременно - от тежките регулации за труда и бизнеса. Оценките отразяват сериозните регулации
при наемането и освобождаването на работници, тежката и скъпа бюрокрация, множеството административни изисквания
към бизнеса, както и високото ниво на корупция, коментират от ИПИ.
Съдебната система - систематично надолу
През 1990 г. резултатът на България е по-нисък основно заради големия "размер на правителството", тежкото регулиране
на икономиката и пречките пред международната търговия. Стойностите на тези компоненти се подобряват значително
през годините на прехода, благодарение най-вече на членството на страната в ЕС, отварянето на пазарите и установяването
на пазарна икономика.
Същевременно, обаче, докато през 1990 г. по компонента "Съдебна система и право на собственост" България получава
най-високия си резултат от 7,25 т., стойността му рязко започва на намалява и през 2005 г. вече е под 5 точки, превръщайки
се в най-проблемната област за страната.
Над десет години по-късно, през 2016 г., няма никакъв напредък в съдебната реформа и ефективната защита на правото
на собственост (което се вижда ясно и от Международния индекс "Право на собственост", чието последно издание ИПИ
представи през август).
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В. Монитор
√ Нов депутат в редиците на ГЕРБ
Нов депутат влезе в редиците на ГЕРБ. Това е Станислав Попов. Той влиза в Народното събрание на мястото на Петя
Аврамова, която преди седмица бе избрана за регионален министър.
Попов положи клетва като народното събрание, а след това зае мястото си на депутатската банка.
Днес в пленарна зала би и бившия транспортен министър Ивайло Московски.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Фиксирани цени. Възможно ли e да има фиксирани цени на основните храни - политическите и икономическите
аргументи
Без таван на пенсиите. Ще падне ли таванът на пенсиите - гост д-р Хасан Адемов
Казус без решение. Децата с диабет без медицинска помощ в детските градини – защо?
Опасни ветрове. Силни ветрове и падащи дървета - мерки и решения
55 часа непрекъснато тичане в Пловдив - маратонецът Красимир Георгиев с нова кауза
От архива: 1300 години България в Юнеско - неизлъчвани кадри от 1981-ва.
БТВ, "Тази сутрин"
Докога ще ни начисляват такса „общо потребление" и кой е отговорен за рекордните сметки за вода? В студиото омбудсманът Мая Манолова;
Може ли държавата да ограничи печалбата на търговците на основните храни у нас? Един срещу друг застават
икономистите Георги Ганев и Александър Сабанов;
За посещението на Бойко Борисов в ООН и ръкуването с Доналд Тръмп, коментар на бившия посланик в САЩ Елена
Поптодорова;
На живо от Рибново: Защо път, ремонтиран за 16 млн. лв., продължава да е опасен?
Има ли схема за незаконен дърводобив в района на Своге и София? Гост, бившият земеделски министър Мирослав
Найденов;
Михаела Филева с телевизионна премиера на новата си песен „Цяла нощ";
Нова телевизия, „Здравей България"
Как блок в София получи сметка за вода от 75 хиляди лева? Грешни сметки или реално потребление?
Кои цени ще се повишат след поскъпването на газа и колко по-скъпо ще плащаме за топла вода и парно?
Ще бъде ли отнето имуществото на Ветко Арабаджиев и Миню Стайков? Говори шефът на антикорупционната
комисия Пламен Георгиев.
Мъж почина от Западнонилска треска - колко опасно може да бъде заболяването?
Как ще продължи издирването на рибарите, изчезнали в Черно море? Какви са шансовете човек да оцелее в бурното
море? - на живо
Защо от общината в София твърдят, че е невъзможно рампа за инвалидни и детски колички да бъде поставена в
наскоро ремонтиран подлез? Пълен абсурд с Румен Бахов.
Как от университета в Кеймбридж промениха правилата си, за да може дете с увреждания от България да положи
изпита си?
Говори българското светило в неврологията проф. Лъчезар Трайков - близо ли сме до откриването на лек срещу
Алцхаймер?
Български ученици създадоха образователна историческа настолна игра.
√ Предстоящи събития в страната за 26 септември
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.50 часа в Народното събрание председателят на българския парламент Цвета Караянчева ще разговаря с
делегация на Комисията по европейска интеграция на парламента на Черна гора, водена от нейния председател
Адриян Вуксанович, която ще бъде на официално посещение в България. В 15.00 часа ще започне срещата на
делегацията с депутатите от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. След срещата около 16.30 часа, председателите на двете комисии Кристиан Вигенин и Адриян Вуксанович ще дадат изявления за
медиите.
От 9.00 в зала „Европа", 2 ет. на сградата на КНСБ на пл. „Македония" 1, ще се проведе международна конференция
за интеграция на мигрантите на пазара на труда.
От 9.00 часа в зала „Средец" на „София хотел Балкан" министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова ще участва в Oсмия дискусионен форум „Строителството през 2019 г. - перспективи и предизвикателства".
От 9.00 часа Софийският университет „Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на разширения семинар „Държавни
и бизнес стратегии за икономиките в преход в ерата на деглобализацията".
От 9.00 часа в сградата на Китайския културен център ще се проведе българо-китайски бизнес форум на тема
„Иновации в текстилната промишленост".
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От 9.30 часа в хотел „Силвър" ще се проведе заключителната конференция, на която ще бъдат представени
резултатите от СЦ 5 „Трафик на хора", на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите.
От 10.30 часа с тържествено събрание в Аулата на Ректората на Софийския университет започва двудневното честване
на 130-годишнината на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски".
От 10.30 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на
цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018г. От 11.00 часа ще се проведе
открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия.
От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА ще бъде представено изданието „Моята България" - първото учебно
помагало, което хронологично покрива цялата история на България.
От 11.30 часа в Националния дворец на културата, Зала 3, ще се проведе Национална кръгла маса, посветена на
бъдещето на здравеопазването.
От 14.00 часа на ул. „Неделчо Бончев" 3 „Екопак България" АД ще открие новата инсталация за сортиране на отпадъци
от опаковки и първия образователен център на Екопак. На събитието ще присъства кметът на София Йорданка
Фандъкова.
От 16.00 часа в Големия салон на БАН Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов", Българската академия на науките
и Българското хирургическо дружество организират заключително представяне на многотомно „Ръководство по
хирургия" под редакцията на акад. Дамян Дамянов.
От 17.30 часа в музей "Земята и хората" ще бъде открит „Панаирът на езиците".
От 17.30 часа къща музей „Димитър Димов ще отбележи Европейския ден на езиците с беседа за преводите на романа
„Тютюн" на различните езици и за техните преводачи, образователно-развлекателна игра и четене на откъси от
романа.
От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще се проведе самостоятелен концерт-спектакъл „Фолклорни класици".

***
София/Бургас.
Националната художествена академия открива своята 122-а учебна година в София и във Филиал Бургас. Откриването
на учебната година в София ще се състои от 10.30 часа в двора на НХА, ул. „Шипка" 1. Откриване във Филиал Бургас
ще бъде от 17.00 часа на „Магазия 1", Пристанищен комплекс Бургас.
***
Белослав.
От 17.30 часа народните представители Явор Божанков, Валентин Ламбев и Теодора Халачева ще се срещнат с
гражданите на град Белослав в читалището на града във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Бургас
От 18.00 часа в Морска гара - Бургас ще бъде представи късометражният филм "Поробени". Историята е базирана на
българска легенда за жестокостта на еничарите и силния дух на българските момичета през XVIII век.
***
Бяла.
От 18.00 часа депутатите Донка Симеонова, Чавдар Велинов, Румен Георгиев и Тодор Байчев ще разговарят с
гражданите от град Бяла в залата на Културния институт във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Варна/ с. Гроздьово.
От 15.00 часа Кристина Сидорова и Йордан Младенов ще се срещнат с хората от с. Гроздьово в паметната зала на
кметството във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Варна/ с. Старо Оряхово .
От 15.00 часа Даниел Йорданов и Иван Ибришимов ще се срещнат с хората от с. Старо Оряхово в местното читалище
във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Варна/с. Бозвелийско.
От 15.30 часа Таско Ерменков и Цветан Топчиев ще се срещнат с хората от с. Бозвелийско в пенсионерския клуб на
селото във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Варна/с. Аврен.
От 17.00 часа народните представители Петър Витанов, Валентина Найденова, Николай Иванов и Димитър Георгиев
ще се срещнат с хората от с. Аврен в местното читалище във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Варна.
От 18.00 часа народните представители Крум Зарков, Тома Томов, проф. Румен Гечев, проф. Анелия Клисарова и Иван
Иванов ще се срещнат с обществеността на Варна, членове и симпатизанти на БСП за обсъждане "Визия на България"
в Пленарна зала на Община Варна.
От 16.00 часа на пешеходната зона, бул. „Княз Борис I" (до „Дупката"), ще бъде отбелязан Европейският ден на
езиците. Жителите и гостите на града могат да участват като напишат любовно послание към личност по техен избор
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на езика, който пожелаят върху голямо пано. Събитието се организира от Франкофонски център Варна, в партньорство
с Община Варна и Европейски информационен център „Европа директно" - Варна.
От 17.00 часа в 128 аудитория (академична сграда) на Икономически университет - Варна ще се състои публична
лекция на д-р Волфганг Шусел - „доктор хонорис кауза" на Икономически университет - Варна, на тема „Бъдещето на
Европа". Лекцията ще бъде изнесена на немски език със симултанен превод на български.
От 10.00 часа в гранд хотел „Варна" ще се проведе форум „Туризъм и кулинария", в рамките на който след 10-годишно
прекъсване ще бъде подновен конкурсът „Готвач на годината". Кулинарното състезание е на тема „Иновативна
балканска кухня - новаторство и стил".
От 11.00 часа в Клуба на моряка депутатите Георги Търновалийски, Васил Антонов, Иван Генов и Николай Тишев ще
се срещнат с представители от морския бранш - Морската камара и морски Клъстер във връзка с общественото
обсъждане на „Визия за България

***
Велико Търново./с. Арбанаси.
От 13.00 часа в конферентната зала на хотел „Севастократор" Асоциация на земеделските производители в България
(АЗПБ) организира семинар на тема: „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата
селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.".
***
Велико Търново.
От 19.00 часа МДТ „Константин Кисимов" - „Да си богат не е лесно" - премиерен спектакъл - драматична пиеса на
Пиеш Шено.
***
Видин.
От 11.00 часа пред централния вход на ГПЧЕ „Йордан Радичков" ще бъде организирано събитие във връзка със старта
на инвестиционен проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков".
***
Гоце Делчев.
От 13.30 часа в хотел „UVA NESTUM Wine&SPA" официално ще бъде открит Пети годишен конгрес на Българския съюз
по балнеология и спа туризъм.
***
Дългопол.
От 17.00 часа в залата на Общинския съвет народните представители Ирена Анастасова, Пенчо Милков, Стефан
Бурджев и Любомир Бонев ще се срещнат с хора, работещи в сферата на образованието във връзка с общественото
обсъждане на „Визия за България".
***
Пирдоп.
От 11.00 часа пред паметника между с. Душанци и с. Антон посланикът на Русия в България ще вземе участие във
възпоменателна церемония по повод 74 години от гибелта на петима руски летци от 681-ви бомбардировъчен полк.
***
Пловдив.
От 09.50 часа в двора на езикова гимназия „Пловдив" и от 11.00 часа в двора на езиков гимназия „Иван Вазов" ще се
раздават различни информационни материали за Европа, като посетителите ще имат възможност да напишат на
нашето импровизирано „пано - простор" любими думи и фрази на различни езици. От 13.30 часа в залата на ЕГ „Иван
Вазов" ще се проведе викторина от трите езикови училища в града под тепетата с допълнително включилите се
младши посланици на Европейския парламент от ФЕГ на Пловдив.
От 10.30 часа ще бъде направена първа копка на детска площадка, която EVN България дарява към проекта за
реставрация на Епископската базилика на Филипопол - най-големият раннохристиянски храм, открит в България.
Мястото на събитието е източната част на Епископската базилика на бул. „Княгиня Мария Луиза", срещу църквата
Света Петка. Участници в събитието ще са председателят на Съвета на директорите на EVN България Робърт Дик,
кметът на Община Пловдив, инж. Иван Тотев, посланикът на САЩ Н.Пр. Ерик Рубин и председателят на Борда на
директорите на Фондация „Америка за България", Крис Матлън.
От 11.00 часа в Голяма конферентна зала, Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе пресконференция със
световноизвестния гръцки хореограф Димитрис Папайоану. Събитието ще се проведе само два дни преди първото
гостуване на най-новия му спектакъл „Великият укротител" в България.
От 16 до 20 часа в алеята в парк „Бунарджика" ще се проведе традиционният Фермерски пазар, с участието на
майсторките от Белащица.
От 18.00 часа в къща Нишанян (Старинен Пловдив, ул. Омуртаг № 1) ще бъде официално закрит Международния
пленер по живопис 2018 (15-26.09.2018 г.) и ще бъде открита официално ИЗЛОЖБАТА с творбите на участниците в
него.
***
Плевен.
От 12.30 часа в Пресклуб на БТА-Плевен ще се състои откриваща пресконференция за представяне на проекта "Център
за компетентност по персонализирана медицина, 3d и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна
хирургия".
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***
Провадия.
От 18.00 часа депутатите Таско Ерменков, Иван Ченчев, Цветан Топчиев и Николай Пенев ще се срещнат с гражданите
в зала 204 на общината във връзка с общественото обсъждане на „Визия за България".
***
Русе.
От 17.30 часа в зала „Русе" на Историческия музей ще бъде открита изложба „135 години Дойче шуле - Русе".
***
Стара Загора.
От 18.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще бъде представен сборник с разкази, сатира и стихотворения от Пламен
Петков - „Голямата работа".
***
Шумен.
От 18.00 часа от площад „Кристал" ще поеме пъстро дефиле за откриване на 163-тия творчески сезон на ДКТ"Васил
Друмев".
Profit.bg
√ Петролът гони поскъпване в четвърто поредно тримесечие
Индексите на Уолстрийт вчера записаха разнопосочни представяния, след като поскъпването на акциите на енергийните
компании и на компаниите за потребителски стоки бе неутрализиран от понижения в много други сектори.
Потребителското доверие в САЩ нарасна до 18-годишен връх, като това бе поредният индикатор за инерцията, която е
набрала щатската икономика, въпреки опасенията около търговските войни, които президентът Доналд Тръмп води.
Индексът Dow Jones се понижи с 0.26%, S&P 500 изгуби 0.13%, докато технологичният Nasdaq Composite добави 0.18%.
Лихвата по 10-годишните щатски облигации нарасна до 3.113% - близо до седемгодишния си връх от 3.128%, докоснат на
18 май. За последно лихвата бе на ниво от 3.098%.
Пазарите очакват вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв по-късно днес. От последните изявления на
централната банка на САЩ става ясно, че според нейните ръководители, нивото от 2.9% за основната лихва, или с около
100 базисни пункта над настоящите нива, е подходящо в дългосрочен план.
Това означава, че Фед ще достигне това ниво само с още две вдигания на лихвите, ако ги повиши още на два пъти до края
на годината, както се очаква.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
94.169 пункта, близо до достигнатото в петък 2.5-месечно дъно от 93.808.
Еврото се разменяше срещу 1.1765 долара, недалеч от тримесечния връх от 1.18155, докоснат в понеделник.
Мното от валутите на развиващите се пазари, като турската лира и южноамериканския ранд, също се търгуваха на известно
разстояние от дъната, достигнати миналия месец.
Йената се търгуваше на ниво от 112.92 спрямо долара, близо до шестмесечното дъно от 113.18, достигнато в средата на
юли.
Цените на петрола бяха подкрепени от опасенията около намаляването на предлагането вследствие на санкциите срещу
Иран и бързо ограничиха загубите си, породени от изнесените данни, които показаха, че петролните запаси на САЩ
неочаквано са нараснали миналата седмица, както и от повторните призиви на Доналд Тръмп към ОПЕК да увеличи
производството.
“Саудитска Арабия изглежда е променила позицията си. Страната има намерение да поддържа високи цени. Тя може да
увеличи производството, за да се справи със спада в износа на Иран, но е малко вероятно да го направи, за да свали
цените,” казва пред Ройтерс Тацуфуми Окоши, анализатор в Nomura.
Вчера фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха до 82.55 долара за барел, което бе най-високото ниво от 10
ноември 2014 г., а за последно се търгуваха на 81.85 долара, почти без промяна за деня.
Брентът е на път да запише поскъпване в четвърто поредно тримесечие, което би било най-дългата подобна серия от
началото на 2007 г., когато поскъпване в шест поредни тримесечия изведе цената до рекордните 147.50 долара за барел.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 0.2%, до 72.16 долара за барел, след като в предходния ден цената
нарасна до 11-седмичен връх от 72.78 долара за барел.
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