Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СИГНАЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ОТНОСНО ПАЗАРА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха сигнал до Главния прокурор на РБ относно пазара на електрическа енергия и, поконкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел. енергия на платформата „Ден напред“.
Това е първият от поредицата сигнали относно пазара на електрическа енергия.
В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), на платформата „Ден напред“ средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. – найскъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Нещо повече – тази цена е над двойно по-висока
от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и
с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
„Марица изток 2″ ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти
по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските
граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като
практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.
В тази връзка, работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за
установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди
образуване на съответните досъдебни производства.
Целия сигнал може да видите тук.
Приложенията към сигнала може да видите тук.
TВ Европа
√ Ще има ли решение на проблема със скъпия ток за бизнеса?
В студиото на ТВ "Европа" на 10/07/2019 г. темата анализира председателят на АИКБ Васил Велев. "Все още не се оценява
проблема достатъчно от обществеността и от отговорните институции", подчерта той. "Ние имаме най-скъпия ток за
индустрията в цяла Европа, което прави нашата индустрия по-малко конкурентоспособна. Колкото повече плащаме над
пазара за скъп ток, толкова по-малко плащаме за заплати. Това трябва да е ясно. Само в преработващата индустрия са
заети над 500 хил. души. Това са 500 хил. семейства, които получават по-малък доход, защото на пазара има злоупотреби
и се плаща скъп ток... Голяма част от проблемите действително се крият в НЕК. Законите с нищо не задължават НЕК да
прави такива търгове, нагласени."
Целия разговор гледайте тук.
Българска свободна телевизия
√ Бизнесът на бунт за по-евтин ток
"Всъщност, ние имаме най-скъп ток в цяла Европа от началото на годината, и не само в отделни дни", заяви в ТВ
предаването "Студио Икономика" на Българска свободна телевизия председателят на АИКБ Васил Велев. "А в отделни дни
той е два-три пъти по-скъп. От началото на м. юли увеличението на цената му спрямо юли миналата година е с 84%. Освен
това, в тази борсова цена не е включена таксата "задължение към обществото", която съществува само в България заради
т.нар. "американски централи" и е неправомерна, недопустима държавна помощ... Искаме да се разбере ясно от всички:
българската индустрия плаща най-скъпия ток в Европа. Ако не признаем, че го има този проблем - няма как да го решаваме.
Повече пари за ел. енергия значат по-малко пари за заплати. Връзката е абсолютно пряка!"
За повече информация вижте видеото.
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НОВА ТВ
√ Работодателските организации сезираха Цацаров за скъпия ток
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха сигнал до главния прокурор относно пазара на електрическа енергия и по-конкретно
– недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на платформата „Ден напред“,
съобщиха от Българската стопанска камара.
В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), на платформата „Ден напред“ средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. - найскъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Нещо повече - тази цена е над двойно по-висока
от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и
с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
"Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти
по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските
граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като
практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.
В тази връзка, работодателските организации настояват главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за
установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди
образуване на съответните досъдебни производства.
√ АИКБ за цената на тока: Отговорни са ръководствата на ТЕЦ „Марица-Изток” 2, на БЕХ и Министерството на
енергетиката
„Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление, след което да определи извършителя. Имайки предвид
ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни лица най-вероятно ще са ръководството на
ТЕЦ „Марица-Изток” 2, ръководството на БЕХ - принципал на ТЕЦ-а, министерството на енергетиката в лицето на министъра
– принципал на БЕХ”. Това заяви в предаването „Здравей, България” изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
В четвъртък от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България изпратиха сигнал до главния прокурор относно пазара на електрическа
енергия и по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на
платформата „Ден напред“.
„Сигналът посочва конкретни факти, които, според нас, съдържат факти за обосновано предположение за извършване на
престъпление от общ характер”, обясни Иванов.
„Очакваме прокуратурата да си свърши работата. Ако установи данни за извършено престъпление, да повдигне обвинение
срещу евентуалните извършители”, коментира директорът на АИКБ. „Сигналът е конкретен и кратък – той посочва
търговията на Българската независима енергийна борса на 3 юли. Данните са конкретни. На този ден цената на
платформата „Ден напред” е най-скъпата в Европа. Два пъти по-скъпа електроенергия от средната цена в Европа и три пъти
по-скъпа отколкото в Германия, Австрия, Швейцария, Франция. Това от една страна се дължи на недостатъчното
предлагане, от друга – на завишеното търсене. Нашият сигнал е насочен главно към недостатъчното предлагане. Сигналът
е срещу държавната ТЕЦ „Марица Изток” 2, тъй като на същия ден тя не работи с пълния си капацитет, а с една трета от
инсталираната мощност и до една втора от разполагаемата в конкретния ден мощност”, обясни Иванов.
Той заяви, че индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа.
„Новото е ценовото решение на КЕВР от 1 юли. В него е посочено, че при цена 93,33 лева на мегават час държавната ТЕЦ
покрива променливите разходи. Това са разходите, свързани с произведените количества електроенергия. На тази цена се
покриват променливите разходи. А при цена 135,30 се покриват и постоянните разходи. Тоест при тази цена централата
трябва да работи на пълни мощности и да реализира печалба. Но това не се случва на 3 юли – напротив работи с
половината от капацитета си”, обясни Иванов.
„Следващите сигнали, които смятаме да пуснем, са към КЗК и КЕВР. Ограниченото предлагане е следствие и на
концентрация в производителите и в търговците на електроенергия. Има търговци, които са изкупили голяма част от
базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен капацитет от електроенергия за година напред и
съответно могат да ограничават предлагането на платформата „Ден напред” и да карат цената да експлодира, както се
случи на 3 юли”. Това заяви в предаването „Здравей, България” Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.
„Другият сигнал, който ще подадем в КЗК, е за концентрация при някой от търговците и при някои от производителите”,
допълни Иванов.
Още гледайте във видеото.
News.bg
√ Работодателите настояват Цацаров да провери пазара на ток
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха сигнал до Главния прокурор на РБ относно пазара на електрическа енергия и, поконкретно - недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел. енергия на платформата "Ден напред".
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В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. - найскъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Нещо повече - тази цена е над двойно по-висока
от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и
с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Повишеното търсене е следствие от концентриране на голяма част от електроенергията в ограничен брой търговци,
спечелили договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия с АЕЦ "Козлодуй" и НЕК, в следствие на това
другите участници на пазара са поставени през безалтернативна опция да купуват необходимите им количества на
платформата "Ден напред". От друга страна увеличеното по този начин търсене създава изкуствен недостиг на пазара на
ток, което резултира в непазарен и манипулативен скок на цената на еленергията в този сегмент.
Според организациите, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
"Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
Според сигнала ТЕЦ "Марица изток 2", въпреки рекордната загуба от над 322 млн. лв за 2018 г., дори на конкретната дата,
3 юли, не предлага електрическа енергия на платформата "Ден напред" или предлага такава на половината от
разполагаемия си капацитет. Това освен всичко друго лишава държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" от потенциална
печалба, която би могло да осъществи и задържа изкуствено висока цена на електроенергията.
Ситуацията, което се и повтаря, пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се
конкурира с пазари с 2 до 3 пъти по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители.
Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото
управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.
В тази връзка, работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за
установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди
образуване на съответните досъдебни производства.Според работодателските организации посоченото от тях поведение
попада най-малко в съставите на чл.219 и чл. 282 от Наказателния кодекс.
"Като се има предвид, че посоченият пример - 3 юли 2019 година далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице
основателно според нас предположение, че става дума за продължаващо престъпление, пише в сигнала.
Припомняме, че работодателските организации настояха за повсеместна проверка още преди месец.
В последните няколко месеца няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през
борсов сегмент "Пазар ден напред" отелязва неимоверни скокове, като към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа.
Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката.
Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна
на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19
юни, но тя не бше приета.
В началото на седмица Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на
свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР
и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия.
√ АИКБ: ТЕЦ "Марица-Изток" 2, БЕХ и Петкова са отговорни за скъпия ток
"Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление, след което да определи извършителя. Имайки предвид
ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни лица най-вероятно ще са ръководството на
ТЕЦ "Марица-Изток" 2, ръководството на БЕХ и министерството на енергетиката". Това заяви изпълнителният директор на
АИКБ Добрин Иванов по повод рязкото поскъпване на тока.
Припомняме, вчера от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настояха главният прокурор Сотир Цацаров да провери
пазара на електрическа енергия и по-конкретно - недостатъчното предлагане на количества от производителите на
електроенергия на платформата "Ден напред".
Според работодателите фактите дават обосновано предположение за извършване на престъпление от общ характер.
Иванов настоява, в случай че бъде установено извършено престъпление, да се повдигне обвинение срещу евентуалните
извършители.
Директорът на АИКБ обясни, че подаденият сигнал е насочен основно към недостатъчното предлагане на електроенергия.
Сигналът е срещу държавната ТЕЦ "Марица Изток" 2, тъй като на 3 юли тя не работи с пълния си капацитет, а с една трета
от инсталираната мощност и до една втора от разполагаемата в конкретния ден мощност, поясни той.
По негови думи индустриалците се опасяват от недобро управление на държавната централа.
Иванов посочи, че предстои да бъдат подадени сигнали и към Комисията за защита на конкуренцията и КЕВР.
Той уточни, че ограниченото предлагане е следствие и на концентрация в производителите и в търговците на
електроенергия.
Има търговци, които са изкупили голяма част от базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен
капацитет от електроенергия за година напред и съответно могат да ограничават предлагането на платформата "Ден
напред" и да карат цената да експлодира, както се случи на 3 юли, обясни директорът на АИКБ.
По тази причина следващият сигнал, който ще бъде подаден, е за концентрация при някои от търговците и при някои от
производителите.
Припомняме, в последните няколко месеца няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията,
договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" отелязва неимоверни скокове, като към 3 юли 2019 г. е най-високата
в Европа. Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в
енергетиката.
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Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна
на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19
юни, но тя не бше приета.
В началото на седмица Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на
свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР
и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия.
В. Монитор
√ Работодателите сигнализират главния прокурор за пазара на ток
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха сигнал до Главния прокурор на РБ относно пазара на електрическа енергия и, поконкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел. енергия на платформата „Ден напред“.
В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), на платформата „Ден напред“ средната цената за 1 мегаватчас базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./мвтч. Нещо повече - тази цена е над двойно повисока от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и
Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
"Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти
по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските
граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като
практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.
В тази връзка, работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за
установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди
образуване на съответните досъдебни производства.
БНР
√ Бизнесът със сигнал до главния прокурор заради цените на енергийната борса
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците са изпратили сигнал до главния прокуор Сотир Цацаров заради пазара на електрическа енергия, поконкретно - недостатъчното предлагане на количества от производителите на ток на платформата „Ден напред“.
На 3 юли средната цена на един мегаватчас през Българската независима енергийна борса е била малко под 200 лева,
което е най-високата стойност в цяла Европа, допълват от работодателите. Според тях за момент цената е била малко над
270 лева на мегаватчас, което е двойно по-висока от средната цена за Европейския съюз.
Налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и
Българския енергиен холдинг, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на
електроенергия, допълват от работодателските организации.
Investor.bg
√ Работодателски организации сезираха прокуратурата за проблеми с пазара на еленергия
АИКБ, БСК и КРИБ настояват за проверка заради недостатъчното предлагане на количества от производителите на
еленергия на платформата "Ден напред"
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха сигнал до главния прокурор за пазара на електрическа енергия и, по-конкретно –
недостатъчното предлагане на количества от производителите на еленергия на платформата "Ден напред".
В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цената за един мегаватчас /MWh/ базова мощност за 3 юли 2019 г. е била
195,40 лева – най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270,04 лева/ MWh.
Тази цена е над двойно по-висока от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия,
Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
"Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява на ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
От работодателските организации са на мнение, че това пряко влияе на конкурентоспособността на българската индустрия,
както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители.
Работодателите настояват главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по
случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните
досъдебни производства.
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Economic.bg
√ Работодателите сезираха главния прокурор заради държавната енергетика
Бизнесът настояват Сотир Цацаров да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите около
скъпия ток за индустрията
Трите основни работодателски организации в България – КРИБ, АИКБ и БСК, са изпратили писмо до главния прокурор Сотир
Цацаров относно пазара на електроенергия в България. Те настояват за разследване, което да установи защо на сегмент
„Ден напред“ на свободната енергийна борса (БНЕБ) има недостатъчното предлагане на количества от производителите
на електроенергия.
В сигнала се отбелязва, че на сегмент „Ден напред“ средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била
195.40 лв. - най-скъпата в цяла Европа, като в някои часове от деня достигна дори 270 лв./MWh.
Още тогава работодателите алармираха, че подобна стойност е двойно по-висока от средната за ЕС, и тройно по-висока от
цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).
Отговорът на енергийния министър беше, че цената бързо се е нормализирала след "избухването" през първите три дни
на този месец и на 5 юли, според нея, цената в България е била най-евтина в целия ЕС.
Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ
„Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.
Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия, която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти
по-евтин ток, както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители.
Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото
управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката, се казва
в позицията на трите бизнес организации.
Работодателските организации настояват главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на
фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на
съответните досъдебни производства.
√ АИКБ очаква прокурорски обвинения към ТЕЦ „Марица-Изток 2”, БЕХ и МЕ
Работодателската организация, заедно с БСК и КРИБ, ще сезират също КЗК и КЕВР за скъпия ток за промишлеността
Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление (свързано с прекалено скъпия ток за бизнеса), след което да
определи извършителя. Имайки предвид ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни
лица най-вероятно ще са ръководството на ТЕЦ „Марица-Изток” 2, ръководството на БЕХ - принципал на ТЕЦ-а,
министерството на енергетиката в лицето на министъра – принципал на БЕХ.
Това коментира изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов в
сутрешния блок на „Нова телевизия“ по повод внесения вчера от Асоциацията, Българската стопанска камара (БСК) и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) сигнал до главния прокурор относно пазара на
електрическа енергия и по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия
на платформата „Ден напред“.
„Сигналът посочва конкретни факти, които, според нас, съдържат факти за обосновано предположение за извършване на
престъпление от общ характер”, подчерта Иванов и добави: „Очакваме прокуратурата да си свърши работата. Ако установи
данни за извършено престъпление, да повдигне обвинение срещу евентуалните извършители“.
По думите на директора на АИКБ внесеният сигнал е конкретен и кратък – той посочва търговията на Българската
независима енергийна борса на 3 юли. „Данните са конкретни. На този ден цената на платформата „Ден напред” е найскъпата в Европа. Два пъти по-скъпа електроенергия от средната цена в Европа и три пъти по-скъпа отколкото в Германия,
Австрия, Швейцария, Франция. Това от една страна се дължи на недостатъчното предлагане, от друга – на завишеното
търсене. Нашият сигнал е насочен главно към недостатъчното предлагане. Сигналът е срещу държавната ТЕЦ „Марица
Изток” 2, тъй като на същия ден тя не работи с пълния си капацитет, а с една трета от инсталираната мощност и до една
втора от разполагаемата в конкретния ден мощност“, заяви Иванов.
Той заяви, че индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа. АИКБ, БСК и КРИБ планират
да внесат сигнали и в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Според работодателските организации ограниченото предлагане е следствие и на концентрация в производителите и в
търговците на електроенергия.
„Има търговци, които са изкупили голяма част от базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен
капацитет от електроенергия за година напред и съответно могат да ограничават предлагането на платформата „Ден
напред” и да карат цената да експлодира, както се случи на 3 юли“, коментира още изпълнителният директор на АИКБ.
Darik News
√ АИКБ за цената на тока: Отговорни са ръководствата на ТЕЦ „Марица-Изток” 2, на БЕХ и Министерството на
енергетиката
„Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление, след което да определи извършителя. Имайки предвид
ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни лица най-вероятно ще са ръководството на
ТЕЦ „Марица-Изток” 2, ръководството на БЕХ - принципал на ТЕЦ-а, министерството на енергетиката в лицето на министъра
– принципал на БЕХ”. Това заяви в предаването „Здравей, България” изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
В четвъртък от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България изпратиха сигнал до главния прокурор относно пазара на електрическа
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енергия и по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на
платформата „Ден напред“.
„Сигналът посочва конкретни факти, които, според нас, съдържат факти за обосновано предположение за извършване на
престъпление от общ характер”, обясни Иванов.
„Очакваме прокуратурата да си свърши работата. Ако установи данни за извършено престъпление, да повдигне обвинение
срещу евентуалните извършители”, коментира директорът на АИКБ. „Сигналът е конкретен и кратък – той посочва
търговията на Българската независима енергийна борса на 3 юли. Данните са конкретни. На този ден цената на
платформата „Ден напред” е най-скъпата в Европа. Два пъти по-скъпа електроенергия от средната цена в Европа и три пъти
по-скъпа отколкото в Германия, Австрия, Швейцария, Франция. Това от една страна се дължи на недостатъчното
предлагане, от друга – на завишеното търсене. Нашият сигнал е насочен главно към недостатъчното предлагане. Сигналът
е срещу държавната ТЕЦ „Марица Изток” 2, тъй като на същия ден тя не работи с пълния си капацитет, а с една трета от
инсталираната мощност и до една втора от разполагаемата в конкретния ден мощност”, обясни Иванов.
Той заяви, че индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа.
„Новото е ценовото решение на КЕВР от 1 юли. В него е посочено, че при цена 93,33 лева на мегават час държавната ТЕЦ
покрива променливите разходи. Това са разходите, свързани с произведените количества електроенергия. На тази цена се
покриват променливите разходи. А при цена 135,30 се покриват и постоянните разходи. Тоест при тази цена централата
трябва да работи на пълни мощности и да реализира печалба. Но това не се случва на 3 юли – напротив работи с
половината от капацитета си”, обясни Иванов.
„Следващите сигнали, които смятаме да пуснем, са към КЗК и КЕВР. Ограниченото предлагане е следствие и на
концентрация в производителите и в търговците на електроенергия. Има търговци, които са изкупили голяма част от
базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен капацитет от електроенергия за година напред и
съответно могат да ограничават предлагането на платформата „Ден напред” и да карат цената да експлодира, както се
случи на 3 юли”. Това заяви в предаването „Здравей, България” Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.
„Другият сигнал, който ще подадем в КЗК, е за концентрация при някой от търговците и при някои от производителите”,
допълни Иванов.
Аctualno.bg
√ От АИКБ намекнаха за вина на Теменужка Петкова за скъпия индустриален ток
Сигналът е срещу ТЕЦ "Марица Изток 2", защото на 3 юли не работи с пълната си мощност, а само с половината от
разполагаемия си капацитет. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
Припомняме, че работодателите сезираха прокуратурата заради много високата цена на сегмент "Ден напред" на
енергийната борса на 3 юли – 195,40 лева за мегаватчас.
Ивнов посочи, че според новото ценово решение на КЕВР ТЕЦ "Марица Изток 2" покрива постоянните разходи при цена
135 лева за мегаватчас. Но на 3 юли това не се е случило – може би заради лошо управление на държавната централа,
според АИКБ, но не стана въпрос колко време технологично отнема заработването на пълна мощност предвид
използваната технология. На въпрос на Нова телевизия кой конкретно смятат за виновен работодателите, отговорът беше
ръководството на ТЕЦ-а, ръководството на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и енергийното министерство т.е. Теменужка
Петкова.
Според Иванов, сегментът "Ден напред" на енергийната бил много важен и определящ за цената на тока, защото бизнесът
не можел винаги да сметне точно колко ток му трябва, за да си го осигури с дългосрочен договор.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Липса на кворум провали дебата за машинното гласуване
Липса на кворум провали днешното заседание на парламента и отложи разглеждането на промените в Изборния кодекс,
които предвиждат машинното гласуване да отпадне при провеждането на местни и парламентарни избори.
В зала не се регистрираха депутатите от БСП и ДПС, които се обявиха твърдо против измененията, а управляващото
мнозинство не успя да събере необходимите 121 народни представители, за да стартира заседанието.
Законопроектът е внесен от ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и „Воля“, а в него се предвижда машинно гласуване да се
провежда единствено в изборите за президент и Европейски парламент.
Аргументите им са, че изборите с многомандатни избирателни райони са значително по-сложни, а това налага по-различни
бюлетини, както и по-сложен софтуер.
Вносителите се позовават и на доклада на ЦИК за европейските избори, провели се у нас на 26 май, според който
машинното гласуване е неоправдано скъпо. Тогава такова се проведе в 3 000 секции в страната, а последните промени в
изборното законодателство предвиждаха на местния вот наесен те да бъдат увеличени на 6 000.
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√ Без промени в закона за рибарството, свързани с финансови корекции по проекти
Парламентът отхвърли предложението да се възстановява безвъзмездната финансова помощ след финансова
корекция, установила нарушение от бенефициенти по рибарски проекти
Няма да се възстановява безвъзмездната финансова помощ след финансова корекция, установила нарушение от страна на
ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007
- 2013 г. Това реши парламентът и депутатите отхвърлиха промените в Закона за рибарството и аквакултурите, внесени от
председателя на парламентарната комисия по земеделието и горите Мария Белова (ГЕРБ) и група народни представители,
предадеБТА.
Според Йордан Апостолов ("Обединени патриоти") “това, което се предлага в момента, е при свършил мач да се променят
правилата на играта”.
Бюрхан Абазов (ДПС) изрази опасения от повече дела в съда.
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева обясни, че тези разпоредби няма да имат
обратно действие, а ще се прилагат за проекти в процес на мониторинг.
БНТ
√ Публична дискусия за приоритетите на новоизбраните български депутати
Бюрото на Европейския парламент в България организира публична дискусия, посветена на приоритетите за новия мандат
на българските евродепутати.
Евродепутатите ще изложат идеите на своята политическа група през новия мандат на Европейския парламент. Те ще
представят и очакванията си за новия политически сезон, като посочат областите, в които планират да бъдат активни и
парламентарните комисии, в които ще работят.
Модератор на събитието ще бъде журналиста от БНТ Добрина Чешмеджиева.
√ Данъчните складове за горива ще се контролират автоматично
Въвеждат се автоматични средства за контрол в данъчните складове за горива и във фирмите, ползващи за суровина
петролни продукти, съобщи финанасовият министър Владислав Горанов пред парламентарната комисия за контрол на
приходните агенции. Пред депутатите главният прокурор Сотир Цацаров отчете най-ниското ниво на контрабандни цигари
досега у нас.
Две нови мерки за контрол върху горивата предлага финансовото министерство.
Владислав Горанов - министър на финансите: "Поставяне на видеонаблюдение на входовете и изходите на данъчните
складове и уредите, които контролират или отчитат изведените количества, за да сме сигурни, че не се извършва
манипулация на тези уреди.
Камерите ще засичат и номерата на цистерните, като ще ги изпращат към митниците.
Около 400 са данъчните складове за горива в България, съобщи финансовият министър, които се наблюдават както от
митничари, така и от служители на приходната агенция, но винаги остава човешкият фактор.
Владислав Горанов - министър на финансите:"Не можем във всеки данъчен склад да сложим по няколко митничаря,
данъчни или няколко полицая и дори да го сложим нямаме гаранция, че човешкия фактор няма да сработи против
интереса на държавата.
Заради съмнения за контрабанда, ще бъдат задължени всички фирми, които използват за суровина петролни продукти, да
поставят измервателни уреди на горивата, заяви Горанов и даде пример с производители на разредители и на кофражни
масла.
Владислав Горанов - министър на финансите: "В един момент обаче имаме подозрение, че количествата произведени
разредители и кофражни масла стигат за това , че можем да измажем кофражите на цяла Европа.Този рисков фактор
искаме да избегнем с вкарване на системи за автоматичен контрол, свързани с Агенция "Митници".
Пред парламентарната комисия за контрол на приходните агенции главният прокурор Сотир Цацаров акцентира върху
успешната борба срещу контрабандата на цигари.
Сотир Цацаров - главен прокурор: "Контрабандни цигари, които са налице на нашия вътрешния пазар за първото
тримесечие на 2019 година.Представеният процент беше в размер на 3,8% бих казал най-нисък от всички досега.
Като пример за икономическия ефект, Цацаров даде с разбитите миналата седмица две поточни линии.
Сотир Цацаров - главен прокурор: Капацитетът на производството там в Ръжево Конаре е 2 тона тютюн на час. Ако пък го
сравним със следващото, което в землището на с.Труд, капацитетът на поточната линия е 2000 цигари в минута.
Председателят на комисията за контрол на приходните агенции Емил Димитров награди главния прокурор, вътрешния
министър и министъра на финансите с плакети заради приноса им в борбата срещу сивата икономика и контрабандата.
√ Тестват готовността на V блок на АЕЦ "Козлодуй" за работа на повишена мощност
След успешното приключване на последните модернизации от проекта за повишаване на мощността на пети блок на АЕЦ
"Козлодуй" до 104%, реализирани по време на плановия годишен ремонт през тази година, на 13 и 14 юли 2019 г. е
планирано да бъдат извършени финалните изпитания. Целта е да се потвърди готовността на системите и съоръженията
за работа в условията на повишена мощност в различни експлоатационни режими, съобщиха от атомната
електроцентрала.
Програмата за изпитанията е съгласувана с главния конструктор ОКБ Хидропрес и сАгенцията за ядрено регулиране, а
товаровият график за дните на провеждането е предоставен на Електроенергийния системен оператор.
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Изпълнението е предвидено за почивните дни в края на седмицата с оглед намаленото търсене на електроенергия в този
период.
По време на изпитанията е планирано мощността на блока последователно да бъде понижена до 60% и до 40%. На 14 юли
турбогенераторът ще бъде изключен за няколко часа, след което в рамките на същия ден ще бъде включен и ще започне
повишаване на мощността в съответствие с графика.
Аналогична програма за изпитания беше изпълнена на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през 2017 г. В момента блокът работи
с пълно натоварване на мощността – 1040 МВт.
√ Путин и Зеленски говориха за първи път след изборите в Украйна
В първия си телефонен разговор руският президент Владимир Путин и украинският му колега Володимир Зеленски
обсъдиха конфликта в Източна Украйна, съобщи Кремъл.
Според канцеларията на Зеленски - ключова тема в разговора му с Путин е било освобождаването на украинските моряци,
задържани през ноември миналата година.
Economic.bg
√ Орлин Алексиев с отчет за състоянието на бюджета на СОПФ за 2019 г.
През 2019 г. най-много пари са отпуснати за образование, спортни и детски площадки и зелени системи
а 2019 г. Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е разпределил общо 10 850 949 лева в няколко
различни направления. Това обяви председателят на Съвета за управление Орлин Алексиев, който даде подробна
информация за текущото състояние по сметките на Фонда.
Специализираният общински приватизационен фонд е сформиран с решение на Столичния общински съвет през 1994 г.
Неговата основна цел е да акумулира средствата, постъпили в следствие на приватизация на общинско имущество и да
подпомага финансово проекти и програми на Столичния общински съвет за развитие и благоустройство на София.
Структурните дялове (разпределение по направления в проценти) са различни в годините и се определят ежегодни.
СОПФ се управлява от Съвет за управление, който се състои от 14-членен състав – 9 общински съветници, 4 заместниккмета и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. Председател на Съвета за
управление на СОПФ е общинският съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев.
От създаването на фонда през 1994 г. до настоящия момент над 230 млн. лв., равняващи се на над 52% от средствата на
Фонда, са изразходвани за изграждане и поддържане инфраструктурата на образованието. През 2019 г. отново най-голяма
сума е отпусната именно за образование – 4 587 208 лв. Тя ще се използва за ремонтни дейности, както на санитарни възли,
така и на общата сградна инфраструктура; повишаване на енергийната ефективност; подсигуряване на сигурността чрез
изграждане на ограда и достъпността, чрез изграждане на външен асансьор към сградата на 36 СУ „Максим Горки“.
На второ място по размер на отпуснатите средства за 2019 г. са спортните и детски площадки. По думите на Орлин Алексиев
приоритет и грижа на Столична община е подобряванeто на условията за спорт, отдих и развлечения в града. Непрестанно
расте броят на новоизградените спортни съоръжения, площадки за игра и забавления, реновират се съществуващите
детски и спортни площадки в парковете на столицата, в междублоковите пространства и дворовете на училища и детски
градини. Като сумата за тази година в това направление възлиза на 2 252 603 лв.
На трето място са зелените системи. Столична община е заявила устойчивото екологично развитие и опазването на
околната среда в градски условия като свой приоритет. Това включва изпълнение на конкретни мерки за постигане на тези
цели, в това число управление на отпадъците и повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен
отпадък, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на
парковете в желана зона за отдих, запазване и повишаване на зелената система на града и др. Сумата, отделена за тях през
2019 г. е 2 080 000 лева, като с тях ще бъдат ремонтирани и реконструирани паркове в различни райони в град София,
допълни Орлин Алексиев (https://orlinaleksiev.com).
За здравеопазване са предвидени 631 138 лева, с които ще бъдат извършени ремонти и закупена необходима техника за
по-качествена диагностика.
За направленията Сигурност, Култура и просветна дейност и Транспорт, са предвидени съответно 740 000 лева, 320 000
лева и 240 000 лева, уточни общинският съветник Орлин Алексиев.
Economy News
√ Банките натрупват цикличен риск
"Ако разглеждаме България като пример, последните изследвания и съответните оценки на БНБ за местния финансов
цикъл действително показват, че ние сега се намираме във възходящата фаза на натрупване на цикличен риск. Съответно
решихме да активираме и след това повишихме нивото на нашия контрацикличен капиталов буфер." Това отбеляза във
встъпителното си слово управителят на БНБ Димитър Радев пред конференцията „Текущият глобален и европейски
финансов цикъл: къде се намираме и накъде се движим”, посветена на 140-та годишнина на Българската народна банка
/БНБ е сред най-старите централни банки в света – 13-а по ред на основаването си/, организирана съвместно от
Българската народна банка и Банката за международни разплащания. Какво още коментира управителят на БНБ?
Еволюция на мандатите на централната банка
Исторически централната банка е свързана с целта за поддържане стабилността на националната парична единица и на
цените. След Голямата депресия от 30-те години на миналия век надзорът се е превърнал във функция, възлагана или
отнемана от централните банки при циклични периоди в зависимост от преживените кризи. По отношение на надзора като
централнобанкова функция световната криза от 2007/2008 година имаше двустранно отражение. Първо, тя доведе до това,

8

че надзорът върху банките стана отговорност на все по-голям брой централни банки. Второ, фокусът върху стабилността
на системата доведе до появата на макропруденциалния надзор като изрично понятие и задача, за която съвсем
естествено централните банки поеха отговорност.
В България паричният режим може да бъде разглеждан като доста традиционен, като основната цел на БНБ е да поддържа
ценовата стабилност посредством осигуряване стабилността на националната парична единица. Вече повече от 20 години
режимът ни се опира върху функционирането на паричния съвет. БНБ също така провежда и микро- и макропруденциални
политики. В действителност доста преди последната глобална криза ние разработихме и приложихме контрациклични
макропруденциални мерки, макар че терминът „макропруденциален“ все още не беше възприет. Много други страни от
региона в условията на масов приток на капитали направиха същото.
Затова задачите и отговорностите на БНБ, както ги виждаме днес, са резултат от десетилетна еволюция. И това отразява и
съответства на дългосрочното развитие на мандата на централните банки в световен мащаб. От историческа гледна точка
може да се спори, че промените в този мандат следват общото еволюционно развитие, често под влиянието на кризи, като
глобалната криза от 2007/2008 г.
Фокус върху финансовата стабилност
Тя ни накара да преосмислим значението на финансовата стабилност като цел на политиката на централните банки. Преди
световната криза от 2007/2008 г. централните банки поставяха акцента върху ценовата стабилност като своя главна цел.
Кризата отключи промени в цялостната среда, в която функционират централните банки и с това наложи продължаваща
еволюция на ролята и управлението на нашите институции. Беше изразена загриженост относно способността на
централните банки да предотвратяват и управляват финансови кризи. Това провокира дискусии за ролята им в опазването
на финансовата стабилност. В крайна сметка беше призната нуждата да се преразгледат и коригират отговорностите на
централите банки във връзка с финансовата стабилност.
Важна реакция на политиката след световната криза беше усъвършенстването на рамката на макропруденциалната
политика и възлагането на допълнителни отговорности на централните банки в областта на финансовата стабилност. След
това централните банки разработиха инструментариум за практическото приложение на макропруденциалната рамка.
Разбирането на финансовия цикъл
Новите рамка и инструменти на политиката обаче могат да функционират добре само дотолкова, доколкото може да се
„диагностицира“ кога има нужда от прилагането им. Те имат ограничен принос, ако въобще имат такъв, за постигане
целите на опазването на финансовата стабилност освен ако макропруденциалните надзорни органи могат да
идентифицират натрупването на цикличен системен риск във финансовата система.
С други думи, постигането на целта за финансова стабилност чрез макропруденциални мерки не може да бъде ефективно,
без да се разбира финансовият цикъл. Ето защо счетохме това за актуален въпрос, на който да посветим конференцията
по случай годишнината от създаването на нашата банка.
Няма единна общоприета теоретична база, нито преобладаващ метод за измерване на финансовия цикъл. Поради това
изследователската дейност има толкова важна роля за определянето на политиката. И затова настоящата конференция
има за цел да събере заедно академични изследвания и практики от централните банки.
В. Дума
√ Пазят в тайна промените в "бонус-малус"
Властта се страхува от нови скандали заради системата
омисията за финансов надзор (КФН) вече е готова с алтернативи на представения в края на миналата година вариант на
системата "бонус-малус" за цената на застраховката "Гражданска отговорност", съобщиха от ведомството. Засега обаче то
няма да я представя пред обществото, а само пред МВР и транспортното министерство. В края на лятото проектът щял да
бъде представен и пред обществото. Идеята на въвеждането на системата "бонус-малус", за която у нас се говори от около
10 години, е нарушителите на пътя да плащат по-скъпа "Гражданска отговорност", а изрядните шофьори - по-евтина. В
държави, в които тя е приложена, се отчита спад на пътнотранспортните произшествия и засилване на дисциплинираността
на шофьорите. За първи път реален проект за въвеждане на системата бе направен през есента на 2018 г., при предишното
ръководство на КФН начело с Карина Караиванова.
Тогава обаче предложението финишира с шумен провал заради обществено недоволство и критики, че е недообмислено.
На базата на разработка на външен консултант през ноември КФН предложи шофьорите, които правят най-много
нарушения на пътя, да плащат 4 пъти по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност". Според предлаганата тогава система
шофьорите и автомобилите трябваше да се разпределят в 20 класа, като базовият клас отговаря на стандартната цена на
застраховката - 100%. Класовете от 1 до 7 позволяват отстъпка (бонус) в размер от 10 до 25%, а класовете от 9 до 20 (малус)
означават надценка от 10 до 400%.
Бяха заложени 7 категории инциденти, които да водят до покачване на цената на застраховката - от най-леките нарушения,
които водят до 1 наказателна точка - например превишение на скоростта с 10-30 км/ч в извънградски район, до найтежките провинения, санкционирани с 19 наказателни точки - причиняване на смърт на пътя, тежки телесни повреди, ПТП,
извършено в пияно състояние, и др. Срещу проектонаредбата се появиха много критики. Една от тях бе свързана с
неудобството да се продава автомобил на собственик с много нарушения. Друга забележка беше, че има опасност за
"дребни" нарушения да се стигне до необосновано оскъпяване на застраховката. На 28 май тази година КФН начело с новия
си председател Бойко Атанасов обяви, че възобновява работата по разработването на системата. Малко повече от месец
по-късно надзорът обявява, че вече е готов с новите предложения, които обаче първо ще бъдат обсъдени с отговорните
министерства, преди да бъдат представени на обществото, явно страхувайки се от нови публични скандали.
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БНР
√ Комисията по културата и медиите изслуша номинираните от НС кандидати за член на СЕМ
Депутатите от медийната комисия изслушаха кандидатите за член на СЕМ от квотата на парламента. Директорът на
"Маркетинг и реклама" на НДК Ия Петкова-Гурбалова е предложена от БСП, а Галина Георгиева - от ГЕРБ. Една от двете
трябва да смени назначеният през 2013-та година Иво Атанасов.
Отговорите на въпросите за фалшивите новини, ролята на СЕМ в дебатите за свободата на словото, новия дигитален свят,
ролята на обществените медии вълнуваха депутатите при препитването на Ия Петкова и Галина Георгиева. Ия Петкова
каза, че СЕМ не трябва да не е цензор, а регулатор на медийното съдържание:
"Регулаторът трябва да е безпристрастен в своите решения, обективен. Бих станала член на СЕМ в търсенето на екипност както между колегите вътре в съвета, така и между другите заинтересовани. Всички медии, в частност обществените
мадии, имат една неизпълнена отговорност към младата аудитория".
Петкова смята, че уменията и знанията не зависят от политическите възгледи.
Галина Георгиева каза, че позициите ѝ, когато е работила в Нова телевизия, а после и в организацията за авторски права
ПРОФОН са доказали, че се е абстрахирала от всякакви политически намеси. И допълни за свободата на словото.
"Фалшивите новини са нещо, с което и представителите на медиите, и представителите на всички организации, а и в голям
процент буднот общество провежда една масирана кампания, но повишаването на медийната грамотност за мен е от
основно значение".
Медиен експерт напусна изслушването на двете кандидатки за СЕМ. "Дават отговори като за второкурсници", каза той.
Председателят на медийната комисия Вежди Рашидов пък припомни, че политиците трябва да дадат на СЕМ тези законови
правомощия, които да и помогнат при борбата с фалшивите новини и опростачването и припомни…
√ Христофор Караджов: Липсата на независима съдебна система прави проблематичен американския модел на
партийно финансиране в България
"В най-общи линии "американският модел" дава две неща с пълна яснота. Едното са индивидуалните средства, които всеки
може да дари на една кампания, на всяко ниво - от президент надолу. Другото е, че когато се дават средства за политическа
кампания, те влизат в база данни, от която всеки може да види кой на кого, кога и какви пари е дал". Това каза за БНР
преподавателят в Калифорнийския университет Христофор Караджов по повод представения у нас "отворен модел" на
партийно финансиране с дарения.
„Пренасянето на всякакъв модел на друго място винаги е изпълнено с много проблематични моменти. Общо взето всички
опити за реформа на финансирането на кампаниите и на партиите, които наблюдавам в последните 20-ина години в САЩ,
са в посока увеличаване на общественото финансиране, на публичното финансиране, за да се избегне това влияние на
отделните корпорации“, каза той и подчерта, че "неналичието в България на независима съдебна власт" би направило
пренасянето на модела "проблематично".
Ограничението за граждански дарения за президентска кампания в САЩ е 2800 долара на човек, даде пример Караджов
и подчерта, че "американският модел" не е безспорен:
„Освен финансирането директно на кандидати, американците могат да финансират и така наречените „комитети за
политическо действие / политическа акция“. Там правилата са доста вариращи. Условието е, че тези комитети нямат право
да координират с кампаниите, но това не пречи да адвокатстват за някакви теми или въпроси, които са сходни с възгледите
на кандидата. Да речем, ако кандидатът се бори с нелегалната имиграция, нищо не пречи да има неограничен брой такива
организации на гражданите, които да защитават темите на този кандидат, без директно да координират с кампанията…“.
През 2010-а година Върховният съд е отсъдил, че корпоративните дарения и даренията от синдикати и други в такива
комитети не могат да бъдат ограничавани, обясни преподавателят в предаването "Преди всички" по "Хоризонт": "Това
доведе изсипването на многократно повече средства в касите на кандидатите".
„Партиите в САЩ могат да набират средства, но там няма огромни пари, които циркулират по този начин. Големите пари в
САЩ са в кампаниите и всеки политик, в момента, в който е избран, буквално от следващия ден е отново в някакъв вид
fundraising. Това са всъщност и нещата, които впечатляват поддръжниците на този политик“.
В САЩ има само две големи партии и всичко друго е "пуканки в сравнение с тях", коментира Караджов в отговор на въпрос
как биха се издържали малките партии у нас, ако въведем американския модел:
„Една от причините, поради която е трудно да има трета силна партия, е точно този fundraising - набирането на средства,
защото всеки един конгресмен може да разчита, при нужда, да се изсипят в неговия или нейния избирателен район
средства, които минават през централната каса на партията, подкрепа от по-известните политици в партията. Малките
партии е много трудно да се включат в тази система и да започнат да събират пари, освен ако не са издържани от някой с
дълбоки джобове“.
Относно възможността бизнесът и олигархията да овладеят партиите у нас, той коментира, че всеки политик в САЩ "е
достатъчно умен, така че да се опари с директно изпълнение на някаква заръка, но има милион начини във властта да се
прокарват закони и да се защитават интереси, които са в посока на нечия изгода. Дори, без да сме особено цинични, е
естествено, че когато една голяма корпорация или какъвто и да е донор инвестира средства в политическа дейност, те не
са защото тази корпорация непременно иска да си изрази гражданската позиция. И това го има, не трябва да го
подценяваме…“.
√ ЕЦБ сигнализира за нови стимулиращи мерки по време на юнското си заседание
Висшите членове на Европейската централна банка сигнализираха по време на тяхната среща през юни, че скоро ще
обмислят инжектирането на нови стимулиращи икономиката на еврозоната мерки в светлината на слабите данни за
инфлацията и нарастващата глобална несигурност.
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В протокола от последното заседание се посочва, че представителите на ЕЦБ са готви да действат в подкрепа на експортноориентираната икономика в региона чрез намаляване на основния лихвен процент на банката, който в момента е
определен на -0,4%, или посредством възобновяване на програмата за закупуване на облигации за 2,6 трлн. еро, известна
като "количествени улеснения".
"Имаше широко съгласие, че в светлината на засилената несигурност, която вероятно ще продължи и в бъдеще,
Управителният съвет на ЕЦБ е необходимо да бъде в готовност да облекчи още повече позицията си по отношение на
паричната и лихвена политика, като за целта адаптира всички свои налични финансови инструменти", се казва в
оповестения в четвъртък протокол от юнското заседание на централната банка. Мерките, които трябва да се вземат
предвид, включват намаляване на лихвените проценти и нови покупки на облигации.
През последните седмици водещите централни банки изместиха фокуса си върху намаляване на лихвените проценти на
фона на продължаващото напрежение в международната търговия и слабостта на ключови нововъзникващи пазари като
Китай.
В сряда председателят на Федералния резерв Джером Пауъл намекна пред финансовата комисия на Конгреса, че
централната банка на САЩ може да намали лихвените проценти още в края на този месец (на заседанието си на 30-и и 31ви юли).
Междувременно инвеститорите наблюдават отблизо и сигналите за това, колко агресивно ЕЦБ би могла да последва
Федералния резерв. Шефът на ЕЦБ Марио Драги разочарова инвеститорите след последното заседание на централната
банка през юни, като предположи, че икономиката на еврозоната би трябвало да продължава да отслабва, преди банката
да предприеме нови стимулиращи мерки.
Оттогава насам обаче Драги втвърди своя тон, сигнализирайки, че предстоят нови стимулиращи мерки, ако
икономическите перспективи не се подобрят. Не беше ясно обаче, дали останалата част от управителния съвет на ЕЦБ ще
подкрепи подобен ход.
Представеният днес протокол от това заседание обаче показва, че и останалите членове на банката са на подобно мнение,
като те са дълбоко загрижени, че глобалната несигурност ще се отрази върху икономиката на еврозоната за още известно
време.
Централните банки също така подчертаха понижението на пазарните очаквания за бъдещите темпове на инфлация, които
спаднаха "близо до предходните дъна, отбелязани през септември 2016-а година". Тогава ЕЦБ използва това отслабване
на инфлационните очаквания, за да оправдае агресивни мерки за стимулиране.
"Инфлацията все още се очаква да достигне едва 1,6% през 2021 година, което ще означава, че тя ще продължава да
изостава от целевото ниво на централната банка от малко под 2%", се посочва в протокола от юнското заседание, като се
допълва: "Затова беше счетено за важно управителният съвет да демонстрира решимостта си да действа и да се подготви
допълнително за неблагоприятни непредвидими обстоятелства в предстоящия период"
News.bg
√ До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова
4 517 612 електронни винетки са продадени до 8 юли. Това съобщи министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова по време на изслушване в парламентарната Комисия по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление за напредъка по въвеждането на електронната система за таксуване.
Само за периода от 20 април до момента продадените е-винетки са 1 630 029.
По думи на министъра приходите от електронни винетки са 257 826 706 лв., като от 20 април до 8 юли те са над 75 млн. лв.
Тя посочи, че се запазва тенденцията 80% от постъпленията да са от таксуване на превозни средства до 3,3 т., 5% - от
превозни средства от 3,5 т. до 12 т., и 15% от превозни средства над 12 т.
Аврамова прогнозира, че до края на годината приходите от електронни винетки ще бъдат не по-малко от 400 млн. лв. По
нейни думи с въвеждането на тол системата ще има повишение на приходите за изграждане на пътища - според
предложения по-мек вариант на тарифа се предвижда постъпленията от тол такси да са около 550 - 650 млн. лв. годишно.
Аврамова отчете и че жалбите за двойно плащане и неиздадена електронна винетка са намалели значително - след 20
март те са едва 29.
С увеличаването на състава на отдел "Контрол и правоприлагане" от 441 на 567 служители се създадоха условия за
посрещане на интензивния летен трафик с разширен 12-часов прозорец на работа на мобилни екипи, изтъкна Аврамова и
допълни, че от 20 април досега са извършени 436 226 проверки. Това е със 15 % повече спрямо направените от старта на
системата до тогава. 17% от всички нарушения са на пътни превозни средства, управлявани от чужденци, а 90 % от
нарушителите са се възползвали от правото си да платят компенсаторни такси, каза още министърът.
От въведената нова контролна схема приходите от доброволно платени компенсаторни такси за нарушения са близо 20
хил. лв. дневно - към момента те са общо 2 043 334 лв.
Аврамова съобщи и че са издадени разрешения за строеж за 218 контролни единици. До момента са монтирани 77 нови
стационарни камери, монтирани са фундаменти за 18 рамки, а други 5 са изцяло оборудвани. Към 16 август системата ще
бъде готова технически и ще има достатъчно рамки за контрол по РПМ, увери министърът.
От своя страна заместник-министър Николай Нанков допълни, че разговорите с превозвачите за тарифите и обхвата на
пътищата, за които ще се плаща тол такса, продължават.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 12 юли
София.
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От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание.
От 10.30 часа в зала "Запад" на Народното събрание председателят на Комисията по образованието инауката в
Народното събрание Милена Дамянова ще награди най-добрата културна институция.
От 14.30 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат
връчени договори на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за
трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП между Република България и Република Северна Македония.
Договорите за изпълнение на одобрените проекти ще бъдат връчени от министъра на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова, Горан Милевски - министър на местното самоуправление на Република
Северна Македония, и заместник-министър Деница Николова.
От 10.00 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет Кръжокът по конституционно право
към Юридическия факултет ще отбележи 28-мата годишнина от приемането на Конституцията на Република
България от 1991 г.
От 10.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата в София (вход А6) Бюрото на Европейския парламент
в България организира публична дискусия, посветена на приоритетите за новия мандат на българските
евродепутати.
От 11.00 часа в хотел Рамада ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. От 13.30 часа е предвиден
брифинг на ръководството на ДПС.
От 11.00 часа в сградата на турското посолството (бул. „Васил Левски" № 80) Н. Пр. д-р Хасан Улусой, посланик на
Република Турция в България, ще даде прес-конференция по повод на „15 юли - Ден на Демокрацията и
Националното единство", третата годишнина от осуетения опит за преврат, състоял се на 15 юли 2016 в Турция.
От 11.00 часа в Национален пресклуб на БТА Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ),
Съюз на преподавателите по авто-мото подготовка (СПАМП), Нац. Автоинструкторски съюз (НАИС), Българска
асоциация на пострадали при катастрофи (БАПК) и Българско обединение на шофьорите (БОШ) ще се проведе
пресконференция във връзка с новите програми за обучение на водачи на МПС.
От 11.00 часа в заседателна зала на Областна администрация, бул. "Витоша" №6, ще се проведе заседание на
областния консултативен съвет по животновъдство.
От 12.00 часа в заседателната зала на Областната администрация на бул. „Витоша" №4 ще се проведе областен
консултативен съвет по плодове и зеленчуци.

***
Благоевград.
От 17.00 часа в конферентната зала на хотел "Корона" екипът на Фондация "Омнибус Циви" ще проведе съвместна
пресконференция с изпълнителния директор на МБАЛ "Благоевград" д-р Огнян Митев, по повод стартирането на
кампанията "Здравето - инвестиция в бъдещето".
***
Варна
От 11.00 часа в Информационен център на ВМС (Бивше военно комендантство) на пл. "Св.св. Кирил и Методий" 7
ще се проведе среща с медиите във връзка с началото на национално военноморско учение „Бриз 2018".
***
Габрово.
От 10.00 часа в залата на Търговско-промишлена палата в сградата на НТС ще се проведе заседание на областния
консултативен съвет по животновъдство.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Добросъседството и думите - коментар на евродепутата Александър Йорданов
Оценки и класиране - какви са изводите след резултатите на изпитите на седмокласниците?
След бурята в Гърция - къде още няма ток и вода и какво време се очаква през почивните дни
Феновете и хулиганството. Гост: председателят на Националния клуб на привържениците на Левски
Край Дунав започва пръскането срещу комари - какъв ефект се очаква?
Какви са изводите след резултатите на изпитите на седмокласниците?
БТВ, "Тази сутрин"
Директно от Северна Гърция - за щетите и възстановяването след водното бедствие.
Министърът на земеделието Десислава Танева - има ли злоупотреби с къщите за гости?
Защо се стигна до сблъсък и арести на футболни агитки в Братислава преди мача на Левски?
Трябва ли да бъде въведен данък богатство? Дискусия в студиото.
На живо - започва пръскането срещу комари край Дунава
Нова телевизия, „Здравей България"
Напрежение във Велинград. Защо в СПА столицата на Балканите има режим на водата?
Държавата срещу комарите. След протестите - започва пръскането със самолети срещу насекомите.
На живо от Гърция - как се възстановяват курортите в Халкидики след стихията? И безопасно ли е вече времето
там и готови ли са хотелите и къмпингите да посрещнат нови туристи?
Новият зам.-председател на парламента от квотата на БСП Кристиян Вигенин - защо няма да има машинно
гласуване?
Сигнал до главния прокурор за скъпия ток за бизнеса. Ще има ли обвинения?
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Преди началото на футболното първенство - какво да очакваме от елитните ни отбори?
Къде деца със специални образователни потребности могат да учат за художници без нуждата на ресурсни
учители.
Само пред NOVA - говори българинът, коронован за „Мистър Гей Европа"
На финала - кое е новото лице в ефира „Здравей, България"?
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