
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Сезираме КЗК и НЕК за злоупотреби на свободния енергиен пазар 
По думите на председателя на АИКБ високите цени на тока за бизнеса превръщат българската индустрия в 
неконкурентоспособна 
На свободния енергиен пазар има злоупотреби. Това каза в „Лице в лице“ Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. По думите му работодателските организации подготвят няколко сигнала до 
държавните органи за манипулации. 
„Има играч, който разполага с количества, по-големи от „АЕЦ Козлодуй“. Това става пред очите на министерството и 
компетентните органи. Ние ще внесем сигнал в КЗК, НЕК и Министерство на енергетиката за недопустима пазарна 
концентрация. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Darik News 
 
√ Васил Велев: Сезираме КЗК и НЕК за злоупотреби на свободния енергиен пазар 
Високите цени на тока за бизнеса превръщат българската индустрия в неконкурентоспособна, смята той  
На свободния енергиен пазар има злоупотреби. Това коментира пред бТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му работодателските организации подготвят няколко сигнала до 
държавните органи за манипулации. 
„Има играч, който разполага с количества, по-големи от АЕЦ „Козлодуй“. Това става пред очите на министерството и 
компетентните органи. Ние ще внесем сигнал в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Националната електрическа 
компания (НЕК) и Министерството на енергетиката за недопустима пазарна концентрация“, заяви Велев. 
Председателят на АИКБ допълни, че ще сезират и прокуратурата за безстопанственост от страна на ТЕЦ 2 и Министерството 
на енергетиката.  
„Като прибавим към тези проблеми и ограниченията във вноса, защото ние сме едно петно на картата на Европа - поради 
пазарни манипулации, недобро предлагане на количества, има изкривяване на пазара - ние сме най-високата цена от 
началото на годината“, посочи представителят на бизнеса.   
По думите на Велев, високата цена на тока за индустрията превръща страната ни в неконкурентоспособна на европейския 
пазар. „Повече пари за скъп ток, по-малко пари за заплати, ограничаване на продажбите, по-малък ръст на БВП - по-скъпи 
стоки и услуги за бита“, каза още той. 
Васил Велев заяви, че ако не се въведат средни цени на електроенергията за индустрията и няма резултат от техните 
сигнали - бизнесът може да излезе на протест. Председателят на АИКБ призова за либерализация на енергийния пазар 
чрез увеличаване на цената на тока за бита. 
 
√ АИКБ: Няма физически дефицит на електронергията, а търговски 
"Генерално нищо особено не се случва във физическото естество на пазара на електроенергия у нас. Не става дума за 
физически дефицит, т.е. недостиг на ток, а за търговски дефицит - няма налични количества, които да се търгуват на 
борсата". Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев 
пред NOVA.  
„Истините много пъти се прикриват от полуистини или недоизречени истини. В максимална  степен, особено 
енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с производител. Само 
че, за да стигнете до такъв контракт, трябва да имате сложени количества и на пазара. В случая, при положение, че има 
ограничени капацитети, това е проблем. Парадоксът в тази ситуация е, че електроинтензвината индустрия е практически в 
капацитет и товар от порядъка на 200-250 мегавата. Ние имаме чувствително, в пъти по-големи генериращи мощности в 
България, но това не се получава. Полуистината за т.нар. пазар „Ден напред” – всъщност това е основната платформа, 
основният пазар, към който се реферират цените и затова всичко, случващо се на него като цени е изключително важно. 
Там се разчита на добра конкуренция”, обясни той. 
Според него има смисъл от нова платформа, която да работи на принципа на Франция и Румъния. „Дали това ще бъде нова 
платформа, или ще се обособи някакъв пазарен сегмент в рамките на съществуващата платформа, това са по-скоро 
технически детайли, но такава възможност евентуално има смисъл да бъде обсъждана. Въпреки на принципното съгласие, 
което и ние изразяваме, нещата все пак трябва да се огледат внимателно, тъй като в крайна сметка ние имаме много ясни 
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и принципни настоявания. Новата платформа по-скоро пренарежда и приоритизира начините на доставка – това е нещото, 
което има смисъл и много пъти сме говорили”, обясни той. 
Радев заяви, че кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на тока е по-голям, отколкото са предполагали и, че 
вече проблемът не е само с електроцентралите на Христо Ковачки. „До момента има някакви пробиви. Многократно съм 
заявявал, че опитите да се явят като една балансираща котва на пазара на едро на електроенергия с цени и да успяват да 
отстояват цени – това е по възможност само на едрата електроинтензивна индустрия, но това, което накрая виждаме като 
резултат не довежда до някакви трайни последствия. Постигат се някакви ценови нива и много бързо след това тези цени 
отново „излитат”. Моето убеждение е, че кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени изглежда е по-голям, 
отколкото си мислим. Изглежда той успява и набира поддръжници сред търговската гилдия например. Това се вижда дори 
по съществуващите договори, които стават все по-популярни. Проблемът вече не е само в Христо Ковачки”, обясни той. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бизнесът повежда борба за по-евтин ток 
От началото на юли досега цената му за индустрията е скочила с 85%  
Национално представените работодателски организации повеждат борба за спиране на поскъпването на тока за 
индустрията и за понижаване на цените до средното европейско ниво. Това стана ясно от думите на председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на bTV. 
Той обяви, че конкретно оглавяваната от него организация е подготвила няколко сигнала за нередности на пазара на ток, 
поне три от които ще бъдат внесени в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по регламента Remit, в 
Националната електрическа компания (НЕК) и в Министерството на енергетиката като неин принципал. 
„Ще внесем сигнал и в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за недопустима концентрация на влияние, защото 
стана ясно, че има играч, който в момента разполага и търгува с количества електроенергия, по-големи от на АЕЦ 
„Козлодуй“. И това се случва пред очите на енергийното министерство“, заяви Велев. 
Той допълни, че предстои и внасянето на сигнал в прокуратурата за безстопанственост. Този сигнал ще е срещу ТЕЦ 
„Марица Изток 2“ и срещу енергийното министерство в ролята му на принципал. 
„Заради пазарните манипулации и недоброто предлагане на количествата електроенергия ние сме едно петно на 
европейската енергийна карта и едновременно с това от началото на годината плащаме най-скъпия ток вследствие на 
изкривяването на пазара. За първото полугодие имаме 30% по-висока цена, отколкото през същия период на миналата 
година, а от началото на юли имаме 85% по-висока цена, отколкото през същия месец на миналата година“, заяви 
председателят на АИКБ. 
Той обясни, че това поскъпване е проблем както за компаниите, които трябва да отделят повече пари за ток, отколкото за 
заплати, а освен това се сблъскват със свиване на продажбите си, така и за всички останали. Крайните клиенти понасят 
негативи заради поскъпването на стоките и услугите за тях, а правителството се сблъсква с по-слаб ръст на БВП. 
„Продължава изплащането на недопустимата държавна помощ за американските централи, като за този регулаторен 
период ще надплатим 701 млн. лв. – по 20.70 лв. се прибавят върху цената на всеки един мегаватчас. Договорите с 
американските централи много отдавна трябваше да се развалят, свидетели сме на отложено с години изпълнение на 
дадени обещания. Всичко, на което сме свидетели в енергийния сектор, предизвиква много сериозна протестна вълна 
сред нашите членове. Ние не искаме да се занимаваме с цените на тока, а да си вършим работата“, каза още Велев. 
Той добави, че предстои среща на Националния съвет на Асоциацията на АОБР, на който се очаква да присъства и 
енергийният министър Теменужка Петкова. АИКБ засега разчита да види ефект от сигналите, които ще внесе, и от срещите, 
които предстои да се проведат.  
„Ако не видим бърз резултат, ще подадем сигнали и до европейските и международни институции, ще търсим и среща с 
премиера, колкото и да не искаме всичко да опира до него, но темата е особено сериозна“, категоричен бе Велев и 
подчерта, че целта не е да се плаща по-евтин, отколкото в съседните европейски държави ток, а да не се плаща в пъти по-
скъп, отколкото у тях. 
 
ТВ СКАТ 
 
√ Токови удари „изгарят“ българската икономика 
Коментира Теодор Дечев от АИКБ 
От записа на предаването ще разберете защо няколко дни страната, в частност целокупната й икономика, се тресе от 
епичния ръст на цените на електроенергията за промишлеността. Кой и как манипулира цените на борсата, кой и защо му 
позволява, къде дремят Теменужка Петкова и ръководството на НЕК. 
 
News.bg 
 
√ Повече хора имат интерес от високите цени на тока, установили АИКБ 
Кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на тока е по-голям, отколкото са предполагали и вече проблемът не е 
само с електроцентралите на Христо Ковачки. 
Това каза заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Румен Радев пред Нова 
телевизия часове след като на заседание на енергийната комисия в парламента шефът на БЕХ Петър Илиев призна, че 
изнасяме евтиния ток, а за вътрешния пазар остава скъпият. На същото заседание енергийният министър Теменужка 
Петкова обясни, че е сезирала КЕВР и КЗК за проверка на пазара на ток.  

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=5821&page=0
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"До момента има някакви пробиви. Многократно съм заявявал, че опитите да се явят като една балансираща котва на 
пазара на едро на електроенергия с цени и да успяват да отстояват цени - това е по възможност само на едрата 
електроинтензивна индустрия, но това, което накрая виждаме като резултат не довежда до някакви трайни последствия. 
Постигат се някакви ценови нива и много бързо след това тези цени отново "излитат", каза Радев.  
Според него кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на тока изглежда е по-голям, отколкото си мислим. 
Изглежда той успява и набира поддръжници сред търговската гилдия например. Това се вижда дори по съществуващите 
договори, които стават все по-популярни. Проблемът вече не е само в Христо Ковачки, обясни представителят на 
работодателите. 
Генерално нищо особено не се случва във физическото естество на пазара на електроенергия у нас. Не става дума за 
физически дефицит, а за търговски дефицит, каза Радев. 
"Истините много пъти се прикриват от полуистини или недоизречени истини. В максимална степен, особено 
енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с производител. Само 
че, за да стигнете до такъв контракт, трябва да имате сложени количества и на пазара", заяви представителят на АИКБ.  
Цените на тока хвърчат, индустрията е пред срив, а институциите медитират над по-важни неща 
Цените на тока хвърчат, индустрията е пред срив, а институциите медитират над по-важни неща 
Анализ на Теодор Дечев, посветен на една несъстояла се дискусия, защото депутатите имат да си решават проблемите със 
субсидиите преди местните избори 
Той обясни, че когато има ограничени капацитети на ток, това е проблем. Парадоксът е, че електроинтензивната индустрия 
е около 200-250 мегавата. 
"Ние имаме чувствително, в пъти по-големи генериращи мощности в България, но това не се получава. Полуистината за 
т.нар. пазар "Ден напред" - това е основната платформа, основният пазар, към който се реферират цените и затова всичко, 
случващо се на него като цени е изключително важно. Там се разчита на добра конкуренция", обясни зам.-председателят 
на АИКБ. 
Радев смята, че е добре да има нова платформа (на енергийната борса - б.р.), която да работи на принципа на Франция и 
Румъния. "Дали това ще бъде нова платформа, или ще се обособи някакъв пазарен сегмент в рамките на съществуващата 
платформа, това са по-скоро технически детайли, но такава възможност евентуално има смисъл да бъде обсъждана", смята 
той. 
Според него новата платформа по-скоро ще приоритизира начините на доставка на електроенергия.  
В последните месеци избухнаха 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. 
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. 
 
Списание „Мениджър“ 
 
√ Търговски дефицит на ток – основен проблем на енергийната борса  
Има недостиг на налични количества ток, които да се търгуват на енергийната борса. Това заяви в ефира на Нова телевизия 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев. 
По думите му енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с 
производител. „Само че, за да стигнете до такъв контракт, трябва да имате сложени количества и на пазара. В случая, при 
положение, че има ограничени капацитети, това е проблем. Парадоксът в тази ситуация е, че електроинтензвината 
индустрия е практически в капацитет и товар от порядъка на 200-250 мегавата. Ние имаме чувствително, в пъти по-големи 
генериращи мощности в България, но това не се получава”, разясни Радев как се получава търговски дефицит на ток. 
Шефът на АИКБ е убеден, че трябва да бъде изградена нова платформа, която да пренарежда приоритизира начините на 
доставка, за да не се получава недостиг, което води до ръст на цените и напрежение на пазара. Специалната платформа 
трябва да бъде само за големите индустриални предприятия, убедени са от бизнеса. 
През последния месец големи предприятия алармираха, че са пред затваряне или работят с намалени мощности, тъй като 
не могат да издържат на непрекъснато разтяща цена на тока на свободния пазар. По данни на работодателите в 
определени дни цената на енергията е скачала с около 100 %. Бизнесът настоя за спешни мерки от страна на държавата. 
Ресорният министър Теменужка Петкова, заяви, че спекулации с цената на тока категорично няма. Тя дори е сезирала КЗК 
и КЕВР за цените на Българската независима енергийна борса през последния месец. 
Петкова е настоявала регулаторите да извършат проверка има ли проблем при търговията на свободния пазар и ако има, 
да се търси решение, каза тя. 
Петкова каза още, че държавната енергетика дава 63,4% от електроенергията. Тя изброи и числа за предлагането на ток на 
борсата от държавните дружества. За полугодието те са пуснали на борсата 2,78 милиона мегават/часа, а са купени 2,46 
милиона на платформата "Ден напред". На платформата за двустранни договори разликата между предложени и купени 
количества е 1,27 милиона мегават/часа. 
18 сигнала имало в борсата към КЕВР за евентуални нарушения при търговията. След промени в закона КЕВР е задължена 
да извършва разследвания за манипулации на борсата, злоупотреба с информация и т.н. Шефът на КЕВР Иван Иванов обаче 
уточни, че разследването трае поне 4 години, като даде пример с други европейски държави. 
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√ Цената на осемте изтребителя F-16 падна под 1,2 млрд. долара 
Правителството разреши подписване на договорите за 8 многофункционални самолета, всички те трябва да бъдат 
доставени до 2023 г.  
Министерският съвет даде мандат за подписване на договорите за покупка на осем многофункционални самолета F-16 
блок 70, съобщи пред журналисти днес ръководителят а междуведомстената работна група Атанас Запрянов, зам. -
министър на отбраната, цитиран от БТА. 
Цената за 8 изтребителя и цялото необходимо въоръжение и оборудване е 1,256 млрд. долара (2,188 млрд. лв., бел. ред), 
каза Запрянов. 
Цената, която България ще плати за F-16, ще е под 1,2 млрд. долара, добави министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов. Той обясни, че Конгресът на САЩ е в процедура на одобряване на помощ от приблизително 60 млн. и реално 
цената, която ще заплати България ще падне под 1,2 млрд долара. 
Всички 8 самолета трябва да бъдат доставени до 2023 г. В цената е включено и наземното оборудване. Следващата 
седмица проектът за договора ще бъде обсъден в Комисията по отбрана, а след това процедурата ще бъде придвижена за 
одобрение от парламента в пленарна зала. 
Министърът на отбраната ще подпише четири договора за цялостната доставка на самолетите и оборудване. Първият 
договор е за доставка на осем самолета с допълнително оборудване обучение на пилотите, вторият - за боеприпаси за 
самолета, третият - за ракетите "въздух-въздух" и четвъртият - за система за наблюдение и управление на машините. Шест 
от самолетите ще са едноместни, а два ще са двуместни, каза Запрянов. Те ще бъда доставени до 2023 година, каза той, 
без да уточнява как ще идват те през годините. 
Целият доклад на работната група ще бъде публикуван на страницата на Министерството на отбраната, каза военният 
министър Красимир Каракачанов.  
„Lockheed Martin приветства решението на българското правителство да приеме писмото за съгласие (Letter of Acceptance) 
от правителството на САЩ за осем изтребителя F-16 Блок 70, най-новия усъвършенстван вариант на знаменития едно-
двигателен изтребител на НАТО, наличен днес. Това е много важна крачка по пътя към придобиване на F-16 Блок 70, която 
ще бъде подкрепена с дългосрочна партньорска програма между САЩ, България, Lockheed Martin и българската индустрия 
и академичната общност“, заяви, цитиран в прессъобщение Джон Нилсън, директор Комуникации на Lockheed Martin за 
Европа и Израел. 
Припомняме, че в началото на годината депутатите гласуваха мандат за правителството да започне преговори със САЩ за 
закупуване на нови самолети F-16 за Военновъздушните сили. С решението си парламентът даде правото на кабинета да 
допусне ”отклонения” от заложените в конкурса изисквания. На практика това може да е всеки един от спорните 
параметри - цена, срок на доставка, начин на плащане. Възможно е да се стигне освен до увеличаване на цената и до 
варианта първите изтребители да бъдат доставени по-късно от 2 години след подписването на договора, каквото беше 
досегашното изискване. Освен това при преговорите е възможно да се търси и нова схема за изплащането им. България 
настоява това да стане разсрочено през следващите 10 години, но е възможно при санкция от финансовото министерство 
те да бъдат изплатени за по-кратък период. 
Първоначалната оферта на САЩ за нови изтребители F-16 надвишава тавана на бюджета от 1,8 млрд. лева с ДДС, но властта 
очаква да се стигне до компромисен вариант, каквито ангажименти поеха официални американски представители. След 
това и българската страна гласува възможност за увеличаване на стойността на сделката.  
Основният конкурент на САЩ за поръчката - Швеция и SAAB - остана разочарован от българското решение и обяви, че 
американското предложение не отговоря на българските изисквания. 
 
√ Местните избори ще се проведат на 27 октомври 
Машинното гласуване е най-вероятно да отпадне за вота през есента 
Президентът на България Румен Радев насрочи местните избори. Със свой указ държавният глава определи вотът да се 
проведе на 27 октомври. 
Балотажите ще се проведат на 3 ноември. 
Междувременно правната комисия на Народното събрание разгледа предложението на ГЕРБ машинното гласуване да 
отпадне за местния вот. Партията аргументира предложението си с малкото на брой гласували машинно на европейските 
избори и високите разходи. 
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БНТ 
 
√ Кабинетът предостави 12,5 млн. лв допълнително за Фонд "Научни изследвания" 
Правителството предостави 12,5 млн. лева допълнителни средства за Фонд "Научни изследвания". С тях през настоящата 
година чрез конкурси ще се финансират научни проекти. Наесен учебници по история за 10-ти клас ще има, увери 
просветният министър Красимир Вълчев, поне три от петте подготвени учебника могат да се утвърдят. 
В бюджета вече са планирани 15 млн. лева за Фонд "Научни изследвания", каза министърът на образованието и науката. 
С тези пари ще бъде платено продължаването на започналите научни проекти, тъй като повечето от тях са многогодишни.  
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: От тези 12,5 млн. лева 2,5 млн. също ще отидат за финансиране 
на проекти, които вече са стартирали основно за двустранно научно- техническо сътрудничество. 8 млн. лева от тях ще 
бъдат разходвани за финансиране на проекти в приоритетни научни направления. 
Финансирането е на конкурсен принцип, кандидатства се и се одобряват само най-добрите проекти. Пари ще получат както 
Университетите, така и Институтите на БАН. 800 хил. лева ще има и за младите учени. 
Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН: Важното е, че става въпрос за проектно финансиране, това което иска от нас 
цялата общественост и държавните институции.  
Министър Вълчев коментира днес и проблема с новите учебници по история за 10-ти клас. От подготвените пет учебника, 
три могат да бъдат утвърдени.  
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Другите два, може би ще направят другите две издателства, 
не искам да ги персонализирам, може би ще направят още допълнителни промени.Тук сме ангажирали учени- историци 
от БАН да направят допълнителна дискусия и да намерят най-добрите тестове. Учебници ще има на 15-ти септември. 
Министърът каза още, че ще се променят учебниците по история за 5-ти клас, в които се учи Античност, заради решенията 
на съвместната българо-македонска комисия. Какви обаче ще се промените все още не се знае. 
 
√ БАН получи наградата "Марко Семов"  
Българската академия на науките стана носител на наградата за ярко присъствие в духовния живот на нацията, на името 
на професор Марко Семов. Отличието връчи лично президентът Румен Радев в присъствието на български интелектуалци, 
съдии, министри, народни представители, членове на академията. 
Българите признават заслугите на другите не приживе а посмъртно, казваше професор Марко Семов. Ако беше жив, утре 
той щеше да навърши 80 години. Виден интелектуалец, човек опитал опише българската народопсихология, журналист, 
писател, сценарист и член-кореспондент на БАН. В негова памет за шести пореден път се връчва награда за ярко 
присъствие в духовния живот на нацията.  
Мариус Донкин: Повече от всичко и във всичко Марко Семов беше изключителен българин, страстно и безмерно предан 
на отечеството си. Истински съвременен будител с особено ярка диря в духовния живот на българската нация. 
Докато беше жив професор Семов вярваше в народопсихологията, нейното съществуване и духа на нацията. Той твърдеше, 
че българите сме много надарен народ, но неспособен да го покаже.  
Румен Радев, президент на България: Духовната височина, която ни завеща професор Марко Семов, е огромен капитал и 
нашето предизвикателство днес е да трансформираме тази духовна височина в кинетична енергия, за да можем да се 
справим с проблемите на нашето съвремие и България да върви напред. 
Атанас Семов: От всичко което крепи, нацията, държавата и Европа, духовността е най-твърдият гръбнак, най-здравата 
опора, най-плодородната почва. 
Наградата от името на БАН получи председателят на институцията академик Юлиан Ревалски. 
 
√ Президентът Радев коментира машинното гласуване и сделката за F-16 
Президентът Румен Радев направи коментар по двете водещи теми. За машинното гласуване той смята, че не машините 
са виновни, а ниската ефективност на изборната администрация и че този тип гласуване може да бъде отменено, само 
когато българската изборна администрация постигне такъв нисък процент на недействителни бюлетини като други 
европейски държави. 
По сделката за F-16 Румен Радев не е ентусиазиран от параметрите на договора и обръща внимание, че правителството е 
длъжно да осигури техническата поддръжка и оперативните способности на новите самолети. 
Президентът Румен Радев заяви, че демокрацията и възможността на всеки гражданин да изрази свободно своя вот, без 
да бъде манипулиран, няма цена.  
Румен Радев, президент на Р. България: И още веднъж споделям, че е крайно нелепо да ни тикат непрекъснато за пример 
другите европейски държави, Холандия особено, в които се били отказала и нямало машинно гласуване. Когато нашата 
изборна администрация и власти постигнат такв нисък процент на недействителни бюлетини и когато осигурят условия да 
няма манипулация на изборите, както е в тези д-ви, тогава да, аз съм съгласен да махнем машинното гласуване, но това е 
удар и по всички наши сънародници зад граница, които очакват все повече да бъде чуван и техния глас, а всъщност отказът 
от машинното гласуване отдалечава от хоризонта и дистанционното гласуване. И това, което най-вече буди тревога, е 
наложилата се практика няколко месеца преди всеки избори да правим ремонт на закона, което затвърждава 
убеждението, че тук има някаква цел. 
 
√ Фон дер Лайен се срещна с евродепутатите в Брюксел  
Кандидатът за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведе днес поредица от срещи в 
Европейския парламент в опит да убеди евродепутатите от различни политически групи да гласуват за нея следващата 
седмица на пленарната сесия в Страсбург. Фон дер Лайен разговаря и с новоизбрания председател на Европейския 
парламент Давид Сасоли. 
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Засега Урсула фон дер Лайен има сигурната подкрепа само на групата на Европейката народна партия. Тя обаче не ѝ е 
достатъчна, за да бъде избрана за председател на Европейската комисия. Затова първата ѝ среща днес беше с втората по 
големина група - на социалистите и демократите. Те са поставили конкретни изисквания, свързани с важните за тях 
политики и очакват конкретни отговори от фон дер Лайен. 
Ираче Гарсия Перес - председател на групата на социалистите и демократите: Групата ни отново ще обсъди как ще 
гласува. Ще вземем решението следваща седмица. Днес беше първата стъпка, сега следва дебат вътре в групата, за да се 
опитаме да достигнем до общо политическо решение. 
Два часа Фон дер Лайен разговаря с третата по големина политическа сила - на либералите от "Обнови Европа". Част от 
групата са и депутатите от партията на Макрон, който предложи германката за шеф на Комисията. Очакванията са 
либералите да гласуват за нея следващата седмица, но днес те се въздържаха от категорична позиция. 
Дачиан Чолош - председател на групата "Обнови Европа": Дебатът беше много полезен за нас, защото си изяснихме 
много неща. Не гледаме позитивно на гласуването следващата седмица. Позицията ни е, че председателят на Европейската 
комисия трябва да бъде избран час по скоро...Но подкрепата ни все още не е сигурна. 
Не е е сигурна и подкрепата на зелените, които за втори път тази седмица се срещат с Фон дер Лайен. Германката разговаря 
днес и с новоизбрания председател на ЕП Давид Сасоли и обеща добро сътрудничество между двете институции. 
Урсула фон дер Лайен - кандидат за председател на Европейската комисия: Важно е през следващите пет години да имаме 
силна и обединена Европа, която играе важна роля в нашия свят. Светът очаква повече ангажираност от страна на Европа 
и затова трябва да се мобилизираме силите си. Аз дойдох тук, за да работя с Парламента и съм убедена, че и в бъдеще ще 
работим заедно. 
Кандидатурата на Фон дер Лайен трябва да бъде гласувана следващата седмица. В Брюксел вече се спекулира, че ако тя 
не успее да си осигури подкрепата от 376 евродепутати, изборът може да бъде отложен за септември. 
 
Economic.bg 
 
√ ЕК одобри програмата на Андрей Новаков за борба с фалшивите новини 
Комисията ще отпусне финансиране в размер на 2.5 млн. евро за дейностите по проекта 
Европейската комисия е одобрила за финансиране нова европейска програма, инициирана от евродепутата Андрей 
Новаков, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Тя ще предоставя безвъзмездно финансиране за онлайн медии, 
информационни агенции и сайтове с цел подобряване на капацитета им да се борят с дезинформацията и фалшивите 
новини. Проектът е получил оценка „А“, която е възможно най-високата. 
Дейностите по програмата предвиждат създаване на технология за идентифициране на фалшиви новини и за по-
качествена журналистика. 
„Както в Европа, така и в световен мащаб, дезинформацията е способна да влияе на избори и на работата на правителства. 
Новата програма ще е в подкрепа на медийната среда в Европа, включително и в България. Предложеният бюджет е в 
размер на 2.5 млн. евро, които ЕС ще инвестира именно там, където има най-голяма нужда“, заяви Новаков след 
обявяването на решението на ЕК. 
Одобрението от страна на ЕК представлява първия етап от осъществяването на новата европейска програма. На втори етап 
Европейският парламент и Съветът следва да одобрят бюджета, след което ЕК ще разработи в подробности условията и 
правилата за работа на новата програма. Последният етап е публикуването на обява за набиране на проектни предложения 
и финансиране, за което всички новинарски сайтове и онлайн медии в България и останалите държави в ЕС ще могат да 
кандидатстват. Очаква се именно този етап да започне през пролетта на 2020г. Очаква се с отпуснатото финансиране, 
медиите да могат да наемат допълнително капацитет и експерти, за да реагират и оборват фалшиви новини, както и да 
разработят механизъм за анти-трол дейности. 
 
Economy News 
 
√ България на картата на инвеститорите 
Броят на проектите, създадени от преките чужди инвестиции в България през 2018 г., е 43. Като цяло България отчита 
повишение на броя проекти спрямо 2017 г., когато проектите са били 33. Създадените нови работни места вследствие на 
ПЧИ са 7,398 – с 37% повече спрямо 2017г., когато новите работни места са били едва 2,739. Традиционно, най-големите 
инвеститори в България са Германия, която създава 5,375 работни места, САЩ с 618 работни места и Великобритания с 195 
работни места. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, 
информационните технологии, транспорта и логистиката. Това показват данните на проучването на EY за атрактивността 
на Европа за инвеститорите. 
Как се развива секторът на ИТ, в който България бележи сериозно развитие? Европейският технологичен сектор е в пика 
на своето развитие - броят на новите ПЧИ се увеличава до рекордно високо ниво от 1,227 през 2018 г. (нарастване от 5% 
спрямо предходната година). Като цяло през последните пет години ПЧИ се увеличават повече от два пъти – от 510 на 
1,227. Проучването е категорично, че дигиталният сектор е най-важният двигател за бъдещия растеж на Европа (39% от 
инвеститорите са убедени в това), следван от чистите технологии (25%) и енергетиката и комуналните услуги (21%). 
През 2018 г. Великобритания е привлякла по-голямата част от ПЧИ в европейския дигитален сектор (288), въпреки спада 
от 10% спрямо предходната година. Германия и Франция следват с малка разлика, привличайки съответно 218 и 171 ПЧИ 
в дигитални проекти (+2% и -2% спрямо предходната година). Ирландия (72 проекта) и Испания (70 проекта) също са сред 
петте най-популярни дестинации в дигиталния сектор.  
В България ПЧИ в дигиталния сектор са 15, като така страната ни изпреварва някои държави членки на ЕС като Дания, 
Италия, Чехия, както и Турция. 
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В. Дума 
 
√ Ограниченията за свободно къмпингуване остават 
Падна ветото на президента върху Закона за черноморското крайбрежие. Палатката в гората или джипът на плажа 
са по-вредни за околната среда, попита Крум Зарков 
Народното събрание очаквано отхвърли наложеното от президента Румен Радев вето върху поправките в Закона за 
устройството на черноморското крайбрежие, налагащи ограничения върху свободно разполагане на палатки, кемпери и 
каравани по морето. Мнозинството от депутатите обаче прие повторно промените в закона със 143 гласа "за". Против 
гласуваха 66 народни представители от "БСП за България", а само един се въздържа. 
Измененията в закона бяха приети от НС на 13 юни 2019 г. С тях се забранява разполагането на плажни принадлежности 
като палатки, чадъри, кърпи и шезлонги върху пясъчните дюни. При нарушение ще се налагат глоби от 500 до 1000 лв. 
Предвижда се още да бъдат обособени специални зони, където да може да се къмпингува свободно. Определянето им ще 
стане с наредба на министрите на туризма, на земеделието, на регионалното развитие и на околната среда и не може да 
бъде факт още този сезон. Санкции за паркиране или преминаване на автомобили през пясъчните образувания грози 
нарушителите с от 1000 до 3000 лв. Може да се конфискува и имущество на стойност между 3000 и 5000 лв. 
Законът бе върнат за ново обсъждане от Радев на 24 юни 2019 г. В мотивите си държавният глава посочи, че не се 
противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти, но режимът за "диво къмпингуване" става 
по-рестриктивен с въвеждането на значителни ограничения в сравнение с досегашния ред. Държавният глава смята, че не 
може без анализ и яснота за местата за палатки да се налагат санкции. 
"Със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие се създава усещане за двоен стандарт - палатката в гората или 
джипът на плажа са по-вредни за околната среда? Боклуците от къмпингуване или тоновете строителни отпадъци, които 
са зарили Черноморието, замърсяват природата?", заяви депутатът от БСП Крум Зарков по време на дебатите. 
"Приемането на ветото няма да бъде загуба за вас или победа за който и да било. То ще бъде шанс дискусията да се състои 
в една нормална атмосфера и обстановка", каза той. Зарков отчете, че и преди промените държавата е регулирала процеса 
за къмпингуване. "Ако днес някой се чуди, че той създава неуредици, това е проблем не само за самите къмпигингуващи, 
а и на държавата, която не е изпълнила своя ангажимент", уточни той. "Предлага ни се да упълномощим 4-ма министри и 
те евентуално някой ден да регулират къмпингуването. Този проблем е трябвало да бъде решен през Закона за туризма, а 
не чрез Закона за устройство на черноморското крайбрежие", каза Зарков. 
От ГЕРБ обаче смятат, че има неразбиране за промените в закона. "Към момента няма абсолютно никаква регламентация 
към т. нар. свободно къмпингуване. Моите уважения към тази група от хора, но всички ние се съобразяваме с някакви 
правила", заяви Димитър Бойчев. Според него черноморските общини харчат немалък ресурс за сметосъбиране след 
къмпингуващите през летния сезон.  
Припомняме, че промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие бяха посрещнати с протести. Недоволни 
къмпингари поискаха от президента да наложи вето върху закона и той се вслуша в аргументите им. Очаква се повторното 
приемане на закона да предизвика нови протести. 
 
БНР 
 
√ В НС гласуват дали да се забранят продажбата на наргиле на деца и пушенето му на закрито 
Да се забрани продажбата на наргиле на деца и пушенето на наргилета в закрити обществени помещения. Това ще гласуват 
днес депутатите с промените на второ четене в Закона за здравето. Точката е първа в дневния ред на парламента. 
Промените предвиждат още забрана за продажба на наргилета и електронни цигари на непълнолетни, както и в близост 
до училища. По данни на Световната здравна организация България е на 5-о място от 42 държави по процент на деца на 
възраст между 11 и 14 години, които употребяват т.нар. "водна лула" поне веднъж седмично. 
Ако новите правила влязат в сила днес, всички забрани, които важат за тютюнопушенето, ще важат и за пушенето на 
наргиле. Депутатите ще променят и Закона за здравето и за закрила на детето. 
Депутатите също така ще разгледат на първо четене измененията в Закона за рибарството и аквакултурите. Точка трета от 
програмата им за днес е второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични 
документи. 
 
√ Мерките за ограничаване на сивата икономика ще се обсъждат в парламентарната комисия за наблюдение на 
приходните агенции 
Мерките за ограничаване на сивата икономика и борбата с контрабандата на цигари ще се обсъждат в парламентарната 
комисия за наблюдение на приходните агенции. На заседанието са поканени министрите на финансите и на вътрешните 
работи Владислав Горанов и Младен Маринов, главният прокурор Сотир Цацаров и ръководителят на ДАНС Димитър 
Георгиев. 
Контрабандата на цигари през първото тримесечие на годината е под 4% според последното проучване на Инициативата 
за борба с нелегалната търговия на цигари.  
Според повечето експерти именно това е сферата, в която правителстовто се справя най-добре с предотвратяването на 
нелегалната търговия.  
Въпреки че се вземат множество мерки, при горивата например, все още няма толкова добри резултати. Сериозен 
проблем има и с т.нар. "плащане в плик", укриване на данъци и осигуровки, макар че от НАП следят целенасочено за този 
аспект от сивата икономика. 
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От миналата седмица има и специален фокус върху фалшивите болнични по специално разпореждане на премиера Бойко 
Борисов. 
 
√ Европейската сметна палата разкритикува оценката за устойчивостта на банките 
Европейската сметна палата разкритикува оценката за устойчивостта на банките, направена от Европейския банков орган. 
Според одиторите – евентуалните рискове, заложени при проверката на устойчивостта на европейските банки, не са 
билидостатъчно сериозни. 
Учебните сътресения на европейските банки са били по-леки, отколкото действителните, настъпили при финансовата 
криза от 2008 година, смятат от Европейската сметна палата. Според тях приложеното неблагоприятно развитие не 
отразява напълно всички важни постоянни заплахи за финансовата система в ЕС. При разработването и извършването на 
проверките Европейският банков орган е разчитал основно на националните надзорни власти, тоест централните банки, 
но не е разполагал с възможности и не е могъл да упражнява ефективен контрол. 
От 2011 г. банковият орган извършва тестове за устойчивост, за да оцени готовността на банките за сътресения, например 
тежка рецесия, срив на фондовия пазар или загуба на доверие в тяхната дейност. Според Европейската сметна палата 
резултатите от изпитанията са не толкова заради доброто състояние на част от банките, колкото заради недостатъчната 
тежест на стрес теста. Освен това в тестовете не са включени всички банки, при които има потенциален риск. 
 
News.bg 
 
√ КФН е готова с нов вариант на системата за „бонус-малус“ 
Експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) са приключили работата си по изграждане на алтернативи на 
предишния модел на системата "Бонус-малус", съобщават от комисията. "Работната група по системата "Бонус-малус" 
беше назначена на 23.05.2019 г. със Заповед № З-178 на Председателя на КФН и вече представи алтернативите на 
системата на членовете на междуведомствената група. 
Предложенията бяха изготвени на база точни изчисления за бъдещото влияние на системата както върху гражданите и 
юридическите лица, така и върху застрахователите. Включени са показатели за устойчивост и ефективност на системата, 
като всичко това е на база на коментарите на обществото от представения през 2018 г. модел", пише в съобщението на 
комисията. 
От КФН подчертават, че разработените от работната група предложения са изготвени под ръководство на новия 
председател на Комисията Бойко Атанасов и на новия заместник-председател на КФН, ръководещ управление 
"Застрахователен надзор" Илиана Христова. 
Припомняме, че при представянето на предложението за системата "бонус-малус" преди повече от половин година, КФН 
обеща по-евтина Гражданска отговорност. И обещанието, и самото предложение обаче не бяха посрещнати с доверие от 
страна и на застрахователите.  
"Фокусът на системата "Бонус-малус" е върху ефективност на модела, приложимост към реалните условия в България и 
към стимулиране на отговорно поведение на пътя чрез даване на бонуси по отношение на цената на застраховка 
"Гражданска отговорност" (ГОА) на добросъвестните водачи и собственици на автомобили. Системата включва и 
увеличаване на премията по "Гражданска отговорност", тоест начисляване на малус за рисковите водачи на пътя, които 
извършват пътни нарушения", се казва в съобщението на КФН. 
Според Комисията целта на системата "Бонус-малус" е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на 
пътя, като това ще подобри пътната безопасност, а оттам ще доведе до намаляване на броя на смъртните случаи и 
телесните наранявания. Системата "Бонус-малус" поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска. 
Това ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще се намали застрахователната премия по застраховка 
"Гражданска отговорност", а рисковите водачи ще заплащат по-висока застрахователна премия, поради рисковото им 
поведение. 
Проектът на наредба по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и решението за финален модел на системата "Бонус-
малус" се взима от три институции: Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи (МВР) и 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и след становище от Гаранционния 
фонд. Новосъздадената Държавната агенция за пътна безопасност (ДАПБ) беше официално поканена от КФН да стане част 
от обсъждането на предложенията. 
Ръководството на КФН има за цел да предложи финалния вариант за обсъждане пред граждани, юридически лица, 
правителствени и неправителствени организации, застрахователи и Асоциацията на българските застрахователи, медии и 
други до края на лятото на 2019 г. 
След общественото обсъждане, като стъпка в комуникационния план на КФН, е заложен и период за оптимизация на 
системата спрямо получените предложения и препоръки. 
 
В. Капитал 
 
√ ЕК очаква икономическият растеж в България да се забави през следващите месеци 
Брюксел залага на увеличение на БВП от 3.3% през 2019 г., без промяна спрямо предходната прогноза 
Външните пазари за български стоки отслабват. Това е едно от предизвикателствата пред икономиката на страната през 
тази година, става ясно от лятната макроикономическа прогноза на Европейската комисия. Брюксел запазва очакванията 
си за икономическия растеж на България без промяна - 3.3% през тази година и 3.4% през 2020 г. Експертите 
предупреждават, че темпът ще се забави през второто полугодие, тъй като през първото тримесечие на 2019 г. българският 
брутен вътрешен продукт (БВП) се повиши с 3.5% на годишна база. 
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Като цяло търговията е големият препъникамък за европейската икономика тази година. Активността в експортно 
ориентираните отрасли е слаба, търговските конфликти ескалират, а несигурността, която предизвикват, се отразява 
негативно на глобалната търговия, особено по линия на промишленото производство, пише в доклада на ЕК. От Брюксел 
добавят, че икономическата активност в еврозоната ще зависи от услугите (предвид слабата активност в индустрията), 
растежа в Централна и Източна Европа (на фона на забавянето в Германия и Италия) и все още липсващия положителен 
ефект от по-високите заплати върху инфлацията. 
Новите български пазари за износ 
Макар че годината започна силно - с икономически растеж от 3.5% на годишна база, този темп ще се забави през втората 
половина на годината. Основните двигатели са вече познати - увеличението на заплатите и съответно покупките на 
домакинствата, ниските лихви и положителните нагласи за икономиката, които пък би трябвало да стимулират 
инвестициите. 
Очакванията за българския износ не са особено оптимистични предвид забавянето на растежа в две от големите 
дестинации за местни стоки - Германия и Италия. Въпреки това от Брюксел виждат лъч надежда в данните за външната 
търговия от първото тримесечие. "Бързият растеж на експорта към няколко относително малки дестинации извън ЕС през 
първите четири месеца на 2019 г. предлага потенциално голяма възможност за преориентиране на износа. Ако 
навлизането на нови експортни пазари продължи, това може да доведе до по-добро от очакваното представяне на 
износа", пишат в доклада за България експертите от ЕК. Възможно е тук да става въпрос за увеличението на износа към 
държави като Египет (със 79% до 213 млн. лв. към април), Бразилия (с 210% до 79 млн. лв.) и Украйна (със 75% до 165 млн. 
лв.). 
Очакванията са инфлацията по европейската методология да се забави до 2.4% през 2019 г. и 1.7% през 2020 г. За справка, 
през май Хармонизираният индекс на потребителските цени показваше годишно увеличение на цените в България от 2.9%. 
 
В. Монитор 
 
√ Кристиян Вигенин вече е зам.-шеф на НС 
Социалистът Кристиян Вигенин вече е зам.- шеф на НС от квотата на БСП. Новият му пост бе одобрен със 106 гласа "за", 
само "4 против"  и 4 "въздържали се". 
Поста бе вакантен повече от година, след като Валери Жаблянов бе свален от него през февруари 2018-та, заради думите 
си, че народният съд е необходимо зло. Тогава обаче БСП не издигна негов наследник за поста. 
Наред с това БСП прави и промени в 22 комисии и парламентарни делегации.  
Така Вигенин бе освободен от шефското място в комисията по Еврофондове, като бе заменен от Драгомир Стойнев. За 
сметка на това Вигенин става член на Комисията за българите в чужбина, както и за член на тази по външна политика.  
Крум Зарков пък става зам. - шеф на правната комисия на мястото на Филип Попов, който на свой ред отива заместник в 
тази за контрол на службите. 
Валери Жаблянов бе освободен като член на правна комисия. Георги Гьоков пък заменя Антон Кутев като член на 
комисията по жалбите.  
По-рано през деня социалистът Георги Михайлов официално се отказа от имунитета си, след като преди две седмици той 
бе поискан от главния прокурор. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 юли 
София. 

- От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание. 
- От 14.30 часа в зала "Запад" Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика 

иконтрабандата ще изслуша главния прокурор на Република България, Министъра на вътрешните 
работи,Министъра на финансите и представители на: Държавна агенция „Национална сигурност", Главна 
дирекция„Гранична полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", Главна дирекция 
„Националнаполиция" и Агенция „Митници" във връзка с последните приети законодателни промени за борбата 
със сивата икономика и контрабандата в тютюневия сектор. 

- От 09.00 часа пред Столична община (ул. „Московска" №33) „Обединена София" ще внесе в петиция срещу 
презастрояването в район "Овча Купел" и в цялата столица. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание 
заобсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-52 от 19.11.2018 г. за продължаване срока на 
лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия" и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-61 от 
05.12.2018 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 
енергия", подадени от „ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за 
обсъждане на доклад по заявление от „Кнежа-газ" ООД за продължаване срока на лицензии за дейностите 
„разпределение на природен газ" и „снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община 
Кнежа. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 

заседание на Прокурорската колегия на ВСС. 
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- От 11.30 часа пред Съдебната палата (бул. Витоша 2) Спаси София ще даде пресконференция, след което ще внесе 
нов сигнал до Софийска градска прокуратура във връзка с ремонта на ул. „Граф Игнатиев" (част от Зона 2 за 
реконструкция на централна градска част, финансирана с европейски средства). 

- От 14.00 часа в сградата на ул. "Никола Габровски" № 30, зала 303 кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова и директорът на „Националната система 112" Цветомир Цеков ще подпишат споразумение за 
сътрудничество. 

*** 
Варна. 

- От 12.00 часа в клуба на ПП АБВ във Варна, на ул. „Христо Попович" ще се проведе пресконференция, на коятосе 
очаква да присъства и лидерът на партията Румен Петков. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Община Враца ще се състои публично представяне и обсъждане на 
подготвяното проектно предложение „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни 
социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение". 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще бъдат представени дейностите по реализирания 
проект „Обновяване, реконструкция на административната сграда на Общинска администрация". 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа сградата на ОДЗ, ул."Търговска" № 43, ще се проведе заседание на областния консултативен съвет 
по животновъдство. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в сградата на ОАПС, ул. "Васил Левски" № 1, 15 етаж, ще се проведе заседание на 
областнияконсултативен съвет по животновъдство. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.00 часа Пловдивският общински съвет ще проведе заседание. 
- От 13.30 часа в БТА - Пловдив Демократична България ще даде пресконференция. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната 
комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси. 

*** 
Силистра. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе заседание на областния 
консултативен съвет по животновъдство. 

*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в сградата на ОДЗ, бул. "Славянски" №17, ет.1, ще се проведе заседание на областния консултативен 
съвет по животновъдство. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Правителството одобри подписването на договора за F-16 - какви ще са новите изтребители? 
- Атака и парламентарните рокади - заместник-председателят на партията Десислав Чуколов; 
- Какво става в малката коалиция - гост Валери Симеонов; 
- Идеи за реформа - има ли лечение за здравеопазването? Говори д-р Мирослав Ненков; 
- В Белица: семейство остана без дом след пожар - откъде идва помощ? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Говорят родителите на починалата Габи, които осъдиха здравното министерство за втори път. 
- Джипове на един от най-красивите плажове в Европа -„Болата" и край Бургас. На живо - кой е отговорен за това? 
- Ще се разделят ли „Обединените патриоти" и застрашена ли е управляващата коалиция? Говори Десислав Чуколов 

от „Атака". 
- Черен облак от прах над Гълъбово. Кой причини замърсяването и какви ще са санкциите? Проверяваме на живо. 
- Решено: България ще има изтребители и те ще са американски. Какво не знаем за самолетите, които ще охраняват 

въздушното ни пространство? 
- Мечки нападат села в Родопите. Николай Василковски е в Момчиловци. 
- Нови такси и неустойки надуват размера на бързите кредити. Колко пъти може да поскъпне един заем от тегленето 

му - до изплащането му? Проверка в „На твоя страна". 
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В. Банкерь 
 
√ Председателят на Фед намекна за понижаване на лихвите в края на месеца  
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че икономическите перспективи не са се подобрили през 
последните седмици, като изпрати пореден сигнал, че още този месец може да има понижаване на лихвените проценти в 
САЩ, съобщи CNBC. 
„Инфлацията е по-ниска от симетричната цел от 2% на Федералния комитет за открит пазар (FOMC), а опасенията относно 
търговската политика и слабата глобална икономика продължават да оказват влияние върху американските икономически 
перспективи, коментира Пауъл, като добави, че централната банка на САЩ ще „действа по подходящ начин“ за 
поддържане на настоящата икономическа експанзия. 
Предварително предоставената за медиите реч на Джером Пауъл, която той ще изнесе пред Комисията по финанси в 
Камарата на представителите, потвърди очакванията на пазара за намаляване на лихвите. 
Инфлационният натиск остава приглушен, добави Пауъл. "Общият ръст през второто тримесечие изглежда се е понижил. 
Много от участниците в FOMC видяха, че аргументът за малко по-гъвкава парична политика се засили", подчерта той. 
САЩ и Китай са в търговска война повече от година. В края на миналия месец двете страни се споразумяха да възобновят 
търговските преговори в опит да сложат край на сблъсъка. Междувременно данните от чужбина, особено в Европа, 
показват отслабваща икономическа активност. 
Пауъл отбеляза, че икономиката „се представя добре през първата половина на 2019 г., като потребителските разходи се 
възстановяват през второто тримесечие, след спад в периода януари-март 2019 г." 
Думите на Пауъл идват, след като Фед отвори вратата за намаляване на лихвите по време на предишното си заседание по 
парична политика през юни. 
 
 


