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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Инфлация: Общият индекс на цените на производител расте с 4.7% 
Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. намалява с 0.8 на сто спрямо предходния месец, съобщава 
Националният статистически институт. 
По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост – с 8.4 на сто, в преработващата промишленост – с 1.0 на сто, 
а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст с 1.1 на сто.  
По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – със 
7.6 на сто, и при производството на мебели – с 0.4 на сто, а ръст е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 
1.4 на сто. 
Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. нараства на годишна база с 4.7 на сто. Увеличение на цените 
е регистрирано в преработващата промишленост – с 5.2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ – с 3.7 на сто, и в добивната промишленост – с 3.1 на сто. 
В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали – с 
5.7 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 5.6 на сто, и обработката на кожи и 
производството на изделия от обработени кожи без косъм – с 5.3 на сто. 
Намаление на цените е регистрирано при производството, некласифицирано другаде – с 1.7 на сто, както и при 
производството на тютюневи изделия – с 0.6 на сто. 
 
√ 24 000 отпаднали от училище деца са върнати в системата 
Миналата година отчетохме 24 000 деца, които бяха включени допълнително в образователната система. Това каза днес в 
курорта "Камчия" министърът на образованието Красимир Вълчев, който участва в съвещание с началниците на 
Регионалните управления по образование. 
"Усилията за включването на тези деца в образователната система са ежедневни. За връщането на децата в 
образователната система се разчита основно на педагогическия персонал, особено се разчита на тези специалисти, които 
са училища и детски гради с концентрация на деца от уязвими групи. За тях са отпуснати допълнително 25 милиона лева. 
Извън тези 24 000 деца, са констатирани 8000, които са заминали в чужбина", каза Вълчев, цитиран от БТА. 
Министърът коментира още, че много училища са назначили допълнително образователни медиатори, които работят със 
семействата на отпадналите деца. Той допълни, че това не означава, че са обхванати всички деца. По думите му тези 
усилия трябва да бъдат перманентни по време на цялата учебна година. 
Около 14 000 деца не са били намерени, за да бъдат върнати в системата, а други 10 000 са били открити, но въпреки 
усилията не са успели да се върнат в училище, но работата с тях продължава. Вълчев каза, че най-голямото отпадане от 
системата е след завършване на основно образование. 
 
√ България плаща най-високите банкови такси за трансгранични преводи 
България е държавата от Европейския съюз с най-високи банкови такси за трансгранични преводи. Това обаче ще се 
промени от началото на следващата година, когато Европейският парламент трябва да гласува изравняването на тези такси 
за всички държави в ЕС, обяви евродепутатът Ева Майдел. 
"В момента в Европа има две категории потребители на платежни услуги. Тези в Еврозоната, за които преводите в евро са 
много ниски или ги няма, и тези в страните извън Еврозоната, които плащат доста високи такси. Тези такси са най-високи 
в България", обясни Майдел. 
В момента българските потребители трябва да платят на българските банки такса между 30 и 60 лв., за да преведат 10 евро 
в друга държава от ЕС 
"С предложението в моя доклад ще допринесем за еднаквото третиране на всички европейски граждани и бизнеси, което 
като цяло на година ще спести 1 млрд. евро на европейците", добави евродепутатката. 
Докладът по новия регламент ще бъде гласуван финално през ноември, а високите такси трябва да отпаднат в началото на 
2019 година. 
 
√ Колко спечелиха застрахователните брокери? 
Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към средата на годината възлиза на 
745 590 хил. лв., отчита Комисията за финансов надзор.  
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Припомняме, че преди година резултатът беше - 617 906 хил. лв., така юнският резултат представлява увеличение от 20,7%, 
от които 663 762 хил. лв. (при отчетени 539 371 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище 
в България и премиен приход от 81 827 хил. лв. (78 534 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, 
ситуирани в други държави. 
Приходите от комисиони с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30 юни 2018 г. възлизат на 122 
505 хил. лв. (119 808 хил. лв. към 30.06.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 2,25 % на шестмесечна база.  
От всички начислени комисиони 90% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото 
застраховане и 10% - съответно в животозастраховането, съобщават от регулатора. 
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат 
автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,0%-ен дял 
от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.0%-ен 
дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните 
премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане). 
При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан 
основно по застраховка „Живот” и рента (58,6%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от 
застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и 
„Злополука” (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане). 
 
Дневник 
 
√ Агенцията по храните затяга контрола заради чумата по свинете 
Във връзка с постоянните промени в епизоотичната обстановка в Европейския съюз и опасността от засягане на България 
от африканска чума по свинете Българската агенция по безопасност на храните повишава нивото на мерки, които взема с 
цел превенция на заболяването. 
От 21 август със заповед на изпълнителния директор е въведен засилен контрол в заведенията за обществено хранене и в 
обектите за междинно съхранение на странични животински продукти и моторни превозни средства за превоз на такива 
продукти, съобщава ведомството.  
При проверките се обхваща начинът на отделяне, идентифициране и проследяване на всички отпадъци от храни от 
животински произход (включително и кухненските отпадъци). 
Проверяват се условията на съхранение и начинът на унищожаване на отпадъците и в двата вида обекти. Задължително е 
унищожаването им чрез обезвреждане по методите, посочени в регламента на ЕС, в екарисаж или в инсталации за 
изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните. 
През първата седмица от действието на заповедта са извършени 177 проверки. Издадени са 69 предписания за 
отстраняване на констатирани несъответствия. 
 
√ София ще носи титлата "Европейска столица на спорта" за постоянно 
София ще продължи да носи титлата "Европейска столица на спорта" и след 2018 г., обяви кметът на града Йорданка 
Фандъкова. Тя поясни, че решението е взето от базираната в Брюксел Асоциация на европейските градове и столици (ACES 
EUROPA), която е дала висока оценка за свършеното по програмата досега. 
"Инициативата беше развита като възможности за спорт за активен и здравословен начин на живот за повече хора, а всички 
спортни събития и обекти да бъдат в полза на града. В писмо ACES EUROPA обяви София за постоянен носител на титлата 
"Европейска столица на спорта". Това е признание за постигнатото и ни мотивира да продължим", каза Фандъкова. 
Кметът на София уточни, че за последните четири години са проведени 500 събития, в които са се включили 1.2 милиона 
души. Тя обеща, че до края на 2019 г. ще бъде решен въпросът с липсата на спортни зали в училищата, като Столична 
община вече е стартирала програма за изграждане на шест многофункционални спортни съоръжения. 
Фандъкова допълни, че през тази година са удвоени парите по програмата за развитие на детско-юношеския спорт, като 
отпуснатите средства са 800 хиляди лева. С тях са подпомогнати 59 спортни клуба. Досега са изградени още 45 фитнес 
площадки в паркове и 38 тенис маси. 
"Искаме да създадем устойчив спортен модел, който да остане в полза на софиянци и след 2018 г. Да завършим 
инфраструктурните проекти и инициативи в областта на спорта и да продължим подпомагането на общности и клубове в 
развиването на възможности за спорт на хората от различни възрасти. Спортът като превенция на агресията също е важна 
цел на проекта," каза председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков. 
Той допълни, че Фандъкова е избрана за почетен президент на ACES EUROPA за 2019 г., което се случва за пръв път в 
практиката на организацията. 
 
√ Националната библиотека предупреди, че "медийният закон" на Пеевски не е на мястото си 
Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" предупреждава, че внесените през март и одобрени на първо четене 
през юли законови промени, свързани със собствеността на медиите, станали известни като "медийния закон" на депутата 
от ДПС Делян Пеевски, всъщност са изцяло извън обхвата на закона, с който се прави опит да бъдат прокарани. В писмо до 
председателя на парламента Цвета Караянчева, председателят на парламентарната медийна комисия Вежди Рашидов и 
до министъра на културата Боил Банов от библиотеката излагат становището си. 
"Действително текстовете на законопроекта, които вероятно са добри и навременни сами по себе си, са изцяло извън 
обхвата на ЗЗДПДП. Те остават встрани от предмета, целите и задачите, встрани от цялостната философия и сфера на 
действие на самия закон, към който се предвижда да се внесат допълнения и изменения", пишат от библиотеката. 
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Бихме искали да обърнем внимание и на още едно обстоятелство – в Европа и в останалите страни по света законите и 
другите нормативни актове, свързани със задължителното депозиране на печатни и други произведения, не съдържат 
текстове, подобни на предложените от вносителите, тъй като те са извън предмета и сферата на действие на 
законодателството за задължителното депозиране, се допълва в становището. 
От библиотеката предлагат да се направи допълнителен задълбочен анализ както на систематичното място, в което 
предложените промени и допълнения ще бъдат включени, "така и на необходимостта от разкриване на собствеността, 
финансирането на доставчиците и определянето на държавния орган, който ще следи за неговото прилагане".  
Искат и техни специалисти да участват в обсъжданията, които предстоят наесен. 
 
“Капитал“ 
 
√ "Стара планина холд" увеличава продажбите си със 17% за първото полугодие 
Основните предприятия в портфейла на холдинга също отчитат ръст 
"Стара планина холд" е увеличил приходите си със 17% през първите шест месеца на 2018 г. в сравнение със същия период 
на миналата година, показва консолидираният отчет на холдинга. По-високи продажби отчитат и основните предприятия 
в портфейла му. Промяната на печалбата на дружествата обаче не е еднопосочна, а нетният резултат на холдинга остава 
почти без промяна. 
Холдингът 
Нетните приходи от продажби на "Стара планина холд" са 
малко над 126 млн. лв. към края на юни (виж таблицата), като 
резултатът е с около 10% по-висок от прогнозата на 
компанията. Разходите също се увеличават с близо 20 млн. лв. 
Консолидираната печалба след данъци, която включва и 
малцинственото участие (сумата, която не принадлежи на 
групата), се повишава с 14.5% до 13.9 млн. лв., но нетният 
резултат е с около процент по-нисък от миналата година. 
Над половината от инвестициите на холдинга са в областта на 
силовата хидравлика, като основните предприятия са "М+С 
хидравлик" - Казанлък, и "Хидравлични елементи и системи" 
(ХЕС) - Ямбол. Третото основно предприятие в портфейла е 
производителят на акумулатори "Елхим-Искра" - Пазарджик. 
Холдингът има инвестиции също в "Българска роза", "Боряна", 
"Фазан" и др. Най-големите компании в групата ще 
разпределят дивиденти за 2017 г., от което "Стара планина" 
очаква да получи 6.5 млн. лв., пише в отчета. 
Прогнозите на дружеството са продажбите за цялата година да 
достигнат 237 млн. лв. Това е ръст от 8.6% на годишна база. 
Производителите на хидравлика 
Ръст от над 23% за полугодието отбелязва "М+С хидравлик". 
Компанията публикува консолидирани отчети, които включват 
резултатите на дъщерните Lfam Hidralika - Сърбия, и M+S 
Hydraulic - Германия. Прогнозите за цялата година са 
приходите да надминат 119 млн. лв. Предприятието от 
Казанлък е и единственото от трите по-големи в портфейла на 
холдинга, което увеличава печалбата си - с над 38%. 
Ямболското ХЕС увеличава нетните си приходи от продажби с 11.5% на годишна база, като резултатът от 32.3 млн. лв. е 
4.5% над очакваното и е исторически пик за дружеството. Компанията е увеличила и дела на продажбите си в ЕС, които 
достигат над 78% от общите (70% преди година). По принцип бизнесът на дружеството е цикличен, като първото полугодие 
е по-силно от второто. До края на годината все пак ХЕС прогнозира ръст от 7.7% на продажбите, които ще достигнат 59.4 
млн. лв. През първата половина на 2018 г. обаче изпреварващ ръст има при материалните разходи (17.6%), които имат най-
голям относителен дял. Причината е значителното поскъпване на основните материали. Междинният финансов резултат 
показва спад от 10.5%, като тенденцията се очаква да се запази и през второто полугодие. 
Акумулатори 
Производителят на акумулатори "Елхим-Искра" също отбелязва ръст на приходите (12%) през първата половина на 
годината. Печалбата му обаче се свива с повече от 38%. За второто полугодие компанията прогнозира продажбите да 
запазят тенденцията на нарастване, като към края на годината очакванията са приходите от продажби да нараснат с около 
8-9% спрямо 2017 г. От компанията уточняват, че прогнозите са изготвени на база на очакванията за запазване на цените 
на основните материали и енергийни ресурси, които се влагат в производството, на нивата от първото шестмесечие на 
годината. 
 
√ Пламен Ранчев: Късно е вече за закон за царските имоти 
Председателят на комисията за царските имоти в 40-ото Народно събрание пред "Капитал" 
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В 40-ото Народно събрание адвокат Пламен Ранчев беше председател на временната парламентарна комисия за 
установяване на истината на царските имоти и успя да доведе работата й докрай въпреки огромния натиск върху комисията 
и персонално върху него. 
Закон за царските имоти не беше приет, когато му беше времето, защото от НДСВ се противопоставиха категорично на 
това. А причината е много проста – с приемането му те щяха да признаят, че всичките им предишни действия са били 
незаконни. Сега за такъв закон вече е много късно. Това е оценката на адвокат Пламен Ранчев за ситуацията с т.нар. царски 
имоти. Ранчев е един от малцината, които владеят фактите по казуса и е доказал, че не се поддава на натиск по темата. 
През 2006 г. като народен представител от БСП в 40-ото Народно събрание той беше избран за председател на 14-членната 
Временна парламентарна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите 
царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници. Комисията бе сформирана на квотен принцип, а политическата задача, 
която негласно й бе поставена, на пръв поглед изглеждаше нерешима. От една страна, тя трябваше да отговори на 
обществените очаквания за търсене на истината и справедливо решение на царските имоти - след като почти всички 
политически партии активно употребиха тази тема в предизборната битка. От друга страна, различни лобита упражниха 
масиран натиск върху комисията да бъде благосклонна към интересите на Сакскобургготски, тъй като от това зависела 
съдбата на тройната коалиция.  
Въпреки натиска комисията подходи професионално и свърши огромна работа по изясняване на статута и документацията 
за всеки имот поотделно, както и за изготвяне на становище за принципните въпроси по законността на реституцията. 
Заслугата на Пламен Ранчев за това е много голяма. 
Единственото отстъпление бе, че докладът на комисията завърши без обща оценка за законността на царската реституция, 
но на практика всички нейни членове освен депутатите от НДСВ подкрепиха становището, че предаването на царските 
имоти в полза на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза Хробок е извършено без законово основание. 
Докладът на комисията, приет с решение на парламента, днес може да бъде открит на сайта на Народното събрание само 
като част от стенограмата на пленарното заседание на парламента, с което бе приет. Недостъпни по електронен път са 
стенограмите от заседанията на комисията и впечатляващият масив от документи, събран от нея. 
Пламен Ранчев познава пълната документация, с която разполага държавата по този казус, всички правни аргументи, 
изказвани в този продължителен дебат, включително и политическата интрига, която го движи задкулисно. Потърсихме 
го, след като миналата седмица Софийският градски съд обяви решение като първа инстанция, че дворецът и паркът 
"Врана" са незаконно върнати на наследниците на Борис III. 
Г-н Ранчев, по делата за царските имоти всички съдилища постановяват еднозначни решения. Въпреки това всеки 
път, когато излезе такова решение, съдът бива заклеймяван от заинтересованите и техните адвокати, че е 
позволил да бъде употребен политически. 
Съдебните решения по казусите с т. нар. царски имоти са напълно предвидими. Съдът прие това, което и парламентарната 
комисия констатира в доклада си през 2006 г. - че решение №12 на Конституционния съд от 1998 г., с което е отменен 
законът за одържавяването на "царските имоти" от 1947 г., няма реститутивен ефект, т.е. то не възстановява имоти, а само 
обявява, че законът противоречи на конституцията. Само законодателят обаче може с нов закон да преуреди материята, 
която е била отменена от КС. 
Това, че царската реституция е невъзможна без закон, се коментира от много години. Знае се, че дори на Симеон 
Сакскобургготски, още докато беше премиер, е представяно становище в този смисъл от експерти в Министерския 
съвет. Това бе записано дори и в решението за мораториума върху разпореждането с царските имоти от 2009 г. Защо 
тази идея остана нереализирана? 
Истината е, че през 2006 г. от НДСВ категорично се противопоставиха да се изготви закон за царските имоти, каквито 
предложения е имало и по-рано. Обяснението за това е много просто – приемането на закон означаваше автоматично да 
се признае, че всичко, което властите са предприемали от 2000 г. до този момент по отношение на тези имоти, е незаконно, 
включително и по време на цялото управление на НДСВ, когато на Симеон Сакскобургтотски са върнати повечето от 
имотите. Да се признаят за незаконосъобразни и действията на царските адвокати. За всички беше ясно, че 
Сакскобургготски няма реална представа дали адвокатите и съветниците му действат правилно или не, но те го 
убеждаваха, че всичко е напълно законно. Същите послания бяха отправяни и към обществото – съмненията в законното 
провеждане на царската реституция бяха обявявани за злонамерена политическа атака и нищо повече. Да се смени така 
рязко тезата по такъв обществено чувствителен въпрос би било политическо харакири. 
А законът можеше да бъде приет много бързо, защото щеше да има не повече от два-три текста. Аз още тогава го 
предложих на Симеон в личен разговор, като му обясних, че само така ще отпадне съмнението, че се върши нещо 
подмолно, което си беше и така. Той възприе идеята, но после неговите хора го разубедиха. 
И ето че сега тази късогледа тактика отново се прилага. Случаят "Врана" наистина има специфики, но принципните 
проблеми около реституцията остават, а същите хора, които навремето върнаха имотите по този незаконен 
начин, сега обвиняват съда.  
Чух тезата на адвокат Ели Христова, че Фердинанд е построил "Врана", след като първо си купил земята в лично качество, 
че той достатъчно се е афиширал като собственик, затова в случая нотариалният акт, който е издаден по-късно (през 1928 
г.) на името на интендантството, нямал отношение към този спор. Става въпрос за един нищожен нотариален акт, който не 
е подписан от нотариус, но именно той е представен на кмета Стефан Софиянски през 2001 г. от адвоката на Симеон Асен 
Ошанов и е посочен като основание в заповедта на Софиянски за деактуване на "Врана". Нещо повече – след това Симеон 
си вади констативен нотариален акт за собственост на "Врана" също на база на този негоден нотариален акт. Намерили са 
нотариус, който да го направи. Всичко това е незаконно и сочи явни данни за престъпление, но прокуратурата дезавуира 
предварителната проверка. 
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Преди седмица Софийският градски съд (СГС) като първа инстанция осъди Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария 
Луиза да предадат на държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
двореца "Врана" и парка към него, който те владеят. Столичната община също е осъдена да предаде на МРРБ владението 
на онази част от парка, която царските наследници й дариха през 2001 г. непосредствено след като имотът им бе 
реституиран от кмета Стефан Софиянски. 
Да, има доста документи, че Фердинанд е купувал терени в землището на "Врана" – някои са на негово име, други са 
купувани от частни лица, които после са му ги прехвърляли, за да не се разбере, че купувачът всъщност е той, и да му вдигат 
цената. "Врана" е построена без никаква документация върху тези земи, които са обединени основно около бивш чифлик. 
Само че, ако Симеон Сакскобургготски и сестра му претендират, че действат като наследници на Фердинанд, тогава 
трябваше да призоват и останалите наследници на дядо си – децата на леля им Надежда. Но те са побързали да си извадят 
нотариални актове само на себе си. 
За да се разбере тази история, трябва да се знае как се е стигнало дотук – това, което всъщност прави съдът, като изследва 
документите за собственост. През есента на 1918 г. Фердинанд абдикира, приет е закон за съдене на виновниците за 
националната катастрофа, който предвижда и конфискация на имуществото им.  
Борис като наследник на короната, но не и на имуществото на баща си, защото Фердинанд е жив, е бил силно притеснен 
какво ще му бъде оставено от баща му и дали то няма да бъде конфискувано от правителството на Александър 
Стамболийски, който е прокарал този закон. Затова се вслушва в съветите на проф. Величко Стоенчев и проф. Йосиф 
Фаденхехт, корифеи по вещно право от онова време, които му дават идея да прехвърли всички имоти, които към онзи 
момент не са били узаконени, на Интендантството на царя, създадено да обслужва короната като държавна институция. 
Така или иначе по онова време имуществото на Фердинанд не може да бъде прехвърляно, защото е под възбраната на 
закона, а на Борис му е обяснено, че така всичко ще се запази в неговия патримониум като цар и за неговите наследници, 
както и че няма да дели с никого.  
Така започва една кампания по нотариално прехвърляне на почти всички имоти на името на интендантството като 
собственик. Тъй като повечето от тях до момента не са били уредени документално, по този начин те се узаконяват - 
ловните хижи "Ситняково" и "Саръгьол", които са построени без каквито и да е документи върху общински терени, "Царска 
Бистрица" и др. 
Единственият имот, който действително е частна собственост на Борис, е къщата в с. Баня, но там теренът е купуван много 
по-късно на името на Борис и застроен след това. 
Всички съдебни инстанции, които са се произнасяли по казуса с "царските имоти", еднозначно приемат, че 
интендантството е държавна институция, която упражнява правата на собственост от името на короната. Но 
това продължава да се оспорва от адвокатите на Симеон. 
Интендантството е държавна институция, юридическо лице с отделен бюджет, финансиран от държавния бюджет. Не бива 
да се забравя, че по смисъла на Търновската конституция монархът не е просто личност, а институция, която олицетворява 
държавата. А интендантството на цивилната листа е на практика администрация, която подпомага дейността на монарха. 
От държавните бюджети от онези години става ясно, че интендантството е управлявало не само парите по цивилната листа 
на царя (които някои наричат заплатата на царя), но и много други средства от бюджета – за собствената си администрация, 
за поддръжка на имотите, за охрана, прислуга и за куп още други разходи. 
На никого по това време не е хрумвало, че монархията ще престане да съществува, както става след референдума през 
1946 г., и династията ще остане отделена от институцията. Монархът живее с мисълта за вечност и да възвеличи тази 
вечност в своите наследници. И още едно нещо не са допускали - че доста по-възрастният Фердинанд ще надживее доста 
по-младия Борис, а с това и наследяването ще бъде тотално обърнато. Фердинанд умира почти 11 години след Борис, 
което означава, че Борис няма как да наследи баща си и следователно не може да предаде това наследство на своите 
наследници. Както разбирам, това е причината по това дело да се твърди, че Борис III е придобил "Врана" по давност, като 
е отнел фактическото владение от баща си Фердинанд след абдикацията. Намирам за много спорна тезата, че един монарх 
може да придобива имоти по давност в държавата, която управлява. 
Какво трябва да направи оттук нататък държавата? 
Държавата в момента не може нищо да направи. След като има заведени дела, само съдът може да каже кое на кого е по 
право. Ако сега се тръгне към приемане на закон, след като съдилищата еднозначно се произнасят в полза на държавата, 
това ще означава практическа отмяна на съдебни решения. Скандално прозвучаха и опитите отпреди няколко месеца да 
се тръгне към споразумение с наследниците на Борис. 
Аз съм поддържал, че единственият юридически способ, който ще създаде трайни правооотношения в тази материя, е 
приемането на закон, но това трябваше да стане, преди да бъдат заведени делата. Нека не забравяме, че първото беше 
заведено от Симеон и сестра му, които по съдебен ред предявиха претенции за имението "Кричим", след като 
пловдивският областен управител отказа да им го върне. 
В този контекст трябва да се има предвид и нещо друго. Когато царското семейство е екстрадирано през 1946 г., на тях им 
е дадено правото да вземат определено имущество, пари, злато и ценности. Същевременно, има решение на МС от 1947 
г. да им бъде изплатено и обезщетение от 5 млн. златни лева за имотите, които са им отнети със закона. Защото целта на 
този закон е да се обявят за държавна собственост всички имущества, които след време може да се открият тук или по 
света, включително банкови сметки, трезори и т.н. Това решение на МС бе получено от комисията по царските имоти през 
2006 г. заедно с много други документи, които събирахме от всички институции. Не можехме да разберем обаче дали тези 
пари са били изплатени, аз поисках информация от БНБ, но оттам отказаха да ни я дадат. Затова и този въпрос не е 
коментиран в доклада. Имам основание да смятам, че тези пари са били изплатени, защото финансовите 
взаимоотношения на Симеон и държавата не са приключили дотук, а са продължили и по време на изгнанието му. 
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Моите частни проучвания показват, че българските власти са продължили да обслужват него и фамилията след 
екстрадирането, включително и с издръжка, която е била плащана от една секретна извънбюджетна сметка към МФ до 
1989 г. Знае се даже кой е носил куфарчето с доларите през последните години, за да не остават документални следи. 
Последният, който е правил тези "доставки" и е поддържал контакти с царя, е бил висш дипломат и офицер от 
разузнаването. 
Реално погледнато, върнатите имоти му носят само разходи. В комисията получихме информация, че от името на Симеон 
са правени опити да се вземат кредити срещу ипотека на някои от тях, но неуспешно. Никой няма да тръгне да купува 
такива имоти при реалната опасност впоследствие държавата да се окаже собственик. 
Освен това след 2009 г. има и мораториум върху тях. 
Царят стана безинтересен, след като му се разпадна партията, и тогава ГЕРБ заиграха популистки. Решението за 
мораториум, което внесе Яне Янев, е безумно като юридически акт, но Народното събрание го гласува. България ще бъде 
осъдена в Страсбург за този мораториум, който е и излишен, след като има дела. Мораториум върху собствеността е 
недопустим в държава, в чиято конституция пише, че частната собственост е неприкосновена. Той обаче изигра друга роля 
– спря изсичането на горите в Рила. По делото за връщане на горите държавата трябва да иска и обезщетение за времето, 
през които той ги е експлоатирал и е печелел от тях. И може да се окаже, че след прихващането за неговите претенции той 
ще има да дава доста пари. 
Не е тайна, че навремето бяхте обект на силен натиск от среди в собствената ви партия да придадете друг облик 
на доклада за царските имоти. 
Когато вече стана ясно какъв е вариантът на първоначалния доклад, имаше много силен натиск от страна на Сергей 
Станишев и хора около него персонално върху мен с настояване да го променя. И това не беше тайна – след всички 
посещения на част от състава на комисията в Министерския съвет на съвещания при Станишев с представителите на 
тройната коалиция. Нямахме никаква работа да ходим там изобщо. Много журналисти питаха – добре, де, защо ходите, 
какво обсъждате. Истината е, че ни привикваха да ни убеждават да променим доклада. Аз да си променя доклада. 
 
√ Регламент на ЕС променя балансиращите пазари на електроенергия 
Какво следва от новите технически, експлоатационни и пазарни правила за сектора 
На 23 ноември 2017 г. ЕС постигна съгласие за осъществяването на голяма реформа в областта на електроенергийния 
пазар, като прие пакета за реформи, включващ регламент за принципите на междусистемното балансиране. Новият 
общоевропейски инструмент, регламентиращ съвместната работа на балансиращите пазари в страните членки, ще започне 
да се прилага пряко в рамките на 1 година след неговото приемане и влизането му в сила и след приемане на рамковите 
указания по разработване и прилагане на общоевропейските платформи за търговия с балансиращи продукти. 
Новият регламент има за цел повишаване на конкуренцията при предоставянето на балансиращи услуги, хармонизиране 
на продуктите за балансиране и принципите на определяне на цените на балансиращата енергия. Ще бъде гарантирана 
възможността за оптимизиране на разходите за балансиране, които са елемент от крайната цена на електроенергията. 
Прилагането на регламента в държавите членки ще изисква промяна на националното законодателство. По тази причина 
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) подготвя предложение за промени в Правилата за търговия с електрическа 
енергия, които се очаква да бъдат внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране в рамките на едногодишния 
преходен период. Ще бъдат направени и необходимите стъпки за подготовка на всички пазарни участници и 
заинтересовани страни по прилагане на изискванията на новата правна рамка. 
Как ще работи балансиращият пазар занапред 
След влизането в сила на регламента в рамките на общността трябва да бъдат въведени нови технически, експлоатационни 
и пазарни правила, чието предназначение е да се преструктурира работата на балансиращите пазари на електроенергия. 
На база тези нови правила всяка държава членка ще приеме вътрешни правила за възлагането на поръчки за балансираща 
мощност, за задействане на балансиращата енергия и за финансовото уреждане от страна на отговарящите за баланса 
лица. Това се налага, тъй като според новата регулация офертите за балансираща енергия ще се конкурират на общи 
платформи за балансиране в рамките на общността и същевременно ще се улесни ефективната и съгласувана работа на 
пазарите за сделки – "ден напред", както и на пазарите за сделки "в рамките на деня". 
За кого е приложим регламентът 
На този етап от изпълнение на насоките, заложени в регламента, е отредено на ЕСО, от българска страна и на всички ЕРП-
та в страната, както и на операторите на затворени разпределителни системи, да предоставят необходимите данни и да 
поддържат комуникация с обектите в тяхната мрежа. 
Компетентните регулаторни органи ще бъдат КЕВР, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и 
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС-Е). 
Какво ново ще бъде въведено тази година 
За целите на междусистемното балансиране с новия регламент се предвижда разпределяне на междузоновата преносна 
способност с отчитане и на обмена на балансираща енергия между пазарните зони. Очакванията са това да доведе до 
повишаване ликвидността на краткосрочните пазари. В момента се разработват няколко европейски платформи - за 
нетиране на системните небаланси, за обмен на балансираща енергия от автоматично и ръчно задействане на резервите 
за вторично регулиране на честотата и резервите за заместване. Всички тези промени представляват база за засилване на 
трансграничната търговия, на прозрачността, на по-ефективното използване на съществуващата електроенергийна мрежа, 
което е поставено като основна цел в дейностите по балансирането на електроенергийния пазар. 
От своя страна интегрирането на пазарите на балансираща енергия следва да улесни ефективната работа на пазара за 
сделки в рамките на деня, така че да се осигури възможност за участниците на пазара сами да се балансират при условия, 
възможно най-близки до реалното време. Само дисбалансите, оставащи след края на пазара за сделки в рамките на деня, 
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следва да бъдат уреждани чрез балансиращия пазар. Чрез въвеждането на хармонизиран период на уреждане на 
дисбалансите от 15 минути в Европа следва да се осигури подкрепа за търговията в рамките на деня и да се насърчи 
разработването на редица търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка. 
Как практически ще работи регламентът 
След получаване на информация за текущия баланс на системата в своята зона или своите зони всеки оператор, за 
България ЕСО, следва да състави график, но не по-късно от 30 минути преди реалното време, в който да се включва 
информация за вида на продукта, срока на действие, предложени количества и цени. 
Цели 
Целите, които си поставя новият регламент, е да бъдат въведени единни правила за всички пазарни участници, 
включително спрямо най-изолираните държави членки и региони в Европа. Сред мерките, които трябва да предприеме 
всяка държава членка, от първостепенно значение са да разполага с добре функциониращ вътрешен пазар на 
електроенергия, както и въвеждане на подходящи стимули за производителите за инвестиции в нови мощности, 
включително регулируеми. 
Защо се променя регулацията 
В резултат на всички положени усилия от страна на държавите членки, трябва да се постигне функциониращ пазар на 
електроенергия в рамките на ЕС, а конкретно за целите на балансирането, да бъде използвана по-ефективно вече 
изградената инфраструктура на съществуващата електроенергийна мрежа и да се хармонизират правилата за 
балансиране. 
Участниците в пазара трябва да бъдат стимулирани да не допускат големи небаланси, както и да инвестират в средства за 
управление на мощностите и товарите си, за да бъдат в баланс спрямо договорената позиция към затварянето на пазарен 
сегмент в рамките на деня. 
От една страна, регламентът трябва да има пряко действие и е задължителен за приложение след влизането си в сила, в 
този смисъл поставените от него изисквания и насоки за изпълнение на заложените цели трябва стриктно да се изпълняват, 
като този процес практически би означавал, че съвсем скоро трябва да започнат да функционират четири нови платформи 
за балансиране в рамките на пазара в ЕС. От друга страна обаче, регламентът представлява рамков нормативен акт, 
доколкото с него се поставя изискване за синхронизиране на националните балансиращи пазари към тези на общността. 
Това означава, че всяка страна членка трябва да избере тези вътрешнонационални механизми, посредством които 
балансиращият пазар на електроенергия ще е регулиран във вътрешното законодателство по такъв начин, че то да е 
хармонизирано с единния европейски пазар. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ От понеделник стартира приемът за помощ за гориво 
От понеделник (3 септември) стартира приемът на заявления за подпомагане по отношение на гориво, закупено през 2017 
година. Приемът ще продължи до 21.09.2018 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските служби 
„Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво. 
Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани, регистрирани по реда на Закона за подпомагане 
на земеделските производители, и цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво за механизирани 
дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола. 
Бюджетът на помощта за 2018 г. е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на 
бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. 
Междувременно Европейската комисия представи вчера допълнителни мерки в помощ пострадалите от сушата фермери 
в няколко страни членки с цел да се увеличи наличността от фуражи. Различни изключения от правилата предвиждат 
фермерите да бъдат освободени от някои обичайни регламенти, без да губят плащанията, свързани с опазване на околната 
среда. 
 
√ Сутрешният блок на БНТ се връща с 4 водещи 
Ели Гигова води собствена рубрика, Боряна Каменова поема новинарските емисии 
След поредица смени и рокади в стола на водещия на сутрешния блок на БНТ „Денят започва“ ще седне не един, нито 
двама, а цели четирима души. От понеделник, с „Добро утро“ от обновеното студио на предаването зрителите ще 
поздравяват Даниел Михайлов, Ели Гигова, Илия Илиев и Боряна Каменова. 
Младата надежда, чието лице стана разпознаваемо с предаването „БНТ такси“ - Боряна Каменова ще поеме новинарските 
емисии в сутрешните часове, които ще са на всеки 30 минути.  
Ели Гигова пък ще работи върху собствена, чисто нова рубрика, която носи името „Животът в мрежата“. В нея ще разказва 
интересни истории, които предизвикват полемика в социалните мрежи или се радват на множество почитатели в он-лайн 
пространството. Брюнетката не застава за пръв път пред камерите на обществената телевизия. Тя беше екранна 
партньорка на спортния журналист Камен Алипиев в предаването „Спортна треска“.  
След кратко преотстъпване на стола на разследващия журналист Иво Никодимов в началото на годината, в ранните часове 
на екран се връща един от титулярите на сутрешния блок Даниел Михайлов. Той даде заявка, че ще продължи работата си 
в „Денят започва“ още през юли, когато за кратко водеше предаването преди лятната пауза. 
Спортните теми и сюжети рано сутрин ще следи Илия Илиев, който е най-успешният трансфер от закритите през пролетта 
новини на дъщерния канал БНТ2. Той успешно се включи в спортните предавания, отразяващи световното в Русия, а от 
понеделник ще дискутира най-актуалното на терена в ранните часове. 
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Редакторският екип през новия сезон остава в непроменен състав - Габриела Гаврилова, Надя Томова, Васил Детелинов, а 
продуцент ще е Албена Колчакова. 
 
√ Манфред Вебер e човекът на Меркел за мястото на Юнкер 
Заместник-председателят на германската партия Християнсоциален съюз Манфред Вебер е получил принципна подкрепа 
от канцлера Ангела Меркел като възможен водещ кандидат на Европейската народна партия за европейските избори през 
2019 г., а с това вероятно и за поста председател на Европейската комисия, пише "Франкфуртер алгемайне цайтунг". 
Информацията се появи в няколко припокриващи се медийни източника. Снощи изданията "Пасауер нойе пресе" и "Фокус" 
съобщиха, че Меркел иска да подкрепи Вебер, който е и председател на групата на ЕНП в Европейския парламент. 
"Шпигел" добавя по темата, че самият Вебер е обявил пред свои съпартийци, че скоро ще обяви кандидатурата си пред 
групата на ЕНП. Потърсен от "Франкфуртер алгемайне цайтунг", говорителят на Вебер отказа да коментира тези 
съобщения. 
Според "Шпигел" във вторник Вебер се е срещнал в Берлин с Меркел. Тогава тя не изразила никакви принципни 
възражения срещу издигането му като водещ кандидат. Списанието пише, че партията на Меркел 
Християндемократическият съюз очевидно е готова да подкрепи Вебер въпреки споровете по миграционния въпрос 
отпреди лятната ваканция. Лидерът на европейските депутати от ХДС Даниел Каспари заяви, че ще агитира сред своите 
съпартийци да подкрепят кандидатурата на Вебер. 
"Фокус" също съобщи, че Вебер ще се яви на европейските избори догодина като водещ кандидат на ЕНП. Както се твърди, 
Меркел взела решението след разговори с водещи политици от коалицията ХДС/ХСС и председателя на ЕНП, французина 
Жозеф Дол. Посочва се, че във вторник Дол е бил в Берлин, за да обсъжда кадрови въпроси с Меркел. Решението се 
определя като магистрално, защото канцлерът изразява желание след повече от 50 години начело на ЕК отново да застане 
германец, отбелязва "Франкфуртер алгемайне цайтунг". 
"Няма никакво ново положение на нещата от последните изявления на канцлера", коментира пред ДПА правителственият 
говорител Щефен Зайберт. Миналата седмица Меркел обяви, че още не била решила дали Германия ще издигне кандидат 
за поста управител на Европейската централна банка или за друга водеща длъжност в ЕС. 
Изходната точка беше материал на вестник "Ханделсблат". В него пишеше, че Меркел е променила приоритетите си и вече 
вниманието й не било насочено към това постът на ръководителя на ЕЦБ да бъде за Берлин. Според статията тя искала 
постът на шефа на ЕК да бъде зает от германец или германка. Възможният засегнат от това решение би бил управителят 
на Бундесбанк Йенс Вайдман, който по този начин вероятно повече няма да може да се премести на поста ръководител 
на ЕЦБ. 
През последните месеци беше видимо, че самият Вебер няма нищо против да бъде издигнат като кандидат. Това е от 
значение, тъй като вероятно на изборите за ЕП ЕНП отново ще бъде най-силната група в Европарламента и нейният водещ 
кандидат ще има шанс да стане приемник на Жан-Клод Юнкер, отбелязва "Франкфуртер алгемайне цайтунг". 
Преди това обаче има доста препятствия: вътрешният срок за издигане на кандидатури в ЕНП започва да тече още в края 
на следващата седмица. Дори и Вебер да се кандидатира, вероятно все пак ще трябва да си пробие път сред 
вътрешнопартийна конкуренция. Решението за водещия кандидат трябва да бъде взето официално на партийния форум 
на ЕНП в Хелзинки на 8 ноември. 
За да стане председател на комисията даден водещ кандидат, той трябва не само да има на своя страна добри резултати 
на изборите, но и след това да бъде официално номиниран от държавните и правителствени ръководители от ЕС и избран 
от ЕП, допълва "Франкфуртер алгемайне цайтунг". 
 
√ Среща Лавров-Помпео през септември 
Подготвя се среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Майк Помпейо в 
кулоарите на Общото събрание на ООН през септември, заяви на брифинг говорителката на руското министерство на 
външните работи Мария Захарова. 
Захарова каза, че двете страни още не са се договорили в кой ден и в какъв формат ще бъде тя. 
Вчера ръководителката на пресслужбата на Държавния департамент Хедър Науърт заяви, че Помпейо е поискал от Лавров 
да бъде организирана работна среща, за да се обсъдят ключови въпроси от двустранните отношения. 
Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми към по-тесни връзки с руския президент Владимир Путин, 
правителството му увеличи икономическия натиск върху Москва, която се готви за нови икономически санкции през 
следващия месец. 
 
Cross.bg 
 
√ Борисов иска три министерски оставки заради трагедията край Своге 
Трима министри, отговорни за катастрофата край Своге, при която загинаха 17 души, да си подадат оставките, е поискал 
премиерът Бойко Борисов тази сутрин, съобщи "24 часа". 
С постовете си ще се разделят вътрешният министър Валентин Радев, транспортният Ивайло Московски и регионалният 
Николай Нанков. 
И тримата още в неделя сутринта след катастрофата са заявили, че са готови да понесат политическа отговорност. Това е 
станало на свиканото спешно от Борисов заседание в Министерския съвет. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 



9 

 

- Овладян ли е разливът на мазут край Созопол? И защо се наложи премиерът да спира проекта за строителство 
край Силистар? В студиото екоминистърът Нено Димов; 

- На живо: Ще бъде ли затворен смъртоносният участък край Своге за спешен ремонт? 
- Беше ли употребена трагедията с автобуса за политически цели? Коментар на Татяна Дончева; 
- Отново шокиращи кадри с агресия - става ли норма физическата саморазправа? Коментар на социалния 

антрополог Харалан Александров; 
- Кой е следващият звезден участник, който влиза в четвъртия сезон на „Фермата"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Има ли корупционна схема за раздаване на общински жилища в Хасково? Искали ли са общински служители 

подкупи, за да подправят документи? 
- Ще има ли задължителни колани и видео регистратори в автобусите? И какво ще бъде обучението на кандидат-

шофьорите? 
- Разказ на една от жените, оцелели в катастрофата край Своге и отговор на въпроса кога ще започне ремонтът на 

пътя-убиец. 
- Ще останат ли стотици пътници по линията София - Пловдив без превоз? На живо от столичната централна 

автогара. 
- Протести срещу чужденците в Германия? Има ли възход на крайно десните заради нарастващия брой на 

мигрантите? 
- Отмъщение от ръководството на БАН ли е отстраняването на директора на Института по метеорология и 

хидрология? Ще направят ли синоптиците протест в негова защита? 
- Деца удавиха друго дете, а после казаха, че е изчезнало. 
- Бой в бургаска дискотека като в зората на прехода. 
- Зов за помощ! Майка на дете с аутизъм, претърпяло насилие в училище, събира пари, за да го изпрати на лечение 

в чужбина. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 август  
София. 

- От 09.30 часа в централата на КТ „Подкрепа", президентът на Конфедерацията Димитър Манолов и министърът на 
Българското председателства на Съвета на ЕС Лиляна Павлова ще открият двудневна международна конференция 
на тема: „Ефективният социален диалог - важен инструмент в интеграционния процес на страните от Западните 
Балкани". 

- От 11.30 часа в заседателната зала в сградата на МВР, министър Валентин Радев ще даде редовен месечен 
брифинг. 

- От 16.00 часа на ул. „Горска ела" ще се проведе протест заради незаконен строеж в дерето на Сухата река в кв. 
„Симеоново". 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа в зала „22-ри септември" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 10.00 часа с ритуал по полагане на цветя и венци пред паметника на Тодор Александров ще бъде отбелязана 

94-годишнина от смъртта на революционера. 
- От 11.00 часа в зала 101 на общината ще се проведе заключителна пресконференция ще обобщи резултатите от 

проекта за обновяване на сградите на ОДМВР и Първо РПУ в Благоевград. 
*** 
Бургас.  

- Младежите от ПП АБВ организират Втора национална отчетно-изборна конференция в Бургас. 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа срещу ул. „Студентска" в западното платно на бул. „Осми Приморски полк" ще се състои „Първа 
копка" за успешен старт на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на улична мрежа бул. "Осми 
Приморски полк" в участъка от бул."Васил Левски" до бул. „Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на 
транспортно съоръжение (пътен възел „Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на 
достъпната среда". 

- От 11.30 часа на ъгъла на бул. "Приморски" и бул. „Цар Освободител", до бариерата на Летен театър - Варна, ще 
се състои откриване на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски" в обхват от ул. 
„Ст. Стамболов" до бул. „Цар Освободител" и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район 
„Одесос". 

- От 11.45 часа на ъгъла на бул. "Приморски" и бул. „Цар Освободител", до бариерата на Летен театър - Варна, ще 
се състои откриване на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от 
бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис І" по плана на 3 м.р., район Одесос". 

- От 17.00 часа сградата на Областна администрация - Варна ще бъде даден брифинг във връзка със съмнение за 
африканска чума по свинете в провадийското село Тутраканци. 

*** 
Плевен. 
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- От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев - общински 
съветник, издигнат от ПП ГЕРБ, ще даде традиционната си пресконференция. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в зала 315 в сградата на ОДМВР - Сливен, директорът на Областната дирекция ст. комисар Димитър 
Величков, комисар Владимир Демирев, директор на РДПБЗН-Сливен и началниците на районни управления и 
началник сектор „Пътна полиция" ще дадат брифинг за дейността на дирекцията през изминалия месец. 

*** 
Септември. 

- От 13.30 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
 
√ Нови правила за такситата - отпада такса престой 
Има европейска директива, която регистрира измерването на времето при такситата. Според директивата може да се 
отчитат километри или време за движение. Няма такса престой. Това обяви пред Нова телевизия зам.-шефът в 
"Автомобилна администрация" Дамян Войновски.  
"Предлагаме у нас да се въведе такса за време на движение. Това е нашето предложение. Това ще бъде записано в апарата 
на таксито. Промяната се надяваме да стане факт през закона за автомобилните превози. Има и друго. Генераторът на 
сигнал за километрите да минава през защитена връзка. На скоростната кутия се слага датчик, който отчита километрите. 
Просто да минава през защитена връзка, за да няма как да се манипулира пробегът", добави Войновски. 
Според него от много години се говори за въвеждането на колани в автобусите, извършващи превоз. "Нашите 
предложения са заложени в промените в закона. Коланът спасява, това е доказано. Остава депутатите да приемат 
промените и така те да влязат в сила", добави Войновски. 
Относно въвеждането на видеорегистратори в междуградските автобуси, Войновски твърди, че това е вид превенция. 
"Водачът ще бъде заснеман. Просто ще има превенция. При нарушения и катастрофи ще се използват кадрите. В Русия 
действа видеорегистратор, защото иначе не важи застраховката", допълни той. 
 


