Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Mediapool.bg
√ Възможно ли е работната седмица у нас да стане 4 дни?
Новината, че русенска консултантска фирма е въвела експериментално четиридневна работна седмица, провокира дебат
възможно ли е и подходящо ли е това да се превърне в по-масова практика у нас.
Според специалистите тя е приложима само в някои сектори, предимно при консултантските услуги, но няма как да стане
по-масова от днес за утре.
В производството цената ще е 20% намаление на заплатите
Повече от 500 000 души са заети в преработващата промишленост. Дори да приемем, че ако се почива повече, ще дойдат
на работа хората с по-добро настроение, това не важи за машините. Те не могат да се въртят по-бързо“, коментира в сряда
пред бТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му, ако се намали работното време и се изработва по-малко, съответно и ще се плаща по-малко и доходите ще
намалеят с повече от 20%.
За да се произведе същото количество, трябва да се наемат повече работници и те трябва да се съгласят да получават помалко с 20%. Същото важи за търговията и транспорта“, обясни Велев.
Има резерви, но е нужен анализ
Според Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, исторически погледнато намаляване на часовете на работната
седмица са се случвали преди, следователно могат да се случат и занапред. Сигурно г-н Велев си спомня, че ние ходехме
на училище в събота, а родителите ни не ходеха на работа, защото работната седмица стана петдневна. Работната седмица
от 42.5 часа стана“, припомни Манолов.
По думите обаче се изисква макроанализ, а не общо говорене по темата
След мързеливите гърци, българските работници са тези, които полагат най-много труд в ЕС на годишна база. Очевидно е,
че има някакъв резерв и той е защото трудът е най-евтиният ресурс в рамките на всякакви видове производство“, каза
Манолов.
Повече служители и по-високи разходи за труд
Манолов и Велев коментираха, че в администрацията и услугите ще бъде необходимо наемането на повече хора, за да не
се прекъсва обслужването на бизнеса и гражданите. Особено при услугите, където се работи по 7 дни в седмицата на
смени.
И двамата са на мнение, че по-малка работна седмица няма как да се случи от днес за утре във всички браншове.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Шестима транспортни министри от ЕС искат рестарт на пакет Мобилност I
Българският транспортен министър Росен Желязков се срещна с колегите си единомишленици по пакета Мобилност I в
Европарламента. Той разговаря с министрите на транспорта на Полша, Унгария, Литва и Латвия в Европейския парламент.
Очаква се включването и на Румъния.
Мнението им е, че се налага започването на нов диалог, където да участват всички членове на Европарламента от
единомислещите страни, независимо от политическото им семейство. До момента по Пакета за мобилност I се действаше
прибързано, без силни аргументи и анализи, е станало ясно от разговора.
По време на срещата със заместник-председателя на Групата на европейските консерватори и реформисти на ЕП Рафаеле
Фито министър Росен Желязков бе категоричен, че приетите до момента текстове по Пакета за мобилност I се отклоняват
съществено от първоначалните си цели.
"Надяваме се, че новоизбраният Европейски парламент ще бъде отворен за нашите предложения", подчерта Росен
Желязков.
Българският транспортен министър обсъди с координатора по Пакета за мобилност I и член на Renew Europe Group на ЕП
Хосе Рамон Бауса-Диазспорните текстове в Пакета за мобилност I.
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Според текстовете по пакета Мобилност, ще се стигне до допълнителни часове управление и натрупване на умора у
водачите, което е реална предпоставка за тежки инциденти. Задължителното връщане на превозните средства до страните
по установяване, ще увеличи ненужно трафика, вредните емисии и амортизирането на пътната инфраструктура.
"Според проучване, публикувано от Европейската комисия, в ЕС липсват 400 000 безопасни и сигурни места за паркиране
и почивка на водачите. Трябва да отпадне забраната за ползването на седмичната почивка в кабината, докато не бъдат
изградени тези места", заяви Росен Желязков.
По думите му проблемите не може да се решават само с налагането на забрани и ограничения. Необходим е цялостен
подход, който да гарантира равни условия за всички държави членки, както и достатъчно време за адаптация на бизнеса
и превозвачите", изтъкна Росен Желязков.
При разговора по темата с председателя на Групата "Идентичност и демокрация" на ЕП Марко Зани българският министър
отбеляза, че Португалия и Исландия споделят част от аргументите на единомислещите страни.
По думите на Желязков сегашният вариант на текстовете, разглеждани в ЕП, води до пряка намеса в конкурентостта на
един огромен сектор в икономиката на ЕС. "Не виждам нищо социално в предложението камионите да се връщат на всеки
четири седмици", добави Росен Желязков.
Припомняме, пакетът "Мобилност" влезе в дневния ред на пленарната сесия на ЕП на 27 март 2019 г. по предложение на
председателя на Алианса на либерали и демократи за Европа (АЛДЕ) Ги Верхофстат.
На гласуването на 25 март за дневния ред за редовната сесия трима български евродепутати не присъстваха. Оказа се, че
точно толкова трябваха, за да падне предложението, което в крайна сметка беше прието с 156 гласа "за" срещу 154 "против".
На 27 март обаче текстовете бяха върнати в транспортната комисия.
Въпреки това български превозвачи организираха 2 протеста - в Страсбург и София.
На заседанието на транспортна комисия бяха гласувани 1 224 предложения за изменения, от които 1 126 продължават за
гласуване в пленарна зала. Между тях са и внесените от българските евродепутати предложения.
На 3 април стана ясно, че евродепутатите са отхвърлили и предложението на българските си колеги пакетът "Мобилност"
да бъде свален от дневния ред за днешното заседание.
На 4 април европарламентът одобри и трите промени в пакета "Мобилност", на които се противопоставят българските
евродепутати и превозвачи.
След това транспортният министър изрази притеснението си от прилагането на текстовете от пакета.
Евродепутатът Ангел Джамбазки също посочи, че битката за пакета "Макрон" ще влезе в следващия ЕП.
Investor.bg
√ Кабинетът одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на ЕК
От юли 2017 година Мария Габриел е европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество
Министерският съвет одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на Република
България, съобщиха от правителствената пресслужба.
От юли 2017 година Мария Габриел е европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество. В рамките на
мандата си тя разработва първата, изцяло цифрова програма „Цифрова Европа“ с бюджет 9,2 милиарда евро за следващия
седемгодишен бюджет на Европейския съюз.
Тя е инициатор на кампанията за безплатен безжичен интернет за общините в Европа „WIFI4EU“, както и на схемата за
платен трансграничен стаж за студенти „Цифрова възможност“. Мария Габирел създава първата Цифрова програма на ЕС
за Западните Балкани и още през юли 2019 г. са намалени драстично таксите за роуминг между шестте балкански държави.
Под ръководството на Габирел е изработено ново европейско законодателство за киберсигурност, включващо засилване
на Европейската агенция за киберсигурност и за първи път рамка за сертифициране на продукти и услуги в тази сфера.
Мария Габриел е два пъти член на Европейски парламент и два пъти става „Евродепутат на годината“ - през 2016 г. в
категория „Развитие“ и през 2013 г. в категория „Равенство между половете“ . Като член на Европейския парламент тя става
най-младият ръководител на мисия на ЕС за наблюдение на избори в трети страни. Докладчик е по 1/3 от всички
споразумения на ЕС за либерализиране на визовия режим с трети страни. Създава и работна група по пчеларство в
Европейския парламент.
√ Фонд на фондовете ще участва в алтернативни инвестиционни фондове
Дяловите инструменти, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ще се управляват подобре, реши правителството
Правителството се съгласи Фонд на фондовете („Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) да участва
в алтернативни инвестиционни фондове, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
Това е възможност при изпълнение на финансовите инструменти за дялови и/или квази-дялови инвестиции, финансирани
със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Фондът да участва като
инвеститор в алтернативни инвестиционни фондове. Министрите взеха решението в съответствие с европейски директиви
и регламенти.
Алтернативните инвестиционни фондове ще бъдат учредявани в съответствие с мандата, възложен на Фонда, по силата на
финансово споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
г. и приложимите към него инвестиционна стратегия и бизнес план за реализация на финансови инструменти по
програмата.
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По този начин ще се осигурят условия за ефективна реализация на дялови и/или квази-дялови инвестиции, свързани с
предоставените за управление средства от Европейския съюз по изпълняваните оперативни програми на Фонд на
фондовете, аргументират се министрите.
Правителството е убедено, че предложеното решение ще осигури навременното, ефективно и законосъобразно
изпълнение на дяловите инструменти по Програмата, като се има предвид, че периодът на допустимост на разходите по
нея и инвестиционният хоризонт, приложим за тези продукти, са по-дълги.
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100 % държавно участие в
капитала. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Дружеството беше учредено с
решение на правителството от 22 юли 2015 г. и е с основен предмет на дейност управление на финансовите инструменти,
които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство в България.
Economic.bg
√ КЗК глоби НЕК за злоупотреба с господстващо положение
НЕК е налагала на ВЕИ производителите нелоялни търговски условия
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи 315 хил. лв. глоба на обществения доставчик на електроенергия „Национална електрическа компания“ ЕАД. Според регулатора НЕК е злоупотребила с господстващото си положение на
пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ при производство на ел. енергия по
преференциални цени на територията на страната.
В съобщението се посочва още, че НЕК е налагала нелоялни търговски условия на ВЕИ производителите. Комисията е
установила, че общественият доставчик е коригирал подадени от производители - членове на специалната балансираща
група (СБГ) на НЕК ЕАД, прогнозни почасови графици за производство, с което създава необосновани допълнителни
разходи за небаланс за ВЕИ производителите.
От стартирането на балансиращия пазар в пълния му обем на 01 юни 2014 г. НЕК ЕАД, като координатор на СБГ,
едностранно и без основание е променяла почасовите прогнозни графици, подавани от ВЕИ производителите. В резултат
на тези промени ВЕИ производителите се обременяват финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях.
Комисията е установила също така, че НЕК ЕАД възлага върху ВЕИ производителите – членове на СБГ на НЕК ЕАД,
допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Раздел ІV от Методика за разпределяне на
задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор НЕК ЕАД – ОД (Методиката).
В производството било установено, че приетите от НЕК ЕАД правила по Раздел IV на Методиката позволяват на
дружеството да калкулира на ВЕИ производителите разходи за небаланс, каквито електроенергийният системен оператор
(ЕСО ЕАД) не е отчел, и съответно не е начислил на НЕК ЕАД. С прилагането на Раздел ІV от Методиката НЕК ЕАД на практика
едностранно и необосновано налага на ВЕИ производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват
преразпределяне на небаланси в СБГ на НЕК и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област в 14-дневен срок.
√ EK: Българските власти не се справят с епидемията от свинска чума
Според еврокомисаря по здравеопазването и безопасността на храните страната може да загуби целия си сектор на
свиневъдството
Еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис изказа голямо разочарование от
българските власти за действията им във връзка с африканската чума по свинете. В ексклузивно интервю за "Хоризонт" той
подчерта:
„И точно такъв пик е брилянтен пример за това, че в България не е направено много, за да се избегне тази ситуация. Тъжно
ми е да чуя тази новина. И докато очакваме официалните резултати от разследването, мога само да отбележа, че това се
случи, защото някой е бил небрежен, не си е свършил работата както трябва и не е внимавал“.
Еврокомисар Андрюкайтис настоява властите да влизат във всяка къща, за да разясняват необходимите мерки, които
стопаните трябва да предприемат във връзка с болестта:
"Тези три думи – "във всяка къща", са много важни. И това да разговарят с всички и да обяснят какви мерки трябва да се
предприемат, както и евентуалните последствия и резултати. Почти няма време и ако това не се направи, България е
изправена пред огромната опасност да загуби цялото си свиневъдство".
Досега в страната регистрираните огнища на заразата са 19. Бедствено положение е обявено в областите Русе, Плевен и
Разград.
Екип на ЕК е в момента в България, за да оцени щетите от болестта, като се очаква работата му да приключи днес.
В. Банкерь
√ Започват обществени обсъждания за всички нови програмни документи от ОСП
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата Обща
селскостопанска политика /ОСП/ 2021-2027 г., съобщиха от пресцентъра на агроминистерството. Събитието е от 10 часа в
зала "Европа" на хотел Рамада. В срещата ще участва и Йоаким Руквид, президент на германската асоциация на фермерите
и президент на КОПА.
България има шанс да защити интересите си в предложената финансова рамка от ЕК в новия програмен период.
Предложението за намаление на директните плащания към страната ни не е повод за притеснения, тъй като параметрите
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позволяват компенсации. В обсъжданата нова обща селскостопанска политика има и някои добри елементи, които засягат
земеделската политика на България. Например, остава обвързаната подкрепа, каза миналата година Десислава Танева,
когато беше председател на парламентарната комисия по земеделие. А това е важно да страната ни и за
недофинансираните сектори.
По-голямата гъвкавост в прилагането на съответните политики на общата земеделска политика на национално ниво, т.е.
ако законодателната и изпълнителна власт вземат адекватни решения, то дори може да има и увеличения.
Работна група с разширено участие на държавната администрация, социални партньори и граждански сдружения ще
подготви документите, свързани с новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027 г. и отпусканите
европейски субсидии.
Това пише в решение на правителството за приемането на План за разработване на стратегическите и програмни
документи за управление на средствата от европейските фондове. Постановлението предвижда създаване на работни
групи, които да бъдат отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и програмните документи в
областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство.
В работните групи ще вземат участие представители на централната администрация, на регионалните и местни власти,
социални партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и други.
Намеренията на правителството са да се осигури максимална публичност и прозрачност на процеса, като се гарантира
възможност за участие в него на всички заинтересовани страни.
Предвиждат се обществени обсъждания на всеки от стратегическите и програмните документи, които са от значение за
нашата страна.
В. Дума
√ 8,9% са лошите кредити
падът на обема на лошите и преструктурирани кредити продължава и през юни, като през последната година сумата
намалява с 1,6 млрд. лв. до малко над 5 млрд. Понижението е най-видимо при ипотеките и фирмените заеми - с 26% на
годишна база. Така делът на лошите вземания пада от 12,4% от всички кредити миналата година до 8,9% към края на юни
2019 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ).
За същия период кредитирането в България нараства с малко над 6% на годишна база, като така общият обем на заемите
доближава 56,3 млрд. лв. Обемът на фирмените заеми се повишава с близо 1,5 млрд. лв. през последната година до 33,5
млрд. лв. към края на полугодието. Най-голямо е увеличението при новоотпуснатите кредити за над 5 години - с 2,2 млрд.
лв., или 10,4% повече спрямо година по-рано. Обемът на отпуснатите кредити до 1 година намалява, а лошите кредити в
частния сектор се понижават с 1,15 млрд. лв. на годишна база. Домакинствата пък са взели нови заеми за малко над 1,7
млрд. лв. от юни 2018 г., като така общият обем нараства до 22,7 млрд. лв. Повишението идва от повече дългосрочни
кредити (над 5 години), както и увеличение с 11,8% на ипотеките. Така сумата на жилищните заеми в България надвишава
11,1 млрд. лв. към края на юни. При ипотеките е и най-голямото увеличение на месечна база, като през юни са отпуснати
кредити за над 140 млн. лв.
БНР
√ Транспортната комисия гласува промени, които да гарантират по-ниски цени в роуминг
Парламентарната транспортна комисия гласува на първо четене промени в Закона за електронните съобщения. Така ще се
гарантират по ниските цени в роуминг, като се налагат прагове на цените на фиксираните услуги.
Предвиждат се и санкции, поясни заместник-министърът на транспорта Димитър Геновски:
„Проектозаконът касае санкции, които да бъдат налагани при неспазване на такива регулирани цени за роуминг услуги на
фиксирана телефония. Санкциите за нарушения на параграф първи и параграф трети са от 20 000 до 400 000 лева, за
непредоставяне на информация на потребителите - в параграф втори, в размер от 500 до 5000 лв и нарушаване на
параграф четвърти в размер от 5000 до 50 000 лв“.
√ Днес е информационен ден за наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за
разясняването на проблемите по наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите. Прилагането на изискванията
продължава да създава затруднения на бизнеса, въпреки че разпоредбите за по-голямата част от търговците са в сила от
три месеца.
Междувременно, браншови организации дадоха на съд наредбата, заради „неясни и противозаконни текстове, и
всеобхватен данъчен контрол“.
Основната цел на срещата е да запознае участниците с правните и техническите изисквания на получилата популярност
като „наредбата за касовите апарати“ и да насочи представителите на дребния бизнес какви действия да предприемат, за
да спазят данъчното законодателство.
Отново ще бъдат представени новите изисквания за съдържанието на касовите бележки, а именно QR кода за
проследяване и отчитане в реално време на продажбите, както и изискванията към фискалните устройства и електронните
магазини. Софтуерните системи, с които бизнесът работи, сроковете за привеждане в съответствие, правомощията на НАП
по проверките и санкциите, и предстоящите промени в режима по Наредбата.
Разясненията се очакват от представители на Приходната агенция, министерствата на финансите и на икономиката, и на
експерти.
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Припомням, че за повечето от търговците изискванията по наредбата вече са в сила, а за тези, които използват софтуер за
управление на продажбите, разпоредбите предстои да се прилагат от 30-и септември. Бизнесът обаче не е съгласен с
редица от новите правила и ги оспорва пред съда.
√ ЕЦБ отчита стабилизация на банковото кредитиране в еврозоната през юни
През юни банковото кредитиране за бизнеса и домакинствата в еврозоната стабилизира на нивата от май, но при известно
забавяне на растежа на паричната маса, показват последни данни на Европейската централна банка.
Кредитирането на нефинансовите компании в еврозоната нарасна за втори пореден месец с 3,8% на годишна база,
оставяйки под посткризисния пик от 4,3%, достигнат през септември 2018-а година (най-силно повишение от май 2009-а
година). По принцип икономиката на еврозоната зависи доста силно от способността за финансиране, като този тип данни
на ЕЦБ се считат за добър индикатор за икономическото здраве и за бъдещите бизнес инвестиции.
Банковите заеми за домакинствата също нараснаха стабилно през юни за втори пореден месец с 3,3%, след като те се
повишиха с 3,3% за пръв път през ноември 2018-а година (най-солидно повишение от началото на 2009-а година).
Въпреки че банковото кредитиране в еврозоната се възстанови след края на 2014-а година, то остава далеч под
предкризисните нива. През 2007-а година и през първата половина на 2008-а година банковото кредитиране на
предприятията нарастваше средно с цели 12 на сто.
Общото кредитиране на частния сектор се увеличи през юни с 3,5% годишно след повишение с 3,3% през май.
Растежът на паричната маса в еврозоната през юни пък се забави, като това е индикатор, който често предвещава бъдещата
кредитна активност.
Според оповестените в сряда данни на ЕЦБ паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през юни с 4,5% на
годишна база, но след повишение с 4,8% през май и очаквания за растеж от 4,6%, а на тримесечна осреднена база (за
периода април - юни) паричната маса се повиши в рамките на прогнозите с 4,7%. По този начин растежът на паричната
маса се задържа около важното целево ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5% , отговарящо на мандата на централната банка
за ценова стабилност в рамките на еврозоната.
Данните са факт само ден преди важното заседание на ЕЦБ в четвъртък (25-и юли). През последните седмици президентът
на ЕЦБ Марио Драги предложи, че банката би могла да намали основната си депозитна лихва под настоящото рекордно
дъно от -0,4%, или да възобнови програмата си за закупуване на облигации, известна като "количествени улеснения", за
да подкрепи икономика на еврозоната, която продължава да бъде изправена пред редица външни заплахи, вариращи от
търговски напрежения, най-вече тези по оста САЩ-Китай, до все още голяма несигурност относно процеса на Брекзит,
която може да се увеличи още повече при новия британски премиер Борис Джонсън, която днес ще встъпи в длъжност.
√ Турция замразява споразумението за реадмисия с ЕС
Споразумението за обратно връщане на имигранти вече не работи и Турция е решила да замрази прилагането му, докато
Европейският съюз не изпълни обещанието си за безвизово пътуване на турските граждани в Съюза, заяви турският външен
министър в телевизионно интервю. Според него споразумението за реадмисия и отмяната на визите за турски граждани
ще започнат да действат едновременно.
„За Турция европейското решение за санкции няма стойност“, заяви Мевлют Чавушоглу по повод решението, което
Евросъюзът взе в отговор на действията на Анкара в морската изключителна икономическа зона на Кипър.
На 15 юли Съветът по външни работи на ЕС взе решение да не се провеждат срещи на Съвета по асоцииране и срещи на
Съветите на високо ниво ЕС-Турция (политически и в сферите на енергетиката, икономиката и транспорта) и за замразяване
на преговорите с Турция за Всеобхватно споразумение за въздушния транспорт.
Мевлют Чавушоглу допълни, че в началото на август Турция ще обяви новите си външнополитически инициативи. Турският
министър на външните работи посочи, че е невъзможно да се мисли, че страната ще продължи да чака още 50 години пред
вратата на Европейския съюз.
В отговор на думите на турския първи дипломат от понеделник заместник-говорителят на Еврокомисията Наташа Берто
заяви в Брюксел, че двете страни все още са решени да прилагат споразумението и че правото на безвизово пътуване за
турски граждани ще бъде дадено, ако Турция продължи да изпълнява своите задължения по него.
По силата на споразумението от март 2016 г. Евросъюзът трябва да приема по един сирийски бежанец от Турция в замяна
на всеки един нелегален емигрант, влязъл в Съюза от Турция и върнат на Анкара.
Съюзът обеща и финансова помощ от общо 6 млрд. евро за подпомагане на сирийските бежанци в Турция. От своя страна
Анкара се задължи да спре бежанската вълна към Европа и да връща другите нелегални имигранти в страните, от които са
дошли.
Беше договорено отпадане на визите за турски граждани, ако Анкара изпълни 72 критерия, сред които въвеждане на
биометрични лични документи, промени в законите за борба с тероризма и други. Турция все още не е изпълнила няколко
от тези критерии.
БНТ
√ НС прие машинното гласуване да отпадне за местните избори
Окончателно няма да има машинно гласуване на местните избори. Депутатите приеха промените в Изборния кодекс, които
предвиждат машинен вот да се провежда на парламентарни, президентски и европейски избори. Парламентът също така
отхвърли ветото на президента, свързано с финансирането на партиите. Те ще могат да получават дарения от юридически
лица и еднолични търговци.
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Само хартиени бюлетини за местния вот. И само машинно гласуване на следващите парламентарни, президентски и
европейски избори в секциите с над 300 избиратели. В по-малките секции и с бюлетини. Това записаха депутатите с
днешната поправка на кодекса. От ГЕРБ обаче ще търсят съгласие за нови промени след вота наесен.
Даниела Дариткова - председател на ПГ на ГЕРБ: Призовавам всички национално отговорни политически сили наистина
да поемат нашата протегната ръка за консенсусно преразглеждане на Изборния кодекс. И да търсим тези решения, които
да гарантират прозрачен изборен процес.
От ляво отново настояха за машинно гласуване и на местния вот.
Драгомир Стойнев - БСП: Вашата основна цел е именно служебна победа на местните избори.
ДПС са за машинно гласуване на местни избори, но не за тези, заради проблемите на евровота.
Хамид Хамид - ДПС: Машинни избори след 2 месеца ще доведат до същата, а може би до по-голяма катастрофа.
Спорове в пленарната зала избухнаха и около ветото на президента. Според БСП и ВМРО, даренията за партиите от бизнеса
създават условия за корупция.
Филип Попов, депутат от ПГ на БСП: Една строителна фирма може да реши да дари на ГЕРБ един блок или цял комплекс
и защото например е спечелила обществена поръчка за милиони евро. И на моралистите на г-н Борисов и вашата етична
комисия ще остане само да раздадат ключовете от апартаментите и да направят график за ползването на
асансьора.Пирамидата като че ли ще се обърне, ще има обръчи от партии около фирмите.
Искрен Веселинов, депутат от коалиция "Обединени патриоти": Тази система не може да работи, рано или късно трябва
да я променим иначе тя ще гръмне като бомба и ще помете политическата система на база именно на нечистоплътни
връзки между политическите партии и между бизнеса.
ГЕРБ пък репликираха, че президентът не е наложил вето върху субсидията от 1 лев, която за тях не е достатъчна.
Тома Биков, депутат от ПГ на ГЕРБ: Президентът казва, че един лев е абсолютно достатъчна субсидия за партиите.
Партиите трябва да имат възможност да се финансират и от частни дарители, като правят това по прозрачен начин, а не
като взимат дарения нелегално и незаконно.
От ляво атакуваха и ДПС, че подкрепят финансирането с дарения.
Антон Кутев, депутат от ПГ на БСП: Във вашите редици стои един човек на име Делян Пеевски и той финансира голяма
част от партията вероятно.
Йордан Цонев - ДПС: Да ни обвинявате, че ние го правим, защото получаваме пари от г-н Пеевски, това първо е абсолютна
неистина. Очевидно е, че ние се финансирахме от бюджета до този момент. И е очевидно, че 1 и 5 лева не ни устройват
малките партии. Ветото беше отхвърлено с гласовете на ГЕРБ, ДПС, Воля и част от патриотите.
√ Комисията по отбрана отхвърли ветото на президента за F-16
Комисията по отбрана на НС преодоля ветото на президента върху Закона за ратификация на договорите със САЩ за нови
изтребители F-16.
Ветото беше отхвърлено с 13 гласа за и 7 против. ГЕРБ, ДПС и ВМРО отхвърлиха ветото, БСП и Воля го подкрепиха.
Румен Радев върна закона за прегласуване с няколко основни аргумента. Според президента, липсва обществен консенсус
за такова стратегическо решение, договорът е ратифицан на две четения в един ден, ще се увеличи бюджетният дефицит,
за да се финансира сделката, както и неясноти дали предлаганият пакет въоръжение е достатъчен, за да направи самолета
многофункционален.
√ Президентът Радев разясни мотивите си за ветото върху договора за F-16
В специално изявление президентът Румен Радев обясни мотивите, с които наложи вето върху Закона за ратификация на
договорите със САЩ за нови изтребители Ф-16. По-рано парламентарната комисия по отбрана отхвърли ветото с 13 гласа
"за" и седем против. ГЕРБ, ДПС и ВМРО отхвърлиха ветото, БСП и "Воля" го подкрепиха.
Вижте повече в прякото включване на Александър Марков.
Президентът Румен Радев заяви, че Народното събрание е приело решение без да се съобразява с интересите на
българските граждани и българската държава, и попита какви гаранции ще получим за самолетите, дали те ще бъдат
доставени в пълен комплеkт с оборудването, което да ги направи многофункционални и кога ще бъде изградена
необходимата инфраструктура.
Решението не бива да става за сметка на интересите на българските граждани, а сумата от над 2 млрд. лв за закупуване на
изтребителите е огромна за страна, в която има масова бедност, категоричен е държавният глава.
По-рано, в комисията по отбрана се проведоха двучасови дебати, като опозицията отново изложи аргументите си против
сделката за американските изтребители.
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов и командирът на ВВС генерал – майор Цанко Стойков
обаче увериха, че самолетите ще могат да охраняват българското въздушно пространство и ако се наложи, да участват в
допълнителни мисии.
В петък законопрокетът за ратификация на договорите за F-16 влиза в пленарна зала и се очаква ветото да бъде
преодоляно.
√ Министрите Горанов и Каракачанов с отговор към критиките на президента за F-16
Финансовият министър Владислав Горанов и вицепремиерът и министър на отбраната направиха изявления в отговор на
казаното от президента Румен Радев за сделката за самолетите F-16.
Вижте повече от прякото включване на Тихомир Игнатов.
Дебатът който провокира президентът Румен Радев, е популистки, заяви финансовият министър Владислав Горанов.
Позицията на правителството е пронатовска, подчерта още той.
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Горанов видя сценарий за протакане на сделката от страна на президента и заяви, че очаква да има вето за актуализацията
на бюджета.
Владислав Горанов, министър на финансите: Ние сме напълно убедени, че по този начин президентът ще даде на
партиите, които подкрепиха подобно решение възможността още един път категорично да заявим нашата про НАТО-овска
позиция и обстоятелството, че ние купуваме най-модерната техника на българските ВВС и не на последно място да го
попитам ще върне ли и законът за бюджета, тъй като те са свързани и това част ли е от един сценарий за протакане на
сделката.
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви, че не трябва двете страни да си говорят през
медиите. Той допълни още, че годишната издържка на F-16 е значително по-евтина от тази на самолетите "Грипен".
Красимир Каракачанов, министър на отбраната: Няма никакви скрити задължени, допълнителни договори и
споразумения, които да са необходими до получаването на самолетите. Всички опити да се всява страх в обществото, че
ние ще бъдем натоварени с допълните разходи не отговаря на истината.
√ Българката Живка Петкова става директор за стратегия и регулация в ЕК
Българката Живка Петкова става директор за стратегия и регулация в Европейската комисия. Петкова, която в момента е в
преходния екип на новоизбрания председател на Комисията - Урсула фон дер Лайен, ще заеме високия пост от 1 август.
Тя е българката с една от най-високите позиции в европейската институция. Живка Петкова е майка на три деца и от години
работата и е свързана с европейските институции.
Мина Андреева пък оглави временно говорителската служба на ЕК.
В. Земя
√ Чумата ни обяви война
След като удари свинеферма със 17 000 прасета в Русенско, сега заразата порази и свинекомплекс с 40 000 животни в
Бръшлен, с бързи темпо върви из цялата страна
Втори индустриален свинекомплекс у нас е поразен от африканската чума по свинете (АЧС), съобщи Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ). Свинекомплексът се намира в русенското село Бръшлен и е с над 40 000 животни.
Пробите за наличие на вируса на АЧС са потвърдени от лабораторни тестове късно през деня на 23 юли.
Заради опасната инфекция в областта е обявено бедствено положение. Първият свинекомплекс, поразен от АЧС, също е в
Русенско - в село Николово. Там до откриването на заразата се отглеждаха около 17 000 прасета на различна възраст.
“До този момент общият брой на огнищата при домашни свине стана 19, като имаме вече две засегнати индустриални
ферми. Имаме и една фамилна ферма от предишните дни. Останалите са нерегистрирани ферми с неидентифицирани
свине“, каза на брифинг д-р Александра Митева, началник на отдел “Здравеопазване на животните“ в БАБХ. На въпрос от
Агри.БГ по какъв път вирусът е успял да пробие най-високите мерки за биосигурност, които се прилагат в индустриалните
свинекомплекси, д-р Митева отговори, че ветеринарните власти засега нямат отговор - изследванията не са приключили.
„Къде конкретно са пробивите, все още не е ясно, но инфекцията циркулира в област Русе, затова и мерките срещу нея
трябва да се прилагат от цялото население.
Вирусът на африканската чума е изключително устойчив в околната среда. За да бъде унищожен в месото, продуктите
трябва да преминат обработка при температура над 70 градуса”, каза още д-р Матева.
За фураж не бива да се използва зърно от новата реколта, което не е престояло поне 60 дни. Съответно сламата за
постилане трябва да е престояла 90 дни. Изключително опасно за разпространение на инфекцията е изхранването на
домашни прасета с кухненски отпадъци. В отговор за Агри.БГ д-р Митева уточни, че по силата на заповедите, издадени за
ликвидиране на заразата, на унищожаване подлежат всички домашни свине в стопанствата тип “заден двор“ в 3километровите зони около огнищата.
И насекомите разпространявали заболяването, показват данни
Месо с вируса на чума не е отишло в търговската мрежа. Цялата продукция, която е реализирана в свинекомплекса в
Николово от възникването на заболяването до момента, е възбранена и подлежи на унищожаване. Прави се и
проследяване назад, каза д-р Александра Митева за „Нова тв”. Експертът успокои, че месо, заразено с африканска чума по
свинете, не е опасно за потребителите. Изземва се от епизоотична гледна точка, за да се предотврати разпространение на
заболяването сред домашните и дивите свине. Обезпокоителното е, че по нейните думи има данни, че насекомите играят
роля в разпространението на заболяването. Все пак рискът не е толкова голям, защото основният фактор си остава
човешкият.
Първите работниците без работа вече са налице. Служителите на свинекомплекса в русенското село Николово, където
беше открито огнище на АЧС, вече са освободени от своите началници. Обещано им е отново да бъдат наети след около 6
месеца.
Искат жестоки глоби за чужденците, които внасят храни със свинско месо
На територията на област Добрич има 7 промишлени ферми за отглеждане на свине, като три от тях са от тип „А“. Найголямата от тях е комплексът в село Козлодуйци, в който по последни данни на онлайн системата отглежданите животни
са 64 850 на брой, съобщи д-р Димка Димитрова, главен експерт в Областната дирекция безопасност на храните, по време
на заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от областния управител Красимир Кирилов. Над 100 000 са
свинете в цялата област, които са сериозно застрашени от африканската чума.
Според д-р Румен Караманов, управител на свинекомплекса в село Козлодуйци, трябва да има екипна работа от страна на
институции, бизнес и обществото, за да бъде решен проблемът. Да се въведат санкции за влизащи чужденци в страната
през границите, които не спазват разпорежданията и внасят храни със съдържание на свинско месо, настоява д-р
Караманов. Той визира съседна Румъния, където заболяването е обхванало територията на цялата страна.
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Граничните пунктове с Румъния и пристанището в град Балчик да осъществяват засилен контрол на личния багаж на
пътниците, идващи от държави, в които е установена АЧС - Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Беларус, Русия и
Румъния. Те трябва да следят за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка.
Задължително е да се извършва проверка на кемпери и каравани.
Бедствено положение в Плевенско и в Разградско
Областният управител на Плевен Мирослав Петров обяви бедствено положение на територията на областта във връзка с
установените огнища на болестта африканска чума по свинете. Огнищата са в частни стопанства в общините Гулянци,
Никопол, Левски и Белене. Бедственото положение ще продължи до 31 юли, като срокът при необходимост може да бъде
удължен.
И областният управител на Разград Гюнай Хюсмен със своя заповед обяви бедствено положение поради реалната опасност
от възникване на огнища на африканска чума по свинете в региона. Това съобщиха от пресцентъра на областната
администрация. То ще продължи до 30 юли включително. От Областната дирекция на МВР имат ангажимент да
организират охраната на входно-изходните пътища на населените места, които са гранични зони на огнища на
заболяването, и да подпомагат ОДБХ с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в
област Разград.
БСП настоя за оставки заради разпространението на африканската чума
В БСП са притеснени от разпространението на африканска чума по свинете. Ситуацията се разраства с часове, заяви Пенчо
Милков на брифинг в Народното събрание. За социалистите обаче ситуацията не е изненада. От години левите
алармирали, че заразата е в Румъния. Споделяли за мерките, които се предприемали в северната ни съседка. Екарисажите
са затворени, алармира Милков. Как ще се унищожава биологичният материал, питат левите. Още преди две години
експертите предупреждавали, че заразата ще влезе и у нас. Според червените липсвал контрол над вноса на свинско месо,
както и контрол над фуража от Румъния. Правехме предложения, но не ни чуха, подчерта социалистът. Той е категоричен,
че в случая става въпрос за немарливост и некомпетентност.
Затова столетницата търси отговорност. Унищожавал се цял сектор като свиневъдството. БСП иска отговорност от
земеделския министър, началника на БАБХ, ръководителя на централния епизоотичен съвет.
От ГЕРБ моментално отговориха, че опозицията се опитва да политизира проблема с африканската чума по свинете и да
всява страх сред хората.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 25 юли
София.
От 9.00 часа Народното събрание ще проведе заседание.
Oт 10.00 часа в зала „Европа" на хотел „Рамада" министър Десислава Танева ще открие първата дискусия с бранша
за новата ОСП 2021-2027 г.
От 11.30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси ще проведе заседание под председателството на вицепремиера Томислав Дончев.
От 9.00 часа пред ВСС ще се състои протест.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичен общински съвет.
От 11.00 часа на жп гарата в Искър ще бъде дадено началото на реконструкцията на гаровия комплекс.
***
Асеновград.
В 11.00 часа в сградата на общината ще се проведе редовна пресконференция на кмета д-р Емил Караиванов.
***
Банско.
От 10.00 часа на кръстовището при ул. „Цар Симеон" и „Патриарх Евртимий" ще се състои официална церемония
по откриване на строителна площадка в рамките на проект за рехабилитация на улици в Банско и Добринище.
***
Бургас.
От 10.00 часа в конферентна зала на хотел „Бургас", ще се проведе пресконференция на EVN.
От 11.00 часа в Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод обявената процедура за подбор на
проектни предложения № BG14MFOP001- „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури".
***
Велико Търново.
От 9.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе сесия на Великотърновски общински съвет.
***
Каварна.
От 15.00 часа в заседателната зала на Общината Христо Стоичков ще даде пресконференция.
***
Ловеч.
От 10.00 часа в заседателната зала ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Разград.
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От 11.00 часа юли в кафе-аперитив „Зайо-Байо" членовете на Постоянната областна епизоотична комисия ще
участват в информационна среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и
Областна дирекция „Земеделие"-Разград.

***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Африканската чума - какво прави държавата? Министър Десислава Танева
Има ли опасност да бъдем измамени след теча на лични данни? Тезата на нотариусите
Законът и гласуването. Как се промениха правилата за хората и партиите?
Решението за новите изтребители - между геополитиката и бойните способности
БТВ, "Тази сутрин"
Ще бъде ли овладяно разпространението на Африканската чума по свинете, застрашен ли е браншът - на живо от
засегнатите райони
За края на парламентарния сезон - отношенията между президент и управляващи - коментар на Андрей Райчев и
проф.Антоанета Христова
Ще бъде ли преодоляно поредното президентско вето - главният секретар на президентството Димитър Стоянов
Колко българи трябва да сменят личните си карти ,заради пробива в базата данни на НАП
Необичайни инсталации на бул. Витоша
Нова телевизия, „Здравей България"
Момче на една година почина в болница, след като медиците 12 часа не успяват да му свалят температурата.
Лекарска грешка или немарливост при лечение на летен вирус?
Жега в края на политическия сезон - за финансирането на партиите, машинното гласуване и сделката за Ф-16 коментират Десислава Атанасова от ГЕРБ и Румен Гечев от БСП.
Как хакер открадна инстаграм профила на Симона - дъщерята на попфолк певицата Глория и после поиска откуп,
за да го върне.
Един от шефовете на програмиста Кристиян Бойков с обвинение. Възможно ли е наистина да участвали в схема за
кибер рекет над фирми и има ли как да се докаже това?
В „Пълен абсурд" с Румен Бахов - незаконен гараж препречва вход на жилищна кооперация.
Има ли бум на хранителните натравяния в морските ни курорти? Какво показа нашата проверка - в „На твоя
страна".
Как боксьорката Станимира Петрова, олимпийският шампион Петър Лесов, легендарният треньор Димитър Пенев
и други наши спортисти се обединиха в обща кауза - да помогнат на жена от Ямбол да проходи.
Кой е френският изобретател, който ще опита да прелети Ламанша с реактивна раница?
„Мениджър Нюз“
√ БДЖ стартира кампанията "Чети във влака"
БДЖ, съвместно с български издателства, стартира кампанията "Чети във влака", която цели да стимулира четенето на
книги по модерен начин, съобщи БНТ. Всички пътници, притежаващи смарт устройства, могат да се докоснат до нови
светове по време на пътуването си чрез магията на електронните книги.
В разгара на лятото във всички влакове в страната са разпространени стикери с QR код, водещ към електронни книги за
безплатно четене. Инициативата подкрепиха водещи издателства и автори в страната, които предоставиха напълно
безплатно първите книги от виртуалната библиотека на "Чети във влака".
Виртуалната библиотека на "Чети във влака" ще остане отворена за нови попълнения целогодишно.
√ Борис Джонсън обяви първите назначения в новото си правителство
Британският премиер Борис Джонсън обяви първите назначения в новото си правителство, предадоха световните агенции.
За министър на външните работи той е избрал Доминик Рааб. Той беше министър по въпросите на Брекзит в кабинета на
Тереза Мей, но подаде оставка заради разногласия с нея заради сделката за напускане на ЕС. Досега външен министър
беше Джереми Хънт, който участваше в надпреварата за лидерския пост на британските консерватори. Хънт подаде
оставка по-рано днес, като каза, че Джонсън му предложил друга роля, но той искал да бъде външен министър и предпочел
да отклони офертата.
За министър на финансите беше назначен Саджид Джавид. Досега той беше министър на вътрешните работи. Той заменя
на поста Филип Хамънд, който подаде оставка малко преди встъпването в длъжност на Джонсън, за да изрази несъгласието
си с него по въпроса за евентуално излизане от ЕС без сделка, припомня БТА.
На поста на Джавид начело на вътрешното министерство бе назначена Прити Пател. Тя беше министър на международното
развитие в правителството на Мей, но подаде оставка заради серия от срещи с представители на ръководството на Израел,
които не бяха съгласувани с премиерката. Сега тя се завръща на политическата сцена с новото назначение.
Стивън Баркли си остава министър по въпросите за Брекзит, допълват агенциите.
Лиз Тръс бе назначена от новия британски премиер Борис Джонсън за министърка на търговията на Обединеното кралство,
съобщи Ройтерс.
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Четиридесет и три годишната Тръс е работила като счетоводителка и икономистка, преди да влезе в политиката. Тя бе
избрана за общинска съветничка в Лондон през 2006 г. и стана депутатка през 2010 г.
Отгледана от родители с леви убеждения, Тръс е консерваторка и застъпничка на свободния пазар.
Първите назначения потвърждават желанието на Джонсън да се обгради от евроскептици, но също така и да даде повече
възможности на жените и на хората, произхождащи от етническите малцинства. Рааб и Баркли са евроскептици, а Пател и
Джавид са съответно от индийски и от пакистански произход, отбелязва Франс прес.
√ Петролът поскъпна в Азия
Петролът леко поскъпна в азиатската търговия на фона на напрежението в Близкия изток и спада в петролните резерви на
САЩ, който е по-голям от очакваното. Повишението на цените бе сдържано от перспективите за слабо търсене предвид
сигналите за забавяне на световната икономика, предаде Ройтерс.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 14 цента или с 0,2 на
сто до 63,32 долара за барел след поевтиняването с 1 на сто през нощта. Това бе първото понижение на котировките от
четири пазарни сесии.
Американският лек суров петрол повиши котировките си със 17 цента или с 0,3 на сто в азиатската електронна сесия на
Нюйоркската търговска борса до 56,05 долара за барел. В предходната сесия контрактите загубиха 1,6 на сто.
Американските запаси от суров петрол миналата седмица са намалели с 10,8 млн. барела до 445,041 млн. барела на 19
юли, съобщи снощи министерството на енергетиката. Анализаторите очакваха понижение с 4,2 млн. барела, допълва ТАСС.
√ Евро-долар = 1,1135
Курсът на еврото се задържа почти без промяна над прага от 1,11 долара.
В междубанкова търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1135 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1140 долара за едно евро.
√ Глобиха Facebook с 5 млрд. долара
Федералните регулаторни органи на САЩ глобяват Facebook с 5 млрд. долара за нарушения при управлението на личните
данни и налагат нов надзор и ограничения върху бизнеса на социалната мрежа. Лично от главния изпълнителен директор
Марк Зукърбърг обаче се търси ограничена отговорност, предадоха световните агенции.
Глобата е най-голямата, налагана от Федералната комисия по търговията за технологична компания, отбелязва
Асошиейтед прес. Все пак обаче тя няма да наруши силно дейността на Facebook, който миналата година отчете приходи
от близо 56 млрд. долара.
Зукърбърг трябва лично да удостовери, че Facebook изпълнява програмите си за защита на личните данни.
Някои експерти прогнозираха, че комисията може лично да глоби ръководителя на компанията или да ограничи
правомощията му.
Комисията започна разследване след разкритията, че компанията Кембридж аналитика (Cambridge Analytica) е събрала
подробни сведения за 87 милиона потребители на Facebook без тяхно разрешение.
Дарик
√ ARD: Volkswagen ще обяви новия си завод в Турция през септември
Германският автомобилен гигант Volkswagen (VW) реши да построи нов завод в провинция Маниса в Турция и ще подпише
споразумение в края на септември или началото на октомври, съобщи ARD, като се позовава правителствени източни.
Германската провинция Долна Саксония, една от заинтересованите страни на VW, също подкрепя решението.
ARD, германската обществена медия заяви, че немският автомобилен производител е избрал Турция, въпреки по-ниските
разходи за труд в България, а алтернативният вариант на Саудитска Арабия е бил изключен.
Според новината германската компания повдигна въпроса за високите данъци върху новите автомобили в Турция и очаква
да види дали ще бъдат предприети стъпки по въпроса. ARD заяви, че VW се стреми да произвежда модела „Пасат“ в Турция
и да продава 40 000 автомобила от този модел в страната годишно, както и че планира производството на модели на
„Шкода“ и „Сеат“ в новия завод.
Предвижда се инвестиция между 1,3 и 2 млрд. евро за новия завод, за който се казва, че ще осигури заетост на около 5000
души. Очаква се фабриката да започне производство през 2022 г. и да служи като една от най-важните производствени
мощности на компанията в региона.

10

