Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Списание „Икономист“
√ Работодателски организации сезират ЕК за картел при търговията с електроенергия у нас
Закупуват се количества ток, който после се разпределяпо двустранни договори, но не през борсата, пише в сигнала
Четири работодателски организации са подали сигнал до Европейската комисия и до Комисията за защита на
конкуренцията за нарушения в сектор „Енергетика". Те алармират за наличие на картелно споразумение между участници
на свободния пазар на електрическа енергия.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България, от Българската стопанска камара, от Българската търговскопромишлена палата и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призовават да се разследва
поведението на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които „по недопустим начин нарушават
принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство“. Сигналът е подаден на 22
юли, съобщиха оттам.
В сигнала се казва, че дружествата „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.
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, пишат
още работодателите.
В написанотоот тях се обръща внимание и на предлоените от НЕК 98 Мвтч електроенергия за периода 1 юли - 1 септември,
също са закупени от две свързани фирми.
Според организациите „съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощност и частна собственост на
територията на страната, е под контрола на субекти, които са свързани лица, а наличието на свързаност между
собствениците на производствени мощности и субектът „търговец на свободния пазар“ представлява концентрация, която
обективно създава условия за манипулиране на пазара“.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Министър Танева ще се срещне с еврокомисар Витянис Андрюкайтис в Брюксел
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще се срещне с европейския комисар по здравеопазване
и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, съобщиха от аграрното министерство.
Тя ще го запознае с предприетите от България мерки за ограничаване на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС).
Срещата ще се проведе в Брюксел.
Болестта най-напред започна в Северна България и продължава да завладява нови територии от страната. Вече прескочи
и Стара планина и има случаи и в Южна България.
Все още държавата не дава обяснение как е влязла у нас, но разпространението й може да доведе до ликвидиране на
производството на свинско месо в България, казват експерти.
Появата на тази зараза в малки частни стопанства може да бъде обяснена, но как е влязла в затворените стопанства, в
които има най-висок биологичен контрол - и за хората, и за храната.
Преди дни еврокомисарят по здравеопазване и сигурност на храните Витянис Андрюкайтис заяви, че умъртвяването на
заразените с африканска чума прасета е единственият начин за овладяване на ситуацията в България. Той обаче
предупреди, че вирусът е много опасен за прасетата и в момента няма ваксина срещу него. А болестта се разпространява
и сред дивите прасета и най-вероятно е дошъл в България от Румъния, а там от - Украйна и Молдова.
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Болестта обаче върлува не само у нас. По данни от Европейската комисия, случаите на африканска чума по домашните
свине от началото на годината до края на юни са 134 в Румъния, 16 в Италия, 7 в Полша и 4 в Литва. При дивите прасета
вирусът върлува най-силно в Полша, където случаите от 1 януари до 23 юни са 1326, в Унгария са 744, Белгия - 477, Румъния
и Литва - по около 290, а в България - 12.
До момента в световен план няма разработена ваксина за заболяването африканска чума по свинете. Някои страни в
Северна Европа, където свиневъдството е водещ отрасъл, търсят алтернативни решения за противодействие на заразата.
В началото на юли излезе съобщение, че българската компания "Хювефарма" (Huvepharma) е получила в САЩ ексклузивен
лиценз за разработка на експериментална ваксина срещу болестта африканска чума по свинете. Той е предоставен от
Дeпapтaмeнта пo зeмeдeлиe нa Cъединените щати, след едномесечно събиране на мнения oт зaинтepecoвaни лицa.
Investor.bg
√ По-високи добиви от пшеница тази година отчита агроминистерството
Близо половината от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества
Реколтата от зърно и като количество, и като качество е по-добра от предходната и се доближава до рекордната 2017 г.
Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по
зърното, съобщават от агроминистерството.
С 8,7% по-висок добив от миналата година при пшеницата бяха отчетени на съвета - 5 646 004 тона добита пшеница през
тази година при 5 194 500 тона през миналата. Средните добиви спрямо миналата година също са нараснали с 8,3% - 519
кг/дка сега при 479 кг/дка през миналата 2018 г.
Добивът на ечемик от тази реколта също е по-висок с 8,3% от 2018 г. и възлиза на 533 785 тона при 492 504 тона за миналата.
Средният добив е 474 кг/дка, който е с 8% по-висок от миналогодишния (439 кг/дка). Добити са и 390 211 тона рапица при
среден добив от 264 кг/дка, 6 126 тона ръж при среден добив от 207 кг/дка и 34 334 тона тритикале при среден добив от
336 кг/дка.
Реколтираните площи с основните есенни култури са 11 315 779 дка пшеница и 1 135 883 дка ечемик. Въпреки
засушаванията след сеитбата и обилните валежи и други неблагоприятни фактори в по-късните фази, реколтираните
площи със зърно са почти колкото засетите през есента – 11 355 214 дка пшеница и 1 142 195 дка – ечемик, което показва
и сравнително нисък размер на пропаднали площи за тази реколтна година.
Отчетените данни са към 1 август и са на база на информация на областните дирекции „Земеделие“. Прибраното зърно е
от 96,1% от площите с пшеница и от 99,12% от площите с ечемик. Жътвата при рапицата е от 96,7% от площите и 74% - на
тритикалето. Въпреки лекото забавяне на жътвата с около седмица заради неблагоприятните за нея метеорологични
условия, темповете са наваксани.
Общото количество зърно от пшеница след пълното приключване на жътвата се очаква да бъде около 5,8 - 5,9 млн. тона и
около 540 хил. тона ечемик. Очакването е, че реколтата от пшеница ще е на нивото на рекордната 2017 година, когато
беше достигнато 6,13 млн.тона пшеница и среден добив от 535 кг/дка.
Добри хлебопекарни качества показва и направения анализ за качеството на добитото зърно. От взетите близо 430 проби
от партиди от близо 800 000 тона в Централната лаборатория за окачествяване на зърното показанията са, че близо
половината количество, или общо 47.8 % от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества, при 15,75 % за реколта 2018
г. 41,70% от зърното е Втора Б група, като за сравнение – през миналата година този процент е бил едва 16,10 %. В трета
група, която се ползва предимно за фуражни цели, сега попадат 52,20% при 78,6% за миналата година.
Площите, засети с пролетните култури са 4 603 246 дка царевица и 7 525 590 дка слънчоглед, като засега те се развиват в
очаквани темпове, стана още ясно на съвета. Посевите и при двете култури са в добро общо състояние.
По време на заседанието браншовите организации поставиха и темата за необходимостта от добиване на еднородни
партиди като сортове и качество, за да бъде продукцията конкурентна на всички пазари. Председателят на съвета
Венцислав Върбанов посочи в тази връзка, че е необходимо координацията помежду им да бъде по-засилена, за да може
да се търсят допирателни между производители и търговци за намиране на най-добри позиции на пазара.
√ Пътната агенция монтира две рамки за тол системата
Те ще са на магистрала "Европа" преди отбивката за Нови Искър и Своге
Агенция "Пътна инфраструктура" монтира тази седмица две рамки на системата за пътни такси на магистрала "Европа".
На 7 август от 23:00 ч. до 24:00 ч., ще бъде спряно движението в двете посоки в участък от магистрала "Европа", преди
отбивката за Нови Искър и Своге, в посока София - Кулата. В този час ще се монтира рамка на електронната система за
събиране на пътни такси, съобщават от пътната агенция.
По време на ограничението трафикът ще се пренасочва по стария околовръстен път.
На 10 август от 23:00 ч. до 24:00 ч. за монтаж на рамка за пътен трафик ще бъде ограничен трафикът в отсечка от магистрала
"Европа", при отбивката за Чепинци, посока от Ботевград към Кулата. Превозните средства ще се пренасочват по стария
околовръстен път.
Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с тол такса ще се
прилага след обнародване на решение на правителството, но не по-късно от 1 март догодина. Това реши парламентът,
като отложи търговската експлоатация на тол системата с приетите на второ четене промени в Закона за пътищата.
Дотогава тежкотоварните превозни средства ще заплащат месечна, седмична или дневна електронна винетка.
Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от тежкотоварни автомобили е 12 евро.
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„Монитор“
√ Връщат асансьорните техници в училище
След 10-годишно прекъсване и липса на кандидати
Асансьорните техници се връщат в училище наесен след 10-годишно прекъсване и липса на кандидат-гимназисти за тази
специалност. Бъдещите специалисти, които ще борят недостига на кадри в сферата, на 15 септември ще прекрачат прага
на столичната Професионална гимназия по транспорт и електротехника „Хенри Форд“.
В паралелката „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ вече са записани 10 деца, обясни директорът на
гимназията инж. Таньо Стойчев. Желаещите обаче са достатъчни за реализирането на дуалната паралелка, тъй като тя е
защитена и може да стартира с 9 ученици. Броят на кандидат-асансьорните техници, обучавани в „Хенри Форд“, може да
нарасне. „Записването ще продължи до 10 септември, което означава, че ще има и допълнително приети ученици“, уточни
директорът. Както „Монитор“ вече писа, след две години в училището ще бъде изграден и
център за обучение с учебен асансьор
на който гимназистите ще могат да се упражняват. За специалните предмети, които почват от втория срок на 10-и клас, пък
е изградена лаборатория по силова електротехника. В нея са вложени над 20 000 лв., като от модерния кабинет ще могат
да се възползват и приетите в паралелката за градския транспорт. „Няма да преподаваме история на съответната
дисциплина. При нас всичко е най-модерно, за да може ученикът в реални производствени условия да упражнява това,
което трябва да усвои като умения, диагностика на съответната апаратура и уреди“, заяви Стойчев.
Въпреки че кандидати за асансьорни техници вече има и такава паралелка ще бъде сформирана през следващата учебна
година в столицата, други 21 няма да бъдат реализирани. След първото класиране бяха закрити 15, а след третото се оказа,
че ще бъдат закрити още 6
от които 5 са професионални, обясни шефката на образователния инспекторат в София Ваня Кастрева. Три от
несформираните класове са в софийска Гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Недостатъчно са и желаещите за
„Експлоатация на електромобилния транспорт“ в Гимназията по транспорт „Макгахан“ и „Поръчка на облекла“ в ПГ по
облекло.
Кастрева се надява останалите некласирани в гимназиите в столицата 386 деца да успеят да запълнят свободните 871 места
и да няма други закрити паралелки. От справка в сайта на образователния инспекторат става ясно, че единични
незаети бройки има и в най-желаните гимназии
В СМГ и 164-та гимназия са по три, а в 73-то СОУ и ТУЕС – по едно.
Закрити паралелки и свободни места, които надвишават неприетите ученици, има не само в столицата, а в цялата страна.
Във Великотърновска област няма да се реализират четири специалности. През учебната 2019 - 2020 г. няма да се обучават
младежи в професионалните направления „Спедитор логистик”, която подготвя търговски посредници и агенти за
спедиция на товари, както и „Техник приложник” в гимназията по електроника. Закрити са още специалност „Машини и
системи с централно процесорно устройство, дуална форма на обучение” в Професионалната техническа гимназия „Васил
Левски” и паралелката „Електрически машини и апарати” в ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” в Горна
Оряховица, в която се подготвят електротехници. В Природоматематическата гимназия и Професионалната гимназия „Ем.
Станев” пък всички класове вече са със запълнен капацитет.
Четири паралелки в четири училища се закриват в Русенска област.
Липсват желаещи за оператори
в дървообработването и затова в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ се закрива
паралелката в специалността „Производство на тапицирани изделия“. В селскостопанската гимназия в Образцов чифлик
няма да стартира паралелка с две направления - ветеринарен техник и контрол и качество на храните и напитките.
В Пиринско поради липса на кандидат-гимназисти на първото класиране бяха закрити 9 класа в 8 училища – 3 обединени,
4 професионални гимназии и една профилирана гимназия. В района незаетите места са 488, като една част от тях са в
маломерни специалности. Според шефа на регионалния образователен инспекторат Ивайло Златанов ситуацията в ПГЕЕ –
Банско, е притеснителна. Там при прием в две паралелки свободните места са 20. В ПЛТГ „Н. Вапцаров” в курортния град
пък в двата класа има записани общо 23-ма ученици, или непопълнените бройки са 29. Златанов обаче обеща, че на този
етап няма да се закриват други паралелки.
В житницата на България не щат да стават земеделци и хлебари
120 са свободните места в петте професионални гимназии в Добрич след третия етап на приема. В Гимназията по аграрно
стопанство има 21 незаети бройки, и то в паралелки, типични за Добруджа – „Фермер – производител на селскостопанска
продукция“ и „Механизация на селското стопанство“. Професионалната гимназия по туризъм разполага пък с 12 свободни
места за 3 паралелки, като най-малко е запълнена тази със специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ –
свободните места са 9. В Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост има 32 места за
четири професии. За Гимназията по техника и строителство „Михаил Ломоносов” местата са 33 за 4 професии. 17 свободни
места има и за професията „Ветеринарна медицина”.
Според началника на РУО – Добрич, Жоро Тошков за поредна година сформирането на паралелките в професионалните
гимназии става трудно, за разлика от средните училища и профилираните гимназии. Има и все още деца, които не са
приети, но броят им не е уточнен. Засега новозакрити паралелки след записването на третия етап в Добрич няма.
Всеки пети чин в Шуменско празен
Близо 20%, или всяко пето място, от общия прием за учебната 2019/2020 г. в шуменските паралелки са незаети. Общо 290
са вакантните места в областта, тъй като няма достатъчно желаещи кандидати.
Празни чинове остават в 21 школа в 36 паралелки, като в голяма част от учебните заведения празни няма да останат само
чиновете, а цели класни стаи. Това са предимно училища извън областния център и вероятността да бъдат запълнени до
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15 септември е дори теоретически равна на нула, тъй като демографски няма откъде да се появят повече ученици,
отколкото са завършили 7-и клас през учебната 2018/2019 година.
В самия Шумен все още има свободни места в 7 училища. 11 вакантни стола има в СУ „Васил Левски“ в паралелка
„Софтуерни и хардуерни науки - информатика и информационни технологии“. Пет незаети бройки има в т.нар. спортна
паралелка на СУ „Трайко Симеонов“, една е бройката в музикалната паралелка на СУ „Сава Доброплодни“. Останалите
незаети места са в професионални гимназии в града.
Сливат паралелки в Кюстендилско
Заради недостатъчен брой ученици в Кюстендилско една паралелка е преобразувана след третия етап на приема след 7-и
клас. Паралелките от специалности „Промишлена електроника“ и „Електрообзавеждане на производството“ в ПТГ "Джон
Атанасов" – Кюстендил, са слети в специалност „Електрообзавеждане на производството“.
Заради недостиг на деца пък е преустановен приемът в друга паралелка в района - „Физическо възпитание и спорт“ в СУ
"Св. Кл. Охридски" – Дупница.
Кандидатстващите седмокласници в Кюстендилско през тази година бяха 902-ма, като те се бореха за общо 1073 места в
паралелките от областта. За свободните места след третия етап на класиране могат да кандидатстват седмокласници,
отговарящи на изискванията за участие в приема. „Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора
и необходимите документи“, обявиха от РУО - Кюстендил.
√ Училищата да обучават кадри, от които пазарът на труда се нуждае
В Професионална гимназия „Хенри Форд“ в София откриват паралелка за асансьорни техници. Ами крайно време беше. В
последните години, за да бъдат смятани за модерни и да привлекат повече ученици, училищата започнаха да се
надпреварват кой по-засукана и завъртяна специалност ще измисли за гимназистите. И в резултат от тези напъни се
появиха едни уникални „шедьоври”, за чиито наименования чак езикът ми не може да се обърне да ги изговори.
Спомням си само за една, която приблизително звучеше по следния начин: мениджър в микропредприятие, насочено към
козметично-коафьорските услуги. Или, иначе казано, с тази витиевата фраза училището искаше да каже, че обучава
бръснари и фризьори. Та в този ред на мисли се сещам за една също толкова засукана професия, която беше повече
майтап, отколкото реално щатно образование в по-далечното минало - „оператор на безмоторна машина РК 1 или 2” - или
ръчна количка с едно или две колелета, известна още като „робичка” и широко използвана в строителството. Ама, така
напудрено, виж само как звучи.
Нещо подобно се получи през последните години и в образователната ни система. Но с обратен знак. Устремени към
престижните професии, родните училища изхвърлиха непрестижните и бачкаторските. Ами така де, как ще привличаш
ученици, като им предлагаш да ги учиш за стругари, фрезисти, шлосери или трактористи и комбайнери. Хайде, тези,
последните, покрай еврофондовете и масовото юрване на всички да стават фермери живнаха и днес да кажеш, че си
тракторист, вече не звучи толкова непрестижно. Друго си е да можеш да се похвалиш, че учиш за мениджър, оператор и
прочие засукана дивотия. Стигна се дори дотам средни училища да обявяват прием за журналисти, икономисти и прависти.
Досега май не са се сетили да обучават само за министри. Ами като е така, що изобщо трябва да има университети?!
Направо да дадат правомощия на средните школа да „произвеждат” висшисти, пък да видиш тогава какво ще стане. За
година-две всички млади хора у нас ще станат юристи, икономисти и счетоводители. То не че днес е по-различно, но хайде
да не задълбаваме.
Залитането на школата по модерните професии доведе до неизбежното - до липсата на квалифицирани кадри за т.нар.
непрестижни професии. И няма как да е иначе, след като всички напъват да учат, за да работят на бюро и пред компютър,
а никой не ще да бичи 8 часа в производствен цех с гащеризон и мръсни ръце. И се стигна дотам представителите на
бизнеса в производството да обявят, че ще внасят бачкатори от Молдова, Украйна и дори от братски Виетнам. За да не
стане положението още по-драстично и да се наложи скоро да си внасяме и метачи на улиците от Камерун или Нигерия, е
време училищните ръководства да спрат да хвърчат в облаците и да погледнат от какви кадри има нужда у нас и да
започнат да провеждат едно ориентирано спрямо производството обучение.
√ След публикация на „Монитор“: Прокуратурата погна високите цени на докторите по морето
Медицинският надзор инспектира само в Слънчев бряг, 530 лева излезе лечение на ухо на Златни пясъци
Върховната административна прокуратура разпореди проверка на медицинските центрове по Черноморието след
публикация на „Монитор“ за прекалено високи цени, съобщи за медията зам.-главният прокурор и ръководител на
Върховната административна прокуратура Ася Петрова.
ВАП се е самосезирала след публикация на „Монитор“ от 11 юни. „Лекари дерат с по 50 евро за рецепта на морето“.
Проверка показа, че 40 лв. е прегледът за българи, за 10 лв. мерят кръвното, а клиники пазят в тайна цените на
манипулациите.
На 13 юни т.г. прокурор Кирил Христов от ВАП е възложил на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ да организира извършването на проверка в рамките на компетентността си. Във ВАП е образувана
преписка след самосезирането на заместника на главния прокурор по повод публикацията за нарушения при
предоставянето на медицинска помощ в курорта Слънчев бряг. Съобразно указанията на зам. главния прокурор Ася
Петрова е наредено извършването на проверка по реда на надзора за законност. След запознаване с изложеното в
публикацията във ВАП са преценили, че са налице данни за нарушения на Закона за лечебните заведения, за което се носи
административно-наказателна отговорност. На Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е указано при наличие на
основания да се предприемат действия за реализиране на такава отговорност. В случай че при проверката се констатират
основания за сезиране на друг контролен орган, той да бъде сезиран, а при наличие на данни за престъпления от общ
характер – да се сезира компетентната прокуратура. На агенцията е даден едномесечен срок за проверката, след което да
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се изпрати доклад на ВАП с резултатите от нея, както и съставените актове за установяване на административни нарушения
и издадени наказателни постановления. А при необходимост от продължаване на проверката да се уведоми ВАП.
От свои източници „Монитор“ научи, че на 2 август т.г. във ВАП е получено писмо от главния секретар на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ Христо Начков. Интересното е, че възлагането на проверката от прокурор Кирил Христов от
ВАП е разчетено като „запитване“ дали агенцията има възможност да извърши комплексна проверка на лечебните
заведения, включително и извършващите дейност в курорта Слънчев бряг. Отговорът е, че в периода 12 август до 16 август
т.г. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ планира да извърши проверка за спазването на нормите в Закона за
лечебните заведения във всичките 55 такива, регистрирани и осъществяващи дейност в курорта Слънчев бряг. В писмото
се казва, че агенцията не разполага с „административен капацитет“ да обхване всички лечебни заведения на територията
на страната, но спазването на нормативните изисквания в Закона за лечебните заведения е включен в обхвата на всяка
планова или извънредна проверка, която ще се осъществява и в бъдеще. В края на писмото от медицинския надзор се
оплакват, че срещат трудности при извършването на проверки в курортните комплекси по време на активния туристически
сезон и предлагат тази проверка да бъде съвместна или при възможност да им бъде оказано съдействие. Не уточняват от
кого, но явно визират полицията по нареждане на прокуратурата.
От ВАП уточниха, че проверката продължава.
Междувременно стана ясно, че твърде високите цени за медицинските услуги по морето продължават. Те са най-вече в
големите курортни комплекси. Пациент например е платил 530 лв. - при лекар в хотел за преглед и възпаление на ухото
след плуване в басейн в Златни пясъци. Манипулацията е описана в бележката като „промивка на ухото“. От фактурата,
която е издадена, след като е поискана от пациента, става ясно, че прегледът при лекар през нощта струва 170 лв.,
изписването на рецепта е 40 лева, самата промивка на ухо, описана като 2 по 75 лева, е 150 лева, отстраняване на
незалепени чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата мембрана е 100 лева, апликация на лекарствено средство в
ушния канал е 20 лева, а консумативите са изчислени на стойност 50 лева.
От ИАМН пък обясниха, че в агенцията са постъпили сигнали на граждани за завишени цени в лечебни заведения по
Черноморието.
Чужденците със здравна карта имат безплатни услуги
Летовниците от Европа идват или с туроператор, където здравната застраховка е задължителна, или пък с Европейска
здравна карта, която покрива доста заболявания. За германските летовници например изобщо не е проблем, че ще се
наложи да се извика лекар в хотела, в който са отседнали. След прегледа им се издава фактура, която те плащат в момента,
но веднага си получават парите от застрахователя.
Нито един медицински център или поликлиника край морето не работи със здравната каса, твърдят от РЗОК – Добрич.
Всички медицински услуги са частни и се плащат кеш. Това означава, че и здравно осигурените българи са длъжни да се
бръкнат в джоба и да си платят здравната помощ, ако имат нужда от нея по време на почивката си. А тарифите са от два
до пет пъти по-високи, твърдят вече ужилени летовници.
Ако нямат направление от личния лекар, българските туристи плащат без възвръщаемост.
Една част от руските туристи идват без здравни застраховки и също като българите са длъжни да платят кеш.
Аптекарки правят превръзки без пари
Заради скъпите лекарски услуги понякога туристите са принудени да се спасяват на принципа „неволята учи“. За да не
стигнат до лекарска помощ, пострадалите търсят помощ от аптекарите. Казват какви са им симптомите и фармацевтите
продават точните лекарства. Преди няколко дни турист си изгорил ръката в Кранево и отишъл в близката аптека. Там не
само че получил отлично мазило, но и фармацевтката му направила превръзка.
В затворените комплекси има щатен лекар, който е с работно време през деня, но винаги е на разположение и нощем,
защото спи в комплекса. За лекарските му услуги никой нищо не плаща - нито български туристи, нито чуждите.
Собствениците на комплексите не разкриват защо е така, но вероятно лекарските услуги са включени в туристическия
пакет.
Пияните си плащат всичко кеш
Единствените, за които няма милост никъде в курортите, са пияните туристи. Един пиян турист си плаща кеш всичко, защото
нито един застраховател не покрива риск пиянство. Ако лекар е повикан за прекалил с алкохола гост, той поема всички
разходи – преглед, който струва 80 лв., транспорт, вливане и т.н. – всичко това може да му струва и 300 лв., но си е за негова
сметка.
Най-често туристите се разболяват от стомашно-чревни инфекции. Причина за това вероятно е морската вода.
Дневник
√ Русия ще подкрепи Кристалина Георгиева за шеф на МВФ
Москва определи българката като блестящ дипломат и финансист
Русия ще подкрепи номинацията на Кристалина Георгиева за управляващ директор на Международни валутен фонд
(МВФ). Това се казва в съобщение на руското министерство на финансите от днес.
"Русия има положително отношение към номинацията на К. Георгиева и ще бъде готова да я подкрепи по време на
предстоящия вот", гласи съобщението на ведомството.
На 2 август 2019 г. Европейският съюз реши да определи представителя на България Кристалина Георгиева за
изпълнителен директор на МВФ. За първи път в 75-годишната история на фонда той може да бъде ръководен от
представител на държава, чиято икономика принадлежи към „развиващите се пазари“, припомня руското МФ.
"Кристалина Георгиева е тази, която вероятно ще спечели изборите. Държавите от ЕС имат 44% от гласовете във МВФ, за
да получат повече от 50% от гласовете, г-жа Георгиева трябва да осигури допълнителна подкрепа само от няколко държави.
Кандидатурата на К. Георгиева изглежда е правилният избор. Тя е блестящ дипломат, цялостно обучен икономист,
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компетентен високопрофесионален финансист. В ситуация на засилващ се протекционизъм в световната икономика опитът
й в решаването на проблеми на развитието ще бъде полезен както никога досега", се казва още в позицията на Русия.
√ Как властите и прокуратурата употребяват скандала с НАП? Шест точки за разследване
От историята с изтеклите данни на НАП накратко се разбра следното, което властите с помощта на медии прикриват или
използват в свой интерес:
1. Не само данните на хора и фирми в НАП, а вероятно всички бази данни в държавата, се пазят лошо, лесно достъпни са,
с калпава защита (ако въобще има такава навсякъде). Въпреки наливаните милиони всяка година, усвоявани от незнайно
какви фирми. Тази пробойна се прикрива старателно, като вината се стоварва само върху злосторници, извлекли тези
данни.
2. Обвинението се насочва изцяло върху някаква съмнителна фирма (собственикът й е с тъмни петна в миналото и е от
учредителите на ГЕРБ). Но не е сигурно дали е само тя и дали това, което поднася прокуратурата, е достоверно.
Разпространените досега доказателства трудно ще докажат в съда гръмките обвинения в тероризъм.
3. Изявленията от страна на прокурорка, че е хакнато управлението на пръскачките за поливане в градинката около
парламента и така може да се извърши атака срещу официални лица, будят съмнение въобще в здравия разум и
компетентността на прокуратурата.
Още повече, че според общината пръскачките там са с ръчна настройка, а не се управляват през интернет.
4. От разкритите масиви на НАП следват въпросителни с какво се занимават там, за какво служи например папка "Яне Янев"
с подбрани милион души в нея? Дали хора от властта не злоупотребяват с данните, за да създават специализирани "папки"
и да ги дават на определени хора, които ги използват за натиск, рекет и др.? Дали нямат по-специален интерес към
неудобните за властта хора, доколкото данните на някои критици на Борисов и правителството се срещат многократно
повече в масивите на НАП от тези на фирми с големи обороти и с множество магазини?
5. Две близки до властта телевизии – "Европа" и Нова тв, след като избухна скандалът, показаха в емисиите си линк към
хакнатия масив на НАП и паролата към него. Така направиха данните достъпни за широка аудитория и те бяха изтеглени
от неограничен брой заинтересовани. Тепърва предстоят злоупотреби, фалшификати и рекет с набавените данни на фирми
и физически лица. Защо точно тези телевизии показаха достъпа до хакнатите бази данни – от некомпетентност или
съзнателно?
6. Случаят с изтичането на данните се използва от прокуратурата с политически цели в услуга на изпълнителната власт, с
обвинения в тероризъм и дестабилизация на правителството. Прокуратурата се опитва да прикачи в обвиненията и сайта
"Биволъ", който е постоянен изобличител на правителството и властите. Тоест опитват се да ги обвинят и тях в опит за
дестабилизация на държавата.
Всички тези обстоятелства в нормална държава щяха да се разследват от анкетната комисия на законодателната власт.
Засега сме оставени в ръцете на прокуратурата, която превръща новините в комедиен сериал.
News.bg
√ Близо 147.08 млн. лв. плащаме по външния дълг до края на 2019-та
В рамките на два месеца правителството на България пласира четири емисии левови облигации на обща стойност 700.6
млн. лева. Според политици от управляващото мнозинство това се правело, за да се осигурят средства за плащане по
сделката за покупка на самолетите F-16. На пръв поглед подобни обяснения са меко казано странни при положение, че
преди пласирането на тези дългови книжа фискалния резерв на правителството в БНБ бе 10.78 млрд. лева (в края на юли
- след продажбата на облигациите той е 11.59 млрд. лева).
Още повече, че излишъкът в държавния бюджет в средата на годината според Министерството на финансите е 1.98 млрд.
лева, а по Консолидираната фискална програма е 3.23 млрд. лева. Но доколкото изпълнението на планираните капиталови
разходи за 2019-та - 2.76 млрд. лева, за първото полугодие е под 10% от тази сума, отчитаните бюджетни излишъци трябва
да се приемат доста условно.
Пласирането на облигациите за общо 700.6 млн. лева през юни и юли насочи вниманието ни към общия размер на
държавния дълг и неговите законови лимити. Според чл. 66 от Закона за държавния бюджет за 2019-та максималният
размер на държавния дълг към края на 2019 г. не може да надвишава 22.2 млрд. лева. Това означава, че през годината той
може да надхвърля тази сума, стига при приключването й да е в определения от закона лимит. В противен случай бюджетът
трябва да бъде актуализиран. За да изясним дали такава опасност има, зададохме няколко въпроса на Министерството на
финансите и получихме своевременно отговори, които публикуваме.
1. Предвиждат ли се до края на годината погашения по главници на държавния дълг? Кога, в какъв размер и по
кои задължения?
През второто полугодие на 2019 г. се предвиждат погашения само по външния държавен дълг към следните кредитори:
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2. Какъв е размерът на държавния дълг в левове в края на юни 2019-а?
Към 30.06.2019 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 21,3 млрд. лв.
3. За целите на изпълнението на Закона за държавния бюджет за 2019-а как се изчислява държавният дълг, на брутна
или на нетна основа и ако е на нетна основа, как се изчислява тя?
Номиналният размер на държавния дълг към края на годината се изчислява по следния начин:
• Размер на държавния дълг към 31.12.2018 г.;
• Изменение на дълговото финансиране за годината (т.1 + т.2):- общо усвоявания по държавния дълг /вътрешен и
външен/ (+);- общо погашения по държавния дълг /вътрешен и външен/ (-).
• Преоценка на дълга за 2019 г. и разликата между номинал и главица;
• Размер на държавния дълг по номинал към 31.12.2019 г. (I+II+III).
4. Ще се наложи ли промяна на лимита, заложен в Закона за Държавния бюджет за 2019-а, който държавният дълг не
може да превиши в края на 2019-а?
Не се предвиждат промени в определените съгласно ЗДБРБ за 2019 г. дългови ограничения, в т.ч. и с приетия от НС Закон
за изменение на ЗДБРБ за 2019 г., обн. ДВ, брой 60 от 30.07.2019 г.
Явно за момента правителството все още има пространство за финансово маневриране чрез емитиране на допълнително
количество облигации. Във всеки случай е добре, след изпълнението на всички планирани и извънредни плащания,
управляващите да приключат годината с фискален резерв в БНБ, чийто общ размер да не по-малък от 10 млрд. лева. И
през следващите години да се опитват да го увеличават средно с по милиард - милиард и половина годишно. Само по този
начин ще има достатъчно висока гаранция за финансовата стабилност на страната.
БНТ
√ КПКОНПИ не е установила конфликт на интереси при президента Румен Радев
Антикорупционната комисия не е установила конфликт на интереси по отношение на президента Румен Радев и е
прекратила производството по сигнал срещу него. Това става ясно от решение на комисията, публикувано на официалния
ѝ сайт.
В сигнала срещу държавния глава пише, че има съмнения за конфликт на интереси и облагодетелстване чрез служебно
положение в качеството му на командир на ВВС във връзка с назначаване на сегашната му съпруга Десислава Радева на
два щата.
Посочва се още, че ВВС е плащало наем на жилище в София, в което тя е живяла заедно с Радев.
Според комисията в изпратения по електронен път сигнал срещу президента не са се съдържат данни за нарушение.
√ Петър Илиев:Цената на тока на свободната борса застрашава националната сигурност
На извънредна пресконференция освободеният изпълнителен директор на НЕК Петър Илиев предупреди, че цената на
електроенергията на свободната борса застрашава националната сигурност.
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По думите му, правилата за определяне на цената, на която електроенергията се търгува, се изкривяват от пазарни играчи.
Според него, евтината електроенергия се изнася от България, а скъпата остава за родния пазар. На 19 август се очаква да
бъдат подадени оферти за АЕЦ "Белене", като се очакват оферти от Китай и Русия.
Петър Илиев, бивш директор на НЕК: Сутринта като станах и като погледнах енергийното производство и пазара, пак
видях, че и днес 2 млн. български лева излизат от България. За изминалата година и половина 13 млн. мегават часа
електроенергия са изнесени от България и това нямаше да бъде нищо лошо, ако тази енергия не беше субсидирана с над
1 млрд. лева, които не са влезли в енергетиката. Над 1 млрд. български лева излизат, защото електроенергията, която се
произвежда от ВЕИ-тата, тя е субсидирана и тя се субсидира от мен, от вас, от всички, част от бизнеса също плаща със
задължения за обществото, както и производителите с 5% те също субсидират ВЕИ. И за да могат те да си получават тези
цени и на практика се получава, че ние си изнасяме българските пари извън България и после викаме, че няма пари в
енергетиката.
√ Освободеният директор на НЕК: Оказван ми е натиск
Освободеният изпълнителен директор на Националната електрическа компания Петър Илиев заяви, че му е оказван натиск
да провежда фиктивни търгове за електроенергия на борсата. Според него държавата губи милиарди от износа на ток,
произвеждан от ВЕИ-централите. От своя страна бизнесът предложи да се въведе по-справедлива такса "задължение към
обществото" върху електроенергията и за износ, и за вътрешния пазар.
Освободеният изпълнителен директор на НЕК Петър Илиев твърди, че на ден България губи по 2 милиона лева, тъй като
ВЕИ електроенергията, която държавата субсидира, се изнася в чужбина, а на пазара в България остава по-скъпият ток.
Петър Илиев, отстранен изпълнителен директор на НЕК: За изминалата година и половина е изнесена 13 милиона
мегаватчаса електроенергия от България и това нямаше да бъде нищо лошо, ако тази енергия не беше субсидирана с над
1 милиард лева, които не са влезли в енергетиката.
Цената, по думите на Петър Илиев, на която ВЕИ-та продават тока си е 380 лева, а КЕВР субсидира със 100. Така
гарантираната печалба е 200 лева.
Петър Илиев: Няма лошо да изнасяме енергия, защото, както всичко друго, се изнася. Но дайте да направим така, че да
не го субсидираме и да го изнасяме. Защото какво? Намаляваме цената на тока в Румъния, Унгария и Гърция. Няма лошо,
ама защо пък с нашите пари?
От бизнеса признаха за проблема, започнал с отпадането на експортните такси върху тока за износ.
Бившият шеф на НЕК обяви още, че му е оказван натиск от търговци и висшестоящи лица, свързан с продажбата на ток на
борсата.
От Министерството на енергетиката отказаха коментар на думите на вече освободения изпълнителен директор на
Националната електрическа компания.
„Дума“
√ Президентът наложи вето върху промените в Закона за военното разузнаване
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване,
съобщиха от прессекретариата на Държавния глава.
Радев не е съгласен с промените, с които се дава възможност цивилно лице да оглави Служба „Военна информация“ като
алтернатива на досегашното изискване да е военнослужещ. Това не съответства на мястото, което заема службата като
неразделна част от въоръжените сили на Република България. Ръководителят на службата следва да притежава
необходимата експертиза, изразяваща се в специфични познания и професионален опит, с цел осигуряване изпълнението
на основните u задачи, свързани не просто с добиване на разузнавателна информация, а и с информация, необходима за
отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.
Създава се риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност и
на политическия неутралитет. Приетият закон внася несъгласуваност в уредбата относно управление на системата за
защита на националната сигурност и създава прецедент при навършване на пределна възраст за съответното военно
звание да се продължава изпълнението на длъжността, се казва в мотивите за ветото.
Законът бе приет от депутатите на 26 юли, като по този начин депутатите от ГЕРБ върнаха положението от 2015 година.
Тогава, отново по предложение на ГЕРБ, бе въведено изискване директорът на служба "Военна информация" да е военен
специалист. Така от службата бе отстранен цивилният Йордан Бакалов, който пък я пое след като предшественикът му
Веселин Иванов бе уволнен заради отказа си да отвори досиетата на военните разузнавачи. Тогава се обсъждаше и идеята
за сливане на двете разузнавателни служби.
Държавният глава припомня, че още през 2015 година двукратно Народното събрание е подкрепило изискването
ръководител на военното разузнаване да е военнослужещ на действителна военна служба. Това правило съответства на
мястото и значението, което военното разузнаване има за въоръжените сили на Република България, посочва Румен Радев
и нарича промените в момента "отстъпление".
Освен това се посочва, че Военното разузнаване е неразделна част както от въоръжените сили, така е и сред стълбовете
на националната сигурност и е част от структурите, които формират системата за нейната защита, гарантиран суверенитета
и независимостта на страната и защитата на нейната териториална цялост. Това са все категории, без които съществуването
на съвременната държава е немислимо и без които тя би изгубила своя облик и идентичност, се казва в мотивите и се
извежда, че именно това предназначение на въоръжените сили налага законовата уредба на дейността им да осигурява
изпълнението на техните конституционно възложени задачи.
Според президента се създава риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на
разузнавателната дейност и на политическия неутралитет, като на първо место в мотивите се посочва, че забраната да
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членува в политически партии за едно цивилно лице би важало до назначението. Това крие сериозен риск от политизиране
на военното разузнаване и прави недопустима приетата алтернативност, предупреждава държавният глава.
√ Доматите най-скъпи от 5 години насам
Средната цена на доматите на едро за юли е стигнала близо 1,90 лв. на килограм, сочат данни на Центъра за икономически
изследвания в селското стопанство (CAPA). Увеличението е с 40% в сравнение със същия период на миналата година. В
магазина пък ръстът е с 14%, или почти 2 лв. за килограм. Очакванията са средната цена за тази година да стигне 2,65 лв.,
което е с 9% над нивата за последните 5 години.
Цената на доматите обаче върви нагоре не само у нас. Положението е същото в цяла Европа, където червеният деликатес
поскъпна в началото на юли тази година. Увеличението е с 23% на годишна база и с 4% над средните цени за последните
5 години. Причината за поскъпването е испанският пазар, който е основният производител на домати за прясна консумация
в Европейския съюз (ЕС). "Покачването е заради горещата вълна в последните седмици", коментира доц. д-р Божидар
Иванов. По думите му очакванията са цените на едро да останат относително високи и през август. Нормализирането ще
стане евентуално през септември с около 90 евроцента за килограм.
И докато от 2014 г. насам световното производство на домати се увеличава с 1% всяка година, у нас то се е свило с 44% от
началото на 2019 г. Една от причините е хладната пролет, която забави развитието на растенията. В крайна сметка ще
съберем 155 000 тона, прогнозират от САРА - толкова, колкото и преди година. В световен мащаб пък очакванията за тази
година са 181 млн. тона, поясни доц. Иванов. Турция произвежда 12 млн. тона всяка година, а Италия и Испания са лидери
в класацията със съответно 6,1 млн. тона и 4.8 млн. тона.
Actualno.com
√ "Евробарометър": 55% от българите вярват в ЕС, но само 20% подкрепят еврото
Проучване на ЕС разкри нови данни за доверието на европейците в Евросъюза, кои са най-оптимистично и песимистично
настроените към бъдещето на Европейския съюз страни, подкрепата им за еврото, отношението им към имиграцията,
безработицата, изменението на климата…
Това последно стандартно проучване на “Евробарометър“ беше проведено след европейските избори, между 7 юни и 1
юли 2019 г. във всички 28 страни от ЕС и пет страни кандидатки. В България 55% от гражданите вярват в ЕС, а заедно с
Хърватия страната ни отчита най-ниския процент в подкрепа за еврото (20%). Средното ниво на скептицизъм сред
европейските граждани е 34%, сочат резултатите на „Евробарометър“.
Изследването показва, че във всички държави-членки на ЕС, освен една от тях, мнозинството от анкетираните „са
оптимисти за бъдещето на ЕС“, а единственото изключение е Гърция (51% песимисти срещу 45% оптимисти). Високи
проценти на „европесимизъм“ се забелязват и във Великобритания (46%, докато оптимистите са все още повече - 47%),
Франция (45% срещу 50%), Чехия (43% срещу 54%), Италия (38% срещу 56%). Най-високи проценти на оптимисти се
наблюдават в Ирландия (85%), Дания (79%), Литва (76%) и Полша (74%).
В сравнение с есента на 2018 г. оптимизмът за бъдещето на ЕС е нарастнал в 24 държави-членки на ЕС, особено в Кипър
(65%, +12%), Унгария (68%, +11%), Дания (79%, +9% ), Австрия (66%, +8%) и дори „песимистична“ Гърция (45%, +8%).
Оптимизмът обаче е станал по-малък в четири страни: Великобритания (47%, -2%), Швеция (64%, -2%), Чехия (54%, -1%) и
Ирландия (85%, -1%). Кристалина Георгиева: любимката на Запада, която може да оглави МВФ Европа предложи
българката Кристалина Георгиева да наследи Кристин Лагард като ръководител на Международния валутен фонд (МВФ).
Макар и... Прочети повече В 27 държави-членки (в сравнение с 23 държави през есента на 2018 г.) по-голямата част от
анкетираните са „доволни от начина, по който демокрацията функционира в ЕС“, като най-високите проценти са в
Ирландия (77%), Дания (75%), Португалия (72% ) и Полша (70%). В другия край на скалата са Франция (45%) и Обединеното
кралство (46%). Гърция е единствената държава, в която по-голямата част от анкетираните не са „доволни“ (60% срещу
36%).
Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония
(60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария
резултатите са еднакви (55%). Повечето европейци са съгласни, че „гласът им се отчита в ЕС“. Средната стойност за ЕС
достига 56% (+7 процентни пункта от есента на 2018 г.), като най-високите резултати се наблюдават в Швеция (86%), Дания
(81%) и Холандия (76%).
В ЕС като цяло подкрепата за еврото е стабилна на 62%
В 27 държави-членки (в сравнение с 23 държави през есента на 2018 г.) по-голямата част от анкетираните са „доволни от
начина, по който демокрацията функционира в ЕС“, като най-високите проценти са в Ирландия (77%), Дания (75%),
Португалия (72% ) и Полша (70%). В другия край на скалата са Франция (45%) и Обединеното кралство (46%). Гърция е
единствената държава, в която по-голямата част от анкетираните не са „доволни“ (60% срещу 36%).
Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония
(60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария
резултатите са еднакви (55%). Повечето европейци са съгласни, че „гласът им се отчита в ЕС“.
Средната стойност за ЕС достига 56% (+7 процентни пункта от есента на 2018 г.), като най-високите резултати се наблюдават
в Швеция (86%), Дания (81%) и Холандия (76%).
В ЕС като цяло подкрепата за еврото е стабилна на 62%.
Мнозинството от анкетираните в 17 държави-членки заявяват, че националната икономическа ситуация е добра.
Люксембург (94%), Дания (91%) и Холандия (90%) са страните с най-високи резултати. Най-ниският процент положителни
мнения се наблюдава в Гърция (7%), Хърватия и България (и двете 20%).
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Голяма част от гражданите на ЕС подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят,
учат и правят бизнес навсякъде в ЕС“ (81%), като във всяка държава-членка на ЕС повече от две трети от анкетираните
споделят това мнение, от Литва (94%) до Италия и Обединеното кралство (и двете 68%). Имиграцията остава основната
грижа на равнището на ЕС с 34%, въпреки силния спад (-6 процентни пункта от есента на 2018 г.). Изменението на климата,
което беше класирано на пето място през есента на 2018 г., сега е второто най-важно притеснение след силно увеличение.
Три притеснения получават еднакви оценки: икономическата ситуация, състоянието на публичните финанси на държавитечленки и тероризма (18%). Безработицата, която сега е на седма позиция на равнището на ЕС (12%), остава основната грижа
на национално ниво (21%, -2 процентни пункта), заедно с повишаването на цените / инфлацията / разходите за живот (21%,
непроменени) и здравето и социално осигуряване (21%, +1). Като цяло ЕК отбелязва, че новото проучване за нагласите на
гражданите от европейските страни показва "най-добрите резултати от юни 2014 г."
БНР
√ Едва ли ще има механизъм за определяне минималната заплата до края на годината
Бизнесът и синдикатите остават на различни позиции как трябва да бъде определяна минималната заплата. По тази
причина механизъм едва ли ще бъде договорен до края на годината, заявиха от Министерството на труда и социалната
политика.
Преди година България ратифицира конвенция 131 на Международната организация по труда, което е първата стъпка за
изработването на механизма за определяне на минималната заплата. Сега държавата административно определя найниското възнаграждение, срещу което бизнесът възразява. Въпреки диалога по темата остават различията между бизнеса
и синдикати.
Теменужка Златанова, началник отдел „Жизнено равнище“ в социалното министерство, коментира:
„В бюджетните прогнози имаме параметър, по който се движим за следващата година, 610, така че ако не се стигне до
договаряне, имаме референтна стойност, която ние може да предложим на правителството“.
Според експерта фактът, че минималната заплата нараства с по-високи темпове от средната за страната не е тревожен.
„Чрез най-ниското равнище на минималната заплата ние стимулираме по-бързо нарастване на доходите и нагоре“.
√ Японска компания представи летящ автомобил
Японският производител на електроника НЕК (NEC) показа „летяща кола“ - приличаща на дрон машина с четири перки,
която се задържа стабилна във въздуха около минута, предаде AП, цитирана от БТА.
Изпитателният полет на височина 3 метра се проведе в огромна клетка като предпазна мярка. Подготовката, например
многобройни проверки и предупрежденията към представителите на медиите да сложат предпазни каски, отне повече
време от двете кратки демонстрации, отбелязва АП.
Японското правителство подкрепя усилията за разработване на летящи автомобили, като целта е те да започнат да се
използват до 30-те години на века.
Сред начинанията, подкрепени от властите, е огромен изпитателен полигон за летящи коли, изграден в район, опустошен
от цунамито, земетресението и ядрената авария във Фукушима през 2011 година. Централната префектура Мие, която е
популярна сред холивудски знаменитости като място за отдих, се надява да използва този вид транспорт за връзка между
многобройните си острови.
Летящ автомобил на стартъпа Каривиейтър (Cariviator) през 2017 г. се разби бързо по време на демонстрация. Шефът на
компанията Томохиро Фукузава, който присъства на представянето днес, съобщи, че напоследък нейните машини също
успяват да се задържат повече време във въздуха.
НЕК е сред над 80-те спонсори на технологията на Каривиейтър, сред които са също Тойота (Toyota) и компанията за видео
игри Бандаи Намко (Bandai Namco).
Целта е да се постигне плавен преход от традиционни към летящи коли, макар пред новата технология все още да има
редица пречки. Сред тях е животът на батериите, нуждата от регулации и опасенията за безопасността.
Представители на НЕК уточняват, че тяхната машина е предназначена за безпилотни полети за доставки, но използва опита
на компанията от другите й подразделения като космически пътувания и киберсигурност.
Всички концепции за летящи коли, които приличат на дронове, но са достатъчно големи, за да поберат човек, обещават да
бъдат по-добри от хеликоптерите. Вертолетите изискват скъпа поддръжка, шумни са и за тях са необходими обучени
пилоти.
Според японските власти страната има добра възможност да се наложи като световен лидер в тази сфера, защото
правителството и частният сектор ще работят заедно в тясно сътрудничество.
√ Драматично влошаване на инвеститорските нагласи в еврозоната през август до 5-годишно дъно
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се влошиха изненадващо рязко
през август до близо 5-годишно дъно, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания
Sentix, която също така предупреди за "неизбежна рецесия" в Германия.
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 930 инвеститори в еврозоната, проведено
между 1-ви и 3-ти август, се понижи до -13,7 пункта от -5,8 пункта през юли - далеч под очакванията за индекс на ниво от 7,7 пункта. Това представлява силно влошаване на инвеститорското доверие за трети пореден месец и негово най-ниско
ниво от октомври 2014-а година.
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се понижи рязко от 1,8 до -7,3 пункта през
август, достигайки най-ниско ниво от януари 2015-а година, докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи се влоши
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до -20,0 от -13,0 пункта, отчитайки най-ниско ниво от август 2012-а година, когато дълговата криза в еврозоната беше в
разгара си.
През юли 2012-а година президентът на ЕЦБ Марио Драги се ангажира централната банка да "предприеме всички
необходими мерки", за да съхрани еврото, като именно това обещание предотврати до голяма степен опасността от
разпадане на единния валутен блок.
В тази връзка директорът на Sentix Патрик Хъси. заяви: "С наближаването на края на управлението на Марио Драги,
икономическите очаквания отново достигнаха точката, в която шефът на ЕЦБ се почувства длъжен да произнесе речта си
през 2012-а година, че банката ще направи "всички необходимо, за да спаси еврото".
На заседанието се през миналия месец ЕЦБ обнови насоките си за лихвените ставки и поиска от персонала на банката да
подготви опции за по-облекчена парична и лихвена политика, отваряйки по този начин ясно вратата за намаляване на и
без това рекордно ниските отрицателни лихви и за подновяване на покупките на облигации, известни като "количествени
облекчения", още на следващото заседание през септември. Междувременно през миналата седмица Федералният
резерв на САЩ намали водещата си лихва с 25 базисни пункта до диапазона 2,00%-2,25%.
"Мерките, обявени от централните банки, обаче не доведоха до промяна на икономическите очаквания на анкетираните
инвеститори", отбеляза Патрик Хъси.
Проучването само в рамките на Германия пък показва, че ситуацията изглежда още по-сериозна, тъй като общият Sentix
индекс се срина рязко от -4,8 пункта през юли до -13,7 пункта през август, достигайки най-ниско ниво от август 2009-а
година насам, когато започна да се вижда края на глобалната финансова и икономическа криза.
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в Германия, се понижи до -5,5 от 7,0 пункта, достигайки найниско ниво от март 2010-а година, докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи се влоши до -21,0 от -16,0 пункта,
отчитайки най-ниско ниво от юли 2012-а година
Шефът на Sentix отбеляза, че експортната зависимост и загрижеността относно китайската икономика е навредил сериозно
на водещата европейска икономика, тъй като тарифната война между Пекин и Вашингтон продължава по-дълго, отколкото
се надяваха мнозина.
В тази връзка Патрик Хъси каза: "Рецесия в Германия е предварително програмирана".
Според проучването на Sentix останалите региони по света също бележат солидни понижения на инвеститорските нагласи
за икономическото развитие.
Дори за САЩ, където ситуацията остава относително стабилна, има драстичен спад на инвеститорските очаквания, като
съответният индекс се понижи от -13,3 пункта през юли до -17,5 пункта (най-ниско ниво от февруари 2019-а), въпреки че
индексът на текущата оценка нарасна слабо до 30,0 от 29,5 пункта, а общият Sentix индекс се понижи по-сдържано от 7,0
пункта до 4,9 пункта, но достатъчно, за да достигне най-ниско ниво от февруари 2016-а година.
Рязкото влошаване на инвеститорските очаквания в САЩ се дължи до голяма степен на решението на Доналд Тръмп да
"налее допълнително масло в огъня", налагайки от 1-ви септември мита от 10% за китайски внос на стойност от още 300
млрд. долара, след като досега бяха валидни мита от 25% върху вноса на стоки от Китай за 250 млрд. долара.
Според Патрик Хърс, ескалацията на търговското напрежение САЩ-Китай не би трябвало да донесе полза на фондовите
борси, като рязкото влошаване на инвеститорските очаквания означава, че ще има негативна реакция на корпоративните
ценни книжа.
Влошаване на инвеститорските нагласи се отчита и при страните от Източна Европа, където общият Sentix индекс се понижи
през август до -7,6 пункта от -1,0 пункт през юли, достигайки най-ниско ниво от май 2016-а година, като индексът на
текущата икономическа ситуация спадна от 3,3 до -0,5 пункта (най-ниско ниво от декември 2016-а), докато индексът на
бъдещите нагласи се срина от 05,3 пункта до -14,5 пункта (най-ниско ниво от декември 2011-а година).
√ Morgan Stanley: Риск от глобална рецесия след 9 месеца, ако Тръмп продължи да вдига китайските мита
Глобалната икономиката рискува да навлезе в рецесия след около девет месеца, ако президентът Доналд Тръмп
предприеме още една стъпка в плановете си за въвеждане на високи мита върху внасяните от Китай потребителските
стоки, прогнозира голямата американска банка Morgan Stanley.
В анализ за своите клиенти "Морган Стенли" (Morgan Stanley) прогнозира, че може да настъпи световна икономическа
рецесия, ако Тръмп наложи мита от 25% върху вноса на китайски стоки за 300 млрд. долара, след като преди дни той
заплаши, че от 1-ви септември САЩ ще започнат да облага стоки на такава стойност, произведени в Китай, с мито от 10%.
Очакваното от началото на следващия месец мито от 10% е достатъчно лошо, но все още поносимо, посочи Morgan Stanley,
но отбеляза, че ако това ниво на митото остане в сила по-дълго от четири или пет месеца, глобалният растеж ще остане
слаб в диапазона между 2,8% до 3%, въпреки съкращенията на лихвите ставки от страна на водещите централни банки.
Според последната оценка от юли на Международния валутен фонд глобалният растеж през 2018-а година беше 3,6%, но
се очаква да се забави до 3,2% през тази година.
Анализатори на Morgan Stanley обаче отбелязват, че реалното притеснение е свързано с корпоративните нагласи. "Въпреки
че не знаем точната повратна точка, ние осъзнаваме риска от потенциално нелинейно затягане на финансовите условия и
негативното му въздействие върху капиталовите инвестиции и пазара на труда“, се посочва в този анализ.
Рисковете, твърдят от Morgan Stanley, са в посока надолу (за по-слабо от очакванията представяне на световната
икономика), като глобалната икономика ще навлезе в рецесия след три тримесечия, ако Доналд Тръмп вдигне последните
мита до 25%, а Китай предприеме контрамерки.
Анализаторите на Bank of America Merrill Lynch също отбелязват риска от повишаване на последните митнически тарифи
до 25 на сто. "Виждаме значителен риск, че митата от 10%, които ще влязат в сила от 1-ви септември, ще бъдат увеличени
впоследствие до 25%. По този начин САЩ ще наложат мита от 25% върху целия внос на китайски стоки".
"Ние също така смятаме, че съществува голям риск от въвеждането на мита за внос на автомобили и на автомобилни части
от страни извън Северна Америка (с евентуално изключение Южна Корея), тъй като такива тарифи биха стимулирали
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производителите да спазват по-строгите правила на USMCA за местно производство", посочиха икономистите на Bank of
America, позовавайки се на актуализираният търговски пакт между САЩ, Канада и Мексико, известен като USMCA.
Изненадващото решение на Доналд Тръмп от миналата седмица да въведе мита от 10% за останалия внос на китайски
стоки за 300 млрд. долара продължава да се отразява силно негативно на световните капиталови пазари и предполага нов
силен спад на Уолстрийт в началото на днешната търговия.
Фючърсите на индекса DJIA се понижават с над 370 пункта (спад с 1,4%), на широкият индекс S&P500 - с 1,5% и на
технологичният индекс Nasdaq100 - с над 2% около час преди старта на американската търговия.
Допълнително негативно влияние върху инвеститорските нагласи оказва и днешната драматична обезценка на китайската
валута, която се срина с близо 1,5%, пробивайки ключовата бариера от 7,0000 юана за един щатски долара за пръв път от
първата половина на 2008-а година. Това рязко поевтиняване на юана е китайският отговор за преодоляване на
негативните последици от високите американски мита за втората най-голяма икономика в света.
Днешната силната обезценка на юана може допълнително да ескалира търговският конфликт между Вашингтон и Пекин с
оглед на факта, че Доналд Тръмп отдавна критикува китайските управляващи за манипулиране на местната валута в опит
да получат търговско предимство, като една по-нататъшна слабост на юана може да засили гневна на президента на САЩ
и да доведе до изпълняване на неговата закана да оближи с 25% целият китайски внос за около 550 млрд. долара.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 6 август
София.
От 09.30 часа в хотел „Хилтън", зала „Мусала 2" ще се проведе пресконференция за изтребителите F-16 Блок 70.
Ще участват представители на Посолството на САЩ в България и на Lockheed Martin.
От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на инж. Симеон Славчев - общински съветник, съпредседател
на "Политическа група 5" и зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране
към Столичен общински съвет.
От 11.30 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция.
От 12.00 часа зам.-кметът Албена Атанасова ще присъства на трудова терапия - кулинарни умения в Дневен център
за пълнолетни с ментални увреждания „Света Марина".
От 13.00 часа пред Съдебната палата ще се проведе протест под надслов „Българчетата са най-добре в България."
***
Ботевград.
От 09.00 часа митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска света Литургия в храма „Св. Възнесение Господне".
***
Варна.
От 10.30 часа във фоайето на Фестивален и конгресен център ще бъде открита изложба живопис на гл.с-на Меглена
Шегенова по повод 140 години от основаването на ВМС.
***
Видин.
От 14.00 часа в залата на 6 ет. в административната сграда кметът на Община Видин Огнян Ценков ще връчи
благодарствени адреси на учениците от ППМГ "Екзарх Антим I", СУ "Цар Симеон Велики" и СУ "Св. Св. Кирил и
Методий", които се включиха като доброволци в третия сезон на фестивала "Летни вечери на операта и балета
"Баба Вида".
***
Карлово.
От 12.30 часа в клуба на СДС ще се проведе пресконференция на Местна коалиция „Обединени за нашата община".
***
Левски.
От 11.00 часа ще се проведе пресконференция на Любка Александрова - кмет на Община Левски във връзка с
Фестивала на пълнената чушка.
***
Пловдив.
В 10.30 часа пред храма „Свето Преображение Господне" кметът на район „Тракия" Костадин Димитров
организира курбан за здраве и благоденствие на гражданите - ще бъдат раздадени над 300 порции риба.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Лекари и лични данни. Във флашката - как лекарите пазят личните ни данни?
Борбата с чумата продължава. Къде са новите огнища на вируса?
В разгара на политическото лято. Каква изборна есен се задава?
Август започва с бум на катастрофите. Защо масово не се спазват правилата?
БТВ, "Тази сутрин"
Обявиха бедствено положение в Свищов. Кога ще бъдат унищожени заразените животни?
Възможна ли е злоупотреба с личните ни данни при тегленето на бързи кредити?
Има ли бум на западнонилска треска у нас и колко опасно може да бъде заболяването? В студиото - проф Тодор
Кандарджиев
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Как изглежда Ларгото след крайния срок на ремонта?
Защо Методи Лалов реши да напусне съдебната система?
Нова телевизия, „Здравей България"
530 лева за преглед на морето. Над закона или над морала се лекуват пациенти?
В България при бащата или в Норвегия при майката? Каква ще е съдбата на братче и сестриче?
Задържан за убийството на поклонника край пернишкото село Дрен. Кой е заподозреният?
Калмари вместо свинско в ол инклузива. Ще плащаме ли повече в хотелите заради чумата по прасетата?
Хиляди пожелаха колата на Мишел Ников. Кой какво предлага и защо я иска? Румен Бахов ни среща с част от
кандидатите.
Darik
√ Китай спря да купува земеделска продукция от САЩ
Китай обяви, че фирмите в страната са спрели да купуват земеделска продукция от САЩ. Пекин добави, че обмисля
налагането на допълнителни мита върху американския внос в сферата на земеделието, за стоки купени след 3 август, пише
Ройтерс.
Този ход представлява поредната ескалация на търговската война между двете страни с най-големи икономики в света.
Той идва в допълнение на решението на Пекин да позволи китайския юан да се обезцени над границата от 7 за един щатски
долар, което се случва за пръв път от десетилетие.
В четвъртък американския президент Доналд Тръмп каза, че Китай не са изпълнили обещанието си да купят големи обеми
американска земеделска продукция и ще бъдат наложени нови мита върху китайски внос на стойност 300 милиарда
долара. Това рязко сложи край на временното примирие в търговската война.
Китай е най-големият купувач на произведена в САЩ соя. Този продукт е най-ценният износ на САЩ в сферата на
земеделието.
Вашингтон обяви, че ще похарчи 28 милиарда долара, за да обезщети фермерите в страната за понесените загуби. Те са
сред най-големите поддръжници на Доналд Тръмп и неговото управление.
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