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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ СИГНАЛ ДО КЗК ОТНОСНО НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 15, 21 И 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 
До 
Комисията за защита на конкуренцията 

СИГНАЛ 
 

Васил Велев – Председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ  
Радосвет Радев –Председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС  
Цветан Симеонов – Председател на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  
Кирил Домусчиев – Председател на КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
Относно: Нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА,  
С настоящия сигнал сезираме Комисията за защита на конкуренцията, за да разследва действията на група участници на 
свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават 
принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. 
Фактическите ни твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация. 
Конкретните факти и обстоятелства са следните: 
Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е 
под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон. Визираме следните дружества: 
 

 ЕИК Електрическа мощност,  MW 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС ЕАД 102011085  18 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД 113012360 105 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН ЕАД 114005624 68.18 

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД 117005106 400 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ ЕАД 104003977 2.81 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД 106006256 6.24 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД 119004654 12.71 

ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД 107009273 12 

БРИКЕЛ ЕАД 123526494 200 

ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД 109513731 630 

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД 126526421 908 

 
Обща инсталирана мощност 2362, 94 MW 
Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от 
дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите –  производители. Следва да изтъкнем и 
факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при 
продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта – търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. 
Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото 
производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества 
– производители количество електроенергия на борсата. 
Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. 
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Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на 
електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно 
предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва 
непазарното предимство. 
От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация 
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. 
От друга страна – пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения 
за наличие на картелно споразумение в следната насока: 
„Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест 
юръп“ –  всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни 
сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани 
предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. 
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ 
“Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на 
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
цитираните дружества. 
Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от 
изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на 
база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите 
им – частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм. 
На 19.06.2019 г. НЕК организира търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено 
фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. 
След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още 
два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха 
отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално 
разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните 
дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. 
Настояваме да проверите и този търг. 
Регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции 
(количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 
г.-14.07.2019 г. – имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови 
цени. 
Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на 
електроенергия като ГЕН-И, Данске комодитис, Алпик отново за същия период 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., установимо както 
през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“. В 
тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените 
вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за 
периода на сегмент „Ден напред“. 
Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от 
определени субекти на непазарни търговски практики. 
Пряка последица от действията на икономически свързаните субекти е ограничаването на възможностите на останалите 
търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват електрическа енергия при ясни и конкурентни условия. 
Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика. 
Сериозността и мащабите на проблема ни мотивираха да предприемем всички законови действия, за да предотвратим 
задълбочаване на тази тенденция и противозаконните практики да бъдат прекратени. 
Уважаеми госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията, 
Молим да образувате производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпоредите извършване на 
проверка на гореизложените факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима 
концентрация и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти – участници на свободния пазар на 
електрическа енергия. 
Изразяваме готовност при необходимост да предоставим допълнително наличната информация. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите внесоха сигнал за картел в енергетиката 
Представители на четирите работодателски организации в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ внесоха сигнал в Комисията 
за защита на конкуренцията да се разследват действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия. 
"Считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство", пишат работодателите. Те посочват и че сигналът им се основава на публично 
достъпна информация, на която са направили анализ. 
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Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на 
страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон. В сигнала се посочват следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, 
Русе, Велико Търново, Враца, Сливен, Габрово, както и Брикел, ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Марица 3 с обща инсталирана мощност 
2362, 94 MW. В сигнала се посочва, че електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на 
свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано със субектите - 
производители, а търговецът по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на 
електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара, посочват от работодателските 
организации, като изрично уточняват в сигнала, че по този начин са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит 
на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез 
свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на 
борсата 
Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности било и застрахователно дружество, което 
издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия 
преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това 
обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. 
От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация 
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. 
Според четирите организации пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия 
създава съмнения за наличие на картелно споразумение между 5 дружества, всичките, свързани със собствениците на 
производствените мощности, които са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса 
през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества 
електроенергия в размер на около 500 МW. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
тези дружества. 
Според АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на 
свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на 
база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите 
им - частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм. 
Работодателите посочват в сигнала си търга, организиран от НЕК на 19.06 за продажба на 98 МВт за периода 01.07-
30.09.2019 г., при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово 
количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, 
междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един 
потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и 
реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 
80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се 
задълбочи с активното съдействие на НЕК. АОБР настояват този търг да бъде проверен от органите. 
Според АОБР фактите дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане на 
непазарни търговски практики, което ограничава останалите търговци. 
"Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика", заявяват работодателите и настояват всички противозаконни практики за бъдат прекратени. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът пак сезира КЗК за нарушения при търговията с ток 
Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности, частна собственост, е под прекия или 
косвен контрол на субекти, които са свързани лица 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе сигнал в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
свързан с търговията с ток на свободния пазар. Това е втора подобна жалба от началото на годината. 
Според асоциацията, в която членуват КРИБ, БСК и БТПП, антимонополната комисия трябва да разследва действията на 
група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които с поведението си по недопустим начин нарушават 
принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. 
„Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, 
е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон“, се казва в жалбата. От АИКБ визират Топлофикация Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Русе, 
Враца, Слиевн, Габрово, „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Бобов Дол“ и ТЕЦ „Марица 3“. 
Част от тези дружества са свързани с името на бизнесмена Христо Ковачки, което обаче не се посочва конкретно в жалбата. 
Според описаното в сигнала до КЗК електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на 
свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите 
производители. „Търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ 
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ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. Наличието 
на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта търговец на свободния пазар представлява 
концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара“, пише в жалбата до КЗК. 
От АИКБ твърдят, че са налице условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване 
на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от 
държавните дружества производители количество електроенергия на борсата. 
„Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. 
Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на 
електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно 
предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва 
непазарното предимство“, пише още в сигнала.  
Според АИКБ пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за 
наличие на картелно споразумение. 
От сигнала става ясно, че „Гранд Енерджи дистрибюшън“, „Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ 
Технолоджи“, „Енерджи инвест юръп“ - всичките, свързани със субектите собственици на производствените мощности, са 
участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 
2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ „Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. 
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ 
„Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на 
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
цитираните дружества. 
Според бизнеса се създава ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се 
закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
 
Капитал 
 
√ Работодателите сезираха КЗК за монопола на Ковачки в търговията с ток 
Те твърдят, че кръгът от фирми, който контролира повече мощности от АЕЦ-а, създава изкуствено недостиг и 
изкривява цените 
Свързаните с Христо Ковачки енергийни дружества ще бъдат проверени от Комисията за защита на конкуренцията за 
картел и злоупотреба с господстващо положение. Повод за това е сигнал от четирите национално представителни 
организации на работодателите - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, в който се твърди, че с поведението си групата предприятия на 
Ковачки по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренцията, като изкривяват пазара и 
създават необосновано високи цени. 
Случайно или не, сигналът е подаден точно в деня, когато България отново е с най-скъпата електроенергия в цяла Европа. 
Постигната цена на пазара "Ден напред" на Българската независима енергийна борса е 118.73 лв./мВтч базова мощност. 
Това е по-високо дори от гръцката цена, към която се начисляват технологични разходи и други такси. За сравнение, в 
Румъния и Унгария цените са около 100 лв./мВтч, а в Западна Европа - около 80-90 лв./мВтч. 
Още на 12 юли "Капитал" за първи път описа подробно зависимостите при търговията с електроенергия и ролята на 
свързаните с Христо Ковачки дружества, но сега и работодателските организации официално потвърждават това. Те 
посочват поименно свързаните с Ковачки предприятия като причината за проблемите в енергетиката. Става дума за ТЕЦ-
овете "Бобов дол" и "Марица 3", топлофикационните дружества с комбинирано производство в Сливен, Перник, Бургас, 
Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово и Русе, както и "Брикел". Тяхната обща инсталирана мощност е 2363 МВт, или 
повече от тази на АЕЦ "Козлодуй". 
Проблемът е, че електрическата енергия, произведена от тези дружества, се продава на свободния пазар само от 
търговеца "Гранд Енерджи дистрибюшън", който също е свързан с Ковачки. Освен това същият търговец е избран без 
конкурс да продава енергията и на общинската "Топлофикация София", чиято мощност е 186 МВт, като я купува от самото  
дружество на минимална цена. 
"Наличието на свързаност между собствениците на производствените мощности и търговеца представлява концентрация, 
която обективно създава условия за манипулиране на пазара", казват работодателите. Според тях са налице и условия за 
изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и 
едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на целия предлаган от държавните производители ток на 
борсата. 
Къде е картелът 
Според бизнес организациите пазарното поведение на въпросните компании създава съмнения за наличие на картелно 
споразумение. За пример те дават свързаните с Ковачки търговци на ток "Гранд Енерджи дистрибюшън", "Юропиън трейд 
оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ Технолоджи" и "Енерджи инвест Юръп", които в периода от ноември 2018 г. до януари 
2019 г. са участвали в тръжни сесии на Българската независима енергийна борса и са купили електроенергия в размер на 
около 500 МВт от АЕЦ "Козлодуй". 
"Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ-а, 
като формално по всеки от договорите е спазено ограничението за закупуване на количества до 10 или 20 МВтч от един 
купувач. На практика обаче цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, 
е закупено от цитираните дружества", посочват в сигнала си до КЗК работодателите, като твърдят, че при това 
координирано поведение се елиминира конкуренцията. 
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Друг пример в това отношение е организираният от НЕК търг на 1 юли за енергията от малките ВЕИ, която на 80% бе купена 
от търговците на Ковачки. По тази причина КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП смятат, че тенденцията към концентрация в сектора се 
е задълбочила с активното съдействие на НЕК. 
Според тях също така има основания да се предполага, че държавната електрическа компания действа координирано с 
търговците на Ковачки при предлагането на енергия на пазарния сегмент "Ден напред". Като доказателство за това те 
привеждат данните от регистрационната система на енергийната борса за периода 1 декември 2018 г. - 14 юли 2019 г. 
Накратко става дума за това, че в определени часове НЕК заедно със свързаните с Ковачки компании могат изкуствено да 
намалят предлагането на ток, така че цената да остане висока. 
И малко помощ от ОЗК  
Изключително важно е и това, че под контрола на Ковачки е застрахователното дружество ОЗК. То издава преимуществено 
застрахователни полици на групата търговци около него като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на 
електрическа енергия. Това пряко създава конкурентно предимство за тях, защото на практика не води до разходи за 
търговците на Ковачки при сключването на сделките. Останалите играчи трябва да блокират огромни суми под формата 
на банкови гаранции или депозити, за да получат енергията от АЕЦ-а - гаранциите се определят спрямо закупеното 
количество. 
"Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена, и подсилва непазарното 
предимство", пише още в сигнала. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Работодателите искат КЗК да провери енергийния бизнес на Ковачки 
Бизнес организациите посочват свързаност между производители и търговци, което монополизира пазара 
Четирите национално представени работодателски организации изправиха сигнал до Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК), сезирайки я да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа 
енергия. Според КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП тази група предприятия, която е свързана с бизнесмена Христо Ковачки, по 
недопустим начин нарушава принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското 
законодателство. 
Работодателите изтъкват, че твърденията им се базират на анализ на публично достъпна информация – на конкретни факти 
и обстоятелства. 
Те посочват, че съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията 
на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон. 
 

Визираме следните дружества: 

 
 

Всички те по един или друг начин са свързани с Христо Ковачки, въпреки че голяма част от тях са офшорна собственост. 
Бизнесът подчертава, че електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния 
пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, което е вързано с посочените 
производители. Този търговец има подписан договор с „Топлофикация София“ ЕАД, представлявайки я при продажба на 
електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 

https://static.economic.bg/news/11/106785/untitled.png
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Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и този търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара, смятат работодателите. 
Според тях са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на 
собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните 
дружества-производители количество електроенергия на борсата. 
Отделно от това, под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То издава 
застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия 
преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това 
подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. 
Също така, според бизнеса, пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава 
съмнения за наличие на картелно споразумение. 
 „Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест 
юръп“ -  всичките, свързани със собствениците на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на 
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани 
предлагани от АЕЦ „Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. Всеки от изброените търговци е 
закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ “Козлодуй“, като формално по всеки 
от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количества до 10 МВтч, съответно 20 
МВтч от един купувач. На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите 
борсови сесии, е закупено от цитираните дружества. 
Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от 
изброените дружества при елиминиране на останалите търговци, се казва в позицията на работодателските организации. 
Техните данни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци 
на база двустранни договори.  
Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им  – частни субекти и 
публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм. 
Бизнесът припомня, че на 19 юни 2019 г. НЕК организира търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при 
който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество 
между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, 
междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един 
потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01 юли 2019 г. и 
реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 
80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно, тенденцията към концентрация се 
задълбочи с активното съдействие на НЕК. Настояваме да проверите и този търг, пишат работодателите. 
Регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции 
(количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 
г.-14.07.2019 г. Според организациите има основания да се предполага координираност и произлизащи от това високи 
равновесни почасови цени. 
Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на 
електроенергия като „ГЕН-И“, „Данске комодитис“ и „Алпик“, отново за същия период - 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., 
установимо както през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент 
„Ден напред“. В тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, 
затворените вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, 
постигнати за периода на сегмент „Ден напред“, пише в позицията на бизнеса. 
Според тях изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане 
от определени субекти на непазарни търговски практики. Пряка последица от действията на икономически свързаните 
субекти е ограничаването на възможностите на останалите търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват 
електрическа енергия при ясни и конкурентни условия. 
Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената ѝ. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика. 
 
Fakti.bg 
 
√ Работодателите внесоха сигнал за картел в енергетиката 
Представители на четирите работодателски организации в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ внесоха сигнал в Комисията 
за защита на конкуренцията да се разследват действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия. 
"Считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство", пишат работодателите. Те посочват и че сигналът им се основава на публично 
достъпна информация, на която са направили анализ. 
Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на 
страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон. В сигнала се посочват следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, 
Русе, Велико Търново, Враца, Сливен, Габрово, както и Брикел, ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Марица 3 с обща инсталирана мощност 
2362, 94 MW. В сигнала се посочва, че електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на 
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свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано със субектите - 
производители, а търговецът по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на 
електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара, посочват от работодателските 
организации, като изрично уточняват в сигнала, че по този начин са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит 
на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез 
свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на 
борсата. 
Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности било и застрахователно дружество, което 
издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия 
преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това 
обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. 
От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация 
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. 
Според четирите организации пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия 
създава съмнения за наличие на картелно споразумение между 5 дружества, всичките, свързани със собствениците на 
производствените мощности, които са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса 
през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества 
електроенергия в размер на около 500 МW. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
тези дружества. 
Според АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на 
свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на 
база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите 
им - частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм. 
Работодателите посочват в сигнала си търга, организиран от НЕК на 19.06 за продажба на 98 МВт за периода 01.07-
30.09.2019 г., при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово 
количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, 
междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един 
потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и 
реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 
80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се 
задълбочи с активното съдействие на НЕК. АОБР настояват този търг да бъде проверен от органите. 
Според АОБР фактите дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане на 
непазарни търговски практики, което ограничава останалите търговци. 
"Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената ѝ. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика", заявяват работодателите и настояват всички противозаконни практики за бъдат прекратени. 
 
Аctualno.com 
 
√ Работодатели: Свързани фирми увеличават цената на тока на едро  
Свързани фирми надуват цената на тока на едро. За това предупредиха в свое писмо в понеделник от работодателските 
организации. Те сезираха Комисията за защита на конкуренцията и поискаха да се разследва действията на група участници 
на свободния пазар на електрическа енергия. Според бизнеса, с поведението си въпросните дружества по недопустим 
начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. 
Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е 
под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон смятат работодателите. В тяхното писмо до КЗК са визирани следните дружества: „Топлофикация - 
Бургас“ ЕАД, „Топлофикация-Перник“ АД, „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, „Топлофикация - Русе“ ЕАД, „Топлофикация - ВТ“ 
ЕАД, „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД, „ТЕЦ - Бобов 
дол“ ЕАД и „ТЕЦ Марица 3“ АД. Голяма част от въпросните производители на ток се свързват с бизнесмена Христо Ковачки. 
Американският ТЕЦ „Марица 3“ пък продава скъп субсидиран ток по договор, подписан по времето на кабинета на Иван 
Костов. Общо 11 дружества, посочени в искането на работодателите, са с обща инсталирана мощност от 2362,94 Мвт.  
Работодателите подчертават, че електрическата енергия, произведена от тях, се продава на свободния пазар на 
електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите - производители. 
„Следва да изтъкнем и факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява 
„Топлофикация София“ ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с 
обем 186 мегавата. Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на 
свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и 
условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и 
едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества – производители 
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количество електроенергия на борсата. Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е 
и застрахователно дружество, което издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при 
закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава 
конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и 
подсилва непазарното предимство“, се казва още в писмото подписано от шефовете на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.  
Само 5 фирми са подали заявки за капацитет за внос на електроенергия до края на годината, като всички те са за доставки 
на електроенергия от Турция, сочат данни от сайта на Електроенергийния системен оператор за резултатите от годишните 
търгове за преносни способности за 2019-та.  
Едната фирма със заявки е на клона в България на швейцарската „Алпик енерджи“ СЕ. Втората - „Груп транс енерджи“ ООД 
е собственост на гражданин на Белгия. Компанията е подала заявки и за експорт от България за Турция на ток.  
Друга фирма със заявка за пренос на ток от югоизточната ни съседка е Danske Commodities A/S, регистрирана в датския 
град Орхус. GEN-I d.o.o. от град Кршко, Словения, също е сред подалите заявка в ЕСО да импортират електроенергия от 
Турция. Петата фирма в списъка е „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД, собственост на чешката ЧЕЗ С.А.  
Иначе списъкът в ЕСО на регистрираните пазарни участници съдържа 247 фирми сред които са най-големите 
производители на електроенергия и консуматори на ток. 33 от всички дружества са производители на ток. 
Преобладаващата част обаче са със статута на привилегировани консуматори, други 58 са търговци. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Депутатите гласуват на второ четене отмяната на машинното гласуване 
Правната комисия в парламента ще гласува на второ четене поправките в изборното законодателство, с които се отменя 
машинното гласуване за местните и парламентарните избори. Предвижда се машинният вот да остане за европейските и 
президентските избори. 
Мотивът на управляващите за промените е, че този начин на гласуване е твърде скъп. Освен това се получават технически 
проблеми, като грешки в отчитането и изключително дълга бюлетина за местния вот. 
Между двете четения БСП предлагат да се създава кметство от 150 души, а не от 350, както е в момента. Предложението 
на „Обединени патриоти“ е пък бройката жителите да е 200. От ДПС настояват машините за вота да се тестват от държавна 
агенция „Електронно управление“ и да се одитират от ДАНС, както и „Информационно обслужване“ да е преброител на 
всички бюлетини.  
 
В. Банкерь 
 
√ Дискусия ще обсъди възможностите за регионален подход към инвестициите и еврофинансирането 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще посети Разград, като в 
Областната администрация тя ще участва в стратегическа консултация във връзка с изпълнение на политиката за 
регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 
2021-2027 г. с представители на общините от Северен централен район. Инициативата е съвместна с Международната 
банка за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за консултантски услуги с Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. Участие в срещата ще вземат представители на министерства и държавни 
агенции, областни управители, кметове на общини, неправителствени организации, представители на бизнеса и други. 
Целта е те да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период, както и да дадат 
мнение за ефективно структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки 
функции. 
Малките населени места в страната ще получат възможност за финансова подкрепа от оперативната програма за 
регионално развитие в периода 2021-2027 г. чрез прилагане на новия регионален модел на инвестиционно въздействие 
върху територията. Така няма да има вече "бели петна" - населени места без достъп до европейски средства, какъвто е 
опитът от последните два програмни периода, изпълнявани с европейско финансиране. 
Северният централен район за планиране включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище, в които 
има 50 града и 998 села. Площта му е 14 647 кв. км, а населението около 1 237 147 жители. Административен център е град 
Русе. 
Регионът обхваща централната част на Северна България. Територията му граничи с река Дунав, по която върви 
трансевропейски транспортен коридор No 7, и обхваща предимно равнинни и хълмисти земи. Това подпомага развитието 
на транспортната инфраструктура и определя до голяма степен добра оценка на географското му положение. През 
територията му преминават важни за България сухоземни транспортни магистрали и железопътни линии, включително и 
моста над река Дунав при Русе. 
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На юг регионът граничи с всички региони от Южна България. Границата е ясно очертана, като преминава в по-голямата си 
част по билото на Стара планина. Високата южна граница затруднява транспортните връзки с Горнотракийската низина. За 
осъществяването им се използват основно проходите Витиня, Шипченския и Хаинбоаз (Проход на Републиката), но и те не 
са целогодишни отворени за преминаване. 
 
Investor.bg 
 
√ Ангелкова: Догодина ще има повече пари за туристическа реклама на България 
Ресорното министерство ще поиска увеличение с 50% на сегашния бюджет за популяризирането на страната ни като 
дестинация за отдих 
През следващата година ще бъдат увеличени парите за туристическа реклама на България, съобщи днес след заседание 
на Националния съвет по туризъм ресорният министър Николина Ангелкова, цитирана от БТА. Националната програма за 
туристическа реклама през 2020 година беше обсъдена на днешното заседание на съвета. 
Тя уточни, че размерът на парите ще стане ясен в края на август. Министърът добави, че разчетите още не готови, но 
министерството иска около 50% повече в сравнение с парите за тази година, които са 11 милиона лева.  
Ангелкова съобщи още, че в момента се провеждат индивидуални срещи по пазари, които включват и тези в топ 10 за 
нашата страна. Освен това ще бъдат разгледани и пазарите в топ 30, както и перспективните пазари като САЩ, Индия, 
Китай, Близък изток, каза още министърът.  
Тя коментира, че в края на месеца се очакват официалните данни за юни от летния туристически сезон. Тя припомни 
данните от началото на година до края на май, според които страната ни в този период е посетена от 2.4 милиона 
чуждестранни туристи, което е минимален ръст от 1%. 
Ангелкова съобщи, че от 1 октомври ще заработи на пълни обороти единната система за туристическа информация. 
Мартин Захариев, който е член на УС на Националния борд по туризъм, коментира, че ще бъде предложено да бъде 
преразгледан визовият режим по отношение на туристите от Турция, които идват за почивка на планина, и тези от Русия. 
Той запита защо на тези туристи не се издават многократни визи и допълни, че цената на самите визи се вдига заради 
посреднически фирми. Захариев попита още защо на туристите от тези две страни не се издават визи на входа. 
 
√ Министерството на финансите продаде нов дълг за 200 млн. лева 
Банките са придобили най-голям дял от предложените 20-годишни ДЦК  
Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната 
в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г. 
На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната 
среднопретеглена доходност в размер на 1,52%, съобщават от пресслужбата на ведомството. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 282,73 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,41. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. 
От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 
40%, следвани от застрахователните дружества с 26%, пенсионни и гаранционни фондове – 23%, инвестиционни 
посредници – 1%, и други инвеститори – 10%. 
 
News.bg 
 
√ Христина Вучева: 2 млрд. лв. за новите изтребители Ф-16, са "загубени пари" 
Икономистът Христина Вучева определи като "икономическа неграмотност" заявеното от правителството, че за държавата 
няма да има проблеми с увеличения дефицит при покупката на осемте изтребителя Ф-16. 
2 млрд. лева, гласувани за сделката със САЩ за новите изтребители Ф-16, са "загубени пари", смята проф. Вучева. 
"Когато искате да имате икономически растеж, е добре да имате повече разходи, дори с цената на дефицита. Това е 
положително, не е толкова страшно, но е важно за какво се прави дефицит", каза Вучева пред БНР. 
Според нея в политически смисъл управляващите може би си знаят защо го казват. Да се направят разходи в социалната 
сфера, би било икономически много по-полезно, защото това ще доведе до растеж, смята тя. 
"Всякакви бюджетни разходи вътре в страната ще фиксират растеж. Когато обаче се прави разход за нещо навън, това вече 
има друг смисъл. Особено когато се купуват неща за въоръжението. Обикновено това носи след себе си нови разходи", 
коментира финансистът.  
Според проф. Вучева у нас има подчертано невежество по отношение на ролята и на значението на т.нар. "общи 
потребности" за държавата. 
"Пълна безпътица". Това бяха думите на проф. Христина Вучева за икономическата стратегия на правителството. "Това е 
липса на всякаква координация. От време на време се появяват идеи, които аз приветствам и заради които си мисля, че е 
настъпил някакъв прелом", допълни тя. 
Междувременно стана ясно, че се планира нов държавен дълг от нови 200 млн. лв. за покупката на изтребителите 
Дългът може да бъде поет под формата на държавни ценни книжа.  
На аукциона ще бъдат предложени 20-годишни облигации. Това е второто предлагане на дългови книжа през годината, 
като при първото беше поет дълг от над 300 млн. лева. Очаква се парите от новите заеми да се насочи за купуването на 
изтребителите F-16. 
Припомняме, на 16 януари 2019 г. депутатите гласуваха мандат на правителството да преговаря със САЩ за договаряне за 
изтребители Ф-16. 
На 24 април 2019 г. бе открит завода, където биха били построени военните самолети за България. 
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След като българска делегация замина за САЩ министър Каракачанов обясни, че България може да каже "не" на сделката. 
По-късно той заяви, че 1.8 млрд. лв. е само рамката на споразумението. 
След това от военното министерство съобщиха, че Американският конгрес е одобрил сделката. 
На 17 юни от посолството на САЩ в България съобщиха, че са внесли предложението за осем изтребителя Ф-16 в 
Министерството на отбраната. 
По-късно президентът Румен Радев поиска правителството да даде гаранцииза бойните възможности на офертата за този 
тип изтребител. 
 
Economy.bg 
 
√ Караниколов: България не е отпаднала от състезанието за завод на Volkswagen  
Страната ни продължава да работи и да прави всичко възможно тази голяма инвестиция да е у нас, заяви 
министърът на икономиката 
Състезанието за новия завод на Volkswagen в региона не е приключило и не сме отпаднали от него. Това каза министърът 
на икономиката Емил Караниколов в ефира на bTV по повод информацията, че немският автопроизводител е предпочел 
Турция пред България за локация на новия си завод в Източна Европа. По думите му България продължава да работи и да 
прави всичко възможно тази голяма инвестиция да е у нас. 
 „Това, което мога да кажа, е, че състезанието не е приключило и докато стратегическият инвеститор не обяви официално, 
че има вече избрана страна, състезанието продължава. България има капацитета да произвежда автомобили“, заяви 
министърът. 
Той посочи че, че България и Турция са останали финалисти за новия завод от общо 20 държави. По думите му преди 
седмица е имало среща при премиера Бойко Борисов с представители на автомобилния клъстер в България, на която са 
били начертани амбициите на страната ни в автомобилния сектор – създаване на около 120 хил. нови работни места и по-
големи обороти на компаниите в бранша. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Хърватия  
Президентът Румен Радев е на държавно посещение в Република Хърватия по покана на своя колега Колинда Грабар-
Китарович. 
Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, енергетиката, 
туризма, науката, образованието и културата. 
Ще коментират също сътрудничеството на двете държави в Европейския съюз, както и насърчаването на инвестициите и 
туризма в Югоизточна Европа. 
В рамките на визитата си в Хърватия държавният глава ще се срещне и с премиера Андрей Пленкович. По-късно ще 
разговаря с представители на българската общност в страната. 
 
√ Осуетена е хакерска атака срещу Комисията за защита на личните данни 
Вчера сутринта е осуетен опит за хакерска атака срещу Комисията за защита на личните данни, докато техен екип 
проверява НАП. 
Шефът на комисията Венцислав Караджов обясни за "По света и у нас", че опитът за проникване е осъществен чрез 
безжичната мрежа на държавното ведомство. За незаконното проникване е уведомена ГДБОП, която вече работи по 
случая. 
Венцислав Караджов, председател на Държавната комисия за защита на личните данни: Хубавото е, че системата е 
успяла да спре този опит за хакване на системата на Комисията. Но за мен е обезпокоително, че самият факт, че 
непосредствено, след като Комисията се включи в процеса по наблюдение на вече публична атака на НАП, някой се опита 
да постави под съмнение експертизата на Комисията, като се опита да покаже - видиш ли, надзорният орган е със събути 
гащи и независимо какво той ще направи, резултатът от тази проверка няма да е удовлетворителен. 
 
√ Валери Симеонов: Слуховете за провал на летния сезон са силно преувеличени 
Слуховете за провал на летния туристически сезон тази година са силно преувеличени. Това каза по време на 
Консултативния експертен съвет по туризъм във Варна лидерът на НФСБ Валери Симеонов. 
Той заяви още, че институциите, свързани с бранша, включително и НАП отчитат ръст в приходите от туризъм. 
По думите му има засилен интерес към културните забележителности по Северното Черноморие. 
Валери Симеонов, лидер на НФСБ: Това, което научих днес е, че нямаме притеснение по отношение на туризма. По-малко 
туристи по-високи приходи. Това означава, че качеството и типа на гостите, които посещават нашето чудесно Черноморие 
се повишава. 
 
√ Кой е Иван Гешев? 
Ако бъде избран за главен прокурор, Иван Гешев ще бъде първият от средите на държавното обвинение на този пост след 
1992 година. Цялата му кариера е свързана с разследването. Като ръководител на специализираната прокуратура с 
работата си прави впечатление в Брюксел и Европейската комисия отчита повишена ефективност в борбата с корупцията 
и организираната престъпност. 
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Само преди три месеца първо пред Българската национална телевизия Иван Гешев заяви, че не мисли да се кандидатира 
за приемник на Сотир Цацаров като ръководител на държавното обвинение, защото борбата за поста ще бъде кална и на 
кален терен, заради различни интереси. 
Иван Гешев, зам.-главен прокурор (архив 17 април 2019): Интереси на хора, които искат да заемат тази позиция, интереси 
на олигарси, които искат да си сложат свои хора на тази позиция. Нормално е и вътре в системата да има интереси. 
Гешев обаче остави един процент вероятност да промени решението си и го направи. Какво ще предложи като визия за 
работата на държавното обвинение през следващите 7 години предстои да разберем. През последните години той влезе 
в светлините на прожекторите с разследването за фалита на КТБ. Лично присъства на операцията по задържането заради 
подкуп на бившата кметица на Младост Десислава Иванчева и наблюдава отблизо разследванията срещу Арабаджиеви, 
Баневи и Миньо Стайков. 
Иван Гешев, зам.-главен прокурор (архив 17 април 2019): Хора с милиарди седят в арестите в момента, което никога не се 
е случвало. 
Иван Гешев стана известен и с острия си език, който някои дори определят като непремерен. Отнесе безброй критики, че 
не зачита презумпцията за невиновност, а той винаги отговаряше, че виновен е този, който има влязла в сила присъда, а 
работата на прокуратурата е да разследва, да повдига обвинения, да внася обвинителни актове и да отстоява тезата си в 
съдебната зала. 
Иван Гешев се сблъсква с рекетьорите и изнудвачите в средата на 90-те години, когато започва кариерата си като 
оперативен работник в столично районно на МВР. След това е следовател, прокурор в районната прокуратура, а по-късно 
и в градската в София. Оглавява специализираната прокуратура и се издига до зам.-главен прокурор. Завършил е право в 
Академията на МВР. 
 
√ Възстановяват продажбата на месечни винетки за автобуси и камиони 
До края на седмицата ще бъде възстановена продажбата на месечни винетки за автобуси и камиони, обещаха от 
националното тол управление. Проблемът с тяхната наличност се появи преди седмица. 
Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление: Продажбата на eдномесечни винетки беше спряна, заради 
очакваното пускане на ТОЛ системата през август. Това обаче се отлага и се наложи спешно през миналата седмица да 
бъде променен закона за пътищата, така че отново да бъде пусната месечна винетка. 
Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление: В момента временно е преустановена продажбата на месечни 
винетки до публикуване на промените, които миналата седмица минаха на второ четене в парламентарна зала. В деня, в 
който законът се обнародва в държавен вестник, ние сме готови технически, отново да бъде възстановена продажбата на 
винетки. 
За проблема сигнализираха превозвачи. Днес в Севлиево три транспортни фирми се обединиха и излязоха на протест. Сред 
протестиращите е и Пламен Боевски, който работи в бранша от 30 години като обслужва превоза в региона на Севлиево и 
Габрово, където няма алтернативен начин на предвижване. 
Пламен Боевски, собственик на транспортна фирма: Може да се стигне до спиране на изпълняване на линиите или още 
по-краен вариант изкарване на автобуси по пътищата! 
Заради липсата на месечни винетки, превозвачите са били принудени да купуват седмични, което им излиза по-скъпо. 
Според ТОЛ управлението обаче повечето фирми са се подготвили. 
Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление: Голяма част от нашите потребители, запознавайки се със 
закона, реагираха адекватно, и в последните дни преди спирането на винетките се наблюдаваше засилено търсене на 
месечни винетки, така че част от превозвачите очевидно планират дейността си. 
Очаква се ТОЛ системата да заработи най-късно през март догодина. От 16 август тя ще бъде пусната само пробно, като 
превозвачите ще продължат да плащат винетка, а не такса. 
 
√ Проучване: Все повече българи смятат, че правителството ще завърши мандата си  
Увеличава се делът на българите, които смятат, че правителството ще завърши мандата си. Това показват резултатите от 
проучване на изследователски център "Тренд" по поръчка на "24 часа". Според данните, най-одобряваният партиен лидер 
у нас остава премиерът и председател на ГЕРБ Бойко Борисов. 
Само за месец с 4% е нараснал броят на хората, които са убедени, че правителството ще изкара пълен мандат. 57 на сто от 
българите вярват, че кабинетът на Бойко Борисов няма да си тръгне предсрочно. 
На противоположното мнение са 23% от запитаните. Според анализаторите, основната причина за това е победата на ГЕРБ 
на Европейските избори. 
Бойко Борисов продължава да е най-одобряваният партиен лидер с 36% подкрепа. В първата петица по симпатии се 
нареждат още Красимир Каракачанов, Корнелия Нинова, Веселин Марешки и Татяна Дончева. 
Инициативата на ГЕРБ за намаляване на държавната субсидия за партиите и коалициите от 11 на 1 лев за получен глас 
среща одобрението на 69% от всички български граждани. Против него са 14% от анкетираните. Въпреки внушителното 
мнозинство, което подкрепя намаляването на парите за партиите, 47% от интервюираните са на мнение, че с това решение 
политическите субекти ще станат по-зависими от бизнеса. 
 
√ Договорени са 64% от бюджета на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020  
Към настоящия момент по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. са договорени 130,9 млн. лв. 
финансова помощ или 64% от бюджета й, съобщиха от министерството на земеделието, храните и горите. 
Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева при откриването на 
информационната кампания по Програмата в Поморие. По думите ѝ предстои сключването на договори по още осем 
процедури, по които в процес на оценка са проектни предложения на обща стойност около 15 млн. лв. 
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До края на месеца предстои да бъде открит и прием по две мерки 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. 
„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. „От стартирането на програмата това е третият прием по мярка 
2.2. Традиционно по нея е най-голям интересът от страна на бизнеса и договорените и разплатените средства са с най-
висок дял, в сравнение с останалите мерки по ПМДР”, обясни Василева. 
Пред сдружения, представители на рибарския бранш и местните инициативни рибарски групи бяха представени и мерките 
1.2 „Здраве и безопасност“ и 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, по които в момента тече първият прием 
за програмния период. 
Информационната кампания ще продължи в Царево. 
 
√ Външните и вътрешните министри на държавите в ЕС дискутираха миграцията в Париж  
Проблемите на миграцията в Средиземноморието събраха на среща в Париж външните и вътрешните министри на 
страните от ЕС. В срещата участват и български министри Екатерина Захариева и Младен Маринов. 
Въпреки намаляването на потока от мигранти към Европа, нелегалните влизания в страни от ЕС през Средиземно море 
остават проблем, за който още не е намерено устойчиво решение. За това пледираха българските участници в срещата в 
Париж и приветстваха усилията на финландското председателство в тази посока. Външният министър Екатерина Захариева 
изтъкна, че е нужна работа с всички страни по маршрута, за да се предотвратят нелегалните влизания. Тя определи като 
ключов елемент справедливото споделяне на тежестите. 
Всички държави трябва да поемат своите отговорности, посочи вътрешният министър Младен Маринов. Той подчерта, че 
България от години поема своята отговорност като държава на първа линия и гарантира високо ниво на сигурност на 
външната граница на Европейския съюз. Все още не сме постигнали целта си, призна след срещата германският външен 
министър Хайко Маас. Той подчерта, че е нужно сътрудничество, включително при спасителните операции в Средиземно 
море.  
На среща в Хелзинки миналата седмица вътрешните министри на страните от Евросъюза не успяха да договорят начин за 
разпределяне на търсещите убежище в Европа. Те намаляват. През първото полугодие на тази година по море са влезли 
само 32 000 нелегални мигранти. През 2018 година са регистрирани 150 000 случая, което е с 25% по-малко от предишната 
година. 
 
В. Дума 
 
√ Частни фирми ще регистрират автомобили 
Забраняват записването на коли с десен волан 
Първоначалната регистрация на автомобили ще става не от КАТ, а от частни фирми в специализирани пунктове за 
идентификация и проверка на техническата изправност. Това предвижда проектът на Закон за пътните превозни средства, 
публикуван за обществено обсъждане. 
Проектът е от трите, на които трябва да се раздроби сега действащият Закон за движение по пътищата. Първите два 
законопроекта - на нов Закон за движение по пътищата и на Закон за водачите на МПС, бяха пуснати за обсъждане още 
през януари. Третият проект се забави повече от половин година заради спорове между "Пътна полиция" и Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация" - някогашните КАТ и ДАИ, кой да прави първоначалните регистрации. Според 
експерти проектът задоволява и лобистки интереси на фирмите, които внасят автомобили и имат собствени бази за 
гаранционно обслужване. Те ще получат бизнес за милиони, като отварят и частни пунктове. 
Базите на "Пътна полиция" в страната ще получат лицензи, каквито имат и частниците, за да преглеждат и регистрират 
служебните автомобили от своето и други ведомства и структури, свързани с националната сигурност, се казва в проекта. 
Държавната агенция "Технически операции (ДАТО), която се занимава със следене, подслушване на телефони и дебнене 
в интернет, ще си направи собствен пункт, защото никой не бива да знае с какви автомобили, микробуси или мотори 
работи. 
Всяко превозно средство, влязло в България, ще получава паспорт от автомобилната администрация още преди да се е 
сдобило с български номера. За всички останали 3,6 млн. автомобила в страната инспекторите са длъжни да поддържат 
регистър с техническо досие за всяка кола. Когато получи документите от частния пункт, собственикът на току-що купената 
от вносител кола пак ще ходи в КАТ, за да си вземе номерата, но без самия автомобил. От проекта не става ясно къде ще 
се монтират табелите - дали в частния пункт, или отново в КАТ, но този въпрос се очаква да бъде уреден с наредба. 
Забранява се регистрацията на автомобили с десен волан, пише в проекта. 
Според него всеки майстор с работилница, цех или автосервиз в страната трябва да се регистрира в ДАИ, откъдето ще 
получи удостоверение, даващо му правото да се занимава професионално с поправки и ремонти на превозни средства. 
Ако работи без подобен лиценз, той може да бъде наказан с глоба от 1000 до 5000 лв. Също 5000 лв. ще плаща, ако не 
допусне проверяващи в обекта, а 1000 лева ще му струва, ако не издаде фактура или касова бележка за свършената работа. 
Автосервизите са длъжни да дават 6 месеца гаранция на клиента след всеки ремонт, да представят списъци с хората, които 
работят при тях, и квалификацията им, използваните машини, уреди и оборудване. Авторите на закона обясняват това като 
мерки срещу сервизите фантоми и сивия сектор. 
 
БНР 
 
√ НОИ отчете над 11% по-високи приходи от осигуровки за първото тримесечие спрямо година назад  
Увеличени разходи за обезщетения за безработица при рекордно ниски проценти на хората без работа, отчита 
институтът 
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Увеличени разходи за обезщетения за безработица при рекордно ниски проценти на хората без работа. Това отчита в 
анализ Националният осигурителен институт. Платените средства за обезщетения през 2018-а са с 10 на сто повече спрямо 
предишната година.  
430 милиона лева на 72 000 безработни плаща през 2018-а НОИ. Пет години преди това разходите по перото са 90 милиона 
лева по-малко, въпреки че контингентът е по-многоброен – 100 000 безработни. За периода от пет години с 80% се е 
увеличил размерът на средното обезщетение, при положение че средната заплата нараства само с 39%.  
В анализ по темата от Института посочват, че разходите им скачат и защото обезщетения, и то в големи размери – по 1300 
лева месечно, са плащани през миналата година на българи със стаж в чужбина, които след завръщането у нас, се 
регистрират на борсата. Това са били 8% от всички, на които е плащано. За сравнение безработните със стаж в страната са 
получавали средно три пъти по-малко или 500 лева на месец.  
Разходите по перото скочили и заради ръста с 200 лева на максималния осигурителен доход. Високоплатени работници 
получили по-високи суми, след като били съкратени. С 25% е увеличено и минималното обезщетение от началото на 2018-
а – от 7 на 9 лева дневно. 
С над 11 на сто по-високи приходи от осигуровки за първото тримесечие спрямо година назад, отчитат от Националният 
осигурителен институт. Разходите за януари-март са само с 2.6 процента по-високи, спрямо първото тримесечие на 2018-
а. 99 на сто от разходите за периода са за пенсии и социални обезщетения. За тях са платени над 2,7 млрд. лева. 
Към края на първото тримесечие балансът по бюджета на общественото осигуряване е положителен - възлиза на 33 
милиона лева. Това се дължи преди всичко на факта, че приходите от осигуровки нарастват по-бързо, отколкото разходите 
за пенсии и краткосрочни обезщетения. 
От осигуровки са събрани близо 1,8 милиарда лева. Изплатените суми са за 2,7 милиарда. От централния бюджет към НОИ 
са трансферирани близо един милиард лева, което е намаление с 10% спрямо същия период  на миналата година. 
От НОИ отчитат нарастване на изплатените средства за обезщетения - 4,5 процента. Причината е по-високият доход на 
осигурените, който е база за изчисляване на средствата. 
 
√ Държавата да поема част от осигуровките на възрастните работници, когато те предават опита си 
Държавата да поема част от осигуровките или данъците на възрастните работници, когато те предават опита си на млади 
служители. Това предлага бившият социален министър Иван Нейков. Анализите сочат, че в бъдеще бизнесът ще е по-
зависим от липсата на квалифицирани млади, като техният дял ще намалява, а продължителността на живота ще расте.  
Международните практики за справяне с феномена "застаряваща работна ръка" проучват от Балканския институт по труда 
и социалната политика. В част от страните-членки на Евросъюза вече е въведено гъвкаво или намалено работно време за 
по-възрастните служители с цел те да се съхранят и да работят по-дълго. У нас ситуацията също е променена, отчита 
ръководителят на института Иван Нейков:  
"Работодателите започват да разбират потребността на възрастния работник. В момента най-големи трудности в намиране 
на работа нямат възрастните, както беше преди години, а младите". 
Затова той предлага в половината от работния си ден хората, на които предстои да се пенсионират, да изпълняват основни 
задължения, а в другата половина от деня на предават опит на младите, като държавата насърчи това финансово:  
"Покриване, да речем, размера на осигуровките или данък общ доход за този период от работния ден, в който възрастният 
работник ще обучава младия, а това е изключително ценно за държавата, защото тя всъщност ще съхрани опита на стария, 
а ще получи един млад, обучен работник". 
 
√ Обявяват името на новия британски премиер  
Борис Джонсън или Джереми Хънт ще стане днес нов лидер на британските консерватори в резултат на надпреварата за 
наследник на премиерката Тереза Мей, предаде Би Би Си. 
Изходът от вътрешнопартийното гласуване сред 160 000 членове на торите ще бъде обявен малко преди 12 часа в Лондон 
(14 часа българско време). 
Победителят официално ще поеме премиерския пост утре. 
Джонсън, бивш кмет на Лондон и двигател на Брекзит, е смятан за ясен фаворит, въпреки че мнозина високопоставени 
фигури отказват да работят с него. 
Мей, която се оттегля след бунт сред консервативни депутати срещу политиката ѝ около преговорите за напускане на 
Европейския съюз, ще председателства днес сутринта последното си заседание на кабинета. 
Следобед тя официално ще представи оставката си пред кралица Елизабет II. 
 
√ Американски учени създадоха течен магнит  
Разработка на американски учени от университета в Масачузетс им позволи за пръв път в света да получат течен магнит, 
предаде БТА, цитирайки в. „Мейл он сънди“. 
Откритието се счита за пробив в науката, тъй като течният магнит запазва свойствата си дори при промяна на формата. Той 
ще позволи на учените в бъдеще да могат да конструират течни роботи. 
Екипът на д-р Томас Ръсел е разработил течността чрез наночастици метал, разтворени в полимерно-маслен микс. Те са 
толкова здраво споени на повърхността на флуида, че остават намагнетизирани и при промяна на формата му. Екипът цели 
седем години работил над проекта, при който били трансформирани т. нар. „парамагнитни ферофлуиди“ (метални 
частици, плаващи в течност), в постоянни магнити. 
Професор Ръсел установил, че  ферофлуидите не губят магнетизма си при промяна на формата, ако те са достатъчно 
сгъстени върху повърхността на всяка капка и разстоянието между тях е най-малко 8 нанометъра. По този начин се 
получава външен слой, чието поведение е като на постоянен магнит, задържащ целия магнетизъм, насочен към центъра 
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на течността. Капките остават намагнетизирани дори и когато биват разделение на по-малки, с размерите на човешки 
косъм. 
„Самите ние бяхме изненадани, когато получихме материал, който е едновременно течен и магнитен. Досега се считаше, 
че  постоянните магнити могат да бъдат само от твърдо вещество“, споделя проф. Ръсел. 
 
√ Търговските делегации на САЩ и Китай ще се срещнат през следващата седмица  
Делегацията на Съединените щати, водена от търговският представител на страната Робърт Лайтхайзър и министърът на 
финансите Стивън Мнучин, би трябвало да продължи преговорите с китайските си колеги още през следващата седмица, 
обяви китайското издание South China Morning Post. 
Базираният в Хонконг вестник посочи, че разговорите може би ще се проведат в Пекин и ще представляват първият диалог 
на високо равнище лице в лице, откакто лидерите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин се срещнаха по време на 
форума на Г-20 в Япония в края на миналия месец. 
Източници, запознати с въпроса, казаха, че дискусиите са били насрочени след последното разхлабване на търговското 
напрежение, след като Вашингтон обяви, че може да освободи редица китайски продукти от съществуващите тарифи. 
Междувременно висшите длъжностни лица от Китай и САЩ говориха по телефона на два пъти през юли. 
През миналата седмица Стивън Мнучин заяви, че САЩ се опитват да се върнат на "пътя на силен прогрес" в търговските 
преговори с Пекин, което подсказа, че следващата среща лице в лице ще бъде възможна, ако телефонните разговори с 
китайския вицепремиер Лю Хъ вървят добре. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 юли 
София. 

- От 10.00 ще се проведе възпоменателен митинг-поклонение на Мемориала „Гарнизонно стрелбище". В събитието 
ще вземат участие вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на НС на БСП Корнелия Нинова и 
председателят на Градския съвет на БСП - София Калоян Паргов. В 18.00 часа, пред паметника на Никола Вапцаров, 
в градината зад Националната художествена галерия, поети ще рецитират авторски и стихове на Вапцаров. 

- От 09.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет ще се проведе международна конференция за 
качество, надеждност и сигурност на софтуера. 

- От 09.30 часа в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на ул. "Сердика" заместникминистърът 
на образованието и науката Карина Ангелиева ще участва в официалното откриване на Научноизследователски 
център SHARE - ERIC България. 

- От 10.00 ч. до 11.30 ч. в сградата на МВР ще се проведе пресконференция на Дирекция ДКИС - МВР, по проект: 
„Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и 
оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество". 

- От 10.00 часа в сградата на Столична община, мраморно фоайе, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова 
и заместник-кметът доц. д-р Тодор Чобанов ще приветстват Отбора на надеждата. 

- От 11.00 ч. в пресклуб "България" на стадион "Васил Левски" ще се проведе пресконференция по повод седмото 
издание на Еко Рали България. 

- От 11.00 ч. в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Център за защита на правата в 
здравеопазването на тема: „Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването". 
Участие ще вземат: Христина Николова, Анели Чобанова, д-р Стойчо Кацаров и Боряна Ботева. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция по актуални политически теми. 
- От 13.30 часа в „Рамада София Сити Център", зала „Опал", Централната избирателна комисия съвместно и 

Националното сдружение на общините в Република България ще открият Национален форум - Кръгла маса за 
отчитане и анализ на проведеното обучение на изборната администрация и членове на секционните избирателни 
комисии от произведените избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г., както и обсъждане на 
актуални въпроси във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински 
съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

- От 14.00 ч. в Лятната занималня на Столична библиотека Деница Сачева, заместник министър на образованието и 
науката, ще чете откъси от книгата „Приключенията на мотовете" от Радостина Николова. 

- От 14.30 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство 
заместникминистър Деница Николова и заместник-министърът на външните работи на Република Турция Фарук 
Каймакчъ ще връчат договори на бенефициенти, сключени по втората покана за подаване на проектни 
предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г. 

- От 14.30 ч. ще се проведе заседание на Комисията по правни въпроси в Народното събрание. 
*** 
Асеновград. 

- От 11.30 часа в сградата на Общината ще се проведе редовна пресконференция с участието на кмета на д-р Емил 
Караиванов по актуални теми от работата на общинска администрация. 

*** 
Варна. 

- От 13.30 ч. в залата на Радио Варна, ще се проведе пресконференция на тема „Заплашва ли човешки животи сивата 
икономика в България?". Непосредствено след пресконференцията, от 14.30 ч. ще бъде открита и 
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информационната кампания на КНСБ във Варна, която е под мотото „Сивото убива!". За целта ще бъде разположен 
мобилен информационен център от 14.30 ч. до 17.00 ч. на входа на Морската градина. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Областния информационен център ще се проведе информационна среща за представяне на 
процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по Оперативна 
програма „Околна среда" ОПОС 2014-2020 г. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 ч. в заседателната зала на 6 ет. в административната сграда кметът Огнян Ценков ще даде 
пресконференция във връзка с подготовката на третия сезон на фестивала "Летни вечери на операта и балета 
"Баба Вида", който ще се проведе от 2 до 4 август. 

- От 10.30 до 12.00 ч. в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин 
организира информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците", финансирана от Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. 

*** 
Перник. 

- От 11.30 часа на кмета на Община Перник Вяра Церовска ще бъде връчена прокламация от името на кмета на 
чикагското предградие Елк Гроув. В рамките на срещата ще бъде представена и информация за програмата по 
повод 100 години „Миньор"-Перник. 

- От 16.00 ч. в залата на ОбС и ОблС на БСП - Перник на ул. „Радомир" 1 ще се проведе пресконференция. 
*** 
Петрич. 

- От 16.30 ч. Христо Стоичков ще се срещне с трениращите в детско-юношеската школа на Общински футболен клуб 
„Беласица". От 18.00 ч. в залата на хотел „България" ще представи биографичната си книга „Христо Стоичков. 
Историята". От 21.30 ч. кметът на Община Петрич Димитър Бръчков и Христо Стоичков официално ще открият 
обновения спортен терен в Профилирана гимназия „Пейо Яворов". 

*** 
Пловдив. 

- Oт 10.00 ч. в клуба на ВМРО на бул. „Марица" 51 под моста на Герджика, народният представител от Пловдив 
Александър Сиди и представители на ръководството на ВМРО - Пловдив ще направят анализ на изтичащия мандат 
на местната власт в града и ще изложат програмата на Организацията за предстоящите местни избори. 

- От 11.00 часа в сградата МБАЛ „Св. Пантелеймон" кметът инж. Иван Тотев и ръководството на болницата ще 
подпишат споразумение за двустранно сътрудничество. 

*** 
Царево. 

- От 13.00 часа в залата на Общинския съвет, читалище „Георги Кондолов" ще се проведе информационен ден за 
представяне на отворените мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

*** 
Шумен. 

- От 09.00 часа в зала 304 на Общината ще заседава Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт" към 
Общинския съвет. 

- От 10.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе брифинг. 
- От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще заседава Постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред" 

към Общинския съвет. 
- От 16.00 часа в зала 203 на Общината ще заседава Постоянната комисия „Екология и селско стопанство" към 

Общинския съвет. 
*** 
Ямбол. 

- От 16.45 часа в жилищен комплекс „Хале" кметът на Ямбол Георги Славов ще направи проверка по извършваното 
саниране на блок № 14 . 

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

- Първа номинация за главен прокурор. Ексклузивно говори кандидатът Иван Гешев; 
- След чумата по свинете - какви са загубите за сектора и ще поскъпне ли месото в магазините; 
- Нови правила при регистрацията на автомобили. Ще намалеят ли опашките пред КАТ; 
- В разгара на лятото - пред провал ли е сезонът? На живо от Варна - какво показват сметките на бранша; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Втори опит за хакерска атака! Кой се опита да пробие системата на Комисията за защита на личните данни? 
- Какви са шансовете световен автомобилен гигант да открие завод в България? Гост - министърът на икономиката 

Емил Караниколов; 
- Одобряват ли българите драстичното намаляване на партийната субсидия? В студиото, политологът Димитър 

Ганев; 
- Как отпадна наказанието на Кубрат Пулев в Калифорния? Коментар в студиото на неговия брат - Тервел Пулев; 
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- Ще получи ли подкрепа кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор? Как бе избран концесионерът на 
Летище София? В студиото - бившият служебен министър на транспорта Кристиан Кръстев; 

 
Dnes+ 
 
√ Фондове с $2 милиарда активи искат циментовата индустрия да намали парниковите си газове 
Европейски фондове, които управляват активи за 2 трилиона щатски долара, призовават компании, производители на 
цимент, да предприемат действия за намаляването на емисиите си на парникови газове. В противен случай същите 
компании можели да изложат бизнес моделите си на риск, пише Reuters. 
Предвид екстремните метеорологични и природни бедствия и катаклизми, свързани с изменението на климата в света, 
някои управители на фондове увеличават ангажираността си към предприятия, чиято дейност се смята за тежко 
замърсяваща природата. Целта е да преходът към по-чиста икономика да бъде възможно най-бърз. 
"Циментовият сектор трябва драстично да намали приноса си към изменението на климата. В крайна сметка това е 
проблем на сектора, който може да се окаже критичен за техния бизнес." Това заяви в изявление Стефани Пфайфър, главен 
изпълнителен директор на Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). В групата членуват повече от 170 члена, 
главно от европейски пенсионни фондове и мениджъри на активи. 
От групата вече са изпратили писма на компании, занимаващи се с производство на цимент и строителни материали. В 
списъка влизат фирми като ирландската CRH, френско-швейцарското дружество LafargeHolcim Ltd, както и на френската St 
Gobain S.A. 
С писмата IIGCC изисква от големите фирми да постигнат нулеви емисии на въглерод в атмосферния въздух до 2050 година. 
Такова писмо е било изпратено и до германската HeidelbergCement, откъдето вече са заявили, че ще изпълнят поставената 
цел. 
IIGCC също така призовават всички компании, произвеждащи цимент, да се присъединят към Парижкото споразумение от 
2015 година за борба с глобалното затопляне, с цел в близко бъдеще да се осигури плавен преход към чиста и 
нисковъглеродна икономика. 
Откъде идват рисковете за строителните компании? 
Според Винсънт Кауфман, главен изпълнителен директор на Ethos (група от швейцарски пенсионни фондове, които са в 
списъка с адресанти на екописмата) - в края на краищата компаниите за строителни материали могат да се окажат без 
капитал, защото все повече инвеститори се стремят да изключат от списъка си фирми, чието производство води до 
интензивно въглеродно замърсяване. 
По данни на Международната агенция по енергетика (IEA) циментовата промишленост произвежда 7% от световните 
емисии на парникови газове. Ако секторът се възприеме като държава, това би означавало, че ще бъде третият най-голям 
производител на емисии на парникови газове след САЩ и Китай. 
Тъй като ангажираните организации за борба с изменението на климата са по-съсредоточени срещу компаниите, работещи 
с изкопаеми горива, циментовата индустрия доскоро не беше в техния фокус. 
Това обаче се променя. С настоящия призив за свеждане на въглеродните емисии до нула са ангажирани много фондове. 
Изпратените писма до фирмите са подписани колективно от фондове, чиито активи възлизат на стойност 2 трилиона 
долара. Измежду тях са още Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas Asset Management, Sarasin & Partners и Hermes EOS 


