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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БНР 
 
√ Период на изчакване за заплащане на болнични, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал 
По-малко от месец след като премиерът Бойко Борисов сигнализира за драстично увеличение на болничните от началото 
на годината, е факт законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване. Той е внесен в деловодството на 
Народното събрание от депутати от "Воля" и предвижда да отпадне задължението първите три дни болнични да се плащат 
от работодателите и задължението да премине към бюджета на Държавното обществено осигуряване. Темата за това кой 
и как да изплаща болничните, е на дневен ред в последните 10 години и до момента няма постигнато съгласие по нея 
между работодателските и синдикалните организации. Как посрещат те новата законодателна инициатива? 
Да се въведе период на изчакване от няколко дни, в които болничните не се заплащат нито от работодателя, нито от 
Държавното обществено осигуряване. Това предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
Пред БНР той коментира внесения преди дни в парламента законопроект на партия „Воля“, който предвижда да отпадне 
задължението първите три дни болнични да се плащат от работодателите и това да стане задължение на общественото 
осигуряване. 
„В повечето страни има период на изчакване, така се нарича, т.е. няколко дни, в които не се заплащат изобщо болнични. 
Така е в Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, Португалия, Кипър. Освен това процентът на 
компенсация е много по-нисък в средно в ЕС. И като добавка към това на повечето места тези доходи се облагат“, каза 
Васил Велев в предаването на „Хоризонт“ "12+4". 
В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. 
Репортажа на Мария Костова за предаването ''12+4'' можете да чуете от звуковия файл. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът иска плащането на първите три дни болнични да отпадне 
От АИКБ предлагат да се въведе период на изчакване 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев предложи да се въведе период 
на изчакване от няколко дни, в които болничните не се заплащат нито от работодателя, нито от Държавното обществено 
осигуряване. 
В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. От години обаче бизнесът 
иска това да отпадне. 
"В повечето страни има период на изчакване, така се нарича, т.е. няколко дни, в които не се заплащат изобщо болнични. 
Така е в Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, Португалия, Кипър", коментира Велев пред 
БНР. 
Той допълни, че освен това процентът на компенсация е много по-нисък средно в ЕС. 
"И като добавка към това на повечето места тези доходи се облагат", каза още председателят на АИКБ. 
Преди дни в парламента беше внесен законопроект на партия "Воля", който предвижда да отпадне задължението първите 
три дни болнични да се плащат от работодателите и това да стане задължение на общественото осигуряване. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Първите няколко дни от болничния да не са платени, предлага АИКБ 
Според Васил Велев процентът на обезщетение в България е твърде висок  
Няколко дни „изчакване“ преди да започне да се изплащат пари за временна неработоспособност поради заболяване  
(болнични). Тази идея лансира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в 
ефира на БНР. Той коментира предложението на партия „Воля“, входирано вчера в деловодството на Народното събрание, 
първите три дни от болничния отново да се заплащат от НОИ. 
От 2010 г., по настояване на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, първите три дни се поемат от работодателите. 
Едва след това започва да плаща НОИ. Тогава това бе прието като антикризисна мярка – от една страна бюджетът на 
държавното общество осигуряване ще плаща по-малко, а от друга – така трябваше да се пресече стимула на 
работодателите да пускат работниците си в болнични, когато нямат работа за тях. 
Според Велев връщането на старото положение е „най-малкото, което трябва да се направи“. „Изисква го елементарната 
коректност и почтеност. Кризата отдавна мина, а ние продължаваме с тази временна мярка, която целеше да пази 
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работодателите от изкушението да насърчават работниците да излизат в болнични, когато няма работа“, каза 
председателят на АИКБ. 
Той дори стига по-далеч, като дава примери с Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, 
Португалия и Кипър, където според него първите няколко дни въобще не са платени. „В повечето страни има период на 
изчакване – няколко дни, в които не се изплащат изобщо болнични“, обяснява Велев. 
Според него процентът на компенсация в България – 70% от брутното възнаграждение по договор, е много висок. 
„Средното ниво в ЕС е много по-ниско. И като добавка към това на повечето места тези доходи се облагат“, каза Васил 
Велев  пред БНР. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът не иска да плаща първите три дни болнични  
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага да се въведе период на изчакване от няколко дни, в които 
болничните не се заплащат нито от работодателя, нито от Държавното обществено осигуряване. В момента осигурителят 
плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. 
Работодателските организации се обявиха против увеличаването на максималния осигурителен доход. Те се оплакаха и от 
значително нарасналите им разходи за заплащането на първите три дни болнични за служителите. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира внесения преди дни в парламента законопроект на партия „Воля“, който 
предвижда да отпадне задължението първите три дни болнични да се плащат от работодателите и това да стане 
задължение на общественото осигуряване. „В повечето страни има период на изчакване, така се нарича, т.е. няколко дни, 
в които не се заплащат изобщо болнични. Така е в Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, 
Португалия, Кипър. Освен това процентът на компенсация е много по-нисък в средно в ЕС. И като добавка към това на 
повечето места тези доходи се облагат“, каза Васил Велев пред БНР.  
Предложението да се отмени изискването първите три болнични дни да се плащат от работодателя бе направено миналата 
година. Това правило бе въведено преди десет години с аргумента, че при изплащането на болничните от държавното 
осигуряване се злоупотребява от работниците, но данните на фирмите сочат, според асоциацията, че при сегашното 
положение измамите са нараснали. Тогава Васил Велев обясни, че има ръст с 3,5% на БВП за полугодието, увеличили са се 
и разходите за възнаграждение на работодателите в порядъка на 8.5% за полугодието, но в същото време 
производителността расте с по-малко от 3% и сме на 12-о място по ръст на БВП в ЕС. 
 
Dnes.bg 
 
√ Без болнични в първите дни? Бизнесът иска "период на изчакване" 
АИКБ: Процентът на компенсация в много страни е по-нисък 
Да се въведе период на изчакване от няколко дни, в които болничните не се заплащат нито от работодателя, нито от 
Държавното обществено осигуряване. Това предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. От години обаче бизнесът 
иска това да отпадне. 
"В повечето страни има период на изчакване, така се нарича, т.е. няколко дни, в които не се заплащат изобщо болнични. 
Така е в Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, Португалия, Кипър", коментира Велев пред 
БНР. 
Той допълни, че освен това процентът на компенсация е много по-нисък средно в ЕС. "И като добавка към това на повечето 
места тези доходи се облагат", каза още председателят на АИКБ. 
Преди дни в парламента беше внесен законопроект на партия "Воля", който предвижда да отпадне задължението първите 
три дни болнични да се плащат от работодателите и това да стане задължение на общественото осигуряване. 
 
Actualno.com 
 
√ Първите дни болнични да не сe плащат, предлагат работодатели  
Няколко дни "изчакване" преди да започне да се изплащат пари за временна неработоспособност поради заболяване 
(болнични). Тази идея лансира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в 
ефира на БНР.  
Той коментира предложението на партия "Воля", внесено вчера в деловодството на Народното събрание, първите три дни 
от болничния отново да се заплащат от НОИ. 
От 2010 г., по настояване на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, първите 3 дни се поемат от работодателите. 
Едва след това започва да плаща НОИ.  
Тогава това бе прието като антикризисна мярка – от една страна бюджетът на държавното общество осигуряване ще плаща 
по-малко, а от друга – така трябваше да се пресече стимула на работодателите да пускат работниците си в болнични, когато 
нямат работа за тях. 
Според Велев връщането на старото положение е "най-малкото, което трябва да се направи". "Изисква го елементарната 
коректност и почтеност. Кризата отдавна мина, а ние продължаваме с тази временна мярка, която целеше да пази 
работодателите от изкушението да насърчават работниците да излизат в болнични, когато няма работа", каза 
председателят на АИКБ, цитиран от Economic.bg.  
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Той дава примери с Латвия, Швеция, Холандия, Австрия, Гърция, Естония, Италия, Чехия, Португалия и Кипър, където 
според него първите няколко дни въобще не са платени. "В повечето страни има период на изчакване – няколко дни, в 
които не се изплащат изобщо болнични", обяснява Велев.  
Според него процентът на компенсация в България – 70% от брутното възнаграждение по договор, е много висок. 
"Средното ниво в ЕС е много по-ниско. И като добавка към това на повечето места тези доходи се облагат", каза Васил 
Велев пред БНР.  
 
Дарик 
 
√ Бизнесът иска да не плаща първите три дни от болничните  
Бизнесът отново ще поиска да не заплаща първите три дни от болничните на работниците. Това искане ще бъде поставено 
наесен, при обсъждането на бюджета за 2020-та година, а алтернативите са две - тези дни да бъдат прехвърлени като 
разход на НОИ или изобщо да не се плащат с така наречения период на изчакване. За идеята разказа пред Дарик 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му въведената преди няколко години 
практика първите три дни да се поемат от работодателя, не води до намаляване на броя болнични, а до нарастване на 
злоупотребите с тяхното използване. 
Работодателите настояват да не бъдат натоварвани с първите три дни от болничните, които са за тяхна сметка от 2010-та 
година насам, и се плащат в размер на 70 процента от дневното възнаграждение. Като варианти от Асоциацията на 
индустриалния капитал предлагат тези дни да бъдат върнати на НОИ, както беше преди 2010-та, или да се въведе така 
нареченият период на изчакване. Моделът с изчакването работи в държави като Холандия, Австрия, Чехия, Италия, Кипър, 
обясни председателят на организацията Васил Велев. 
Според Велев сегашната система на изплащане на болничните у нас е благоприятна за измами, тъй като човек реално 
получава почти същата сума, каквато би получил, ако ходи на работа. 
По думите на Велев в сега действащата система расте броят както на тридневните болнични, така и на по-дългите, които 
се поемат от Националния осигурителен институт. Исканията на работодателската организация ще бъдат поставени за 
обсъждане от Съвета за тристранно сътрудничество, в хода на бюджетната процедура за следващата година. 
Повече по темата чуйте в прикачения звуков файл. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Economic.bg 
 
√ Депутатите изслушват МВР, НАП и ДАНС за хакерската атака в приходната агенция 
Това ще стане по време на първото заседание на парламентарната временна анкетна комисия  
В последния  си работен ден за тази  година депутатите изслушват МВР, НАП и ДАНС за  хакерската атака към НАП.  Това 
ще стане по време на първото заседание на парламентарната временна анкетна комисия. Тя трябва да изясни всички факти 
и обстоятелства около случая с източването на данни от Националната агенция по приходите. 
Депутатите ще изслушат и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова. По време на кибератаката Димитрова беше в 
отпуск и се върна на работа в началото на тази седмица.  
Анкетната комисия е в състав от 15 народни представители, по трима от всяка парламентарна група. Председател е 
депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов, а негов заместник е Румен Гечев от "БСП за България". Комисията ще действа в срок от 
3 месеца, след което ще изготви доклад. 
 
Investor.bg 
 
√ Президентът сезира Конституционния съд за закона за финансирането на партиите 
Спoред Румен Радев промените, пренесени и в изборния процес, застрашават устоите на демокрацията  
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби 
от Закона за политическите партии и от Изборния кодекс, свързани с даренията на политическите партии от юридически 
лица и еднолични търговци, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Според държавния глава оспорените разпоредби подменят интереса, в името на който партиите ще осъществяват 
дейността си и накърняват конституционните основи на българската политическа система. Застрашен е основният принцип 
на политическия живот в страната - плурализмът. 
Създават се предпоставки даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочват към партиите във властта, 
защото те разпределят публичните средства и определят победителите в обществените поръчки и концесиите. Останалите, 
и особено малките партии, ще бъдат изтласкани в периферията на политическия живот. 
Редакцията на чл. 21 от ЗПП, че дейността на политическите партии „може да“ се финансира от държавна субсидия, не 
създава императив държавата да финансира политическите партии, а установява това като правна възможност. По този 
начин се допуска политическите партии да не получат никакво държавно финансиране, което да гарантира минимум от 
средства, необходими за тяхната дейност. По силата на чл. 26, ал. 1, изр. 2 от ЗПП с годишния закон за държавния бюджет 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/biznesyt-iska-da-ne-plashta-pyrvite-tri-dni-ot-bolnichnite-2179338
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може да се определи недостатъчна по размер или никаква държавна субсидия за политически партии, получили над 1% 
от действителните гласове, т.е. всички с принос в политическия процес. Смисълът от държавното финансиране на 
политическите партии е в това - да бъде оказвана подкрепа на партиите, така че да поддържат ефективни партийни 
структури, които работят в интерес на избирателите и да не попадат в зависимост от икономически интереси на големи 
корпоративни дарители. Държавната субсидия се предоставя, за да защитава политическия плурализъм, да подкрепя 
политически субекти, които са получили значителна избирателна подкрепа и да служи като бариера срещу корупцията. 
Приетата с чл. 21 от ЗПП уредба, която е в обратния смисъл, застрашава многообразието от политически партии, което 
накърнява принципа за политическия плурализъм и конституционно определената роля на партиите в реализирането на 
народния суверенитет, смята държавният глава.  
Финансирането от юридически лица и еднолични търговци е още по-неприемливо, съпоставено с правната възможност по 
чл. 21 от ЗПП държавата да финансира дейността на политическите партии. За разлика от държавната субсидия обаче 
даренията няма да бъдат насочени пропорционално към всички партии, а само към тези, за които дарителите са 
преценили с оглед на техния интерес с цел печалба. Това създава опасен дисбаланс, който ще се проектира върху интереса, 
защитаван от партиите. По този начин неминуемо ще се деформира политическото представителство и народният 
суверенитет ще се сведе до наивен лозунг. Очаквано е даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочат 
към политическите партии във властта, тъй като те участват във формирането и провеждането на държавната политика, 
както и в разпределението на публичните ресурси. Създава се опасност на практика да бъде преодоляна конституционната 
забрана на чл. 11, ал. 2 нито една политическа партия да не се утвърждава като държавна. Сливането на партия и държава 
ще доведе до подмяна на конституционния модел на държавното устройство и управление, без да е извършена промяна 
в Конституцията. 
Многопластовите зависимости, които следват от даренията на юридически лица и еднолични търговци, изискват 
законодателят да приложи системен подход към тяхното преодоляване. Неслучайно добрите европейски практики, 
целящи недопускане обвързването на политическите партии с корпоративни интереси, предвиждат широк спектър от 
мерки, например Препоръка Rec (2003)4 на Комитета на министрите на държавите членки (Съвет на Европа) относно 
общите правила срещу корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Съгласно 
препоръката следва да съществуват мерки, насочени към ограничаване или забрана на даренията от юридически лица, 
които предоставят стоки или услуги за публичната администрация (чл. 5, б. „б“). Препоръчва се и забрана юридически 
лица, контролирани от държавата или на други обществени органи, да извършват дарения за политически партии (чл. 5, б. 
„в“). 
Посочените рискове са пренесени и в изборния процес и застрашават устоите на демокрацията, твърди президентът. 
 
√ Производството на твърди горива нараства с 24% през май 
НСИ отчита спад при произведената електроенергия – с 16,5% до 3 032 гигаватчаса 
През май спрямо април производството на твърди горива нараства с 24,5 на сто до 2,294 млн. тона, както и това на 
дизеловото гориво - с 4,5 до 280 хил. тона, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
В същото време намалява с 3,6% производството на безоловен бензин, достигайки количества от 159 хил. т. Спад се отчита 
и при електроенергията - с 16,5% до 3 032 гигаватчаса. 
Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. 
През май 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на твърди горива (с 21,3%); пропан-
бутанови смеси (с 22%2); дизелово гориво - с 38,6 на сто, и електроенергия - с 1,9%. 
През май спрямо април нарастват доставките на твърди горива (с 25,3 на сто до 2 379 хил. т), пропан-бутанови смеси (със 
7,7 на сто до 42 хил. т.). 
ОТ друга страна намаляват доставките на безоловен бензин (с 8,2% до 45 хил. т), дизелово гориво (с 10,4 на сто до 181 хил. 
т) и природен газ (с 18,4 на сто до 204 млн. куб.м); електроенергия - със 7,3 на сто до 2 548 гигаватчаса. 
През май 2019 г. на годишна база нарастват доставките на: твърди горива - с 21.3 на сто; безоловен бензин - с 50 на сто; 
дизелово гориво - с 1,7 на сто; електроенергия - със 7.9 на сто. 
Намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 12,5 на сто, и природен газ - с 1,4%. 
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√ САЩ публично поздравиха България и Борисов за F-16 
САЩ приветстват решението на българското правителство да закупи осем многофункционални изтребители F-16, 
боеприпаси и свързано с тях оборудване, написа държавният департамент на САЩ в своята официална уебстраница. 
Страната поздравява премиера Бойко Борисов и българското правителство за ангажимента да модернизира военните си 
чрез придобиването на тези високо способни, оперативно съвместими самолети на НАТО. 
Очакваме с нетърпение да работим с България по този проект и да засилим дългосрочното си стратегическо партньорство., 
пише държавният департамент на САЩ. 
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"Ние също така оценяваме основната роля, която Конгресът на САЩ изигра в подкрепа на използването на чуждестранно 
военно финансиране за част от тази придобивка, и координираните усилия на правителството на САЩ за постигане на този 
успех", допълват те. 
Припомняме, на 10 юли 2019 г. министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха покупката на 8 изтребителя Ф-16, 
договорите отидоха в Народното събрание за ратификация. Сделката не бе одобрена от БСП, "Воля" и "Атака". 
На 15 юли правителството актуализира бюджета заради закупуването на изтребителите. В законопроекта се предвижда и 
увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. 
На 23 юли президентът Румен Радев наложи вето върху сделката за покупка на осем изтребителя Ф-16. Мотивите на 
президента бяха искането стратегическите решения, свързани с отбраната и националната сигурност да се взимат с широк 
консенсус и подкрепа. 
След това Радев изтъкна, че в сделката разходите по придобиване, постигнати включително и с имитиране на нов дълг, 
поставят под въпрос възможностите за временно осигуряване на липсващите способности на самолетите. 
На 26 юли, в парламента бе отхвърлено ветото на президента Румен Радев върху четирите закона за придобиване на 
изтребителя Ф-16 от САЩ. 
Припомняме също, че заради покупката на осемте изтребителя България емитира нов дълг от 700 милиона и 600 хиляди 
лева от началото на годината до 29 юли 2019 г. 
Бюджетът позволява новопоетият дълг да бъде до един милиард лева. Финансовият министър Владислав Горанов заяви 
че възнамерява да се възползва от цялата сума. 
На 29 юли 200 милиона лева дългови книжа бяха продадени през деня при рекордно ниска доходност за облигации със 
срочност 10 години и половина - 0,32 на сто. 
Само преди седмица беше предишният аукцион, на който отново бяха поети 200 милиона лева дълг, но този път чрез 20-
годишни облигации. Останалите 300 милиона и 600 000 лева бяха взети през юни, когато бяха предложени и от двата вида 
книжа. 
Емитирането през юни на 20-годишни български дългови книжа предизвикаха интереса на банките. Причината - подобни 
книжа са считани за сигурна инвестиция, макар и с ниска доходност. 
Заради договора със САЩ за придобиването на самолетите бюджетът беше актуализиран от депутатите на 19 юли. 
 
В. Банкерь 
 
√ Всички общини с достъп до еврофондове с новия подход за развитие на територията  
Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще разполага с над 3 млрд. лв. безвъзмездни европейски 
средства, които ще са повече спрямо сега. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова при участието си в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен 
район. В родопския град се проведе дискусия за визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и 
програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в следващия програмен периода.  
Към този ресурс ще се добави и националното финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, като 
целта е да се постигне по-голям ефект спрямо регионалния подход за въздействие. Така с този по-голем бюджет ще се 
финансират комплексни, интегрирани мерки за развитие на регионите в зависимост от техния потенциал и нужди, обясни 
Николова.  
Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. Първият се очаква да 
финансира дейности в десетте най-големи български града, които ще могат да изпълняват проекти, свързани с 
преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и заедно с това да развият периферията си като 
основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към 
всички градски общини и населените места в тях. 
Избраните проекти, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж в регионите, тъй като 
икономическият компонент ще е водещ. 
Чрез новият подход на инвестициите към територията общините няма да се делят вече на "градски" и "селски". Всички 
населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете, уточни заместник-министър Николова. 
Заедно с това ще се подкрепи капацитетът на регионалните съвети за развитие за анализ и вземане на решения, тъй като 
от тях се очаква да се натоварят със задачата да селектират проектите на регионално ниво. Ще се идентифицират най-
добрите проекти, които ще са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението и ще доведат до 
най-голям икономически ефект в региона. 
Разработват се и нови стратегически документи за регионално развитие. На ниво район за планиране в тях ще се определят 
най-важните потенциални възможности за развитие. На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на 
Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 година. Деница Николова обърна 
внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране. 
 
√ Езикът и транспортната инфраструктура препъват българо-румънската търговия  
Близостта между България и Румъния прави връзките много лесни. 
Два моста прехвърлят река Дунав (при Русе и Видин), няколко фериботни компании също превозват стоки и хора, българи 
и румънци пътуват между граничните градове по работа или за туризъм. 
През последните години България е предпочитана дестинация за почивка от гражданите на северната ни съседка. И в 
момента те пълнят плажовете на "Албена". А и числата от НСИ сочат, че най-много посещения в България през юни тази 
година са направили гражданите от Румъния - 252 000 от тах са били у нас. Туризмът е един от основните фактори, който 
сближава румънци и българи, като реализира големи приходи в България. През последните три години по над един 
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милион туристи почиват всяко лято на българското Черноморие, а през зимата -- в нашите планински курорти. Радостен е 
и фактът, че в България вече целогодишно почиват и във вътрешността на страната много румънски граждани. 
Очаква се до края на тази година да е готов реверсивния интерконектор, през който и България ще може да получава 
природен газ от Румъния, което е по-логично. Северната ни съседка е сред страните с големи запаси, съоответно и износ 
на синьо гориво в Европа, и е по-естествено да имаме възможност за доставки от Румъния към България, отколкото 
обратно. Все пак осигуряваме нуждите си само с внос на руска суровина. Румъния се разглежда като потенциален източник 
за доставка на природен газ в България, съобщи през април по време на изслушване в парламента и министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова. Припомняме, че в края на тази година изтича срокът на договора за доставки на синьо 
гориво от Русия, а няма данни за преговори за удължаването му. А нашите румънски съседи разполагат с местен добив, 
който е в сериозни количества и дава възможност на този етап да покрият на 100% своето вътрешно потребление. По 
изгражданият в момента газопровод БРУА България, Унгария и Австрия ще се снабдяват с румънски газ.  
Продължават проучвания и консултациите за изграждане на трети мост над река Дунав. Тъй като България избра къде да 
е второто такова съоръжение, то сега пък е ред на Румъния да посочи мястото. Съседите са предложили списък от седем 
крайречни града, но като че ли везните се наклоняват към Зимнич и към българския му съсед Свищов. 
Всички тези новини правят тенденцията в двустранните търговско-икономически връзки повече от оптимистична, а и 
числата го потвърждават. Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз от януари 2007 г. ги поставя в 
нова среда и внесе нова динамика в развитието на двустранните отношения в търговско-икономическата област. От 2006 
г., когато стокообменът прескочи границата от един милиард евро, стойността му лети нагоре през нови рекордни числа. 
През миналата година фирмите от двете страни са изтъргували стоки за 4.607 млрд. евро, като търговията се увеличава с 
6.8% спрямо 2017-а. Износът и вносът са почти равни, като и при двата показателя също има ръст - при експорта е с 3.4%, 
а при импорта - с 10.2 на сто. Добрата новина е, че търговското салдо за четвърта година е положително за България. 
Статистиката отчита, че Румъния е третият по големина търговски партньор на България сред страните от ЕС, преди нея са 
Германия и Италия. 
Зад тези цифри се крият проекти на много български фирми, които присъстват и развиват успешна дейност на румънския 
пазар - директно, или чрез смесени дружества или чрез свои представителства. Инвестициите им са в различни сектори - 
промишленост, преработка, метални конструкции, предприятия в секторите електроника и електротехника и други. Не 
липсват и румънски компании, които предлагат стоки на българския пазар или имат производство тук. В граничните 
крайречни региони, много местни компании развиват търговията между двете страни. 
Румъния е важен икономически партньор на България. Пазарите на двете страни имат сходни характеристики, запазвайки 
някои собствени особености, относително предвидима икономическа среда, намаляло в последните години вътрешно 
потребление, дължащо се на икономическата криза, която засегна и двете страни. 
Основни позиции в износа на България са пръти от желязо или от нелегирани стомани, нефтени масла и масла от 
битуминозни минерали, семена от репица или рапида, дори натрошени, семена от слънчоглед, дори натрошени, пшеница 
и смес от пшеница и ръж, трактори, машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, 
торове, медикаменти, царевица. 
При вноса на България преобладават нефтени масла и масла от битуминозни минерали, нефтен газ и други газообразни 
въглеводороди, семена от слънчоглед, дори натрошени, пневматични гуми от каучук, нови, отпадъци и отломки от мед, 
плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана, 
кюспета, медикаменти, пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, инсектициди, фунгициди, 
хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни.  
Над 200 млн. евро е сумата на румънските инвестиции у нас. Някои от по-големите национални компании създават 
собствени дъщерни дружества във всяка от страните. Първите фирми от Румъния, които навлязоха у нас са: Mobexpert 
(мебели), Arabesque (под марката Budmax), Petrom и Romsdal. От българска страна на румънския пазар успешно навлязоха: 
"Белла България", "Монбат" (за дълъг период от време в Румъния беше най-голямата българска инвестиция извън 
българската територия) и "Датакс". 
Последните данни показват, че Румъния е регистрирала над 2400 дружества с български капитал. А у нас дейност имат над 
2200 компании с румънски собственици. Любопитен детайл е, че повечето от тези фирми са регистрирани в граничните 
райони и в столиците на двете държави. 
Създават се сдружения за подпомагане на малките предприятия и развитие на търговските отношения и партньорства в 
двете страни. В началото на юли правителството ни одобри Меморандум за разбирателство в областта на малките и 
средните предприятия между Министерството на икономиката на България и Министерството за бизнес среда, търговия и 
предприемачество на Румъния. Двете страни ще разработят мерки за разширяване на бизнес контактите. Ще се обменя 
бизнес информация, свързана с търговията, с възможностите за инвестиране, с политиката и мерките, предприети от всяко 
от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. 
Не всичко обаче е розово в двустранните отношения. Основните пречки за развитието на търговските отношения са 
свързани с езика - различен и труден за научаване и от двете страни. Проблем и транспортната инфраструктура - по 
протежение на 600 км от границата по река Дунав има само две пресечни точки (мостове). 
 
БНТ 
 
√ Кипърска парламентарна делегация на посещение у нас 
Задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма, обсъдиха председателите на парламентите на България и 
Кипър - Цвета Караянчева и Димитрис Силурис. Кипърска парламентарна делегация е на официално посещение у нас по 
покана на Цвета Караянчева. Гостите се срещнаха също с президента Румен Радев и с премиера Бойко Борисов. 
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Димитрис Силурис и Цвета Караянчева дадоха висока оценка на политическите и парламентарните отношения между 
България и Кипър. Смятат, че политиците трябва да ги развиват в полза на хората. 
Димитрис Силурис, председател на Камарата на представителите на Кипър: Ние изпитваме голяма благодарност към 
вашата страна за времето след турската инвазия, когато България даде работа и хляб на хиляди кипърски граждани, 
изгубили домовете си. 
В Кипър живеят 30 000 българи. Според Силурис те са едни от най-добрите работници. 
Цвета Караянчева, председател на НС: Говорихме за сътрудничество в областта на културата, образованието и най-вече 
на туризма. И за това, че можем да предлагаме, България и Кипър, съвместен туристически продукт, който да предлагаме 
на трети страни. 
Пред Димитрис Силурис българският премиер изрази надежда, че ще се разшири спектъра на посещения на ресорни 
министри между двете държави. Борисов смята, че политическият диалог между България и Кипър е изключително 
полезен. 
Приятелството между двете страни се основава на духовните и културни връзки, които съществуват от години, отбеляза 
президентът Румен Радев на срещата си с кипърската делегация. Той подчерта, че Кипър е важен търговско-икономически 
партньор на България. 
 
√ Подадени са 15 сигнала за проблеми по АМ "Струма" 
15 сигнала за проблеми по магистрала "Струма" са постъпили в Института за пътна безопасност. Част от тях са за 
неправилно поставени ограничения на скоростта, които са предпоставка за верижни катастрофи. 
Николай Минков провери на място критичните участъци. 
172 км. е трасето на магистралата, свързваща столицата с Кулата, по което на ден преминават хиляди автомобили. 
Изкъртени и непоправени мантинели, пропаднали пътни участъци, сгрешени табели са част от нарушенията, констатирани 
на магистрала "Струма". 
Най-фрапантен е случаят с непремахната указателна табела да се отклоним от магистралата поради течащ ремонт, ако 
пътуваме към Кулата. Само ремонтът там отдавна е приключил. 
Асен Ангелов: Много път моите познати и приятели, които пътуват посока Гърция, се объркват от двете последователни 
табели, които оказват, че за Кулата трябва да се излезе от магистралата надясно. А всъщност, единственото, което трябва 
да се направи, е да продължат по магистралата направо. 
Диана Русинова, Институт за пътна безопасност: Аз лично попадах няколко пъти на случай, в който граждани на 
Румъния връщаха назад в аварийната лента на авариен сигнал, защото си мислеха, че са се объркали и са изпуснали 
отбивката. 
От Института за пътна безопасност алармират за пропаднали участъци между 88 и 89-тия километър, поради което и 
скоростта там е ограничена на 90 километра. 
Диана Русинова, Институт за пътна безопасност: Никой не си прави трудът да ремонтира тези участъци, а се ограничава 
скоростта. И ние задаваме въпроса, защо харчим толкова много пари за тези скъпи пътища, като те пропадат, а след това 
ограничаваме скоростта. Нали идеята е да се придвижваме бързо и ефективно. 
Третият проблемен участък е след пътен възел Даскалово, където скоростта от 140 км. внезапно е ограничена на 90. 
Диана Русинова, Институт за пътна безопасност: Т.е. скоростта не е ограничена правилно. Това е предпоставка и за 
верижна катастрофа и за настъпване на много тежко ПТП със смъртни случаи. Институтът за пътна безопасност още преди 
месец е информирал АПИ за тези проблеми и до моментна ние получаваме оправдания и никой не предприема нищо, за 
да коригира тези проблеми. 
От АПИ отговориха, че ограничението от 90 км. край възел "Даскалово" ще бъде премахнато, след като участъкът добие 
статут на магистрала, тъй като заради зациклили отчуждителни процедури, той все още се води автомобилен път. А 
дефектите на асфалта при 88-мия километър щели да бъдат отстранени за сметка на изпълнителя. 
 
√ СЗО се обяви против новите продукти и тактики на тютюневите гиганти  
Световната здравна организация призова потребителите и правителствата да не се доверяват на най-новите продукти на 
тютюневите гиганти. Тя посочва, че електронните цигари и устройствата за загряване на тютюн не допринасят за борбата с 
рака. В свой доклад преди дни организацията констатира, че блокирането на влиянието на тютюневата индустрия е от 
ключово значение за намаляване на вредите от употребата на тютюневи продукти. 
Тютюневата индустрия систематично, агресивно, трайно и с големи финансови ресурси се противопоставя на мерките за 
контрол над тютюнопушенето, отчита Световната здравна организация. За целта се използват явни и по-прикрити 
стратегии. 
Като пример се посочва компанията "Филип Морис", която се опитва да се представи като отговорен партньор в опазването 
на общественото здраве с кампания "без дим" и призиви за преминаване към по-добра алтернатива. 
Целта е тютюнът да остане социално приемлив, като се заблуждават потребителите с определения като бездимни 
продукти. Зад тях може да се крият токсични емисии с неизвестни краткосрочни и дългосрочни ефекти върху човешкото 
здраве, отбелязва СЗО. 
В доклада се посочва, че тютюневата индустрия се опитва да гради престиж чрез манипулативни послания, докато 
истинската цел е разширяване на пазара. Класическите цигари все още са 97 на сто от световния пазар на тютюневи 
изделия. 
 
√ САЩ и Китай подновяват търговските преговори 
Съединените щати и Китай подновяват преговорите за избягване на търговска война. 
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Американската делегация начело с министъра на финансите Стивън Мнучин и постоянния търговски представител Робърт 
Лайтхайзър пристигна в Шанхай. Предвидена е работна вечеря с китайската делегация начело със заместник - 
председателя на държавния съвет Лю Хъ. Същинските разговори са в сряда. 
Междувременно днес китайското Политбюро обяви, че страната няма да използва пазара на недвижими имоти за 
краткосрочно стимулиране на икономиката, но ще предприеме по-ефективна фискална политика и стъпки за решаване на 
търговските спорове. Сред планираните мерки за стимулиране на вътрешното потребление. 
 
В. Земя 
 
√ Отново пуснаха месечните винетки за камиони, трактори и комбайни 
Възстановена е продажбата на месечни електронни винетки за тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса 
над 3,5 тона, съобщават от АПИ. Услугата е достъпна в сайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение, терминалите за 
самотаксуване и на касите на областните пътни управления. Продажбата на месечни винетки за тежкотоварни автомобили 
беше прекъсната на 17 юли.  
В бр. 60 на “Държавен вестник“ бяха обнародвани и влизат в сила промените в Закона за пътищата, с които търговската 
експлоатация на тол системата, се отлага за не по-късно от 1 март 2020 г. и съответно се възстановяват месечните винетки 
за товарните превозни средства. До въвеждането на тол системата тежкотоварните автомобили ще ползват 
републиканската пътна мрежа със заплащане на винетка - месечна, седмична или дневна. Припомняме, от БСП 
алармираха, че по граничните пунктове не се предлагат в продажба месечни винетки и поискаха обяснение от министър 
Петя Аврамова. Тя дойде в парламента и посочи, че прекъсването на продажбата на месечни винетки е направено след 
влизането на закона в сила и със знанието и съгласието на превозваческия бранш. По този повод депутатите влязоха в  
сблъсък по отношение на въвеждането на тол системата. От БСП са убедени, че правителството на ГЕРБ няма 
административния капацитет да се справи с реформата в сектора въпреки обещанията и очакванията си за печалба, която 
да бъде вложена в ремонт и поддръжка на пътищата в страната. 
 
БНР 
 
√ Депутатите гласуват промени в законите за физическото възпитание и за химическото оръжие  
В последния работен ден преди лятната ваканция парламентът ще приеме окончателно промените в Закона за 
физическото възпитание и спорта, с които се разширява кръгът на спортистите, които получават награди за постигнати 
високи спортни резултати. Това се налага, тъй като призово класиране, дори когато спортистът не е спечелил медал, 
представлява значим успех за българските спортисти. Ще бъдат изравнени правата на децата на починалите олимпийски 
медалисти да получат месечна парична помощ. 
Депутатите ще приемат и промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически 
вещества и техните прекурсори. Така ще се осигури прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с 
химически вещества. 
  
√ МС допълва наредбата за пенсиите и за осигурителния стаж  
Правителството се събира днес на редовно заседание. 
Министрите ще предложат на президента да издаде укази за освобождаване от длъжност на офицери от висшия команден 
състав на армията, за удостояване с висше офицерско звание на военнослужещи и за назначаване на длъжности. 
Кабинетът ще приеме и списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. 
Министрите ще допълнят наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
С правителствено решение ще бъде потвърдено, че организацията „Български съюз на частните предприемачи 
„Възраждане“ няма да бъде призната за представителна организация на работодателите на национално равнище. 
  
√ Георги Харизанов: Финансирането на партии от бизнеса ще се превърне в глупава компроматна война  
Интервю на Силвия Великова с Георги Харизанов за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ 
Доста пресилено е да се каже, че депутатите излизат в заслужен отпуск, коментира пред БНР Георги Харизанов от Института 
за дясна политика. 
„Президентът, за съжаление, се докара дотам, че дори бивши членове на собствения му екип казват, че президентското 
вето е загубило тежест като политически инструмент. Щом се стигна дотам, това е показателно…Аз съм за оставане на 
субсидията, цялата история с левчето беше излишна“, отбеляза Харизанов в предаването „Преди всички“ на програма 
„Хоризонт“. 
„Неофициално се твърди, че партийни структури искат пари от фирми, в цял свят, не само в България. Проблем е 
финансирането на партии навсякъде по света. Лесно е всяко едно дарение да се превърне в компромат“, подчерта той и 
изрази увереност, че скоро законът за финансирането на партиите ще бъде ревизиран, тъй като практиката ще наложи 
това. 
„Продължавам да съм на позиция, че субсидията не трябваше да се пипа и че безлимитното финансиране от страна на 
бизнеса е проблем, тъй като е въпрос на време то да се превърне в много глупава компроматна война между партиите“, 
посочи той. 
Според Харизанов БСП е решила да се изживява като „медиен конгломерат“ и няма място за сравнение на разходите ѝ с 
тези на ГЕРБ. 
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„Не знам за нито една медия на ГЕРБ. Това, че се приписват връзки, влияния, познанства и т.н. и това, че много медии меко 
казано имат благоприятна редакционна политика спрямо ГЕРБ е нещо, което те трябва да обяснят. Това не значи, че ГЕРБ 
притежава медии“, каза Георги Харизанов. 
„Соченето с пръст на конкретни хора и на партии от човек, заемащ длъжността зам. главен прокурор на държавата, е 
проблем. Когато на кандидат за главен прокурор му бъде зададен въпрос - вас много ви атакуват, и той каже - мен ме 
атакува този и този, не знам дали това е проблем“. 
 
√ Атанас Русев, ЦИД: Президентската институция е гласът на разума в дебата за даренията за партиите  
Интервю на Силвия Великова с Атанас Русев за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ 
„В мотивите на президента, който сезира Конституционния съд за законови разпоредби, свързани с даренията на 
политическите партии от юридически лица и еднолични търговци, няма нищо ново и изненадващо“. Това заяви пред БНР 
Атанас Русев, експерт в Центъра за изследване на демокрация. 
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той коментира, че президентската институция в момента „е гласът 
на разума в някакъв смисъл“. 
„Целият този дебат трябва да бъде ситуиран в рамките на предизборната кампанията, тъй като неведнъж управляващи 
мнозинства променят в последния момента в предизборна обстановка изборен кодекс и закона за партиите“, припомни 
експертът. 
Според него едва ли има прозрачност при даренията от бизнеса към партиите, тъй като законът може да се заобиколи: 
„Ако даден бизнесмен не иска да стане ясно, че финансира, не е проблем това да се направи, като това крие рискове от 
чуждестранно финансиране, което в момента е забранено от закона“. 
  
√ Рязко понижение на производствените цени в България през юни 
През юни производствените цени в България се понижиха рязко за пръв път от пет месеца насам, докато растежът им и на 
годишна база се забави до близо тригодишно дъно, показват данни на Националния статистически институт, които са 
предпоставка за по-нататъшно отслабване на инфлационния натиск в страната. 
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи през юни с 1,1% спрямо май, когато 
стабилизира на нивото от април. По-съществен спад на цените се регистрира в преработващата промишленост - с 1,4% и в 
добивната промишленост - с 0,3%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия не е отчетена 
ценова промяна. 
На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през юни с едва 0,9% след растеж с 
2,8% през май, като това е най-слабото нарастване на цените на производител от ноември 2016-а година насам. Точно 
година по-рано (през юни 2018-а) индексът PPI нарасна с цели 6,8% (най-солиден растеж на производствените цени от 
есента на 2012-а година насам). 
По-съществено увеличение на цените със 7,6% спрямо година по-рано се отчита при производството и разпределението 
на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост има ценови спад с 6,3%, а в 
преработващата промишленост - с 0,7 на сто. 
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през шестия месец на настоящата година също 
намалява с 0,3% на месечна база и нараства с 2,6% на годишна база (спрямо юни 2018-а). 
Индексът на цените на производител на международния пазар пък спада с цели 2,2% на месечна база и се понижава с 1,5% 
спрямо юни 2018-а година. 
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ месечна дефлация през юни от 0,6% и рязко забавяне на годишната 
инфлация до 2,8% (най-слаб инфлационен растеж от края на 2018-а година). 
Днешните доста ниски данни за производствените цени са предпоставка за по-нататъшно забавяне на потребителската 
инфлация през следващите месеци. 
 
√ ДФ „Земеделие“ спира проверките в свиневъдните стопанства 
Държавният фонд „Земеделие“ преустановява физическите проверки на място в свиневъдните стопанства на територията 
на цялата страна. Заповедта е на изпълнителния директор на фонда Васил Грудев. 
Забраната е част от кризисните мерки, предприети от държавата, за превенция и преодоляване разпространението на 
Африканската чума по свинете (АЧС). 
При планиране на проверките на място ДФЗ ежедневно ще проследява информацията за актуалната епизоотична ситуация 
на официалния сайт на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Преди извършване на посещение на място при кандидатите за финансово подпомагане на ДФЗ, ще бъде съблюдавана 
публикуваната информация от БАБХ както по отношение местоположението на свиневъдни обекти, така и във връзка с 
наложените ограничения за придвижване на хора и транспортни средства. 
 
√ Временно ограничение на движението в тунел "Витиня"  
Движението в посока София в тунел "Витиня" на магистрала "Хемус" ще бъде ограничено от 22.00 часа днес до 5.00 часа 
на 1-ви август, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".  
Причината е профилактика на осветлението в съоръжението. Затова трафикът ще се пренасочва от 35 километър по пътя 
София - Ботевград, а при 30 километър на пътна връзка "Витинска река" ще се включва отново в магистралата. 
Движението за Варна в тунела ще се осъществява в една лента, допълват от АПИ. 
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√ Поредно отслабване на икономическите нагласите в ЕС през юли, но при рязко подобрение в България  
През юли общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 5-годишн дъно, докато аналогичният индекс на 
Европейската комисия за България отскочи солидно до 6-месечен връх, показват резултати от последното бизнес 
проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през юли до 102,0 пункта от 102,3 пункта през юни, 
отбелязвайки спад до пет и половина годишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година). 
По-сдържаното влошаване на бизнес нагласите в целия ЕС спрямо това само в рамките на еврозоната е факт въпреки спад 
с по 0,8 пункта на съответните индекси за Обединеното кралство (водещата икономика извън еврозоната) и на Полша 
(втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок). 
Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за юли регистрира съществено отслабване на доверието на 
мениджърите в промишления сектор (понижение на съответния индекс до -7,9 пункта от -5,9 пункта), при търговията на 
дребно (до -1,6 от -0,3 пункта) и в строителството (до 2,6 от 3,2 пункта), като единствено в сферата на услугите е отчетно 
известно подобрение (до 7,8 от 7,0 пункта). 
През юли индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се подобри до -5,9 пункта от -6,9 пункта през 
предходния месец, достигайки най-високо ниво от ноември 2018-а година насам. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбеляза добър отскок до 104,8 пункта (най-високо ниво от януари насам) от 102,6 пункта през юни, когато се опита да 
доближи 4-годишното мартенско дъно от 102,1 пункта (най-ниско ниво от март 2015-а година). Въпреки този отскок, трябва 
да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата 
страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на 
глобалната финансова и икономическа криза. В същото време обаче индексът за нашата страна продължава да се задържа 
трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам. 
Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през юли е е в резултат на изненадващо рязко подобрение на 
доверието на българските мениджъри в индустриалната и промишлена сфера (отскок на съответния индекс до 1,1 от -1,2 
пункта), в сферата на услугите (до 12,7 от 11,0 пункта) и при търговията на дребно (повишение до 20,7 от 19,6 пункта), като 
единствено в строителството е отчетено влошаване (спад на съответния индекс до -8,1 от -6,2 пункта месец по-рано). 
Индексът на потребителското доверие в България се подобри през юли до -24,3 пункта от -24,8 пункта месец по-рано,  
достигайки най-високо ниво от октомври 2018-а година, но продължава да се задържа недалеч от многогодишно дъно от 
-27,2 пункта, достигнато през ноември 2018-а година (най-ниско ниво от юли 2015 година). 
 
√ „Фолксваген“ все още не е предпочел Турция пред България за новия си завод 
Окончателното решение ще стане ясно през есента 
Германският автомобилен концерн „Фолксваген“ все още търси най-доброто място за новия си завод в Югоизточна Европа. 
Дали той ще бъде построен в България, или в Турция, ще се реши окончателно през есента. Това заяви премиерът на Долна 
Саксония Щефан Вайл в интервю за вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“. 
„Няма окончателно решение на Надзорния съвет“, заявява премиерът на Долна Саксония Щефан Вайл, който е от 
Германската социалдемократическа партия и е част от ръководния орган на „Фолксваген“. Провинция Долна Саксония е 
сред големите акционери на фирмата и гласът ѝ е сред решаващите. 
Къде ще е новият завод е решение, с което се е заел лично директорът на концерна Херберт Дис. Преди седмици от 
обкръжението му изтече информация, че той е избрал Измир, тъй като Турция е гарантирала щедри отстъпки при 
сключването на договор и се е ангажирала да изкупува за държавния си апарат голяма част от общо 40 000 лимузини 
„Пасат“, които разчита да бъдат продавани всяка година на вътрешния ѝ пазар. 
Последваха обаче остри критики, че такава голяма инвестиция в Турция ще подсили позициите на президента Реджеп 
Ердоган, който е обвиняван от Германия в авторитарно управление. 
„Разбира се, независимо как се вземе това решение, то ще бъде икономическо, а не политическо изявление“, увери Вайл. 
И допълни, че се очаква такова да има „може би на следващото или на по-следващото заседание на Надзорния съвет“. 
Съответно процесът вероятно ще се продължи през есента, но най-късно в края на октомври обаче трябва да се подпише 
новият договор. 
 
√ Влошаване на икономическите и бизнес нагласи в еврозоната през юли до близо 3-годишно дъно 
През юли икономическото и бизнес доверие в еврозоната продължи да се понижава към ново близо тригодишно дъно в 
резултат на влошаване на мениджърските нагласи в промишлеността, в сферата на услугите, в търговията на дребно и в 
строителството, показват резултати от последно проучване на Европейската комисия. Днешните данни на ЕК са пореден 
знак за продължаване на икономическата слабост в еврозоната и в началото на третото тримесечие на настоящата година 
и доказателство, че ЕЦБ ще трябва да предприеме нови стимулиращи икономиката и инфлацията мерки на следващото си 
заседание през септември. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната, се понижи през юли до 102,7 пункта от 103,3 пункта през юни 
и при очаквания на финансовите пазари за спад до 102,6 пункта. Това представлява най-ниско ниво на индекса от март 
2016-а година. 
Негативно влияние върху нагласите през текущия месец оказва влошаването на бизнес доверието във всички важни 
икономически сектори при слабо подобрение единствено на потребителското доверие. 
Европейската комисия отчита сериозно влошаване на бизнес доверието в Германия (спад с 2,4 пункта) при стагнация във 
Франция и подобрение в останалите три водещи икономики в еврозоната - Холандия (повишение с 1,7 пункта), Италия (с 
1,4 пункта) и Испания (с 0,6 пункта). 
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Индексът, определящ бизнес климата в еврозоната, който е индикатор за фазата на текущия бизнес цикъл, се понижи 
рязко през юли до -0,12 пункта от 0,17 пункта през юни, достигайки най-ниско ниво от септември 2013-а година. Според 
ЕК четири от пет компоненти, влизащи в този бизнес климат индекс, бележат понижения, като влошаване има в мненията 
на мениджърите за производството в миналото и относно техните производствени очаквания в бъдеще, като и при техните 
оценки за общите и експортните поръчки. Слабо подобрение бележи единствено тяхната оценка за нивата за складови 
запаси. 
Последното проучване на Европейската комисия регистрира поредно силно понижение на индекса, измерващ доверието 
в индустриалния и промишления сектор, до -7,4 пункта от -5,6 пункта през юни, докато индексът в сферата на услугите се 
понижи през юли до 10,6 от 11,0 пункта месец по-рано. Влошаване отчитат и бизнес нагласите в търговията на дребно - до 
-0,7 от 0,1 пункта, както и в строителството - до 5,0 пункта от 7,6 пункта. 
Окончателният индекс на потребителското доверие в еврозоната потвърди предварителната оценка на ЕК за слабо 
подобрение през юли до -6,6 пункта от -7,2 пункта през юни. 
Според ЕК индексът, измерващ инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната за следващите 12 месеца, се 
понижи през юли до 20,6 от 21,9 пункта през юни, докато  съответният индекс за продажните цени в промишления сектор 
се понижи до 1,7 от 3,2 пункта месец по-рано. 
Слабите резултати от последното проучване на ЕК са поредно доказателство за продължаващо влошаване на 
перспективите пред икономиката на еврозоната и в началото на второто полугодие и вероятно ще засилят очакванията за 
предприемане на действия от страна на ЕЦБ още на следващото заседание през септември. Тези мерки могат да включват 
както намаляване на и без това рекордно ниските отрицателни лихвени ставки, така и рестартиране на програмата за 
покупки на еврооблигации, известна като "количествени улеснения", която беше преустановена в края на 2018-а година. 
 
В. Дума 
 
√ С 35% поскъпнали имотите в София и Пловдив за 3 г.  
С 26,15% са скочили цените на жилищата за последните три години, като най-голямо е поскъпването в София. Цените през 
четвъртото тримесечие на 2018 г. в столицата са били по-високи с 35,25% спрямо 2015 г., показват данни на НСИ, цитирани 
от телевизия "България он ер". През отделните тримесечия често жилищата в някои от останалите най-големи градове на 
страната са поскъпвали с по-бързи темпове, отколкото в София, но за целия период столицата запазва първото си място в 
това отношение.  
Веднага след София с много малка разлика се нарежда Пловдив, където цените на жилищата са нараснали с 34,47% за три 
години. В останалите четири града с над 120 хил. жители поскъпването на апартаментите също е с много сериозни темпове. 
Във Варна, Русе и Стара Загора повишението е почти с едни и същи темпове - съответно с 26, 27 и 28%. В данните за Варна 
обаче не са включени продажбите в курортни комплекси. В Бургас жилищата също поскъпват, но със значително по-бавни 
темпове - само с 18,23% за три години, което e около половината от повишението на цените, регистрирано в София и 
Пловдив. 
Средните офертни цени на най-желаните за покупка апартаменти в София - двустайните, са се повишили леко в сравнение 
с миналогодишните и сега са около 1200 евро за кв.м, а тристайните са със 100 евро по-евтини на квадрат. Най-търсени са 
жилищата в "Лозенец", "Оборище", "Витоша" и "Овча купел". Имайки предвид цикличността на имотния пазар, към 
момента се намираме в началото на фазата на бума. Свръхпредлагане ще има при всички случаи, очакванията са, че то ще 
достигне своя връх през 2025 г. Това каза Светослав Делчев, експерт по недвижими имоти и финанси, пред "Блумбърг тв 
България". Дългосрочният цикъл на имотния пазар се състои от 18 години - 4 години спад, 7 години възстановяване на 
пазара и 7 години бум, обясни Делчев. Според него се очаква още около 12 месеца движенията на пазара да са колебливи, 
след което ще настъпят няколко години на бум. Излизането от периода на възстановяване е рязко и еднозначно. 
Последните 4 години на бума са това, което си спомняме от 2006-2008 г. 
 
В. Капитал 
 
√ Новата система за е-документи за над 250 млн. лв. сигурно няма да е готова в срок 
След е-търговете и тол-системата личните документи с чип с биометрични данни също ще закъснеят заради бавен 
търг и жалби  
Обществената поръчка за новите е-документи ще се забави още малко. Поръчката беше обявена преди година - в средата 
на август миналата година, но все още не е преминала към реалното разглеждане на офертите. Поредната спънка е, че 
един от двамата отстранени кандидати е подал жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в средата на юли, а 
регулаторът е образувал производство. В момента процедурата е блокирана, става ясно от страницата на профила на 
купувача на МВР. 
След като в началото на юли стана ясно, че е отстранен, "Дермалог Ани БГ консорциум" е подал жалба на 15 юли. 
Опитен, но не достатъчно секретен 
Министерство на вътрешните работи (МВР) допусна два от четири кандидата да подадат оферти в състезанието. В 
продължение на над осем месеца оценителната комисия разглеждаше документите, които компаниите бяха подали, тъй 
като процедурата включва сложни изисквания като това за достъп до класифицирана информация. Чак след като покажат, 
че са покрили първоначалните критерии, комисията ще разгледа техническите и ценовите оферти на участниците в 
състезанието за 238 млн. лв. без ДДС. 
Жалбоподателят е обединение "Дермалог Ани БГ консорциум", което се състои от германската биометрична Dermalog 
Identification Systems GmbH и унгарската Any Security Printing Company PLC. Първата фирма се занимава с биометрични 
продукти и решения и според фирмения им сайт са работили по разработката на електронни документи за самоличност в 
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държави като Филипините, Бруней, Бразилия и т.н. Втората e публична компания, разработила новите лични карти в 
Унгария. 
Те са отстранени, тъй като германците не са представили нужните документи, които да удостоверят необходимия достъп 
до класифицирана информация. Според протокола на МВР е трябвало ведомствата в Германия да издадат удостоверение 
за сигурност на дружеството Dermalog Identification Systems GmbH, но националният орган по сигурност на информацията 
уведомил с официално писмо, че проучването на фирмата отнема от три до шест месеца. 
"Компетентните органи" у нас, както са назовани в протокола, са стигнали до извода, че в гореспоменатия срок не са 
получени необходимите резултати.  
Жалбата все още не е публикувана на сайта на регулатора, затова не е ясно в подробности каква е аргументацията на 
участника.  
"Веридос ГмбХ" и обединението "Мюлбауер Ай Ди сървисис", в което влизат Muhlbauer ID Services GmbH и IT фирмата "С&Т 
България", остават в надпреварата.  
Кога ще има нови документи 
Срокът за въвеждане на биометричните документи беше 1 януари 2020 г., но стана ясно, че в следващите шест месеца 
няма как да бъде избран изпълнител и съответно да се изпълни и поръчката, в която даже има включено строителство на 
сграда. Бяха приети промени в Закона за личните документи, които бяха обнародвани в Държавен вестник в средата на 
юли, точно след подаването на жалбата на обединението. 
Според промените новата крайна дата е 1 октомври 2020 г. за документи с чип с биометрични данни. 
Дори и регулаторът да отхвърли жалбата, има почти нищожен шанс това да се случи в срок. За 13 месеца ще трябва да 
излезе решение на КЗК, да се поканят изпълнителите да подадат оферти, те да бъдат разгледани, класирани, а и има риск 
от нови жалби. Впоследствие трябва и да се изпълни и изграждането на самата система и строителството. 
Ако се съди по подобни проекти като електронната система за обществени поръчки и тол-системата, сроковете се местят 
във времето в синхрон с възможностите на администрацията, тоест първоначалната дата няма нищо общо с реалния краен 
срок. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 юли 
София. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 11.00 часа омбудсманът Мая Манолова ще внесе в Народното събрание Законопроект за несъстоятелността на 

физическите лица, т. нар. личен фалит. 
- От 11.30 ч. общинските съветници от БСП ще дадат пресконференция в централата на Софийската градска 

организация на ул. „Леге" №10, в залата на 1-вия етаж. 
- От 11:30 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Далавери под чадъра на 

община, полиция, прокуратура и съд в Брезник. Надеждата е в медиите!". 
- От 12.00 часа зам.-кметът на Столичната община Тодор Чобанов ще представи пред журналисти разкрит римски 

зид на ул. „Малко Търново". 
- От 15:00 часа в зала 3 на НС ще се състои първото заседание на Временната анкетна комисия за изясняване на 

всички факти около случая с източване на информация от НАП 
*** 
Враца. 

- От 11:00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция за обявяване кандидатурата на Иван Аспарухов 
за кмет на Община Мездра, издигнат от Коалиция „Единна Мездра". 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в залата на Общината ще се проведе заседание. 
*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа, в зала „Фоайе" на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще поздрави 15-те старозагорски 
математици, които се завърнаха с множество медали от олимпиадата в Япония. 

- От 20.30 часа пред Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора" председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева ще участва в тържествената церемония в Стара Загора, с която ще бъдат отбелязани 142 години 
от боевете за защитата на града. 

*** 
Хасково. 

- От 11:30 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружение "Българска асоциация за хора с 
онкологични и други заболявания "Живот"" - Хасково. 

- От 11.00 часа ще се проведе заседанието на Областната епизоотична комисия в Малката зала на Областна 
администрация Хасково. 

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

- Труден случай и лекарски успех - как професорите Генчо Начев и Никола Владов спасиха живот? 
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- Нова идея: кой трябва да плаща първите дни от болничния на работника според работодателите? 
- От Брюксел до София - евродепутатът Илхан Кючук; 
- На живо: възстановените уникални мозайки от Базиликата в Пловдив застават на мястото си; 
- Какво ще е времето през август? - най-точната прогноза в минутите на синоптика; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Докъде стигна африканската чума в България и в кои четири области стопаните трябва да заколят животните в 

задния двор? На живо от засегнатите райони. 
- Каква е равносметката на депутатите в последния им парламентарен ден? В студиото Маноил Манев от ГЕРБ, 

Александър Симов от БСП, Хамид Хамид от ДПС и Александър Сиди от ВМРО. 
- Кой е изхвърлил тоновете мъртви норки край Сливен? 
- Тайните на лъва от Шипка - какво разкри реставрацията на скулптурата? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Докато България се бори с чумата по свинете, морето край Дуранкулак изхвърли трупове на румънски кози. Може 

ли да бъде пренесена зараза от северната ни съседка? На живо - Искра Урумова от черноморския бряг с експерт 
на БАБХ. 

- Офроуд в метрото. Майка с количка се оплака, че й е почти невъзможно да достигне до перона на най-голямата 
метростанция в София. Румен Бахов проверява на място. 

- Собственикът на фирмата, обвинена за пробива в НАП, беше арестуван. Бизнесът на Иван Тодоров във Варна 
проверява Владислава Тричкова. 

- Семейство с бебе не получи чаканата почивка във Велинград, след като се оказа, че условията, за които се платили, 
не отговарят на предложената оферта. Ще им бъдат ли възстановени парите?  

- Село без обхват на мобилните телефони е обект на постоянни нападения и обири. Как живеят хората там?  
- Кой асфалтира двора на самоковско училище по време на дъжд?  
- Камион разби тротоар в Бургас и беше заснет от общинските камери. Ще бъде ли разкрит шофьорът - нарушител? 
- Младоженци дариха апаратура на неонатологията във Велико Търново. Каква е причината за благородния жест? 
- След първия мач на националите ни по баскетбол в инвалидни колички, част от Европейското първенство, което 

ще се играе в България, се срещаме с тях. 
- Учени тръгват на експедиция в Черно море. Включваме се от кораба, с който ще плават. 
- България ще има свръхмодерна лаборатория в Антарктика - проф. Христо Пимпирев с DSNG. 

 
 


