Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ Отпада защитата от уволняване на хора с увреждания
Причината за предложената промяна е бизнесът
Отпада защитата при уволнение на хора с увреждания. Промяната е записана в новия законопрект, който вече е
публикуван за обществено обсъждане.
По закон хората с трайно намалена работоспособност - 50 и над 50 на сто, са защитени от уволнение. Сега обаче държавата
предлага закрилата да отпадне.
„Работници, които в момента са боледуващи и започват работа, няма да ползват защитата, уредена в Кодекса на труда”,
обясни Любомира Аршинкова от Министерството на труда и социалната политика.
Причината за предложената в законопроекта промяна е бизнесът.
„Има работодатели, за които тази усложнена процедура за освобождаване представлява психологически проблем да
назначават хора с увреждания, те вече няма да имат този проблем. Премахването на тази норма е положително”,
коментира Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
И социалното министерство, и бизнесът уверяват, че ощетени няма да има.
„Самият ТЕЛК не ни позволява да работим. Аз, ако се чувствах 100% неработоспособен, нямаше да уча, нямаше да си
намеря работа и да стигна до тук”, казва Стефан, потърпевш от промяната.
Ако защитата при уволнение отпадне, тя ще важи не само за хората, които тепърва ще започнат работа, но и за тези, които
вече са назначени.
Вижте ВИДЕО с повече информация.

Важни обществено-икономически и политически теми
Банкеръ Daily
√ Външният ни дълг се сви
Брутният външен дълг в края на юни 2018-а е 33 285.1 млн. евро (63% от БВП), което е с 23.7 млн. евро (0.1%) по-малко в
сравнение с края на 2017 г. (33 308.8 млн. евро, 66.1% от БВП). Това стана ясно от данните на Българската народна банка
(БНБ) към края на полугодието. Дългът намалява с 931.3 млн. евро (2.7%) спрямо юни 2017 г. (34 216.4 млн. евро, 67.9% от
БВП).
В края на юни дългосрочните задължения са 25 491.3 млн. евро (76.6% от брутния дълг, 48.3% от БВП), като намаляват с
49.1 млн. евро (0.2%) спрямо края на 2017 г. (25 540.4 млн. евро, 76.7% от дълга, 50.6% от БВП).
Дългосрочният дълг намалява със 790.7 млн. евро (3%) спрямо юни 2017 г. (26 282 млн. евро, 52.1% от БВП). Краткосрочните
задължения възлизат на 7793.8 млн. евро (23.4% от брутния дълг, 14.8% от БВП) и нарастват с 25.5 млн. евро (0.3%) спрямо
края на 2017 г. (7768.4 млн. евро, 23.3% от дълга, 15.4% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява със 140.6 млн. евро
(1.8%) спрямо юни 2017 г. (7934.5 млн. евро, 15.7% от БВП). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края
на юни 2018 г. е 5648.5 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.3% от БВП) той намалява със
70.7 млн. евро (1.2%). Външните задължения на сектора се понижават със 743.6 млн. евро (11.6%) спрямо юни 2017 г.
(6392.1 млн. евро, 12.7% от БВП).
Външните задължения на сектор Банки са 4414.6 млн. евро (8.4% от БВП). Те се повишават със 115.8 млн. евро (2.7%) спрямо
края на 2017 г. (4298.8 млн. евро, 8.5% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява със 193.3 млн. евро (4.2%) спрямо юни
2017 г. (4608 млн. евро, 9.1% от БВП).
Външните задължения на Други сектори са 10 569.4 млн. евро (20% от БВП). Те намаляват с 40.2 млн. евро (0.4%)
спрямо края на 2017 г. (10 609.6 млн. евро, 21% от БВП). Дългът на сектора намалява с 212.9 млн. евро (2%) спрямо юни
2017 г. (10 782.3 млн. евро, 21.4% от БВП).
В края на юни 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 652.5 млн. евро (24% от БВП), което е с 28.6 млн. евро (0.2%)
по-малко в сравнение с края на 2017 г. (12 681.2 млн. евро, 25.1% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране нараства с
218.5 млн. евро (1.8%) спрямо юни 2017 г. (12 434 млн. евро, 24.7% от БВП).
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През януари – юни 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 2614.6 млн. евро (5% от БВП)
при 2562 млн. евро (5.1% от БВП) за януари – юни 2017 г. От тях 194.5 млн. евро (7.4% от общия размер) са за сектор
Държавно управление, 555.8 млн. евро (21.3% от общия размер) за сектор Банки, 979.1 млн. евро (37.4%) за Други сектори,
а 885.2 млн. евро (33.9%) са вътрешнофирмено кредитиране.
През януари – юни 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2730 млн. евро
(5.2% от БВП) при 2611.4 млн. евро (5.2% от БВП) за януари – юни 2017 г.
Нетният външен дълг в края на юни 2018 г. е отрицателен в размер на 1823.7 млн. евро (3.5% от БВП), като
намалява с 668.3 млн. евро (57.8%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1155.3 млн. евро, 2.3% от БВП).
Понижението се дължи както на намаление на брутния външен дълг (с 23.7 млн. евро, 0.1%), така и на повишението на
брутните външни активи (с 644.7 млн. евро, 1.9%). Нетният външен дълг намалява с 1997.2 млн. евро спрямо юни 2017 г.
(положителна стойност от 173.5 млн. евро, 0.3% от БВП).
√ Китайска делегация огледа площадката на АЕЦ "Белене"
Представители на Китайската национална енергийна администрация (NEA) посетиха площадката на АЕЦ "Белене", за да се
запознаят на място с доставеното оборудване за централата, съобщиха от Министерството на енергетиката.
В делегацията, която е на работна визита в България, са представители на Китайската национална ядрена корпорация
(CNNC), Китайската ядрена енергийна корпорация (CGN) и Държавната корпорация за ядрени енергийни технологии
(SNPTC).
Посещението им в България е една от първите инициативи в изпълнение на подписания в рамките на визитата на
председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян у нас в началото на юли тази година между Министерството на
енергетиката и Китайската национална енергийна администрация Меморандум за разбирателство относно мирното
използване на ядрената енергия.
Документът цели укрепване на партньорството чрез насърчаване обмена на информация относно нормативната рамка,
програмите и практиките на страните, лицензионните процедури, участие в съвместни семинари, конференции и работни
групи, обмен на експерти и други, уточниха от енергийното ведомство.
Гостите са били посрещнати от изпълнителния директор на "Национална електрическа компания" ЕАД Петър Илиев, който
ги е запознал на място с реализираните на площадката на АЕЦ "Белене" мерки за съхраняване на доставеното от
"Атомстройекспорт" оборудване.
През юни парламентът даде зелена светлина за "възраждането" на АЕЦ "Белене". Четири от петте парламентарно
представени партии дадоха мандат на енергийния министър Теменужка Петкова да започне преговори с потенциални
инвеститори.
Петкова ще търси начини за реализацията на проекта "на пазарен принцип", което според управляващото мнозинство
означава, "без държавни гаранции за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за
разлика, без корпоративни гаранции и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите на
"Белене" в проектно дружество.
Енергийният министър трябва да представи пред депутатите възможностите за реализацията на проекта до 31 октомври.
Засега се спрягат имената на четирима кандидати, които биха желали да участват като инвеститори - CNNC, "Росатом",
френската "Арева" и дружеството "Фраматом".
Към 30 юни стойността на направените от НЕК разходи за "Белене", включени в салдото на активи в процес на изграждане,
е 2.185 млрд. лева. Свързани с проекта са и имоти, машини и съоръжения с балансова стойност в размер на 78.863 млн.
лева.
√ В ход е проект за интегрирано наблюдение в Черно море
Институциите, ангажирани с морското наблюдение на Черно море имат реална необходимост от развитие на единна среда
за обмен на данни. Това може да бъде постигнато, чрез включването на страната в обща европейска среда за обмен на
информация (Common Information Sharing Environment). Това бе обсъдено по време на среща във Варна за отчитане на
напредъка по проект „Интегрирано българско морско наблюдение (InBulMarS)”.
Срещата е организирана от водещия партньор по проекта Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а участие в нея
взеха още представители на партньорите по проекта ГД „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили,
ДП „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Изпълнителите отчетоха финансовите резултати до момента и представиха дейностите, които предстои да бъдат
извършени до края на отчетния период. Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде изготвено проучване за определяне
на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското
наблюдение.
Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като сумата на безвъзмездната помощ от Европейския фонд за морско дело и
рибарство е 191 056 евро. Продължителността на проекта е две години, като срокът за приключване на изпълнението на
предвидени дейности е 31 декември 2018 г.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Река Дунав е ресурс и потенциал за развитие, а не бариера
Деница Николова, зам. -министър на регионалното развитие, Светът е бизнес, 28.08.2018
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В България приемаме река Дунав като граница и бариера заради историческата фактология. Но Дунав е основно ресурс и
е потенциал за развитие. Това коментира заместник-министър на регионалното развитие Деница Николова в предаването
„Светът е бизнес“ с водещ Николай Кръстев.
Според нея именно затова трябва да се изпълняват проекти, които са свързани с подобряване на плаваемостта на река
Дунав.
„Към настоящия момент изпълняваме такъв проект за 24 млн. евро, финансиран от Европейската комисия. Общо 6
държави участваме в него. А подобряването на плаваемостта е нещо много важно и много критично“.
Тя обясни, че именно подобряването на плаваемостта осигурява и по-голям туристопоток.
„Ако ние осигурим плаваемостта на река Дунав да бъде увеличена във времето като брой дни в годината, ще дадем
възможност България да стане много привлекателна дестинация по отношение на круизния туризъм“.
Николова добави, че това ще даде възможност и да се стимулира малкия и средния бизнес, защото всеки един турист ще
вложи средства на територията на страната, когато дойде да я разгледа.
„Имаме невероятно и огромно културно-историческо наследство, което трябва да показваме и да стане видимо. Ние
можем да станем наистина една много привлекателна туристическа дестинация по отношение на културно-историческия
туризъм. Имаме огромен потенциал, който можем за използваме именно чрез река Дунав. Тя за нас трябва да подсигури
свързаност, а тази свързаност можем да търсим отново чрез подобряване на плаваемостта“.
По думите ѝ друг потенциал е опазване на биоразнообразието.
„Имаме един проект, който се изпълнява като част от целите на Дунавската стратегия, който пък е свързан с изследване на
биомасата за производство на зелена енергия. Това ще допринесе за енергийната сигурност на страната“.
Според Николова фокусът трябва да бъде върху по-стратегически ориентирани проекти за България.
„Разпокъсването в твърде много посоки с твърде малки проекти не води до своя видим ефект. А и не води до комфорта и
увереността, че усилията, които влагаме, включително на политическо и на експертно ниво, дават своя принос“.
Вижте повече във видеото.
√ Броят на електрическите автомобили в Европа достига над 1 млн. през първата половина на 2018 г.
Продажбите на електромобили са се увеличили с 42% в този период
Броят на електрическите автомобили в Европа през първата половина на годината е надминал 1 млн., а до края на 2018 г.
се очаква да достигне 1,35 млн. Това показват изчисленията на шведската изследователска компания EV-Volumes, която
събира данни за електрическите превозни средства.
Продажбите на електрически автомобили (напълно електрически и хибриди) са се увеличили с 42% в този период до 195
хил., като растежът се ускорява през второто тримесечие - ако през първото е бил 40%, през второто се е увеличил с 45%.
Въпреки значителния ръст обаче, електромобилите все още държат едва 2% от пазарния дял в Европа.
Лидер по продажбите на електрически автомобили на Стария континент остава Норвегия.
OFFNews
√ Първите електробуси за столичния транспорт вече са готови
Вече са произведени първите бройки от 20-те електробуса и 82 автобуса на природен газ, които очакваме да пристигнат в
София до края на годината, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова на официалния си профил във фейсбук.
През 2019 г. закупуваме още 60 нови съчленени автобуса на природен газ. Така следващата година ще сме обновили 90%
от автобусите на линия на градския транспорт и средната възраст на автопарка ще е 6-7 години, съобщава още тя.
Фандъкова припомня, че през 2012 г., когато е стартирала програмата за модернизация, средната възраст на автобусите в
градския транспорт е била над 20 г.
Над 1,3 млн. пътници повече е превозил градския електротранспорт през 2018 г. спрямо 2017 г. Последното изследване на
Националния статистически институт отчита увеличение на пътниците на всички видове електротранспорт – трамваи,
тролеи и метро, като ръстът при метрото е 3%. За 5 г. електротранспортът е увеличил с 8,5 млн. пътниците, които са го
използвали за пътуванията си в града, съобщава още кметът на столицата.
√ И втори производител поиска пълна промяна на търга за влакове на БДЖ
И втори производител на влакове е внесъл възражения срещу обществената поръчка на БДЖ за доставка на 42 нови
влака, която е с бюджет от 675 милиона лева. Това заявиха за OFFNews от пресслужбата на националния превозвач.
Както вече съобщихме гигантът Сименс е внесъл 13 страници с възражения по дискриминационни клаузи на обществената
поръчка.
Сега през следващите три дни БДЖ ще трябва да реши дали приема забележките и да преправи изоснови заданието, или
да продължи сегашната процедура, за която е ясно, че ще бъде атакувана в Комисията за защита на конкуренцията. И
твърде вероятно след това ще бъде съборена в съда.
Според информация на OFFNews някои от водещите производители на влакове в света и браншови организации вече
пишат жалбите си срещу обществената поръчка.
Най-голямото безумие, безспорно, е това, че производителят ще поеме поддръжката на закупените влакове само за 15
години, а не за 30 както бе в първоначалния вариант. А за сервиза се плаща извън цената на мотрисите. За първите 15
години, през които новите влакове почти не се развалят, доставчикът ще вземе кеш от 225 милиона лева. За вторите 15
години от експлоатацията, когато новите влаковете ще започнат да окапват като зрели круши и ще се налагат далеч поскъпи ремонти, БДЖ ще трябва да се оправят сами.
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Освен това жп превозвачът поръча влакове, които към ден днешен са напълно морално остарели - със скорост до 160 км/ч.
Наистина сега в България почти няма железен път, на който да вдигнат повече, но не трябва да се забравя, че дори в найоптимистичния вариант, който няма да се случи, новият подвижен състав трябва да дойде през 2024 г. После ще бъдат
ползвани още 30-40 години. Минимум.
Миналата година БДЖ пращат писма до четири производители на влакове за евентуалната цена за доставка на нови
влакове. Получените оферти обаче имат твърде малко общо. Най-ниската е на полската ПЕСА Бидгош, която обещава
доставка по задание срещу 390 милиона лева. Трите други производители обаче дават драстично по-високи цени. Става
дума за далеч по-сериозни производители като Сименс, Щадлер и Шкода. Въпреки това БДЖ решава да обяви търга с
бюджет, който е много далеч от средната цена на четирите оферти и се доближава единствено до предложението на ПЕСА.
Което създава съмнения дали процедурата ще е честна.
Освен това според заданието БДЖ ще ни вози в обикновени мотриси, като тези между Перник и София, от столицата до
Варна - пътуване, което продължава минимум 9 часа. Вагоните ще са безкупейни, местата за големи куфари - почти
никакви. При това мотрисите ще са къси с 230 места и според жп специалисти никога няма да изплатят разходите за
закупуването им.
“Дума“
√ Пуснаха за обсъждане проектозакона за хората с увреждания
Новият подход за подпомагане ще струва на държавата със 133 млн. лв. повече, отколкото е предвидено в бюджета
Проектозаконът за хората с увреждания, подготовката на който предизвика спорове и протести, вече е публикуван за
обществено обсъждане. Голяма част от промените в грижата за хората с увреждания, заложени в проекта, вече бяха
публично оповестени след поетапното им обсъждане в работната група в социалното министерство.
Новият вид финансова подкрепа за хората с увреждания, обвързана вече с линията на бедността, ще влезе в сила от 1
януари догодина. Проектът предвижда индивидуалното подпомагане да стане с обединяване на досегашните плащания
отделно за лекарства, транспорт и други услуги, като за база се приеме линията на бедността - 321 лв. за тази година. Друга
новост е въвеждането на задължение за работодателите да наемат определен процент хора с увреждания и финансови
санкции при неизпълнение. Оценката е, че новият подход ще струва на държавата със 133 млн. лв. повече, отколкото е
предвидено в тазгодишния бюджет.
С проектозакона се предвижда създаването на специализиран орган, който да изготвя индивидуалната оценка на
потребностите на хората с увреждания. Органът ще започне да работи от началото на 2021 г. и ще координира работата на
отделните институции. Ще бъде създаден и Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората. В
него ще влизат по двама представители, посочени от омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, четирима
представители на представителните организации на и за хората с увреждания, и един - определен от Българската академия
на науките.
За да се оценят индивидуално потребностите за независим живот, ще се промени механизмът за предоставяне на вида
подкрепа. Целта е бюджетните средства да се харчат с по-голяма полза за нуждаещите се.
Целевите средства за помощни средства и медицински изделия (слухови апарати, колички, преоборудване на кола и пр.),
които досега се отпускаха от Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2020 г. преминават към Министерството
на здравеопазването, което по-добре може да прецени качествата на предлаганите медицински изделия.
В рамките на законопроекта се въвежда "квота на работната сила", с която се цели да се увеличи заетостта на хората с
увреждания. В проекта са останали оспорените текстове, според които работодател с 26 до 50 работници е длъжен да
наеме един човек с увреждане, този с до 99 работници - двама, а този с над 100 - 2% от списъчния състав. Ако работодател
не е изпълнил квотата си, ще плаща всеки месец на държавата по 30% от минималната работна заплата.
Едновременно с това се предлага да отпадне от Кодекса на труда изискването уволнението на човек с увреждане да се
съгласува предварително с инспекцията по труда. Причината е, че текстът затруднява наемането на такива хора от
работодателите.
Общият брой на лицата с трайни увреждания в страната с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% към юли 2018
г. е 739 000, от които 27 131 деца. Хората с увреждания, които получават различни форми на месечна помощ и подкрепа,
е 497 000 души.
√ Спад на руските и германските туристи
Над 2 млн. чужденци са посетили България през юли като една четвърт от тях са преминали транзитно. Туристите са 1,2
млн. души, а други 760 хил. са дошли с т.нар други цели - на гости, на концерт или спортна проява, на обучение, съобщи
Националният статистически институт.
Броят на туристите, посетили страната, е най-голям за този месец през последните десет години, а увеличението им спрямо
миналата година е с 3,4 на сто. От данните за туристите се вижда, че през тази година спрямо миналата има спад на двата
най-големи пазара за България - Германия и Русия. Германските туристи са с 13% по-малко, а руските - с близо 12%.
Едновременно с това близо двойно - от 61 хил. на 114 хил. нарастват гостите от Румъния. Общо от Европейския съюз през
юли в България са почивали 700 хил. туристи. От европейски страни извън ЕС - 370 хил., като след руснаците най-много са
украинците - 84 хил.
Турция, Гърция и Германия са били най-посещавани от българите през юли. Пътуванията на българи в чужбина през юли
2018 г. са 727,5 хил., или с 9,3% над регистрираните през юли 2017 година. Увеличение в сравнение със същия месец на
предходната година е отчетено към Гърция - с 14,4%, Турция - с 14,2%, Македония - с 8,9%, Австрия - с 8,7%, Сърбия - с 5,9%,
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Румъния - с 4,4%, Италия - с 1,5%. Същевременно намаляват пътуванията на българи към Украйна - с 16%, Португалия - с
5,5%, Германия - с 2,5%, Малта - с 1,8%.
Спрямо юли 2017 г. има ръст при всички видове пътувания: със служебна цел - с 23,9%, почивка и екскурзия - с 6,9%, и с
други цели - с 5,5%. Най-голям дял формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и
спортни мероприятия) – 40,5%, следвани от почивка и екскурзия – 39,9%, и командировките – 19,6%.
През юли 2018 г. най-голям брой пътувания са осъществени към: Турция – 167,3 хил., Гърция – 150,4 хил., Германия – 66,1
хил., Румъния – 62,8 хил., Сърбия – 38,1 хил., Македония – 33,3 хил., Италия – 28,8 хил., Австрия – 22,6 хил., Обединеното
кралство – 19,6 хил., Испания – 18,5 хиляди.
√ Съдят изкупвачи на зърно, крили данъци за над 1 млн. лв.
Трима души отиват на съд заради участие в престъпна схема за укриване на данъци, неправомерно теглене на ДДС и пране
на пари, съобщиха от варненската прокуратура.
Измамниците са успели да укрият данъци в особено големи размери, като за целта са подали неверни декларации в НАП
и са приспаднали ДДС при изкупуване на зърно. Според разследващите единият от тях е укрил данъци в размер на 826
577 лв., вторият - 281 909 лв., а третият, който действал като пълномощник на фирмата на брат си в изкупуването на зърно
- сумата в размер на близо 104 000 лв. И тримата се занимавали с изкупуване на зърно от нерегистрирани по ДДС
земеделски производители.
Фирмата била сред доставчиците на зърно за един от най-големите световни търговци. Малко преди зърновозите да влязат
в пристанището за разтоварване, първоначално издадените товарителници били подменяни. В тях се вписвали различни
пунктове за товарене и различни изпращачи на регистрирани по ДДС търговци с цел теглене на данъка.
Двама от обвинените ще отговарят пред съда и за пране на пари, придобити от престъпна дейност - укриване на данъци и
неправомерно теглен ДДС. Сумите са теглени от две банки чрез подставени лица, а дружествата, чрез които се е изкупувало
зърно в престъпната схема, били регистрирани на наркозависими или психично болни хора, някои от които дори с
наложени ограничителни мерки.
“Капитал“
√ ВАС потвърди решение на КЗК от юли 2013 г. за картел при олиото
Съдът потвърди и наложените санкции от общо над 2 млн. лева на осем фирми – производители и техните
дистрибутори
Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията от юли
2013 г. за непазарни практики при производството и дистрибуцията на олио.
Съдът потвърди и наложените от комисията санкции. Те са за общо над 2 млн. лв. за осем фирми: "Калиакра" АД - 110 700
лв., "Бунге Зрт" - Унгария - 628 944 лв., "Бунге Румъния Срл" - 91 277 лв., "Гама-Ник-Митев-2004" ЕООД - 355 404 лв.,
"Теодоро Бабаров-Клио Комерс" ЕТ - 136 280 лв., "Д и Д Комерс Енд Диливъри" ООД - 358 689 лв., "Лъки 2003" ООД - 181
214 лв. и "Вучко 2 - Братя Вучкови и Сие" СД - 200 681 лв.
Според конкретни клаузи
Производството е образувано след извършен от комисията секторен анализ на конкурентната среда при производство и
търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио на националния пазар. В този анализ антимонополният орган
установява наличие на клаузи в договорите между производителя на рафинирано олио "Калиакра" АД и две компании от
контролиращата я група Bunge и основните им дистрибутори ("Гама - Ник Митев 2004" ЕООД, "Теодоро Бабаров-Клио
Комерс" ЕТ, "Д и Д Комерс Енд Диливъри" ООД, "Лъки 2003" ООД, "Вучко 2 - Вучкови и С-ие" СД), прилагането на които е
"от естество да ограничи конкуренцията на пазара на едро на рафинирано бутилирано олио чрез дистрибутори".
Затова комисията открива производство, изследва поведението на осемте фирми и установява съгласуваност между тях.
Според проучването договорите между компаниите са напълно идентични и съдържат механизъм, който позволява на
доставчиците да определят цените за препродажба. За спазване на зададените цени дистрибуторите получават стимули
под формата на отстъпки, а в случай на неспазване се предвижда прекратяване на договорите и спиране на отстъпките.
Ефектът от това е контрол при ценообразуването по цялата верига - от доставчик до краен клиент, елиминиране на
ценовата конкуренция между дистрибуторите на марката и влияние върху крайната цена за клиента.
Подобно споразумение е антиконкурентно по своята цел и е пряко нарушение на Закона за защита на конкуренцията,
който забранява всякакъв вид споразумения между предприятия, както и съгласувани практики, заключава регулаторът.
Още санкции
През октомври 2013 г. КЗК санкционира с 95 352 лв. общо и производителя на рафинирано олио "Бисер Олива" и основните
му дистрибутори на едро "Велизара 2000" (10 044 лв.), "Фамилекс" (10 681 лв.), "М. М. Малешков" (14 730 лв.), "Загора
2000" (8465 лв.). Производството беше образувано отново по повод секторния анализ на конкурентната среда при
производството и търговията с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио.
Във фокуса на антимонополния орган пак бяха клаузи от дистрибуторските договори, които, оказва се, определят
механизъм за поддържане на препродажни цени на бутилирано слънчогледово олио. Върху тези препродажни цени
доставчикът прилагал конкретни търговски отстъпки за поддистрибуторите на дребно. Фирмата "Бисер Олива"
контролирала и спазването на този механизъм.
Секторен анализ на пазара на олио и маслопродукти беше направен от антимонополното ведомство и през 2008 г. Тогава
беше установено, че 13 фирми от сектора и браншовото им сдружение са направили картел. От КЗК съобщиха, че фирмите
са се договаряли помежду си за изкупните цени на слънчогледа, както и за координирано повишение на цените на олиото.
След като решението беше обжалвано в съда, глобата на компаниите беше намалена от общо 1.9 млн. лв. на 893 хил. лв.
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√ Ползите за капиталовия пазар от новия Регламент за проспекта
Европейската регулация ще улесни малките и средните предприятия, търсещи финансиране през борсата
В последните години приложимото законодателство и пазарната инфраструктура в Европейския съюз (ЕС) бяха подложени
на мащабни изменения с цел да бъде постигната възможно най-широка хармонизация на правната рамка в сферата на
капиталовите пазари, а по този начин и заветната цел пред настоящия състав на Европейската комисия– изграждането на
съюз на капиталовите пазари.
След хармонизирането на европейското законодателство в сферата на търговията на финансови инструменти с наскоро
започналото да се прилага MiFID II законодателство дойде ред на хармонизиране на правилата за достъп на малки, средни
и големи емитенти до финансиране на европейските капиталови пазари чрез Регламент (ЕС) 2017/1129 (Регламент относно
проспекта), част от който вече се прилага в ЕС, но основната част от който предстои да стане директно приложима в
България и останалите страни членки на 21 юли 2019 г.
Въпреки че Регламентът относно проспекта не води до революционна промяна в настоящия режим, установен с Директива
2003/71/ЕС, транспонирана в глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актове по прилагането му,
нововъведенията, които той съдържа, целят да оптимизират процесите на публично предлагане и допускане до търговия
на регулиран пазар, като намалят законодателната тежест върху достъпа до финансиране чрез капиталовия пазар и
хармонизират надзорната практика при одобряването на проспекти. Основните промени, които ще бъдат въведени с
Регламента относно проспекта, се изразяват в следното:
Универсален регистрационен документ
Регламентът относно проспекта за първи път въвежда възможността за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до
търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия (МСТ), да изготвят и публикуват т.нар. универсален
регистрационен документ, или УРД. УРД представлява предварително съставена версия на регистрационен документ,
която се актуализира от емитента всяка финансова година и при необходимост се изменя или допълва текущо. Той
позволява на особено активни емитенти на капиталовия пазар да реагират в кратък срок на благоприятни пазарни условия
и само чрез допълнителното изготвяне на документ за ценните книжа и резюме да съставят проспект за извършването на
публично предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар на емисия ценни книжа. Основните характеристики
на УРД ще бъдат:
- Изискване за одобрение на УРД от Комисията за финансов надзор (КФН) за емитенти, за които България е страна членка
по произход съгласно правилата за одобрение на проспекти;
- Възможност за представяне пред КФН на УРД без предварително одобрение, когато емитентът е получил одобрение за
свои УРД за две последователни финансови години;
- Възможност за възползване от съкратен срок от пет работни дни за одобряване на проспект, изготвен въз основа на УРД;
- Възможност за изпълняване на задълженията за оповестяване на годишния, съответно на шестмесечния финансов отчет
от емитента в зависимост от момента на публикуване на УРД.
Към настоящия момент остава трудно да се прогнозира доколко тази възможност ще намали административната тежест и
ще улесни достъпа на емитенти до капитал на местния пазар. Предвид липсата на редовни емитенти, за които разходът,
свързан с годишното изготвяне на УРД, би бил оправдан, може да се очаква ефектът от въвеждането му да бъде
сравнително ограничен на и без това слабо активния български пазар. Скептично би могло да се погледне и на ползата от
най-голямото предимство на УРД – значително съкратеният срок на процедурата за одобрение на проспект. Предвид
изискването за уведомяване на компетентния орган най-малко пет работни дни преди подаване на заявление за
одобрение на проспекта общата продължителност на този процес до голяма степен ще се доближава до стандартния срок
от десет работни дни.
Опростен режим на вторични емисии
Едно от позитивните нововъведения в Регламента относно проспекта е облекчаването на режима на т.нар. вторични
емисии. От този режим ще могат да се възползват:
- емитенти, чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на регулиран пазар, съответно на пазар за растеж на МСП
(1) през най-малко последните 18 месеца, при условие че новоемитираните ценни книжа са взаимозаменяеми с вече
допуснатите до търговия на съответното място на търговия; или
- от емитенти, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до търговия на някое от посочените места на
търговия през най-малко последните 18 месеца, и които емитират недялови ценни книжа; или
- от предложители на ценни книжа, постоянно допускани до търговия на някое от посочените места на търговия през наймалко последните 18 месеца.Съгласно новите правила на Регламента относно проспекта при вторични емисии ще бъде
намален обемът на информацията, която ще се съдържа в проспекта за съответната емисия, като ще бъде възможно да се
изготвя опростен вариант на регистрационния документ, а в случаите на нова емисия от вече търгувани ценни книжа ще
може да бъде изготвян и опростен вариант на документа за ценните книжа, част от проспекта за емисията.
Облекчаването на режима на вторичните емисии е логична стъпка в посока на намаляване на излишната административна
тежест при търсенето на финансиране чрез капиталовия пазар, която се очакваше с нетърпение от пазарните участници,
доколкото за емитентите, чиито книжа вече се търгуват на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП, вече е налице
голям обем от публично разкрита информация за тяхното финансово състояние и търговска дейност, която дава
възможност на потенциалните инвеститори да анализират и оценят текущо дали да направят инвестиция в предлаганите
ценни книжа, без да е налице необходимост от прекалено детайлен обзор на търговската дейност на емитента в проспекта
за вторичната емисия ценни книжа.
Въпреки това би следвало да се отчете като известна слабост ограничаването на възможностите за използването на новия
режим на вторичните емисии единствено до емитенти, чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на регулиран
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пазар или на пазар за растеж на МСП, но не и за емитенти, чиито книжа се търгуват на други места на търговия като
например на МСТ, които на практика изискват периодичното разкриване на сходен обем информация за финансовото
състояние и търговската дейност на емитентите, участващи в тях.
Друга слабост на режима на вторични емисии е изключването от обхвата му на допускането до търговия на по-престижния
регулиран пазар на емисии, търгувани на пазар за растеж на МСП.
В тази връзка може да се спомене широко подкрепена законодателна инициатива на Европейската комисия от началото
на това лято, която предвижда промяна в Регламента относно проспекта с цел допълнително улесняване на достъпа на
МСП до финансиране на капиталовия пазар. Още преди да започне да се прилага в целостта си, регламентът вероятно ще
бъде изменен така, че да позволи на емитенти, чиито инструменти се били допуснати до търговия на пазар за растеж на
МСП в период от поне три години, да търсят допускане до търговия на регулиран пазар на вече съществуващи или на нови
ценни книжа, емитирани от тях, чрез публикуване на опростен проспект за вторични емисии.
Проспект на ЕС за растеж
Нови възможности за достъп до финансиране чрез капиталовия пазар отваря и предвиденият в Регламента относно
проспекта нов вид проспект – проспекта на ЕС за растеж. Неговата цел е да облекчи извършването на публични
предлагания от малки и средни предприятия (МСП) и други сходни на тях емитенти чрез съкращаване на разкривания
обем информация в сравнение със стандартния проспект за публично предлагане, като по този начин се намалят и
разходите по изготвянето му. Предвижданите промени засягат преди всичко обема информация, който ще съдържат
резюмето и регистрационния документ, докато параметрите на документа за ценните книжа ще останат до голяма степен
непроменени.
Проспектът на ЕС за растеж обещава да бъде особено привлекателен за по-малките пазари в ЕС и повече от удачен избор
за български емитенти. Това е свързано с факта, че Регламентът относно проспекта използва обичайната за европейското
законодателство дефиниция за МСП, съгласно която МСП – измежду други – са дружества, чиято обща стойност на
балансовия актив не надвишава 43 млн. евро и чиито нетен годишен оборот не надвишава 50 млн. евро, или иначе казано
– голямото мнозинство от родните компании.
Както повечето нововъведения в регламента обаче, и успехът на проспекта на ЕС за растеж е изправен пред
предизвикателства, свързани не толкова с правни пречки, колкото с реалните условия на българския капиталов пазар. Те
произтичат от това, че облекчените условия за достъп до капиталовия пазар чрез проспект на ЕС за растеж ще могат да
бъдат използвани само от емитенти, които нямат ценни книжа допуснати до търговия на регулиран пазар и които не целят
такова допускане чрез подготвяната емисия. Изключвайки по този начин регулираният пазар, организиран от "Българска
фондова борса" АД, това изискване оставя единствено все още развиващият се МСТ сектор като потенциално място за
търговия, на което инвеститорите ще могат да търсят ликвидност за записаните от тях ценни книжа.
В крайна сметка този привиден недостатък може да се окаже и необходимата глътка свеж въздух за българския капиталов
пазар. Отварянето на нова пазарна ниша за организаторите на МСТ, включително на пазари за растеж на МСП, би могло
да даде импулс за ускоряване на развитието на този сектор, а по този начин и да се създаде нужната пазарна
инфраструктура и конкурентна среда, която да мотивира повече дружества да се престрашат и да направят крачка към
финансиране чрез капиталовия пазар.
Процедура по одобрение на проспекта
Друг основен аспект на новия Регламент относно проспекта, който може да се очаква да окаже значително положително
влияние, включително върху българския капиталов пазар, е ясно дефинирания ангажимент за хармонизиране на
регулаторните практики в рамките на ЕС относно процедурите за потвърждаване на проспектите пред различните
национални надзорни органи. В тази връзка в рамките на пакета от законодателни мерки, съпътстващи новия Регламент
относно проспекта, ЕОЦКП вече е изготвил технически съвети към Европейската комисия и проект на насоки до
националните надзорни органи, които следва да осигурят единни критерии, които да бъдат прилагани от тях при
разглеждането и потвърждаването на проспект относно емисия ценни книжа.
Хармонизацията на надзорните практики ще засяга:
- Критериите за преценка дали проспектът спазва нормативните изисквания за минимално съдържание, както и дали е
разбираем и последователен;
- Преценката дали описанието на рисковите фактори отговаря на новите и по-прецизни изисквания на Регламента относно
проспекта към тяхното представяне, включително дали посочените рискови фактори реално отговарят на дейността на
емитента, дали не са прекалено общи или излишно подробни, дали посочените рискове наистина са съществени за
неговата дейност, а ако са такива – дали е налице подходящо изявление за вероятния негативен ефект от тяхното
възникване, както и дали рисковите фактори са подредени в подходящо избрани категории.
Независимо от това не може да не бъде отчетен фактът, че техническите съвети на ЕОЦКП относно хармонизирането на
критериите за преглед на проспекти от страна на местните регулатори са в голяма степен твърде общи и оставят поле за
продължаване на собствена местна регулаторна практика във всяка страна - членка на ЕС, и по този начин, доколкото е
възможно, за регулаторен арбитраж. Поради това надеждите на пазарните участници за унифициране на регулаторните
практики при потвърждаване на проспекти са свързани главно с предвидените в регламента партньорски оценки, които
ЕОЦКП следва да извърши по отношение на процедурите за проверка и одобрение на проспекти на всички компетентни
органи в рамките на ЕС. За съжаление нормативният срок за публикуване на резултатите от партньорските оценки е чак
през юли 2022 г.
В контекста на българския капиталов пазар също е важен въпросът дали хармонизирането на регулаторните практики
относно преглед и потвърждаване на проспекти ще доведе до отпадане – или конкретизиране – на правомощието на КФН
съгласно чл. 92, ал.1, т.3 от ЗППЦК да отказва потвърждаване на проспекти в случаите, в които по нейна преценка във
връзка с конкретната емисия ценни книжа не са осигурени интересите на инвеститорите. Неслучайно в практиката е
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възприемано, че това правомощие на КФН би било твърде широко, ако не са налице обективни и общоизвестни критерии
за извършване на преценката от страна на КФН, така че потенциалните емитенти на ценни книжа да могат предварително
да съобразят своето поведение с тях.
Цялостното отпадане на това правомощие на КФН е малко вероятно, доколкото дори и съгласно техническите съвети на
ЕОЦКП местните компетентни органи ще продължат да имат право да прилагат допълнителни критерии извън изрично
посочените в техническите съвети в процедурата по потвърждаване на проспекти, ако прилагането на такива критерии се
налага с оглед на защита на интересите на инвеститорите. Това, което обаче е разумно да се очаква, за да бъде спазен
духът на Регламента относно проспекта, е изготвянето на набор от обективни (в максималната възможна степен) и
общоизвестни критерии, които ще бъдат спазвани от българския регулатор при изпълнение на неговите регулаторни
правомощия във връзка с потвърждаване на проспекти и които съответно ще бъдат ясен ориентир за емитентите и за
работещите за тях инвестиционни посредници, банки и консултанти при изготвянето на проспектите.
Друго важно нововъведение на Регламента относно проспекта, което ще доведе до съкращаване на сроковете за
разглеждане на проспектите от компетентните регулатори, е посоченото разяснение към тях, че разширеният срок за
разглеждане на проспекти на дебютиращи емитенти от 20 работни дни (стандартният срок е 10 работни дни) се прилага
само относно първоначалното внасяне на проспекта за одобрение. В случай обаче, че потвърждаващият орган поиска
корекции в проекта на проспект, то коригираната версия следва да бъде разгледана в рамките на стандартния срок от 10
работни дни. По този начин ще бъде преустановена неточната практика на редица компетентни регулатори, които – както
е посочено и в рециталите към регламента – спазват различни регулаторни практики, в рамките на които в момента
прилагат разширения срок от 20 работни дни и при преглед на последващи коригирани версии на проспекти.
----(1) Пазарът за растеж на МСП представлява МСТ, която отговаря на допълнителни изисквания съгласно чл.33 от Директива
2014/65/ЕС (MiFID II).
Агенция „Монитор“
√ Половината от лицензираните автобуси са без колани на седалките
АПИ ще съди фирмата ремонтирала пътя убиец край Своге
Половината от лицензираните автобуси за междуградски превози са без колани на седалките, съобщи новият директор на
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Бойко Рановски. Според него общият брой на лицензираните
автобуси е около 13 хил., като половината от тях ще трябва да монтират нови седалки, на които ще могат да се поставят
колани.
Общият брой на автобусите са 23 хил., 15 хил. са без колани, но не всички от тях са лицензирани за междуградски превози,
поясни шефът на ИААА.
Той добави, че през септември ще се гледа законова поправка, която да задължи превозвачите, притежаващи стари
автобуси да монтират колани, а също така и видеорегистратори в салоните на превозните средства.
Автобусът с който стана трагедията край Своге е трябвало да мине преглед до 5 август. На въпрос какво трябва да се
направи за ниското сцепление на асфалта в участъка от пътя Бойко Рановски отговори, че не иска да изземва правомощията
на колегите си от МРРБ и АПИ. Още от миналата година е имало сигнали за състоянието на шосето, добави той.
По автогарите в страната се правят проверки за наличието на колани на автобусите.
АПИ ще иска по съдебен ред фирмата ремонитарала пътя убиец към Своге да изпълни гаранцията. Това съобщи
председателят на УС на пътната агенция инж. Светослав Глосов. „Не можем да прескочим процедурите“, добави той.
„Банковата гаранция е освободена още преди година, защото договорът е по стандартите на ФИДИК. Гаранционният срок
продължава съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ)”, обясни още Глосов. По думите му, ако АПИ предприеме
действия за отстраняване на дефектите на опасния участък, средствата ще трябва да се изискват след това по съдебен ред
от фирмата изпълнител на проекта за ремонта на пътя.
√ Родна фирма изобрети мощен слънчев колектор за топла вода
Българска компания изобрети мощен слънчев колектор, който е новост в световен мащаб и ще бъде показан на
Международния технически панаир в Пловдив. Това е една от сензациите на деловия форум за инвестиционни стоки и
технологии, който ще се проведе от 24 до 29 септември.
Съоръжението произвежда топла вода, като абсорбира до 30% повече енергия от слънцето в сравнение със
съществуващите от подобен вид. Продуктът няма аналог сред тях и е изключително иновативен, твърдят експерти на
фирмата изложител от Силистра.
Българското изобретение ще се конкурира с продукти и услуги на компании от близо 40 държави. Участниците ще
демонстрират актуалните тенденции в машиностроенето, електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията,
водния сектор, информационните технологии, роботиката и автоматизацията, строителството, химическата и минната
промишленост, автомобилната индустрия и автосервизното оборудване.
В Конкурса за иновации, който ще излъчи златните медалисти на 74-ия Международен технически панаир, се състезава и
интегрираната бизнес система Prim, разработена от българска софтуерна фирма. Това е облачна услуга, която обединява
корпоративните данни за клиенти, продажби, покупки, наличности, финанси и оптимизира процесите. Prim може да се
види на живо в изложбата „Инфотех“, наред с други смарт изделия.
Модерни решения за обработка на вода в индустрията и бита ще демонстрира изложбата „Акватех“. Там ще бъдат
представени системи за дезинфекция, филтриране и омекотяване на води, предотвратяване на натрупването на варовик,
както и домашни уреди, които премахват от питейната вода йони, тежки метали, вируси и бактерии без химикали.
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Авангардна техника ще присъства и в изложбата „Машиностроене“. Сред експонатите са лазерни уреди за различни
металообработващи операции на известна немска компания. Нейният нов хит е базиран на 3D технология и представлява
високоскоростна лазерна машина за двуизмерно и триизмерно заваряване и рязане. За един от посетителите на
изложението е осигурена награда – лек автомобил по избор от 7 марки в новото изложение „Ауто сити Пловдив”, в което
се включват около 20 дилъри на автомобили и автобуси.
√ Меркел поздрави ректора на Русенския университет за юбилея му
Канцлерът на Германия Ангела Меркел поздрави ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев по повод
неговата 60-годишнина. Това съобщиха от висшето училище.
В поздравителния адрес на Меркел, която е Доктор хонорис кауза на университета, се казва: „Най-сърдечно Ви
поздравявам по повод навършването на Вашата 60-та годишнина! Обичайно е, към хубавите пожелания, отправяни към
юбиляра, да му се пожелава и щастие. Щастието не може да се представи като една излята в матрица форма, то се състои
от множество „камъчета“, представящи щастливи моменти, които всеки човек съхранява в своите спомени от жизнения си
път. Този, който влага истинско изкуство в направляването на живота си, съумява да събере тези мозаечни камъчета в една
картина, предизвикваща радост и възхита. Бъдете Вие един майстор в това изкуство. Аз с удоволствие използвам случая
да Ви изкажа своето признание за постигнатото от Вас и да Ви пожелая за в бъдеще всичко хубаво и най-вече щастие,
здраве и успехи!“
Това е поредно писмо в кореспонденцията, започнала през 2008 г., между канцлера Меркел и проф. Белоев, допълват от
висшето училище.
Факти.бг
√ Кънчо Стойчев: Държавността е потъпкана
Държавността е потъпкана, доверието на гражданите във властта е убито, каза пред радио „Фокус“ социологът Кънчо
Стойчев.
По думите му казусите с чумата по дребните преживни животни, Търговския регистър и фалиралата компания „Олимпик“
погубиха вярата на обществото. Много често властта попада в ръцете на хора, които имат ентусиазъм, но нямат
способности и обикновено проблемът не бива решен, а само се задълбочава, каза още социологът.
„Идеята, че сега изведнъж отнякъде ще дойде напълно подготвен човек или група хора, които ще са в състояние да
възстановят държавността и доверието, ми се вижда глупава. По-скоро бих заложил на мъчителен, по-дълъг процес,
процес на възникване и зараждане, процес на проби и грешки, процес на сътресения. Но нас това не бива да ни плаши.
Няма да се оправи България без сътресения. Битката за нашата държавност, достойнство и доверие във властта трябва да
започне час по-скоро. Тя трябва да започне във всеки един от нас – тези, които сме решили да останем в нашата страна“,
коментира Кънчо Стойчев.
Той каза още, че обществото е докарано до ситуация, в която всяко съобщение от страна на властта, не се приема като
истинско. Той обясни, че заразата с чума по дребните преживни животни не трябва да се омаловажава, но страната ни е
изправена пред много по-сериозни проблеми – заразата на обществото и недоверието.
Cross.bg
√ Борисов за катастрофата край Своге: Към никого няма да има закрила и пощада
В началото на заседанието на кабинета днес премиерът Бойко Борисов изказа съболезнования към близките и роднините
на загиналите в катастрофата край Своге в събота и благодарност към министрите и всички останали за добре свършената
работа там.
„Уверявам ви, че към никого няма да има закрила и пощада. Много ясно са отрегулирани всички процеси в държавата има конкурси, строителен надзор и приемателни комисии, където всеки се подписва и носи отговорност. Всяко
длъжностно лице, което не си е свършило работата ще бъде подведено и под съдебна отговорност и ще му бъде поискана
и политическа отговорност", каза Борисов.
„Въпрос на дни е да завършат всички експертизи и призовавам и опозицията да изчака няколко дни, докато НСлС и
прокуратурата завършат проверките. Мога да ги уверя, че както винаги, никога и никого не сме пожалили. Дотам, докъдето
е вината, дотам ще се носи и отговорността", каза още премиерът.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
- Защо се случи трагедията край Своге? Спор в студиото между ГЕРБ и БСП;
- Хора се събират на протест, в подкрепа на шофьора на злополучния автобус.
- За превишената скорост. Разговор с проф. Михаил Константинов.
- Ще бъде ли осъдена държавата в Страсбург-, заради двореца „Врана". Разговор със Стефан Софиянски.
Нова телевизия, „Здравей, България"
- Миролюба Бенатова представя: За катастрофата от първо лице - разказват очевидци и потърпевши.
- Политически обвинения след трагедията. Кой е виновен за некачествения асфалт и допуснатите нарушения? В
спор влизат ГЕРБ и БСП.
- Как държавата ще помогне на семействата на жертвите? И още: задават ли се лесни уволнения на хора с
увреждания? Гост: социалният министър Бисер Петков.
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Ремонт на пътя, но без маркировка. Още по-опасна ли е отсечката на смъртта Русе-Бяла?
Без виновни за Аспарухово. След съдебното решение - как потърпевшите ще търсят справедливост?
Граждански арест на пиян шофьор. Как хора от Ловешко село го хванаха и предадоха на полицията?
Дете пострада на катерушка в София две години след подаден сигнал към общината. Има ли опасни детски
площадки?
Родено в линейката. Медици от спешна помощ дадоха живот на бебе на път към болницата;
Отново протест. Синоптици срещу БАН - докъде ще стигне недоволството?
Футболен мач с кауза. Защо на терена излизат актьори срещу отбора на "Берое"?

√ Предстоящи събития в страната на 29 август
София.
- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовно правителствено заседание.
- От 7.30 часа пред централния вход на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов" ще бъде даден брифинг с актуална информация
за състоянието на настанените в болничното заведение пострадали от катастрофата край Своге.
- От 9.00 часа пред сградата на БАН (бул. „Цар Освободител") работещите в Националния институт по метеорология
и хидрология (НИМХ) ще излязат на протест. В 9.30 часа пред сградата на Министерския съвет протестиращите ще
поставят отново исканията си за извеждане на НИМХ от БАН.
- От 10.30 часа в Специализирания наказателен съд ще се проведе заседание за разглеждане на молба за
изменение на мярка за неотклонение от „Задържане под стража" в по-лека по отношение на подсъдимата
Десислава Иванчева.
- В 7.10 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитният вариант за втория
държавен зрелостен изпит по предмет по избор. Вариантът ще важи за всички предмети. Изпитът ще започне в
8.00 часа. След 16.30 часа на сайта на Министерството ще бъдат публикувани тестовете по различните предмети с
ключ с верните отговори.
- От 10.30 часа в залата на бул. „Витоша" 18 (централата на ДСБ), експерти от екипа на Управленска алтернатива на
Демократична България ще дадат пресконференция, на която ще представят екшън план за устойчиво управление
на информационните ресурси в държавната администрация.
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружение „Граждани за
устойчиво развитие" за спиране на търга за ЛОТ 3.2 от автомагистрала „Струма" в Кресненското дефиле.
- От 12.00 часа в зала 1 на Столична община пресконференция ще дадат кметът на София Йорданка Фандъкова и
председателят на Столичния общински съвет и председател на Фондация „София - Европейска столица на спорта"
Елен Герджиков. По време на събитието ще бъде обявено запазването на титлата „Европейска столица на спорта"
и Програмата от спортни прояви на Фондацията за 2019 г.
- От 12.00 часа в Заседателна зала на БТА ще се проведе пресконференция по повод организирането на XIV Световна
среща на българските медии.
- От 12.00 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите ще се проведе основната демонстрация от
изданието на Фермерския фестивал. Пъдпъдъчите яйца са темата на изданието.
- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ (ул. „Врабча" 23) ръководството на партията ще даде пресконференция. В
нея ще участват основателят на АБВ и президент на България (2002-2012) Георги Първанов, председателят на АБВмладежи за София Пламена Заячка и председателят на политическата сила Румен Петков. На събитието ще бъде
изразена позиция по взаимоотношенията между България и Македония.
***
Благоевград.
- От 18.00 часа в градската художествена галерия ще бъде представена изложбата „Идентичност между символика
и цветове".
***
Варна.
- От 9.00 часа на плаж „Камчия" пред клуб-ресторант „Кристал" ще бъде открити VII-те Летни университетски
спортни игри.
- От 11.00 часа на бул. „В. Левски", в южното платно на бул. „В. Левски" срещу ул. „Дубровник", ще се състои
официална церемония „Първа копка" за успешен старт на строително-монтажните работи на обект
"Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Подвис" до бул. "8-ми
Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на
автомобилни и пешеходни подлези" по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза".
***
Велико Търново.
- От 09.00 часа в Спортен център „Хемус" започва Държавно първенство по тенис за мъже н жени - официално
откриване.
- От 10.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" ще се проведе Творческо ателие „Красотата на фолклора" с Райчо
Димитров.
- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференцията на Бюрото по труда.
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на фотографа Найден Найденов във връзка с
предстоящата изложба "Хората на Европа". Найден Найденов е дългогодишен фотограф на БТА, в. Борба, в. Янтра
Днес и други медии. Живее в България и във Франция.
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От 13.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" започва инициативата „В помощ на библиотекаря" - кампания за
ученици от 5 до 8 клас.
От 20.00 часа на Сцена „Арт лято" до ХГ „Борис Денев" започва „Моята вдъхновяваща история - Vol. 2".

√ Макрон поканил Путин във Франция
Руският държавен глава Владимир Путин е поканен във Франция по случай тържествата за 100-годишнината от края на
Първата световна война. Това съобщи Елисейският дворец, пише "Взгляд".
Годишнината от приключването на "Великата война" се отбелязва на 11 ноември, уточни администрацията на френския
президент, цитирана от ТАСС. На 10 август лидерите на Русия и на Франция разговаряха по телефона. През юли френският
президент Еманюел Макрон посети финалния мач от световното по футбол в Русия, напомня електронният вестник.
Кремъл още не е потвърдил участието на Путин в парижката проява, но заяви, че президентът на Русия разглежда
възможността да посети Франция на 11 ноември, посочва "Комсомолская правда".Макрон изпрати покани за церемонията
до лидерите на над 80 страни. "Отслабването на управлението и демокрацията стана причина мирът, постигнат с толкова
труд през 1918 г., да бъде разрушен през 30-те. Затова поех инициативата да поканя в Париж за церемонията на 11 ноември
мнозина държавни и правителствени глави, които ще открият първия Парижки форум на мира", заяви френският
президент, цитиран в "Комсомолская правда".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп впрочем вече заяви, че се кани да посети Париж за юбилейните чествания, припомня
"Росийская газета".
По-рано този месец говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин не смята да участва в сесията на 73-ото Общо
събрание на ООН, която започва в Ню Йорк на 18 септември, припомня "Известия".
"Президентът на Франция се обявява за тясно сътрудничество с Русия, а Владимир Путин търси предлог, за да му гостува",
обяснява руският политолог Иван Преображенски в статия за агенция Росбалт.
√ Moody’s предупреждава за нова финансова криза в САЩ
Дълговете на нефинансовите компании в САЩ могат да станат причина за следващата финансова криза, предупреждава
Moody's Analytics в обзор, публикуван на 23 август. Главният икономист на Moody's Analytics Марк Занди обръща внимание
на плашещата прилика между ипотечните кредити (subprime), които предизвикаха финансовата криза в САЩ през 20072008 година и последвалия глобален икономически спад, и сегашния пазар на рискови заеми (leveraged loans) и т.нар.
"облигации боклук" (junk bonds).
С Leveraged loans се обозначават заеми, които се дават на и без това задлъжнели нефинансови компании. По правило тези
кредити се предоставят при плаващи лихви, обвързани с Libor, което означава, че лихвите растат с ръста на икономиката.
Компаниите използват парите за финансиране на сливания и поглъщания, изплащане на дивиденти, купуване на собствени
акции и рефинансиране на стари задължения.
Това е най-сериозната заплаха за сегашния делови цикъл, коментира Занди.
По данни на Moody's рисковите заеми са достигнали 1,4 трилиона долара, а заедно с „боклучените" корпоративни
облигации сумата достига 2,7 трилиона.
Според Занди това е близо до нивата на ипотечните кредити от 2008 година, които са достигнали близо 3 трилиона долара
и са довели да кризата.
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