Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Парламентът заседава извънредно заради „Олимпик“ и проблемите с Търговския регистър
Народното събрание прекъсва лятната си ваканция и се събира днес извънредно в 13 ч., за да изслуша премиера Бойко
Борисов за проблемите с Търговския регистър и за да обсъди казуса с фалита на кипърското застрахователно дружество
„Олимпик“. Заседанието е свикано по искане на БСП.
В дневния ред на депутатите фигурират две точки, записани във внесеното от левицата искане.
Първата е проект на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на
застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.
С него министърът на финансите се задължава да предприеме действия по търсене на възможности за възстановяване на
платените суми и гарантиране на правата на засегнатите граждани. Настоява се и Комисията за финансов надзор (КФН) до
7 септември да представи пред Народното събрание цялостен доклад за надзора върху дейността на кипърското
дружество у нас, както и информация за актуалното състояние на Гаранционния фонд.
В дневния ред е и изслушване на министър-председателя Бойко Борисов във връзка със сигурността на електронните бази
данни, съхранявани от Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието и отговорността за възникналата
криза.
За да бъде проведено извънредното заседание, е необходим кворум от минимум 121 народни представители.
√ Розопроизводителите получиха държавна помощ за разходите по реколтата
Розопроизводителите получиха обещаната държавна помощ за покриване на разходите по тазгодишната реколта. Платени
са по 51 лева и 50 стотинки на декар, съобщи председателят на Националния съюз на производителите на етеричномаслени култури Зара Клисурова.
По данни на Държавен фонд "Земеделие" над 850 розопроизводители са получили по схемата de minimis общо 2 милиона
лева.
Очаква се в края на септември да бъде разгледан в парламента и проектът на закон за розата.
Според Зара Клисурова, той обхваща всички сектори на производството - от посадъчния материал, който трябва да е
сертифициран, до крайния продукт, за чието качество ще се упражнява също сериозен контрол.
“Ролята на института по розата в Казанлък, който ще запознава с новостите и ще има контрол в сектор "Розопроизводство".
Предвижда се и създаването към Земеделското министерство на Консултативен съвет за сектора, в който ще участват и
розопроизводители, и преработватели.
Преди всяка кампания съветът ще обсъжда: “Цената на изкупния розов цвят, която удовлетворява двете страни“.
√ До края на годината отварят процедурите за всички големи проекти на НКЖИ
До края на годината ще се открият процедурите за всички големи проекти на Националната компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ), съобщи в предаването „Преди всички“ Мария Чакърова, директор „Стратегическо развитие и
инвестиционни проекти“ в компанията. Става въпрос за два големи проекта по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ и за четири други по Механизма за свързана Европа. Последните четири са на обща стойност
над 1 милиард лева. Те са по направлението сръбска граница - турска граница и от Пловдив до Бургас.
Според сложността и броя на офертите изпълнители ще се избират в период между три и четири месеца. „В зависимост от
спецификата на обществените поръчки, съотношението между цена и техническа оферта е различно. В някои от поръчките
е много по-важно да изискаш качество на изпълнението и опит на изпълнителите, в други цената е водеща“, уточни
Чакърова. Именно изборът на изпълнители за най-големите инфраструктурни проекти е най-важният приоритет на НКЖИ
за годината. Разчита се на компании с опит. Има интерес и от международни консорциуми, подчерта Чакърова. Целта на
проектите е скоростта на движение да се повиши до 160 км/ч, както и да се въведе система за автоматизирано управление
на влаковата работа, допълни тя.
Тази година НКЖИ е предвидила да инвестира и повече от 4 млн. лв. в преустройството на възлови гари. Финансират се
обекти извън основната мрежа, както и такива, които няма да получат европейски пари като Змейово - Тулово и Реброво Своге.
След ремонта на Централната гара на София, както и на тези в Пазарджик и Бургас, още три ключови ЖП гари ще бъдат
модернизирани с евросредства - Подуяне, Казичене и Искър. Стойността на проекта е 7,4 млн. лв., от тях безвъзмездната
помощ е 3,6 млн. лв. Трябва да се избере изпълнител, крайният срок за оферти е 23 август. Строителството ще започне
догодина и ще приключи през 2020-а.

1

„Чрез гарите се стремим на осигурим комфорт и надеждност на пътуването“, увери Мария Чакърова. Тя допълни, че ще
има топли, климатизирани чакални, помещения за майки с деца, магазини, заведения за хранене. Хората в неравностойно
положение и трудноподвижните ще имат достъп до всяко място на гарите.
Ще се открият и процедури за други три гари - Карнобат, Нова и Стара Загора. Срокът за тях е 2021-2022 г., добави Мария
Чакърова.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
√ Седмицата започна с поскъпване на петрола
Новата работна седмица на международните пазари започна с поскъпване на петрола, обратно на тенденцията от миналия
и този месец, съобщи Ройтерс.
Фючърсите на северноморския сорт "Брент" надвишиха 72 долара, а американският лек суров петрол надмина 66 долара
за барел.
От юли, когато търговската война между Съединените щати и Китай ескалира, цената на суровината спадаше всяка
седмица. Преди няколко дни обаче двете страни оповестиха, че по-късно този месец ще направят нов опит за помирение
чрез преговори.
Освен тази новина, за поскъпването на петрола допринася и наближаването на ноември, когато трябва да бъдат
възстановени американските санкции срещу енергийния сектор на един от водещите износители на петрол - Иран.
“Капитал”
√ Работодателите могат да кандидатстват за държавно финансиране за обучения на кадри
Отпусканите средства покриват всички разходи за професионалната подготовка на търсещите работа
Агенцията по заетостта (АЗ) продължава приема на заявления от работодатели, които искат да предоставят обучение и
работа на безработни лица за свободни работни позиции, изискващи определена професионална квалификация. Две са
формите за финансиране, за които компаниите могат да кандидатстват. Първата е т.нар. "дуална система за обучение",
докато втората дава възможност на фирмите да осигурят професионално обучение на кандидатите за работа преди
назначаването им. Средствата се отпускат както на работодателите, така и на обучаващата организация и безработните
лица, като размерът им се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.
Какво представлява дуалната система за обучение
Този вид практически ориентирано обучение се осъществява едновременно в работна среда под ръководството на
наставник, както и в обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Финансовите
средства, които получават работодателите, осигурили място за дуално обучение, се отпускат всеки месец. Те покриват
основното трудово възнаграждение на всяко наето безработно лице и неговия наставник. В допълнение, в пълен размер
и за всяко лице се поемат разходите за провежданото от обучаващата институция професионално обучение, необходимо
за конкретното работно място. Финансирането се осигурява за периода на обучението, но за не повече от 36 месеца,
уточняват от АЗ. Работодателят може да избере обучаващата институция, да уговори с нея учебния график и да го съгласува
с трудовата дейност на наетите лица.
Предварително обучение
При тази разновидност кандидатите за работа преминават през професионално обучение, преди да бъдат наети.
Безработните се обучават със 100% финансиране от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите
получават ежедневно стипендия, както и средства за транспорт, в случай че живеят в друго населено място. И в този случай
работодателят има право да избере обучаващата институция, с която съвместно изработват учебния график и провеждат
подбор на кандидатите, които да преминат през професионалните курсове и впоследствие да бъдат назначени на работа
за поне 6-месечен период.
Къде и как
Работодателите все още имат възможност да получат финансиране от държавата, за да си осигурят професионално
подготвени кадри, от които имат нужда. От АЗ съобщават, че в част от бюрата по труда разполагат със свободни средства
за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Всички финансови средства, за
които фирмите могат да кандидатстват, са обявени на сайта на АЗ в рубрика "Обяви за финансиране по региони".
√ Онлайн обучение по предприемачество ще улеснява и хора с увреждания
Проектът е по програма "Еразъм +" и е финансиран от Европейската комисия
През януари 2019 г. ще заработи интерактивната платформа по предприемачество "Успех за всеки". Тя ще предложи
безплатно онлайн обучение на всеки, който е мотивиран да научи кои са стъпките за стартиране на успешен бизнес.
Проектът е по програма "Еразъм +" и е финансиран от Европейската комисия, а партньори за изпълнението му са осем
европейски организации от три държави - Франция, Латвия, България.
Преди същинската част кандидатите ще могат да си направят самооценка чрез специално разработен въпросник, което ще
им позволи да преценят дали това начинание е подходящо за тях. Обучението е разделено на четири модула и ще позволи
на участниците да се научат как се прави бизнес план, как се разработва стратегия за маркетинг и продажби, как се прави
рекламна кампания. Интерактивната платформа включва и игрови елементи, които допълват теорията.
"Продължителността на обучението е около две седмици, завършването му не включва издаване на документ. Онлайн
заниманията са подходящи за студенти, както и за всеки, който иска да се самообразова. Всичко е въпрос на лично желание
и мотивация. Специален фокус обаче са хората с увреждания. За тях са предвидени подходящи инструменти за достъп шрифтове и режими на четене, синтезатор на реч за цялото текстово съдържание, видеоклипове със субтитри и
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транскрипция", коментира за "Капитал" Цеца Ангелова, ръководител на проекта от страна на един от участниците - Центъра
за изследвания и анализи.
Цялото съдържание на интернет платформата се предлага на четири езика – английски, френски, български и латвийски.
На сайта ще има като допълнение правна, социална и икономическа информация според законодателството на всяка от
държавите.
Участниците ще имат достъп и до допълнителни онлайн ресурси и видеоматериали с участие на предприемачи, някои от
които имат здравословни проблеми. Включилите се в програмата ще могат да обменят опит и мнение един с друг в
платформата и ще имат възможност взаимно да се оценяват.
Партньори по проекта от българска страна са Центърът за изследвания и анализи, Центърът за независим живот,
Югозападният университет "Неофит Рилски" и "Юропроджект".
Investor.bg
√ ДФ "Земеделие" започна да изплаща субсидиите de minimis на овцевъди и козевъди
До момента са били изплатени малко над 15 млн. лв.
Държавен фонд "Земеделие" е започнал изплащането на финансовата подкрепа по схемата на минималната държавна
помощ de minimis, като до момента са били преведени 15,2 млн. лв., съобщават от фонда.
Сумата, изплатена до момента, е била разпределена на 8 191 земеделски стопани от цялата страна, отглеждащи овце
майки и кози майки. Ставката за подпомагане на глава животно е 15 лв.
Помощта има за цел да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни и
да намали затрудненията в сектора. Схемата се изплаща съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013.
Превеждането на субсидиите по de minimis продължава, съобщават още от фонда. Средства ще бъдат изплатени на всички
животновъди, кандидатствали по схемата, след приключване на допълнителните административни проверки, които
служителите на ДФЗ са задължени да извършат.
Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е
до левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три последователни данъчни години.
√ Кабинетът иска оставката на зам.-председателя на КФН Ралица Агайн
Държавата ще помогне на потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“ като се ангажира да наеме адвокатска
компания
Правителството ще настоява Ралица Агайн да поеме отговорност и да освободи поста заместник-председател на
Комисията за финансов надзор (КФН). Това заяви на брифинг в Министерския съвет финансовият министър Владислав
Горанов след среща при премиера Бойко Борисов по казуса „Олимпик“. Той уточни, цитиран от БТА, че това е позицията и
на ПП "ГЕРБ".
По-рано днес пък стана ясно, че прокуратурата и ДАНС започват проверка в Комисията за финансов надзор. Тя е по
разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров по повод фалита на ЗК "Олимпик".
По думите на Горанов застрахователният кодекс не предвижда възможността правителството да поиска оставката на
заместник-председател на КФН, но изчерпателно са изброени и хипотезите, при които парламентът може да освободи
предсрочно член на Комисията за финансов надзор и затова се надява Ралица Агайн сама да освободи поста.
Той обясни, че българското законодателство предвижда клоновете на застрахователните фирми от страни на Европейския
съюз да внасят вноски в Гаранционен фонд. Парите във фонда служат за покритие на щети при липса на застраховка
гражданска отговорност. Парите от фонда не могат да служат за връщане на вноските на гражданите, които имат полици
от "Олимпик". Ако кипърски съд обяви фирмата в несъстоятелност тези хора се превръщат автоматично в кредитори и ще
получат автоматично пари от кипърския гаранционен фонд. Ако фирмата обаче бъде прекратена по друга начин, ще е
нужна правна помощ.
Именно за изясняване на тази ситуация днес в 14.00 часа министърът на външните работи Екатерина Захариева и министър
Горанов викат в МВнР посланика на Кипър. Ще наемем и добра адвокатска фирма в Кипър, която да ни помага за търсене
правата на българските граждани, пострадали от дейността на "Олимпик", посочи Горанов.
На срещата в МВнР днес ще бъдат поставени няколко основни въпроса, по които ще искаме съдействие на кипърските
власти и официално потвърждение от кипърското финансово министерство за начина, по който ще тече процедурата,
допълни министърът на финансите.
По думите на Горанов КФН не се е поинтересувала от правилата и процедурите, които следват за ЗК "Олимпик" след
обявяването на фирмата в несъстоятелност и не е уведомила Народното събрание и правителството за рисковете, които
предстоят за застрахователния сектор.
КФН не е обърнала и внимание за доста по-ниските цени, на които е продавала полици ЗК "Олимпик", каза още Горанов и
посочи, че компанията е превела неоснователно два милиона лева на Гаранционния фонд в България, които обаче трябва
да бъдат върнати.
Казусът със застрахователя засяга над 250 хил. собственици на автомобили в България. От 10 май 2018 г. „Олимпик“ няма
право да сключва нови застрахователни договори, тъй като Комисията за финансов надзор по искане на Надзорния орган
върху застраховането на Република Кипър наложи забрана за сключване на нови договори от клона на застрахователя в
България. Решението е публикувано на страницата на КФН.
Според Закона за Комисията за финансов надзор обаче са ясни случаите, в които се прекратява мандатът на зам.председателите ѝ - в случай на оставка, при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест
месеца и случаите, в които членът на комисията на тази позиция се окаже в конфликт на интереси или с присъда.
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Така се оказва, че оставката на Агайн в момента е единствено в ръцете ѝ. Тя зае поста на 24 януари 2014 г. и мандатът ѝ
изтича на същата дата през 2020 г. Назначаването на зам.-председателите на комисията става с одобрение на Народното
събрание и по предложение на председателя на регулатора.
√ Досегашният шеф на Агенцията за МСП поема Агенцията по вписванията
Габриела Козарева е била и заместник-министър в Министерство на младежта и спорта
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Габриела
Козарева ще поеме Агенцията по вписванията, след като в петък досегашният ръководител Зорница Даскалова подаде
оставка. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на правосъдието, на чието подчинение е агенцията.
Габриела Козарева е магистър по право от Софийския университет СУ „Св. Климент Охридски” и бе начело на агенцията за
малки и средни предприятия едва от февруари 2018 г.
Според подадената от министерствата справка Козарева има над десетгодишен управленски, административен и
професионален опит в сферата на бизнеса и търговското право. Била е директор на Дирекция „Спортна инфраструктура и
управление на държавното участие” в Министерство на младежта и спорта от май 2015 г. до май 2017 г. и заместникминистър в същото министерство от май 2017 г. до февруари 2018 г.
Преди това Козарева е била консултант в частния бизнес и съдебен помощник във Върховния Административен съд.
До промяната в ръководството се стигна в края на миналата седмица, след като сривът в Търговския регистър остави
България без данни за фирми и компании цяла седмица.
Блокирането на Търговския регистър остави България без данни за фирми и компании цяла седмица, а работата на
платформата се възстановява поетапно от сряда. От петък вече е възобновено подаването на данни от Търговския регистър
и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX).
БНТ
√ Отлив на земеделски производители в Пловдивско
От 2007 година насам официалните данни на областната дирекция по земеделие в Пловдив отчита спад на регистрираните
производители в района - от близо 10 200 през 2007 г. до 8 700 през 2018 г. Дъждовното лято създаде допълнителни
трудности на стопаните в едно от най-плодородните места на страната.
Основният поминък в пловдивското село Чешнегирово е зеленчукопроизводството. През последните години обаче
интересът отслабва, а младите се ориентират към големия град.
Христо Атанасов - кмет на с. Чешнигирово: Трайно младежите напускат населеното място и няма млади хора, които да
искат да се занимават със земеделие.
Според данни на областна дирекция "Земеделие", ако през 2007 г. регистрираните в с. Чешнигирово земеделци са 160, за
2018 г. броят им намалява с 59.
Йордан Търбенов отглежда 48 декара зеленчукови култури вече 15 години. По думите му хората се отказват от
земеделието заради тежката работа и големите инвестиции.
Йордан Търбенов - зеленчукопризводител: Разходите с година на година стават все повече, а приходите - цените са едни
и същи от 20 години, а в същия момент препарати, торове, гориво - всичко отиде доста нагоре. Надницата е 30 лв и накрая
като удариш чертата, много-много не ти се иска да идваш тук.
Тази година е тежка за стопаните и заради дъждовното лято. В землището на селото бяха наводнени около 2000 дка.
Делян Манев - зеленчукоприозводител: Тази година имам една нива от 5 дка, която е унищожена. Беше засята със зеле.
Зеле, което няма как да се възстанови след водата, лежа 48 часа върху него и то направо се стопи.
Производителите помнят и дъждовете през 2006 година, причинили тежки загуби. Въпреки това обаче все още няма
стопанин в Чешенегирово, застраховал продукцията си.
√ Министър Нанков: 17 пътни съоръжения са в лошо състояние, 5 се ремонтират
17 пътни, мостови съоръжения по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ са в лошо състояние, 5 от тях се ремонтират в
момента. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след среща днес в
Министерския съвет с премиера и финансовия министър. Цената за ремонта е над 130 млн. лева.
Два от ремонтиращите се в момента мостове са на автомагистрала „Тракия“, а 3 други виадукти в ремонт са на
автомагистрала „Хемус“.
Николай Нанков - министър на регионалното развитие и благоустройството: Съоръжението на Коренищки дол, това е 37-и
километър, съоръжението на 33-ти, дясната посока от Варна към София преди тунел „Витиня“, съоръжението на Потоп. И
двете мостови съоръжения на АМ „Тракия“, на 20 км., най-високото, и това на 37-и, което беше компроментирано след
преливането на общинския язовир край Ихтиман.
Те ще бъдат готови до 1 ноември, като до края на месеца започват ремонтите на още обекти по "Хемус" и "Тракия".
Николай Нанков - министър на регионалното развитие и благоустройството: На 37 км. плюс 620 м., на 37.680, двете мостови
съоръжения, те са по-малки, на 51 км. на "Хемус" при Разлив. И на 30-ти км. на АМ "Тракия".
Министър Нанков уточни, че все пак не трябва да се чертаят "апокалиптични картини" - съоръженията са поддържани, но
са строени преди 40-45 години и е време да се ремонтират.
Николай Нанков - министър на регионалното развитие и благоустройството: Имахме ангажимент да докладваме на
премиера и заедно с финансовия министър да уточним график във финансово отношение относно ремонта на мостовите
съоръжения.
Миналата година са ремонтирани 7 мостови съоръжения по двете магистрали.
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“Инфосток“
√ Бензинът най-скъп от над три години насам
На 15-ти август се случи нещо незабележимо на пръв поглед – цената на най-масовия бензин А95 се повиши с една стотинка
до 2.27 лева за литър (според данни на fuelo.net). И докато това повишение, не е „болка за умиране“, тя маркира найвисоката цена на горивото от над три години насам.
За последно, бензинът се продаваше по родните бензиностанции при подобна цена – от 2.26 лева за литър, през август на
2015-та година. Трябва да се има предвид обаче, че тогава цената на петрола е била далеч по-ниска – при ниво от 57-60
долара за барел, или с около 20% по-надолу.
Освен това еврото се е търгувало с около пет процента надолу преди три години. И все пак, определено цената на бензина
тогава е била доста висока, съизмерена с днешната цена на петрола и бензина по родните бензиностанции.
Няма как да не отбележим, че ситуацията в момента се влошава от поскъпването на щатския долар и най-вече от
перспективите за евентуално по-нататъшно повишение на зелените пари спрямо еврото и съответно лева.
През последната една седмица петролът отбеляза известни загуби от стойността си. Брентът се търгува при нива от около
71.70 долара за барел, докато щатският суров петрол – при 65.80 долара за барел.
Преди обаче, да видим понижение на горивата по родните бензиностанции, ще трябва да видим трайно поевтиняване на
петрола и задържането му на ниски нива за малко по-продължителен период от време.
Разнопосочни фактори при цената на петрола
Посоката относно цената на петрола не е много ясна. От една страна са опасенията за забавянето на световната икономика
и съответно потреблението на петрол – в резултат от търговската война между САЩ и Китай, както и повишаване на
производството на САЩ, а от друга – санкциите наложени върху Иран и опитите на някои членки на ОПЕК да вдигат цената
на петрола.
Казано по друг начин, налице са напълно противоположни фактори, по отношение на въздействието върху цената на
петрола, като не е ясно кои от тях ще надделеят. Това влияние, се доказва от факта, че цената на петрола се движи в
относително тесен рейндж между 70 и 75 долара за барел през последните месеци.
Как се продава бензина по родните бензиностанции?
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√ Доналд Тръмп обвини ЕС и Китай във валутна манипулация
Американският президент Доналд Тръмп oбвини Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) и Kитaй във вaлyтнa мaнипyлaция, пише "Ройтерс".
"Aз миcля, чe Kитaй мaнипyлиpaт тяxнaтa вaлyтa, aбcoлютнo. Mиcля, чe и eвpoтo e мaнипyлиpaнo", зaяви Tpъмп в интepвю
зa агенция "Ройтерс".
Oбвинeниeтo идвa в мoмeнт, в ĸoйтo aдминиcтpaциятa нa aмepиĸaнcĸия пpeзидeнт ce oпитвa дa пoлyчи oтcтъпĸи в
тъpгoвиятa oт Бpюĸceл и Πeĸин и броени дни пpeди oчaĸвaнaтa oт пaзapитe cpeщa мeждy пoлитици oт CAЩ и Kитaй.
Πpeз aпpил, ĸoгaтo излeзe пocлeдният дoĸлaд нa Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa вaлyтитe, вeдoмcтвoтo нe пocoчи нитo
Kитaй, нитo EC ĸaтo мaнипyлaтop. CAЩ нe e oбвинявaлa в тoвa дpyгa дъpжaвa oт 1994 г. нacaм.
Cлeд пyблиĸyвaнe нa интepвютo дoлapът yвeличи зaгyбaтa cи, a eвpoтo ce изĸaчи дo нaй-виcoĸoтo cи нивo oт ceдмицa нa
ниво от 1,1481 дoлapа. Зeлeнaтa вaлyтa e пoд нaпpeжeниe зapaди информация на "Блумбърг", cпopeд ĸoятo Tpъмп ce e
oплaĸaл oтнocнo пoлитиĸaтa нa пpeдceдaтeля нa Фeдepaлния peзepв Джepoм Πayъл oтнocнo пoвишaвaнeтo нa лиxвитe.
"Имa мaлĸo дoĸaзaтeлcтвa, чe Kитaй ce нaмecвa нa вaлyтния пaзap", ĸaзвa Mapĸ Coyбъл, бивш cлyжитeл нa Mиниcтepcтвoтo
нa финaнcитe нa CAЩ. Фoндoвият пaзap в CAЩ тъpпи cпaдoвe, a юaнът e в гyбeщa cepия oт пoвeчe oт мeceц. Kитaйcĸитe
влacти, пpитecнявaйĸи ce oт иĸoнoмичecĸи cpив, въвeдoxa мepĸи, зa дa пoдĸpeпят pacтeжa.
B интepвютo Доналд Tpъмп зaяви oщe, чe Фeдepaлният peзepв тpябвa дa мy пoмoгнe c тъpгoвcĸия cпop c Kитaй, EC и дpyги
cтpaни, твъpдeйĸи, чe ocтaнaлитe цeнтpaлни бaнĸи пoмaгaт нa дъpжaвитe cи.
√ Кой ще е най-големият губещ от митата на Доналд Тръмп?
Еcĸaлиpaщaтa тъpгoвcĸa вoйнa започнала заради повишените мита от президента Доналд Тръмп ще се отрази понегативно на иĸoнoмиĸaтa нa Cъeдинeнитe aмepиĸaнcĸи щaти, oтĸoлĸoтo нa ocтaнaлaтa чacт oт cвeтa, cмятa глaвният
изпълнитeлeн диpeĸтop нa нaй-гoлямaтa шипинг ĸoмпaния в света А.Р. Моllеr-Маеrѕk А/Ѕ, цитиpaн oт "Блумбърг".
"Ефeĸтитe oт пpoтeĸциoниcтĸaтa вълнa щe зaceгнaт мнoгo пoвeчe CAЩ. Mитaтa мoгaт дa зaбaвят pъcтa нa cвeтoвнaтa
иĸoнoмиĸa c мeждy 0,1 и 0,3 на сто, докатo в CAЩ зaбaвянето мoжe да достигне 3 или 4 на сто. И тoвa cъc cигypнocт нe e
дoбpe!", зaяви Copeн Cĸoy пo вpeмe нa пpeзeнтaция.
Маеrѕk oтгoвapя зa oĸoлo 20% oт тpaнcпopтa нa cтoĸитe, пpeвoзвaни пo мope. Toвa пocтaвя ĸoмпaниятa в yниĸaлнa пoзиция
дa измepвa eфeĸтитe oт митaтa въpxy тъpгoвиятa.
Aдминиcтpaциятa нa Доналд Tpъмп твъpди, чe митaтa щe peшaт пpoблeмa c диcбaлaнcитe в тъpгoвcĸитe oтнoшeния мeждy
CAЩ и Kитaй, ĸaĸтo и чe мepĸитe щe пoдĸpeпят aмepиĸaнcĸaтa индycтpия.
Маеrѕk ce ĸoнцeтpиpa въpxy тъpгoвиятa мeждy Eвpoпa и Aзия и зaceгa индycтpиятa нe e билa диpeĸтнo засегната oт митaтa.
Bcъщнocт, тъpceнeтo ce e пoвишилo c чeтиpи пpoцeнтa пpeз втopoтo тpимeceчиe.
"Тoвa мoжe дa ce пpoмeни, aĸo CAЩ зaпoчнe дa ce цeли в пoтpeбитeлcĸитe cтoĸи. Πъpвoтo нeщo, ĸoeтo aмepиĸaнcĸитe
внocитeли щe нaпpaвят, aĸo митaтa зaceгнaт ĸитaйcĸитe пoтpeбитeлcĸи cтoĸи, e дa зaпoчнaт дa ĸyпyвaт oт Bиeтнaм,
Индoнeзия и дpyги cтpaни oт Aзия. Гoлeмитe aмepиĸaнcĸи пoтpeбитeлcĸи бpaндoвe ĸaтo Nіkе пpoизвeждaт в мнoгo чacти
нa Aзия, нe caмo в eднa cтpaнa", зaяви Cĸoy.
Припомняме, че през минaлия мeceц CAЩ нaлoжи митa въpxy ĸитaйcĸи cтoĸи зa 34 милиapдa долара. Oчaĸвa ce нa 23
aвгycт да влязат и допълнителни oгpaничeния въpxy oщe 16 милиapдa долара.
В. “Дума“
√ Ще има нова информационна система на пристанищата
Нова система за електронен обмен на информация, наречена PCS, ще бъде внедрена скоро в българските пристанища. Тя
ще бъде изградена от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), съобщи неговият генерален
директор Ангел Забуртов, цитиран от в. "Черно море".
Благодарение на електронната платформа участниците в логистичната верига ще получават навременна информация още
преди пристигането на кораба. Ако кораб тръгне от Истанбул към Варна, още при неговото отплаване цялата нужна
информация вече е в българския порт и всички служби, агенции, оператори имат цял ден на разположение да я обработват,
дава пример Забуртов. Така обработването на товара може да започне на минутата при акостирането на терминала.
Според Забуртов ще бъде намалена административната тежест и ще бъде премахнат хартиеният документооборот. Ангел
Забуртов припомня, че това е поредният елемент от системата на общата информационна среда в морската индустрия,
която ДППИ изгражда от години. Тя вече включва системи за планиране на маневрите в пристанищата (MOVER), за
управление на трафика (VTMIS), а също и националния център за електронен документооборот в морския транспорт
(Maritime Single Window).
В. “Монитор“
√ Отвориха 9 оферти за производството на пътни знаци за следващите 5 години
Отворени са постъпилите оферти на кандидатите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и
променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години, съобщиха от АПИ.
Тръжната процедура е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната, а индикативната стойност за всяка е
2,5 млн. лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 15 млн. лв. без ДДС и се финансира от
бюджета на пътната агенция.
За обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен
отворените оферти са на:
•
„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;
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•
ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което участват: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД.
За обособена позиция №2 – Северен централен район, в който са областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и
Силистра отворените оферти са на:
•
ДЗЗД „Пътни Знаци Север“, в което участват: „АД ХОЛД“ ООД и „Зебра“ ООД;
•
„Обединение Жиро“ ДЗЗД, с участници: “СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГС ПЛЮС С.Р.О.“;
•
ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което са: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД;
За обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище отворената
оферта е на „Зебра“ ООД.
За обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол отворените
оферти са на:
•
„Кастело“ ООД;
•
„А.Д. ХОЛД“ ООД;
•
„Микони“ ООД.
За обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и
Хасково отворената оферта е на „Микони“ ООД;
За обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София, отворените
оферти са на:
•
„Зебра“ ООД;
•
„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;
•
„Консорциум Битулайт 2018“ в което са: „БИТУЛАЙТ“ ООД и БЕЛИЧАНСКИ КЪЩИ ЕООД.
√ Всеки трети българин с туристическо пътуване
В Европа пътешестващите са два пъти повече
Всеки трети, или 30% от българите са направили поне по едно туристическо пътуване през годината, сочат данните на
Евростат. Показателите при европейците пък са двойно по-високи – 62% от гражданите в ЕС са пътешествали през същата
година. По-голямата част от пътуванията на нашенци обаче са вътре в страната – 26% от общо 30-те процента.
Средният разход на пътуващ българин с цел туризъм зад граница е бил 156 евро, при 336 евро среден разход за туризъм
за жител на ЕС, отчита още Евростат.
Данните на европейската статистика в общи линии съвпадат и с данните на НСИ за пътуванията на българите през
изминалата 2017 г.
Средният разход на едно лице при пътуване в страната е бил около 200 лева, а зад граница - малко над 500 лева, отчита
НСИ. Относителният дял на самостоятелните пътувания на българите /вътре в страната и без резервация/ е бил 95 на сто,
а зад граница и също без резервация - 63 на сто.
√ Захарта най-евтина в Добрич, кашкавалът - в Бургас
В три града в страната кравето сирене на едро бе под петарка за кило
Захарта най-евтино на едро през миналата седмица можеше да се намери в Добрич, а най-ниската цена на кашкавала
„Витоша” бе регистрирана в Бургас, сочи анализ на пазара на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
(ДКСБТ).
Сладките кристали се продаваха в административния център на Южна Добруджа в тесни граници от 0,88-0,89 лв./кг.
Захарта на едро в още 9 града в страната бе по левче или на по-ниска цена за килограм, а в други 6 и максималната бе до
това ниво. На останалите 10 борси, влезли в статистиката на комисията, най-ниската бе над тази граница. Най-скъпа захар
на едро по 1,50 лв./кг се предлагаше във Варна. В София цените бяха от 1,00 до 1,20 лв./кг.
Кашкавалът „Витоша” за периода бе най-изгоден на борсата в морския областен център, където се предлагаше от 8,20 до
10,05 лв./кг. На още 3 други места - Добрич, Плевен и стара Загора, можеше да се намери на цени под 9 лв. килото. Найвисоката минимална цена на кашкавала от този тип от 12,50 лв.бе регистрирана във Велико Търново.
Максималната от 13 лв./кг бе на борсите в София и Смолян.
В столицата най-ниската цена бе десетарка за кило.
Друг масов млечен продукт - кравето сирене на едро през миналата седмица се продаваше най-евтино в Силистра - за 4,56
лв./кг. В още 2 района можеше да се намери на борсата за под петарка. В Добрич и Хасково то се продаваше по 4,90 лв./кг.
Най-високата цена на едро през миналата седмица на кравето сирене от 8,80 лв./кг бе регистрирана в Плевен.Над 8 лева
бе тя още и във Велико Търново, където достигна 8,12 лв.
Най-евтиното брашно тип „500” през миналата седмица на едро можеше да се купи във Враца, където цените варираха от
0,60 до 0,70 лв./кг. В други 3 града - Стара Загора, Пловдив и Хасково максималната бе само 70 ст. за кило. Най-скъпо - по
1,15 лв./кг брашното се предлагаше в София. В столицата долната граница бе само с 10 ст. по-ниска.
С максимална цена над левче на едро се продаваше основната суровина за хляб и сладкиши и на тържищата в Сливен,
Монтана и Благоевград. В 15 други борси обаче тази цена бе под тази граница, сочи още статистиката на ДКСБТ.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
На живо - подобрява ли се състоянието на бебето на починалата родилка в Сливен? И още - допуснаха ли грешка
лекарите? Дискусия в студиото.
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Ще получат ли парите си ужилените клиенти на фалиралата компания "Олимпик"?
Депутатите се връщат на работа. Защо БСП поиска извънредно заседание на парламента в разгара на лятото? В
студиото - зам.-председателят на левицата Деница Златева.
Как да получаваме по-висока пенсия и къде в Европа са необходими само 5 години стаж?
Орлин Павлов за турнето си "Още малко" и какви изненади ни очакват в продължението на хитовия сериал на bTV
"Скъпи наследници"?
Нова телевизия, „Здравей България"
Аферата „Олимпик" Кой трябва да плати на ужилените от застрахователната компания?
Войната на пътя. Тежки катастрофи в отпускарския сезон - пора, пътища или автомобили са причините?
Тормоз. Ромска сватба държи 3 дни цял град буден. Къде се случва това?
Високи децибели на морския бряг 0 експеримент на Нова от Южното до Северното черноморие. Колко шумни са
заведенията?
√ Предстоящи събития в страната за 21 август
София.
От 13.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание.
От 11.00 часа в пресклуб на БТА Българска асоциация на пострадали при катастрофи организира пресконференция
във връзка с кампания за безопасност на пътя, насочена към младите хора.
От 12.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ръководството на партията ще даде пресконференция.
От 12.30 часа в градинката пред Народния театър ще бъде открита изложба „Златните момичета". На събитието
ще присъства Илиана Раева, президент на БФХГ, националните отбори на България и техните треньори и др.
***
Варна.
От 8.30 часа пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война ще стартира Международeн колопоход
Варна - Сърбия.
***
Плевен.
От 14.00 часа в пресклуба на БТА в Плевен пресконференция ще даде кметът на община Белене Милен Дулев по
повод 54-тата годишнина от обявяването на Белене за град и актуални теми за общината.
***
Пловдив.
От 11.00 часа в хотел „Ландмарк Крийк" в град Пловдив зам.-министър Малина Крумова ще участва в семинар
„Възможности за адресиране на жилищните нужди на уязвими групи чрез Националната жилищна стратегия 20182030".
***
Самоков.
От 19.30 часа на площад „Захарий Зограф" ще бъде отслужен Тържествен водосвет по повод празника на град
Самоков.
***
Смолян.
От 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на
бюджета на Общината за 2017 г.
√ Проф. Гарабед Минасян: 4% ръст на икономиката не ни е достатъчен
В резултатите за българската икономика за второто тримесечие прави впечатление ненормалната ситуация по отношение
на лихвите на кредитиране на бизнеса. Това каза проф. Гарабед Минасян, Икономически институт на БАН в студиото на
телевизия "Блумбърг".
В коментара си върху резултатите на българската икономика за второто тримесечие той се спря на инфлацията, но
определи като по-важното перо това на инвестициите.
"Има прираст на инвестициите, на кредитите, което би трябвало да ни радва. По отношение на лихвите има ненормална
ситуация, коренно различна и противоположна на логичната - ясно изразена тенденция - лихвите по краткосрочните
кредити са много по-високи от тези на дългосрочните кредити. Логиката подсказва, че щом лихвите по дългосрочните
кредити са ниски, значи търсенето е по-ниско, хората не обмислят бизнеса си така, че да има проекция в бъдещето. А
търсенето на краткосрочни кредити означава, че бизнесът живее от днес за утре".
Според него, у нас БНБ не дава информация за характера на кредитите - за обема им, но по отношение на лихвите е логично
търсенето на дългосрочни кредити да превишава това на краткосрочни.
"Това не е хубаво за икономиката, защото тя расте с дългосрочните кредити, коментира още гостът и постави въпрос - защо
бизнесът се въздържа от влагането на дългосрочни инвестиции и продължаването на производството в бъдеще.Това
означава, че оценката на бизнеса за ситуацията в дългосрочен план е неблагоприятна", посочи Минасян..
Никога разчетите за бъдещето не се покриват, но показателите се основават на бизнес нюх към пазара.
Експресните данни, публикувани за българската икономика през второто тримесечие обикновено подлежат на корекции,
каза още гостът.
"Ако се погледне в структурата на БВП, ще открием и хубави неща: инвестициите - растат с 4.4%. В структурата на разходите
на производството до голяма степен тоя прираст се дължи на прираста на потреблението. В бъдеще предвиждам, че
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данните за икономически ръст ще стигнат 4 %, но това е нисък процент за България, предвид на дистанцията, която ни
дели от ЕС".
Инфлацията вече е 3.5% и вероятно ще се задържи така в бъдеще, допълни професорът и поясни, че една от целите на
Европейската централна банка е да поддържа инфлация около 2% в еврозоната, защото се оценява, че такъв процент
инфлация на годишна база действа стимулиращо и на потреблението и на производството. При всички случаи инфлацията
у нас трябва да е над тая в ЕС, 3.5 - 4% е приемлива, по думите на госта. Но има външни фактори, които й действат.
Професорът не споделя преценката за по-ниските цени на някои храни в Германия, в Гърция, той посочи, че положително
ще се намерят стоки, които у нас са с по-високи цени, от тези на съседните страни. Но средното равнище на разходите за
живот в ЕС е 2 пъти по-високо, отколкото у нас, коментира още Минасян. И всичко това го чувстваме, когато в чужбина
опитваме да поддържаме приемлив стандарт на живот, каза гостът.
За "турската история" в настоящата икономическа ситуация, това е друга е една балканска тъжна история, каза професорът.
Нищо чудно след някоя и друга година и друг наш съсед да изпадне в такава ситуация, смята той.
√ Започва мюсюлманският празник Курбан Байрам
Мюсюлманският свят празнува днес Курбан Байрям. Празникът е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 3 дни.
Честванията започват с голяма молитва в джамията.
На този ден се коли животно, а месото се раздава на бедните. По-младите искат прошка, а на децата се раздават бонбони.
На Курбан Байрям семействата се събират в дома на родителите си. На този ден не се отказва помощ и храна на всеки в
нужда.
У нас празникът се чества от близо 700 хиляди българи, самоопределили се като мюсюлмани.
Profit.bg
√ Защо акциите на китайските технологични компании понасят удар?
Инвеститорите започнаха да бягат от големите китайски технологични компании.
Най-големите играчи – Baidu, Alibaba и Tencent, загубиха стотици милиарди долари под формата на пазарна капитализация
през последните няколко месеца.
Докато щатските технологични книжа се намират на възходяща позиция и Dow Jones Internet Composite Index скача с 25%
през тази година, техните китайски конкуренти се движат в обратната посока.
Индексът, който следи водещите технологични китайски компании, отчита спад от 12%, предава CNN.
Някои пазарни експерти твърдят, че инвеститорите сами са си виновни, тъй като не са се вслушвали в предупрежденията,
че плащат много повече, отколкото реално струват дяловете на китайските конгломерати.
Секторът страда от тежки загуби през миналата седмица, след като Tencent, чийто бизнес включва социална мрежа и
онлайн гейминг, изненада инвеститорите с неочаван спад в оперативната печалба. Компанията обвини за проблема
стагнацията около гейминг бизнеса в Китай.
„Когато печалбите вървят надолу вместо нагоре, няма начин да поставиш на тези акции висока оценка”, казва Мохамед
Апабай, ръководител Пазарни стратегии за Азия към Citigroup.
През миналата година пазарната капитализация на Tencent засенчи тази на Facebook, но от този януари цената на
китайската компания намаля с цели 160 млрд. долара.
Акциите на Baidu - най-голямата китайска търсачка в интернет, също пострадаха след неочаквани рокади в мениджмънта
и новината, че Google планира навлизане на китайския пазар.
Китайски спирачки
Китайските технологични акции страдат и от притесненията относно състоянието на китайската икономика, която започна
да показва признаци на забавяне.
Това отключи притеснения относно китайската индустрия, което автоматично се отрази на цената на акциите, търгувани
зад граница.
По думите на Колин Джилис, директор на компанията за проучвания Chatham Road Partners, китайската икономика
демонстрира признаци за проблеми, които веднага се прехвърлят на компании, като Alibaba и Tencent.
Търговската война със САЩ добавя допълнително напрежение. Бързите темпове, с които нараства китайската
технологична индустрия, са в основата на конфликта между Пекин и Вашингтон.
Лош момент за IPO
Китайските компании, които наскоро реализираха IPO, също изпаднаха в трудности.
Производителят на смартфони Xiaomi в даден момент искаше да набере 10 млрд. долара от първично публично
предлагане на акции, което бе едно от най-очакваните през тази година.
Но в крайна сметка компанията набра половината от първоначално посочената сума, като понастоящем акциите на
дружеството се търгуват под цената от IPO-то на борсата в Хонконг.
Изпълнителният директор на компанията обвини търговските конфликти със САЩ за спада в цената на акциите.
Компанията за електронни книги China Literature увеличи цената със 100% след борсовия си дебют през миналата година.
Но книжата поевтиняха двойно след това, като понастоящем са на цена с 10% по-ниска от тази, при която бе реализирано
IPO-то.
Въпреки червената вълна, много анализатори остават уверени в дългосрочната перспектива пред китайските книжа.
Tencent е компания, която премина от гейминга към бизнеса със социални платформи, разплащанията, търговията и
рисковото инвестиране и понастоящем е най-скъпата китайска компания, посочва Рей Уанг, анализатор в Constellation
Research.
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Според него, настоящото поевтиняване представлява възможност за инвеститорите. „Мисля, че е добър момент, тъй като
като цяло фундаментите са в добро състояние”, добавя той.
√ ЕК ще глобява социалните мрежи за терористични послания
Европейската комисия може да наложи глоби на големите интернет компании, като Facebook, Twitter и YouTube, ако не
идентифицират и не премахнат терористичната пропаганда и екстремистките послания от своите платформи, пише
Financial Times.
Според изданието, търпението на Брюксел се изчерпва и ЕС вече няма да разчита на доброволното съдействие от страна
на корпорациите за премахване на постовете и видеоматериалите, призоваващи към насилие.
Изданието цитира еврокомисаря по сигурността Джулиан Кинг, според когото технологичните компании не правят
достатъчно за премахването на терористичното съдържание, поради което се налага Общността да предприеме действия
в защита на своите граждани.
"Не можем да си позволим отпускане или примирение с този мрачен и деструктивен феномен", заявява пред FT Джулиан
Кинг.
Засега няма яснота около подробните детайли на новите регулации, които се подготвят в Брюксел, но според анонимен
източник, близък до законодателното тяло, по всяка вероятност ще бъде наложен максимален срок от един час, в който
интернет платформите ще трябва да изтриват съдържание, маркирано като терористично от службите за сигурност в
дадена държава.
Това би бил и първият случай, в който Европейската комисия директно ще задължи интернет компаниите да премахват
насилнически послания, снимки и клипове.
До този момент ЕС разчиташе на доброволния принцип в диалога с технологичните гиганти, тъй като самите те поддържат
тезата, че не носят отговорност за съдържанието, което се качва в мрежата от техните потребители.
Джулиан Кинг уточнява, че новото законодателство ще влезе в сила, едва след като бъде одобрено от Европейския
парламент и държавите членки на ЕС. Ако поправките бъдат приети, те ще станат задължителни за всички сайтове и
социални мрежи, които оперират в границите на Общността, независимо от техния размер.
"Именно разликата в размера и влиянието на интернет медиите е причинита за това те да имат нереципрочни
възможности за борба с терористичната пропаганда. Политиките им в тази област не винаги са достатъчно прозрачни. Това
води до безнаказано разпространяване на посланията на насилието, които, след като бъдат изтрити от една платформа,
се появяват отново и отново на други места", обяснява Кинг.
Атаката на Брюксел срещу терористичната пропаганда идва на фона на поредицата от екстремистки атаки през последните
две години в държави, като Франция, Англия и Германия.
От своя страна, интернет компаниите не са съгласни с тезата, че липсва прогрес в борбата с разпространението на
тероризма в мрежата. Според Google, над 90% от терористичните видеоматериали в YouTube са били идентифицирани
автоматично, а половината от тях не успяват да достигнат повече от 10 гледания.
От Facebook пък споделят, че само за първите три месеца на тази година от социалната мрежа са премахнати близо два
милиона коментара, свързани с ISIS и Ал Кайда.
Европейската комисия обаче е твърдо решена да засили натиска, особено с оглед на това, че някои от държавите членки
вече започнаха да предприемат едностранни мерки в тази посока.
В Германия, например, бе приет специален закон срещу "езика на омразата", който задължава интернет компаниите,
опериращи в страната, да премахват агресивни коментари, фалшиви новини и расистки послания в рамките на 24 часа.
Санкциите при нарушение могат да достигнат до 50 милиона евро.
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