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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР В ОТГОВОР НА ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  
Следва пълният текст на писмото, изпратено от АОБР до председателя на Комисията за защита на конкуренцията, относно 
нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на група участници на свободния пазар на електрическа 
енергия. 

 
ДО 
Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 
 КОПИЕ:    
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Относно: Ваше писмо с изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018, изпратено в отговор на писмо от АОБР с входящ № 

ВХР-1440/22.07.2019 г., относно нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на група участници на 
свободния пазар на електрическа енергия 

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕНКОВА, 
С настоящото изразяваме своето пълно неудовлетворение от Вашия отговор на сигнала на АОБР за видими нарушения за 
Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия. 
Вашето писмо (изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018), изпратено в отговор на писмо от АОБР (вх. № ВХР-
1440/22.07.2019 г.), бихме квалифицирали като принадлежащо към един бюрократически жанр от минали времена. Иначе 
казано, Вие сте ни изпратили отговор, чиято единствена цел е срещу входящия номер на нашето писмо да има изходящ 
номер на някакъв Ваш отговор. 
В представения от Ваша страна отговор личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката, като ни се 
изисква информация по въпроси, които Комисията би следвало сама да събере и установи чрез изискания до 
компетентните държавни институции или като извърши правни проучвания и анализи. 
Зададените към четирите национално представителни работодателски организации въпроси ще групираме в четири 
отделни групи: 

1. Въпроси, чийто отговори се намират в законодателството на Р България и ЕС: 
Въпроси № 5, № 6.3.1 (първо, второ и пето тире) и № 6.3.2 от писмото. 

2. Въпроси, които изискват задълбочен секторен или SWOT анализ: 
Въпрос № 1, № 2, № 3, № 6.2, № 6.3.1/трето тире/ от писмото. 

3. Въпроси, чийто отговори можете да получите като изисквате информация от съответните държавни институции 
(Министерство на Енергетиката, КЕВР, Министерство на финансите), при които тя се събира и съхранява: 

Въпрос № 6.1, № 6.3, №6.3.1/четвърто тире, №8 и №10 от писмото. 
4. Въпроси с искания за становище по промени в законодателството: 

Въпроси № 4, № 7 и № 9 от писмото. 
Недопустимо е да бъдем принуждавани да отговаряме на въпросници от по единадесет точки и да се очаква от нас в 
течение на 20 дни да свършим работата на Комисията по енергетика при Народното събрание, Комисията по енергийно и 
водно регулиране (КЕВР), Прокуратурата на РБ, Комисията за защита на конкуренцията (т.е. Вашата работа), Комисията за 
финансов надзор (КФН), ДАНС, а може би и на още някой друг. 
Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, 
които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни 
възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се плаща на Вас. 
Ние не знаем мотивите на КЗК да игнорира огромния проблем, надвиснал над пазара на електроенергия. Не знаем, дали 
някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети нанася чудовищният спекулативен ръст на цените на българската 
индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение на голяма концентрация. 
От наша гледна точка е абсурдно, че всички в България отлично разпознават приложената елементарна схема с подставени 
лица, зад които според редица публикации в медиите стои преимуществено г-н Христо Ковачки. Единствено КЗК не е в 
състояние да го направи! Уведомявате ни, че още преди пет години не сте успели да разпознаете свързаността между 
отделните подставени лица. В случай че тогава това не е било възможно, сега имате възможността след приемането на 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/08/%D0%90%D0%9E%D0%91%D0%A0_%D0%9A%D0%97%D0%9A_19.08.2019.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/08/vh744-9.pdf
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Закона за мерките срещу изпирането на пари и други Европейски актове да поправите тази грешка и да откриете 
очевидното. Ако продължавате да държите тезата, че това не са свързани лица, настояваме да си свършите работата и да 
ги разследвате за дейността им като картел. 
Ние не сме привърженици на арогантността в изказа при диалога ни с институциите, нито пък желаем да Ви засегнем по 
някакъв начин лично, но реакцията на КЗК на нашия сигнал за ставащото на пазара на електроенергия може да се 
квалифицира по два начина: 

▪ Единият е пълна незаинтересуваност, безхаберие, нежелание за намеса и „главоболене“ с тази материя. 
▪ Вторият е съучастие в мащабното престъпление, което се извършва на пазара на електроенергия, при това в режим 

на продължаващо престъпление от 2014 година насам. 
Ние сме склонни да смятаме, че вторият вариант е конспиративна теория и не отговаря на действителното положение на 
нещата. В този случай обаче Ви призоваваме да задействате ресорната Ви институция, за да извършите нещо полезно за 
конкурентната среда на пазара на електроенергия и за спасяването на българската индустрия от бремето на най-високите 
цени за електроенергия за промишлеността в Европа. 
Смятаме за редно да Ви уведомим, че сме изпратили аналогичен сигнал до Европейската комисия и сме уверени, че там 
ни разбират по-добре. Информираме Ви, също така, че ще изпратим незабавно като допълнителен материал към сигнала 
ни до ЕК Вашето писмо, което ще покаже нагледно резултата от работата на КЗК, чието задължение е да защитава 
конкуренцията на пазара на електроенергия. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията  
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОРБ) излезе с остра позиция срещу Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК). 
В свое писмо, адресирано до Юлия Ненкова, председател на КЗК, работодателите изразяват неудовлетворение от отговор 
на сигнал за нарушения на Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия. 
Припомняме, че АОРБ изпрати сигнал до КЗК само преди две седмици. 
Писмото е подписано от Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българска търговско - промишлена 
палата (БТПП) и ротационен председател на АОРБ. Според членовете на АОРБ държавата игнорира проблема в 
енергетиката и изисква от бизнеса отговори на въпроси, които самата тя би трябвало да събере и анализира. 
"Недопустимо е да бъдем принуждавани да отговаряме на въпросници от по единадесет точки и да се очаква от нас в 
течение на 20 дни да свършим работата на Комисията по енергетика при Народното събрание, Комисията по енергийно и 
водно регулиране (КЕВР), Прокуратурата на РБ, Комисията за защита на конкуренцията (т.е. Вашата работа), Комисията за 
финансов надзор (КФН), ДАНС, а може би и на още някой друг.", пишат от АОРБ. 
Работодателските организации припомнят, че заплатите на експертите в КЗК се плащат от данъците на гражданите и би 
следвало Комисията да си свърши работата. 
Проблемът според асоциацията на работодателските организации е, че пазарът на електроенергия у нас не е конкурентен, 
тъй като има преимущество на един собственик и това е Христо Ковачки. Това води до спекулативен ръст на цените на 
електроенергия, което убива индустрията. "Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна 
собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла 
на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон", заявяват от АОРБ. 
От АОРБ призовават КЗК и нейната шефка Юлия Ненкова да използват Закона за мерките срещу изпирането на пари и други 
Европейски актове, за да поправят грешката с ръста на цените на електроенергията. 
 
Economic.bg 
 
√ КЗК отказа на бизнеса да разследва Ковачки 
Антимонополният орган е изпратил подробен въпросник на работодателските организации, с който според тях иска 
те да свършат работата на институциите  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отказала да стартира разследване по сигнала на четирите национално 
представени работодателски организации, че производители и търговци на електроенергия, свързани с бизнесмена 
Христо Ковачки, манипулират цената на тока за компаниите и се облагодетелстват от това. 
Регулаторният орган отказва да разследва с аргумента, че компаниите, срещу които е сигналът, официално не са на 
Ковачки, а са регистрирани на други лица. Освен това Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) била 
компетентният орган, който да разследва манипулации на пазара с електроенергия. Все пак сигналът на КРИБ, БСК, АИКБ 
и БТПП е присъединен към вече започнато от антимонополния орган производство след сигнали в края на миналата и 
началото на тази година за спекулативни цени на борсата за ток. 
Въпреки че няма да прави разследване, КЗК от своя страна е поискала от работодателите да отговорят на 11 въпроса с 
уточняващи подвъпроси към тях относно спецификата на пазара на електроенергия – какво пречи в момента на 
компаниите да навлизат на въпросния пазар, какви са ползите и недостатъците на борсовия пазар в сегашния му вид, 
предложения за разрешаване на съществуващите проблеми и т.н. 
Според работодателските организации обаче е недопустимо да бъдат принуждавани да отговарят на въпросници от по 11 
точки и да се очаква от тях в рамките на 20 дни да свършат работата на Комисията по енергетика към Народното събрание, 
КЕВР, Прокуратурата на България, КЗК, Комисията за финансов надзор (КФН) и ДАНС. 
„Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, 
които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни 
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възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се плаща на Вас“, гласи отговорът на КРИБ, БСК, АИКБ и 
БТПП на изпратеното им от КЗК писмо. 
Бизнесът е в недоумение какви са мотивите на антимонополния орган да игнорира огромния проблем, надвиснал над 
пазара на електроенергия. „Не знаем, дали някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети нанася чудовищният 
спекулативен ръст на цените на българската индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение на голяма 
концентрация“, добавят браншовите организации. 
Според тях е абсурдно мнозинството от българските граждани да могат да разпознаят „приложената елементарна схема с 
подставени лица, зад които според редица публикации в медиите стои преимуществено г-н Христо Ковачки“. 
„Единствено КЗК не е в състояние да го направи! Уведомявате ни, че още преди пет години не сте успели да разпознаете 
свързаността между отделните подставени лица. В случай че тогава това не е било възможно, сега имате възможността 
след приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и други Европейски актове да поправите тази грешка и 
да откриете очевидното. Ако  продължавате да държите тезата, че това не са свързани лица, настояваме да си свършите 
работата и да ги разследвате за дейността им като картел“, призовават КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП. 
 
В. Банкерь 
 
√ Работодателите напомниха на КЗК кой им плаща заплатите  
Асоциацията на организациите на българските работодатели отново  изпрати писмо до Комисията за защита на 
конкуренцията за нарушения на свободния пазар на електрическа енергия и липсата на удовлетворяваща, според 
представителите на сдружението, позиция от страна на комисията. 
"Личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката, като ни се изисква информация по въпроси, които 
Комисията за защита от конкуренцията би следвало сама да събере и установи чрез изискания до компетентните държавни 
институции или като извърши правни проучвания и анализи. Ние не знаем мотивите на КЗК да игнорира огромния 
проблем, надвиснал над пазара на електроенергия. Не знаем, дали някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети 
нанася чудовищният спекулативен ръст на цените на българската индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение 
на голяма концентрация.", се казва в позицията.  
Според работодателите е недопустимо да бъдат принуждавани да отговарят на въпросници от по единадесет точки и да 
се очаква от тях в течение на 20 дни да свършат работата на Комисията по енергетика при Народното събрание, Комисията 
по енергийно и водно регулиране (КЕВР), Прокуратурата на РБ, Комисията за защита на конкуренцията (т.е. Вашата работа), 
Комисията за финансов надзор (КФН), ДАНС. 
"Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, 
които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни 
възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се плаща на Вас", оплакват се работодателите. 
В началото на август четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП 
сезираха Европейската комисия  и българската Комисията за защита на конкуренцията  да разследва действията на група 
участници на свободния пазар на електрическа енергия, които организациите считат, че с поведението си „по недопустим 
начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство“. Според 
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез 
ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото 
предлагано от държавните дружества-производители количество електроенергия на борсата. 
Пълният текст на писмото без редакторска намеса:  
С настоящото изразяваме своето пълно неудовлетворение от Вашия отговор на сигнала на АОБР за видими нарушения за 
Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия. 
Вашето писмо (изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018), изпратено в отговор на писмо от АОБР (вх. № ВХР-
1440/22.07.2019 г.), бихме квалифицирали като принадлежащо към един бюрократически жанр от минали времена. Иначе 
казано, Вие сте ни изпратили отговор, чиято единствена цел е срещу входящия номер на нашето писмо да има изходящ 
номер на някакъв Ваш отговор. 
В представения от Ваша страна отговор личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката, като ни се 
изисква информация по въпроси, които Комисията би следвало сама да събере и установи чрез изискания до 
компетентните държавни институции или като извърши правни проучвания и анализи. 
Зададените към четирите национално представителни работодателски организации въпроси ще групираме в четири 
отделни групи: 
Въпроси, чийто отговори се намират в законодателството на Р България и ЕС: 
Въпроси № 5, № 6.3.1 (първо, второ и пето тире) и № 6.3.2 от писмото. 
Въпроси, които изискват задълбочен секторен или SWOT анализ: 
Въпрос № 1, № 2, № 3, № 6.2, № 6.3.1/трето тире/ от писмото. 
Въпроси, чийто отговори можете да получите като изисквате информация от съответните държавни институции 
(Министерство на Енергетиката, КЕВР, Министерство на финансите), при които тя се събира и съхранява: 
Въпрос № 6.1, № 6.3, №6.3.1/четвърто тире, №8 и №10 от писмото. 
Въпроси с искания за становище по промени в законодателството: 
Въпроси № 4, № 7 и № 9 от писмото. 
Недопустимо е да бъдем принуждавани да отговаряме на въпросници от по единадесет точки и да се очаква от нас в 
течение на 20 дни да свършим работата на Комисията по енергетика при Народното събрание, Комисията по енергийно и 
водно регулиране (КЕВР), Прокуратурата на РБ, Комисията за защита на конкуренцията (т.е. Вашата работа), Комисията за 
финансов надзор (КФН), ДАНС, а може би и на още някой друг. 
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Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, 
които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни 
възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се плаща на Вас. 
Ние не знаем мотивите на КЗК да игнорира огромния проблем, надвиснал над пазара на електроенергия. Не знаем, дали 
някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети нанася чудовищният спекулативен ръст на цените на българската 
индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение на голяма концентрация. 
От наша гледна точка е абсурдно, че всички в България отлично разпознават приложената елементарна схема с подставени 
лица, зад които според редица публикации в медиите стои преимуществено г-н Христо Ковачки. Единствено КЗК не е в 
състояние да го направи! Уведомявате ни, че още преди пет години не сте успели да разпознаете свързаността между 
отделните подставени лица. В случай че тогава това не е било възможно, сега имате възможността след приемането на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари и други Европейски актове да поправите тази грешка и да откриете 
очевидното. Ако  продължавате да държите тезата, че това не са свързани лица, настояваме да си свършите работата и да 
ги разследвате за дейността им като картел. 
Ние не сме привърженици на арогантността в изказа при диалога ни с институциите, нито пък желаем да Ви засегнем по 
някакъв начин лично, но реакцията на КЗК на нашия сигнал за ставащото на пазара на електроенергия може да се 
квалифицира по два начина: 
Единият е пълна незаинтересуваност, безхаберие, нежелание за намеса и „главоболене“ с тази материя. 
Вторият е съучастие в мащабното престъпление, което се извършва на пазара на електроенергия, при това в режим на 
продължаващо престъпление от 2014 година насам. 
Ние сме склонни да смятаме, че вторият вариант е конспиративна теория и не отговаря на действителното положение на 
нещата. В този случай обаче Ви призоваваме да задействате ресорната Ви институция, за да извършите нещо полезно за 
конкурентната среда на пазара на електроенергия и за спасяването на българската индустрия от бремето на най-високите 
цени за електроенергия за промишлеността в Европа. 
Смятаме за редно да Ви уведомим, че сме изпратили аналогичен сигнал до Европейската комисия и сме уверени, че там 
ни разбират по-добре. Информираме Ви, също така, че ще изпратим незабавно като допълнителен материал към сигнала 
ни до ЕК Вашето писмо, което ще покаже нагледно резултата от работата на КЗК, чието задължение е да защитава 
конкуренцията на пазара на електроенергия. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Тежки съмнения над КЗК - комисията отказа да разследва бизнеса на Ковачки  
Антимонополният орган с много странни аргументи 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отказала да стартира разследване по сигнала на четирите национално 
представени работодателски организации, че производители и търговци на електроенергия, свързани с бизнесмена 
Христо Ковачки, манипулират цената на тока за компаниите и се облагодетелстват от това.  
Регулаторният орган отказва да разследва с аргумента, че компаниите, срещу които е сигналът, официално не са на 
Ковачки, а са регистрирани на други лица. Освен това Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) била 
компетентният орган, който да разследва манипулации на пазара с електроенергия. Все пак сигналът на КРИБ, БСК, АИКБ 
и БТПП е присъединен към вече започнато от антимонополния орган производство след сигнали в края на миналата и 
началото на тази година за спекулативни цени на борсата за ток.  
Въпреки че няма да прави разследване, КЗК от своя страна е поискала от работодателите да отговорят на 11 въпроса с 
уточняващи подвъпроси към тях относно спецификата на пазара на електроенергия – какво пречи в момента на 
компаниите да навлизат на въпросния пазар, какви са ползите и недостатъците на борсовия пазар в сегашния му вид, 
предложения за разрешаване на съществуващите проблеми и т.н. Според работодателските организации обаче е 
недопустимо да бъдат принуждавани да отговарят на въпросници от по 11 точки и да се очаква от тях в рамките на 20 дни 
да свършат работата на Комисията по енергетика към Народното събрание, КЕВР, Прокуратурата на България, КЗК, 
Комисията за финансов надзор (КФН) и ДАНС. „Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се 
финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена 
стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се 
плаща на Вас“, гласи отговорът на КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП на изпратеното им от КЗК писмо.  
Бизнесът е в недоумение какви са мотивите на антимонополния орган да игнорира огромния проблем, надвиснал над 
пазара на електроенергия. „Не знаем, дали някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети нанася чудовищният 
спекулативен ръст на цените на българската индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение на голяма 
концентрация“, добавят браншовите организации. Според тях е абсурдно мнозинството от българските граждани да могат 
да разпознаят „приложената елементарна схема с подставени лица, зад които според редица публикации в медиите стои 
преимуществено г-н Христо Ковачки“.  
„Единствено КЗК не е в състояние да го направи! Уведомявате ни, че още преди пет години не сте успели да разпознаете 
свързаността между отделните подставени лица. В случай че тогава това не е било възможно, сега имате възможността 
след приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и други Европейски актове да поправите тази грешка и 
да откриете очевидното. Ако  продължавате да държите тезата, че това не са свързани лица, настояваме да си свършите 
работата и да ги разследвате за дейността им като картел“, призовават КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП. 
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Пет кандидата за АЕЦ "Белене": Руска и корейска компания с интерес за строителството 
Важно е да станат ясни условията и детайлите, коментира Васил Велев в "Денят ON AIR"  
Изтича срокът за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ 
"Белене". Тя бе обявена на 22 май 2019 г. Заявление за участие подаде държавната корпорация "Росатом", както и 
Корейската хидроядрена компания. Очаква се документи да подаде и китайската Си Ен Ен Си.  
Желание да участват в строителството на централата са заявили френската "Фраматом" и американската "Дженерал 
Илектрик", а българска компания е поискала да закупи акции от бъдещия проект. 
"Много е важно да станат ясни условията и детайлите по тези предложения, тъй като парламентът прие решение, при 
което в конкурса да се участва без държавни или корпоративни гаранции, както и без дългосрочни договори за изкупуване 
на електроенергията на преференциални цени", коментира в студиото на "Денят ON AIR" председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му обаче, ако България не направи промени в условията на процедурата, то на дневен ред ще изникне въпросът 
дали някой друг ще се съгласи да плаща вместо нас. 
"Ние вече не искаме да плащаме добавки към цената под формата на задължения към обществото и други непазарно 
определяни такси. Не би следвало АЕЦ "Белене" да се превърне в една нова, само че вместо американска, китайска, руска 
или корейска централа", отбеляза Велев. 
Пред Bulgaria ON AIR той бе категоричен, че ако решението на Народното събрание бъде спазено, такъв риск не 
съществува.  
Наред с търсене на стратегически инвеститор се събират и заявления за интерес за миноритарно участие в проектната 
компания, както и на кандидати, които да сключат договори за дългосрочно изкупуване на тока.  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще обяви във вторник официално кои са кандидатите, подали заявления 
в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене". 
Вижте видеото с целия разговор! 
 
Dnes.bg 
 
√ Пет кандидата за АЕЦ "Белене": Кой е най-удачният? 
Важно е да станат ясни условията и детайлите, коментира Васил Велев 
Изтича срокът за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ 
"Белене". На този етап кандидатите са пет. 
"Много е важно да станат ясни условията и детайлите по тези предложения, тъй като парламентът прие решение, при 
което в конкурса да се участва без държавни или корпоративни гаранции, както и без дългосрочни договори за изкупуване 
на електроенергията на преференциални цени", коментира в студиото на "Денят ON AIR" председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му обаче, ако България не направи промени в условията на процедурата, то на дневен ред ще изникне въпросът 
дали някой друг ще се съгласи да плаща вместо нас. 
"Ние вече не искаме да плащаме добавки към цената под формата на задължения към обществото и други непазарно 
определяни такси. Не би следвало АЕЦ "Белене" да се превърне в една нова, само че американска, китайска, руска или 
корейска централа", отбеляза Велев пред Bulgaria ON AIR. 
 
В. Банкерь 
 
√ Летище „Враждебна“ – пръв приятел на пенсионера  
През предходните години от концесионни такси в Държавния фонд за гарантиране на  устойчивост на държавната 
пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) годишно влизаха около 100 млн. лв. Когато концесията на летище София се 
осъществи, след това в продължение на 35 г. във фонда ще влизат годишно по  около 50 млн. лв. допълнително, което е 
увеличение на парите в него с около 50 процента. Това коментира специално за banker.bg Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, който в това му качество преди месец бе избран за член на 
Управителния съвет на Сребърния фонд. Както е известно  членовете на ръководствата на   националнопредставителните   
организации на работодателите заемат тази позиция на ротационен принцип. 
Преди него за такива приходи говори и министърът на транспорта Росен Желязков.По думите му  годишните концесионни 
възнаграждения ще влязат във фонда за подпомагане на пенсионната система, както е по закон. 
По данни отпреди няколко дни общият паричен ресурс, натрупан  към края на юли в Държавния фонд за гарантиране на 
устойчивост на държавната пенсионна система, по - известен като Сребърния фонд, е в размер на  3,106 млрд. лв. От тях 
3,067 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ), което е станало  с решение  на 
Управителния съвет на фонда. Това се разбира  от данните, публикувани от Министерството на финансите на  сайта на 
ведомството. 
"Парите са обособена част от Фискалния резерв, а не суверенен фонд, който   може да се инвестира и да носи по-голям 
доход - това, което ние преди време предлагахме, коментира Васил Велев. Това е един резерв, който в тежки години може 
да бъде деблокиран. 
Във връзка с демографската картина и  разходите на пенсионната система ние обсъждахме наскоро прогноза, според която 
се оказва, че след 2040-а година нещата ще се влошат рязко, поясни    още  Велев. Тогава може да се появи нужда от 
резервни средства. Но размерът на средствата в него не е  от такъв порядък, че да може да окаже сериозна подкрепа в 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/172728-pet-kandidata-za-aets-belene-ruska-i-koreyska-kompaniya-s-interes-za-stroitelstvoto
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този смисъл", обясни Велев.Общият размер на фонда по думите му е по-малък от годишния дефицит на пенсионната 
система. 
Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ са в размер на 24,72 млн. лв. За първото 
тримесечие на годината сумата е 17,67 млн. лв., а за второто – 141,45 млн. лв. Общо за 2018 г. са трансферирани 136,54 
млн. лв. 
Според приетата дългосрочна  инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата от  
фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства през този период  остават на депозит в БНБ - поне до 2021 г., а най-вероятно 
и до 2040 г. Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват 
все така консервативно, както става и в момента. Подобно на  предшествениците си  финансовият министър Владислав 
Горанов прецени в началото на октомври миналата година (когато документът бе приет), че това е най-безопасната 
стратегия. 
Но е оставен и резервен ход -  стратегията може да се променя и ежегодно, ако се наложи. Освен това сегашните пазарни 
условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради 
което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в 
Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея. 
Бизнес организациите  у нас  от години настоява постъпленията в Сребърния фонд "да бъдат се подкрепени“ с приходи от 
допълнителни източници, но към момента няма движение в тази посока. А между експертите вемат превес песимистините 
оценки. 
„Сребърният фонд е мъртъв. Трите милиарда лева в него са вече част от Фискалния резерв, приходи в него отдавна не 
постъпват, а активното му управление  е забравено като идея.” Това каза специално за banker.bg Лидия Шулева, смятана 
за човека, създал  фонда. „Три милиарда лева са жалка сума. Във фонда за десетината години откакто   съществува,  там  
трябваше да са натрупани  поне 20 млрд. евро. Едва тогава би имало реален смисъл от тези пари”,е заключението на  
бившият вицепремиер и  социален министър Шулева, основател на консултантска къща "Бизнес интелект".  Сребърният 
фонд беше създаден през 2008 г. с вноска от 2 млрд. лв., а за последвалите вече 11 години в него е постъпил само 1 млрд. 
лв. – от приватизация и концесии. „Това е едно нищо”, заключи  Шулева. 
В края на миналата година сумата е с около 120 млн. лв. по-голяма, отколкото е била в края на 2017 година. От тях 103 млн. 
лв.  са дошли от концесии. От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби и санкции, свързани със 
следприватизационния конттрол  приходите също са скромни -  2 млн. лева. 
Ще напомним нещо, което сме писали и коментирали многократно през годините - при създаването на резервния 
пенсионен фонд преди десетина години идеята бе той непрекъснато да се пълни от приходите  от приватизация и от 
концесии, а средствата в него да се множат, като се инвестират разумно - в съответствие с  ясна стратегия и законов 
регламент. За този период обаче фондът нито се управлява, нито се пълни според изискванията на  закона. Нещо повече - 
по време на първото правителство  на ГЕРБ,  по предложение на тогавашния финансов министър Симеон Дянков  бе 
гласуван  законов механизъм за отклоняване на постъпленията от приватизация и използването им за други цели. 
Държавни дружества бяха  прехвърляни  в Държавната  консолидационна компания, която на практика ги продаваше и 
превеждаше постъпленията  от това като дивидент за  държавата. Според експерти от БСК по този начин са отклонени 
около 500 млн. лева.  
По закон до 70% от средствата във фонда могат да се инвестират в акции на страни  - членки от ЕС, до 30% - в акции на 
трети страни, и още до 30% - в облигации. 
Темата с постъпленията в Сребърния фонд периодично се появява за обсъждане в публичното пространство. Бизнесът от 
години настоява да се намерят допълнителни източници за приходи във  фонда, който на практика е гарант за пенсионната 
система на страната.  Българската  стопанска камара настояваше  във фонда да постъпват и излишъци от такси, събирани 
от държавни институции, които надхвърлят разходите за съответните услуги, както и да влизат още всички средства, 
генерирани от процеса на раздържавяване. Нито тази идея обаче, нито  искането парите от фонда да се управляват 
активно, не намират политическа подкрепа.  
„При създаването на фонда фискалният резерв беше на едно от историческите си дъна, дефицитите също бяха немалки 
заради кризата през 2008 г. Идеята тогава беше заради кризисната ситуация да се подкрепи именно фискалният резерв“.Но 
нещата не продължиха конструктивно - І над 2 млрд. лв. бяха  изсипани  за безвъзмездно саниране на частни жилища, 
вместо да се дадат за подобряване на състоянието на болници, на училища, а защо не и за бъдещи пенсии, пита Шулева. 
„Когато създавах Сребърния фонд, аз оставих 200 млн. лв. дефицит в НОИ и  това беше около 8 процента”, припомни тя. В 
момента дефицитът е над 40%, а сумата за която става дума  е над 4 млрд. лв. 
„Пенсионната система оттук нататък е обречена да се дофинансира само от данъци”, заключава бившият социален 
министър. 
България не успя да възприеме чуждия опит. Един от най-големите и успешно управлявани пенсионни фондове е този на 
Норвегия, който е създаден още през 1990 г. в отговор на няколко икономически трусове в страната през 70-те и 80-те 
години. В края на 2007 г., малко преди да се създаде нашият фонд, норвежкият  е акумулирал повече от 390 милиарда 
долара.Средствата  в него идват от реализирания фискален излишък на страната. Активите се инвестират в чуждестранни 
акции, в облигации и в парични инструменти, и деривативи. Собственик на фонда е Министерството  на финансите на 
Норвегия, което определя стратегическата инвестиционна политика, риска и изискваната  възвръщаемост. Управлението 
на фонда е делегирано на централната банка на Норвегия (чрез специализирано звено, отделено от другите дейности на 
банката) и на външни консултанти и портфолио мениджъри. Реалната доходност на управляваните средства е над 4% на 
годишна база (след като е приспадната  инфлацията). Реалната доходност с натрупване за периода е над 70%. 
Опитът на Норвегия показва, че ако се управлява прозрачно и професионално, сребърният фонд е фискален механизъм, 
чрез който се осигурява прозрачност при използване на бюджетните приходи в страната над планираните. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
                                        
√ Преките инвестиции в България през юни излязоха на плюс с 328,3 млн. евро 
Предварителните оценки на БНБ показват, че нетният поток на вложенията за първите шест месеца на тази година 
достигат 457,1 млн. евро  
Нетният поток на преките инвестиции в България за първите шест месеца на тази година е положителен в размер на 457,1 
млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). На годишна база той е по-голям с 304,5 
млн. евро, като за периода от януари до юни 2018 г. беше положителен в размер на 152,6 млн. евро. 

 
 
Само през юни нетните инвестиции са на плюс с 328,3 млн. евро, като преди година бяха на положителна територия с 61,3 
млн. евро, отчита централната банка. За сравнение в края на май вложенията бяха на минус с 2,8 млн. евро, а през април 
– с 54,9 млн. евро. 
 

 
 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза 
на 687,6 млн. евро за периода от януари до юни. Той е по-нисък с 495,1 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 
г., когато беше отрицателен в размер на 192,6 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти в края на юни е на плюс с 3,3 млн. евро, като през 
първите шест месеца на миналата година пак беше на положителна територия с 10,9 млн. евро. 
В края на юни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1,1 млн. евро), Латвия (0,5 млн. евро) и 
Казахстан (0,5 млн. евро). 
Според предварителните данни на БНБ статия Реинвестиране на печалба, която показва дела на чуждестранните 
инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат, е 
положителна и възлиза на 48,5 млн. евро, като преди година пак имаше положителна стойност от 76,7 млн. евро за 
периода от януари до юни. 
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За първите шест месеца на тази година нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения 
между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и 
търговски кредити) възлиза на 1,096 млрд. евро, при 268,4 млн. евро година по-рано. 
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за шест месеца са направени от Германия (125 млн. евро), 
Великобритания (119,3 млн. евро) и Холандия (101,7 млн. евро). 
 

 
 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юни е положителен и достига 170,3 
млн. евро, при положителна стойност от 178,2 млн. евро за същия период на миналата година. През юни 2019 г. той е 
отрицателен и възлиза на 7 млн. евро, при 82,2 млн. евро за юни 2018 г. 
От БНБ информират, че съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към първото 
тримесечие на 2019 г. е 43,277 млрд. евро, при 43,035 млрд. евро в края на 2018 г. Подстатия Дялов капитал и 
реинвестиране на печалба е в размер на 33,819 млрд. евро, като намалява с 49,2 млн. евро спрямо декември 2018 г. (33,868 
млрд. евро). Подстатия Дългови инструменти е 9,458 млрд. евро и нараства с 291,3 млн. евро спрямо декември 2018 г. 
(9,166 млрд. евро). 

 
√ МЗ предлага да се регламентира доплащането в болниците 
Забраната НЗОК да сключва договори с нови болници и за нови дейности няма да се прилага при „нововъзникнали 
обстоятелства“, предвижда законопроект 
Министерството на здравеопазването (МЗ) предлага да се регламентира доплащането в болниците. Това става ясно от 
промените, предложени от здравното министерство в преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, публикувани за обществено обсъждане. 
Изпълнителите на медицинска помощ няма да имат право да изискват или приемат доплащане за оказваната им 
медицинска помощ, която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), освен в конкретни случаи.  
Изрично е забранено здравно осигурени лица да плащат при лечението с лекарствени продукти при злокачествени 
заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 
коагулопатии, както и случаите на наличие на показания за продължаване на лечението над определения в НРД 
минимален болничен престой. 
В законопроекта изчерпателно се посочват случаите, в които доплащането е допустимо, като те се обвързват с изричната 
инициатива и изрично изразеното искане от здравно осигурените лица. Те ще получават срещу заплащане единствено по 
своя инициатива конкретни допълнително поискани услуги по време на болничния си престой. Дейностите, включени в 
тези услуги, както и реда за получаването им, ще бъдат определяни с наредба на министъра на здравеопазването. 
Доплащането е допустимо по инициатива на задължително здравноосигуреното лице и при изразено от него изрично 
искане за осигуряване на медицинската помощ с лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за 
специални медицински цели, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него 
медицинска помощ и надхвърляща стойността й, гарантирана от бюджета на НЗОК. 
По своя инициатива здравноосигурените лица имат право на подобрени битови условия, допълнително обслужване, 
свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи и избор на лекар или 
екип от медицински специалисти. 
„По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите 
за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни 
услуги, които те ползват срещу заплащане“, пише в мотивите към предложението. 
Отменя се забраната НЗОК да сключва договори с нови болници 
През Закона за лекарствата се променя Законът за здравното осигуряване, като се изменя хипотезата, при която не се 
прилага забраната за сключване на договори между НЗОК и нови лечебни заведения за болнична помощ и за нови 
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медицински дейности. По изключение забраната няма да се прилага при нововъзникнали обстоятелства, когато е 
установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на 
подаване на заявлението за сключване на договора, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно 
Националната здравна карта. Преценката за недостатъчност ще се прави от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 
Допуска се възможността за сключване на договори извън сроковете и разширяване предмета на договорите с 
изпълнители – болници и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност 
след провеждане на процедурата, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности. 
Това важи и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната 
извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта. В тези 
случаи потребността се оценява от РЗИ. 
Записано е и друго изключение от забраната - за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, който не е 
посочен в договора между НЗОК и изпълнител като специалист на основен трудов договор. Заплащане ще се допуска, 
когато този специалист е хабилитирано лице от списък, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, извършването на дейността 
от него е с цел обучение на медицинските специалисти на лечебното заведение и НЗОК е дала съгласие за това по ред и 
при условия, утвърдени от Надзорния съвет. 
Определя се срок от два месеца за извършване от НЗОК на експертизата при скъпоструващи медицинска помощ и 
лекарствени продукти. По този начин се гарантират правата на пациентите на навременна медицинска помощ. 
Оценката на потребностите от медицинска помощ ще се извършва чрез установяване на недостатъчност съгласно 
Националната здравна карта. Преценката за недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ ще се прави от 
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, пише още в документа. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Магистрала "Струма" остава затворена поне месец и половина  
Възстановяването на повреденият мост на автомагистрала „Струма“ след Дупница в посока Кулата ще отнеме 45 дни. 
Констатацията е на работна група Университета по архитектура строителство и геодезия, която обследва пораженията от 
пожар по колоните на съоръжението. 
„Изпитванията започнаха. В общи линии ние имаме за задача, както се казва, да поставим диагнозата на болния, след 
което тези данни от проведените изпитвания ще бъдат предоставени на проектантите на мостовото съоръжение, които ще 
предприемат своите конструктивни мерки за възстановяване на проектната носимоспособност, надеждност и 
дълготрайност, заяви пред БНР инженер Димитър Назърски, член на работната група. 
„Има няколко колони, на които бетонът, а респективно и армировъчната стомана, са засегнати по-тежко от пожара. 
Очевидно температурата е минала 800 градуса. За щастие в гредовата система на моста това топлинно въздействие е по-
слабо, но все пак и там ще продължим да изследваме. Проблемната ситуация е силно изразена в колоните по посока към 
Кулата. Другите са в по-добро състояние. Както и да се погледне, тъй като има технологични моменти и трябва да се работи 
изключително прецизно и точно, моето скромно мнение е, че минимум месец и половина, а може би два ще отнеме 
възстановяването на този мост, който е по посока към Кулата“, обясни Назърски. 
Прогнозата на специалистът е, че движението в посока София ще бъде пуснато по-скоро, „може би в рамките на 2-3 
седмици“. 
 
√ Реколтата от пшеница - богата, брашното - скъпо 
Цената му на едро е с 20 ст. по-висока от миналия август 
Реколтата от пшеница от завършилата жътва е по-голяма от миналогодишната, но цената на масово използваното брашно 
тип 500 на едро в края на миналата седмица достигна 1,02 лв. за килограм, или с цели 20 ст. повече от същото време на 
2018-а, сочат данни на борсовата статистика. 
Точно преди 12 месеца цената на брашното е била 82 ст. Оказва се дори, че за последната седмица има ръст от още 4 ст. 
на средната цена на килограм. 
Според експерти освен от по-скъпата енергия, използвана за производството на брашното, нарастването на цената е и 
заради неколкомесечните очаквания на много от едрите зърнопроизводители за много по-слаба реколта от 
миналогодишната. Сега се оказва обаче, че количеството прибрано жито във всички райони на страната е с цели 8,7% 
повече от лятото на 2018-а и надвишава 5,646 млн. т, срещу 5,194 млн. тона през 2018 г. Количеството се доближава дори 
до рекордната 2017-а. Освен това и качеството на пшеницата е по-добро, беше отчетено на последния консултативен съвет 
по зърното към земеделското министерство. 
В последния работен ден на миналата седмица цената на едро на брашното тип 500 се колебаеше от 60 ст. за килограм в 
област Враца до 1,30 лв./кг в Бургас и в София. В Бургаско обаче 1,30 лв. беше и минималната цена на продукта. 
В столицата минималната на едро беше на ниво от 94 ст. за кило, сочи още статистиката на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 74 ст. струваше средно на едро брашното в житницата на страната - област Добрич. 
Минимални цени над 80 ст. бяха отчетени през миналата седмица още във Варна - 0,84 лв./кг, Кърджали, Монтана, 
Силистра и Смолян - по 0,85 лв./кг, Русе - 0,90 лв./кг, и Хасково - 0,99 лв./кг. 
 
БНТ 
 
√ За първи път у нас пристига йордански външен министър 
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По покана на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева за първи път в България пристига 
йордански външен министър, съобщиха от МВнР. Айман Сафади, министър на външните работи на Хашемитското кралство 
Йордания, ще бъде на посещение у нас от 19 до 21 август. 
Екатерина Захариева ще приеме министър Сафади в МВнР на 20 август 2019 г. за разговор на четири очи, след което ще се 
състоят пленарни разговори между двете делегации. 
Двамата министри ще подпишат споразумение за визово облекчение на притежателите на дипломатически и служебни 
паспорти. Екатерина Захариева и Айман Ал-Сафади ще дадат изявление пред медиите. 
Екатерина Захариева беше на посещение по покана на Айман Сафади в Йордания през декември 2018 г. Двамата министри 
са се срещали и в рамките на различни международни форуми в последните месеци - на Европейския съюз и Лигата на 
арабските държави, на срещата за Близкия изток в Дъблин, в ООН. 
Йордания е ключов партньор на България, на Европейския съюз и НАТО в региона на Близкия изток. Стокообменът между 
България и Йордания за първите 4 месеца на т.г. възлиза на 9,7 млн. долара като в сравнение със същия период на 2018 г. 
бележи ръст от повече от 21 на сто. За 2018 г. двустранният стокообмен възлиза на стойност 25,2 млн. долара. 
 
√ Изравнителните сметки за парно могат да се обжалват до 1 октомври 
Според статистиката на "Топлофикация София" половината от абонатите на дружеството имат да получават пари, а другата 
половина да плащат след извършването на годишното преизчисляване. Столичното парно напомня, че ще изключи за 
профилактика ТЕЦ "София" от 26 до 31 август. 
До 1 октомври клиентите на "Топлофикация София" могат да обжалват своите годишни изравнителни сметки, категорични 
са от дружеството. Срокът за плащане на фактурите без лихви е 15 септември. Те обаче не са окончателни, заради срокът 
на обжалването. 
Основна причина за разминаване в сметките са неотчетените абонати. На тях към момента е начислена сметка на пълна 
мощност, което намалява фактурите на останалите хора в сградата. В случай, че бъдат отчетени обаче, ситуацията се 
променя. 
По данни на дружеството към момента почти половината от абонатите на компанията имат да получават пари, а останалата 
половина да плаща на топлофикация. Дружеството очаква до края на месеца да събере около 10 млн. лева от сметки, с 
които да погази част от задълженията за газ. 
Елизабет Павлова, говорител на "Топлофикация София": Съгласно посочения от "Булгаргаз" период, ние ще извършим 
всички плащания, но тук трябва да кажа, че "Топлофикация София" по никакъв начин не е спряла да плаща, към "Булгаргаз". 
Всичко, което в момента плащаме като средства, се насочва за изплащане на това задължение. За съжаление ситуацията 
е така, че има дисбаланс в плащанията, "Топлофикация София" натрупва задължения, през зимния период, когато сметките 
за газ са много високи, но едновременно с това, Топлофикация заплаща предварително и едва след това има изравнителна 
сметка. 
От Топлофикация напомнят, че ще изключат за профилактика ТЕЦ "София", който снабдява с топла вода централната 
градска част на града от 26 до 31 август включително. 
 
√ Превозвачи ще могат да тестват тол системата 
От днес в 14.00 часа превозвачи ще могат да тестват новата система за таксуване на Агенция пътна инфраструктура. За 
целта са отворени четири центъра в София, Русе, Варна и Пловдив. Системата заработи тестово в реално време от 16 август, 
но без да се начисляват такси. Докато бъде въведена и с определени цени на изминат километър, ще важат електронните 
винетки. 
Тол системата действа пробно върху 6000 километра или близо 30% от републиканската пътна мрежа. За нуждите на теста 
са въведени цени между 12 и 25 стотинки на километър. 
Според първоначалните изчисления на Агенция Пътна инфраструктура изминаването на разстоянието между Бургас и 
София от камион със стандарт евро 5 и пет оси, ще струва малко над 73 лева. Според изчисленията на превозвачи, ако 
тарифите бъдат приети така, това би увеличило транспортните разходи с между 20 и 30%. 
 
√ Президентът назначи Калоян Методиев за началник на кабинета си  
Със свой указ от 19 август държавният глава Румен Радев назначи Калоян Методиев за началник на своя кабинет, съобщиха 
от прессекретариата на държавния глава. 
Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 г. в град София. През 1994 г. завършва 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“ с хуманитарен 
профил и руски език. През 2001 г. се дипломира като магистър по политология в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, където специализира Външна политика и Национална сигурност. 
Доктор по политология. Автор на монографиите:„Поколения и възраст в политиката. Българският преход“ (2012) и 
“Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност)“ (2016). Автор на стотици статии и интервюта на 
политическа и социална тематика. Има научни публикации на английски, сръбски, хърватски и албански език. От 2010 до 
2019 г. е хоноруван преподавател в катедра „Политология“ на Софийския университет. 
От 2012 до 2017 година е асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където води курсове по Политически маркетинг, Институции на 
съвременната държава, Политически партии, Имиграционни политики, Съвременна политическа история на Балканите. 
От 2015 до 2019 година е политолог и главен анализатор на Института за стратегии и анализи. 
Член на Стратегическия съвет към президента на Републиката, създаден с Указ на президента Румен Радев (18.03.2019 г.). 
Ползва английски, руски, сръбски и хърватски език. Женен с две деца. 
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√ Край на свободното движение от и за Великобритания при Брекзит без сделка 
Правилата за свободно движение на Европейският съюз ще спрат да действат в случай, че Великобритания напусне съюза 
на 31 октомври без сделка. 
Решението ще засегне пристигащите в страната от ноември. Споразумението, договорено от бившия премиер Тереза Мей, 
предполагаше законовите разпоредби свързани с престоя и пребиваването на граждани от други европейски държави да 
бъдат удължени. 
Първият вариант беше да няма промени поне до 2021 година, а вторият - гражданите да имат право на тримесечен престой 
преди да подават документи за по-дълго пребиваване. 
Кабинетът Джонсън обаче отхвърли тези планове и ще предложи нови възможности за миграция в близко време, заяви 
представител на "Даунинг Стрийт" 10. 
Междувременно стана ясно, че Лондон предлага на Брюксел алтернативни варианти и за предпазния механизъм за 
ирландската граница. 
 
√ Днес се решава съдбата на правителството в Италия 
Италианският премиер Джузепе Конте ще произнесе реч пред горната Камара на парламента, в която ще представи 
предложенията си за излизане от политическата криза в страната. 
До нея се стигна след като "Северната Лига" на Матео Салвини оттегли подкрепата си за правителството. След речта на 
Конте ще последват дебати. Ще се гласуват и становища на парламентарно представените формации за кризата. Не става 
дума за вот на доверие или недоверие, уточняват политолози. 
Ако Конте подаде оставка президентът Серджо Матарела ще започне консултации за съставяне на нов кабинет. Ако те се 
провалят, в Италия се очакват предсрочни избори. 
 
БНР 
 
√ Доц. Наталия Киселова: Не можем да се отказваме от достижения, които българската демокрация е постигнала 
Интервю на Силвия Великова с доц. Наталия Киселова в ''Преди всички'' 
"Въпросът е могат ли търговци да финансират безлимитно до 1 млн. лева български партии". Така доц. Наталия Киселова, 
преподавател по Конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски", коментира пред БНР искането на президента Румен 
Радев Конституционният съд да се произнесе по финансирането на българските политически партии. Той поиска да бъдат 
обявени за противоконституционни разпоредби в Закона за политическите партии и Изборния кодекс, които 
регламентират даренията за партиите от юридически лица и еднолични търговци. 
Според нея няма пречка до края на годината или до началото на следващата Конституционният съд да се произнесе по 
искането на президента. Тя уточни, че КС ще се произнесе, но въпросът пак ще бъде върнат в Народното събрание. 
Доц. Киселова коментира в предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт", че режимът на финансиране на партиите 
е бил въведен без обществено обсъждане и без оценка на въздействието - за какво партиите харчат парите си. 
"Във всички държави от ЕС има публично финансиране и то гарантира някакъв минимум за партийна дейност. В България 
след 2005 г. се въведе публичното финансиране и да се връщаме сега там, където сме били и сме видели, че не е добър 
начинът на финансиране, ми се струва глупаво", заяви доц. Киселова. Тя припомни, че КС два пъти се е произнасял по 
отношение на политическите партии и веднъж косвено - за прага за влизане в парламента.  
Според доц. Наталия Киселова начинът, по който се прави промяната в закона, "контекстът нарушава правилата за 
предвидимост, за законодателен процес, за обществено обсъждане. Правила, които са установени в Закона за 
нормативните актове, това е един малък сегмент как се прави законодателство".  
По думите ѝ е възможно КС да излезе с позиция по питането на президента, като каже, че това е въпрос, който 
Конституцията делегира на Народното събрание. "Отговорността на съдиите е голяма, защото не можем да се отказваме 
от достижения, които българската демокрация е направила. Тук идва по-големият въпрос какви партии искаме. 
Българското общество се нуждае от партии, защото само чрез партии функционира съвременната демократична държава 
и трябва да се даде възможност за тяхното съществуване. ... Държавата не трябва да се оттегля по този начин и да казва 
"Оправяйте се". 
 
√ Последен ден приемат оферти за строеж на национална детска болница 
Днес е последен ден за приемане на документи за участие в обществената поръчка за проектиране, строителство и надзор 
на националната детска болница. 
Подадените оферти ще бъдат отворени утре. 
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания 
кандидат. 
 
√ Румънската опозиция се тревожи, че страната може да загуби еврофондове за 10 млрд. евро 
Опозицията в Румъния предупреди, че страната може да загуби 10 милиарда евро от многогодишната финансова рамка 
на Европейския съюз, ако правителството не ускори усвояването на еврофондовете. 
Председателят на Национално-либералната партия Лудовик Орбан поясни, че средствата могат да бъдат използвани за 
инфраструктура, регионални болници и модернизиране на учебни заведения. 
„Бием сигнал за тревога в последния момент и призоваваме правителството да ускори всички процедури, отнасящи се до 
усвояването на европейски фондове“, заяви Лудовик Орбан след заседание на Изпълнителното бюро на НЛП късно вчера, 
предаде БТА. 
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По данни на представителството на Европейската комисия в Румъния за периода 2014 - 2020 г. средствата за страната са 
над 44 милиарда евро, от които над 24 млрд. евро за кохезионна политика и близо 20 млрд. евро по политиката за 
земеделие и селско развитие. 
Опозиционният лидер също така обвини премиера Виорика Дънчила, че е използвала хеликоптер за пътуване в страната, 
докато румънците стоят „блокирани в трафика“. 
 
√ Белият дом обсъждал намаляване на данъци за избягване на рецесия  
Белият дом обсъжда намаляване на данъци или обрат в политиката на увеличаване на митата върху вноса на стоки от 
Китай, за да избегнат САЩ рецесия, въпреки твърденията на президента Доналд Тръмп, че икономиката стои на здрави 
основи, предаде АФП, позовавайки се на US медии. 
„Вашингтон пост“ съобщи, че висши представители в администрацията обсъждат няколко хода за стимулиране на 
икономиката, включително временно намаляване на подоходния данък на работниците. 
Обсъждат се и промени в политиката, с която бяха увеличени митата за внос на китайски стоки, посочва „Ню Йорк таймс“ 
Дискусиите били на ранен етап и все още не била конкретизирана идея, която Тръмп да предложи за одобрение на 
Конгреса, отбелязват изданията. 
Белият дом оспори твърдението на „Вашингтон пост“, като обяви, че „намаляването на данъка върху заплатите не нещо, 
което се обсъжда в момента“. 
Тръмп заяви в неделя, че не смята, че САЩ са пред рецесия. 
Президентът на САЩ обаче вчера призова Управлението за федерален резерв (УФР) да намали основните лихви с най-
малко едни процентен пункт „за сравнително кратък период“, като отбеляза, че такава стъпка ще подобри още повече 
американската икономика, а също така „страхотно и бързо“ ще подкрепи световната икономика. 
 
√ Тазгодишният юли е бил най-горещият месец на Земята  
Температурите през юли тази година са били най-високите, регистрирани някога в световен мащаб. Това съобщи 
американската администрация за океански и атмосферни условия, цитирана от Франс прес. Междувременно, сателитни 
данни показват, че полярният лед се е свил до рекордно ниски нива.  
Според учените, средната глобална температура за месеца е била с почти един градус по Целзий над средната за ХХ век 
от 15,8 градуса. 9 от 10-те най-горещи месеци юли са били след 2005-а, като последните пет години са и петте най-горещи, 
показват данните на Националната администрация за океански и атмосферни условия на САЩ.  
Откакто се води статистика от 1880-а година през 2019-а е регистриран най-горещият юли в Аляска и в Африка. Рекордите 
за най-високи температури бяха подобрени и в няколко държави в Европа.  
Имало е и някои региони с по-ниски от средните температури, сред които части от Скандинавието и Западна и Източна 
Русия, където температурите са били с най-малко градус и половина под средните. 
Междувременно, нивото на арктическия лед е спаднал до исторически ниско ниво през юли - 1,9 милиона квадратни 
километра или с почти 20 процента под средното ниво. Тази констатация надмина предишното историческо дъно от юли 
2012-а година. 
 
News.bg 
 
√ Стопаните получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2019 г. 
Земеделските стопани ще получат през 2019 г. до 84 млн. лв. по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността 
на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Това реши на редовното си заседание 
Управителният съвет на ДФ "Земеделие". Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на 
бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. 
Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 9 до 27 септември 2019 г. Документи ще се приемат в общинските 
служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на 
управление на юридическите лица. 
Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под 
формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско 
производство. 
Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат 
заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат 
и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за 
животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да 
бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г. 
Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано 
подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 
Интересът към държавата помощ, по която се предоставя отстъпка от акциза за горивата, е голям и нараства с всяка 
изминала година. Така например, за Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, за Кампания 2017 финансиране 
са получили 8 250 стопани, а за Кампания 2018 - те са били 9 597. От началото на прилагането на схемата до 2018 г. 
включително, на кандидатите са изплатени общо над 250 000 000 лв. 
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Economy News 
 
√ 12% спад на цените на луксозните имоти 
Ръст на предлагането на фона на умерено търсене постави под натиск пазара на луксозни имоти през първата половина на 
2019 г. След покачването през предходните години корекцията на цените в луксозния сегмент вече е факт, нарастват също 
броят и размерът на отстъпките при сделки, показват данните на компанията за луксозни имоти Unique Estates. 
Ситуацията на пазара на луксозни имоти все по-отчетливо работи в полза на купувачите и прогнозата на компанията е тази 
тенденция да се задържи поне до края на годината. Добър знак са нарастващият брой запитвания и сделки, които показват, 
че цените са близо до пазарните нива. 
Търсене и предлагане 
Пазарът на луксозни имоти отбеляза висока активност през първото шестмесечие на 2019 г., подкрепян от продължаващия 
ръст на икономиката, ниските лихви и оживлението на кредитния пазар. Водещо остава търсенето за жилищни нужди, 
докато ограниченият потенциал за ръст на цените и засиленото предлагане на наемния пазар охлаждат желанието на 
купувачите за инвестиционни и спекулативни сделки. 
Традиционно купувачите на луксозни имоти предпочитат централните райони на София и утвърдени квартали като 
Лозенец. В тези части на столицата са регистрирани и най-голям брой сделки през първата половина на годината, но прави 
впечатление и появата на нови квартали като Кръстова вада и Манастирски ливади във високия сегмент на жилищния 
пазар. 
“След като през миналата година цените на жилищата в центъра на София достигнаха нереално високи нива, през тази 
претърпяха известна корекция и това стимулира покупките. В Лозенец ценовите нива остават почти без промяна през 
последните месеци, но очакваме по-сериозен ръст с появата на нови проекти на утвърдени на пазара компании, като БЛД 
и Бигла 3“, коментира Светослава Георгиева, оперативен директор на Unique Estates.     
В района на Манастирски ливади цените на завършени и луксозно обзаведени жилища се движат средно около 1500 
евро/кв. м, докато в затворените комплекси на бул. „България“ подобни имоти може да надхвърлят 2000 евро/кв. м. Сред 
предимствата на квартала е близостта до Витоша и едновременно с това – до един от главните булеварди в София и офис 
зоната по него. В същото време с разрастването на строителната активност в тази част на София вече са в ход и мерки за 
подобряване на инфраструктурата, което също е предпоставка за нарастващ интерес за покупка. Подобна е ситуацията в  
квартал Кръстова вада, където изграждането на метростанция и оформянето на голяма търговска и офис зона стимулираха 
жилищното строителство.   
Докато кварталите в южната част на София се оформят като предпочитани за покупка на висок клас апартаменти, тези по 
Витошката яка остават основно в полезрението на търсещите къщи. Данните показват, че в тази част на София са 
регистрирани над 70% от продажбите на къщи за последната година и половина.  
„С появата на затворени комплекси кварталите в подножието на Витоша се развиха и като апартаментни локации. Въпреки 
това купувачите припознават Бояна, Симеоново, Драгалевци и района около Камбаните като емблематични места за 
покупка на къща, докато за апартаменти се насочват към кварталите в рамките на компактния град, отчасти и заради по-
добрата комуникативност“, обобщи Светослава Георгиева. 
Цени 
Изминалото шестмесечие отбеляза средно 12% спад на цените на луксозните имоти в София спрямо същия период на 
предходната година. Най-значим дял в намалението на продажните нива имат имотите в центъра и квартал Изток, докато 
в квартали като Лозенец и Кръстова вада ценовите нива се задържат около тези от миналата година. 
През първата половина на 2019 г. се е увеличил и делът на продажбите с отстъпка, както и размерът на самите отстъпки. 
Ако през първото полугодие на 2018 г. 64% от продажбите на къщи и апартаменти във високия сегмент са били на по-ниска 
от офертната цена, то през същия период на 2019 г. техният дял е нараснал до 72%, показва статистиката на Unique Estates. 
Прави впечатление и по-високият размер на самите отстъпки през 2019 г. Ако през първата половина на предходната 
година основната част от тях са били до 5%, то през същия период на 2019 г. най-голям дял се пада на сделките с над 5% 
отстъпка. Данните на Unique Estates показват, че всяка втора продажба за изминалото полугодие е била на цена с над 5% 
по-ниска от офертната. Съответно размерът на отстъпките тази година е нараснал до средно 9.1% при 6.2% през първата 
половина на 2018 г. В същото време обаче статистиката на компанията показва ръст на запитванията и на сключените 
сделки през шестмесечието на 2019 г., което е индикация за активен пазар и разумни ценови нива.  
„Развитието в момента е нормално, като се има предвид, че през 2018 г. се забелязаха много оферти със значително 
завишени първоначални цени. Това доведе до забавяне на пазара през втората половина на годината и наложи ценови 
корекции, на които сме свидетели в момента. В същото време тенденцията тази година е купувачите да са водеща страна 
при преговорите и това допълнително поставя ценовите нива под натиск“, посочи Светослава Георгиева. 
Прави впечатление, че по-силно изразени през първото полугодие на 2019 г. са отстъпките при сделките за къщи. 
Причината е по-малкият обем на този сегмент и фактът, че в много случаи се продават уникални като характеристики 
имоти. Липсата на достатъчно аналози прави по-трудно определянето на първоначалната цена и съответно вероятността 
от корекции в хода на преговорите е по-голяма в сравнение с продажбите на апартаменти. 
Наемен пазар 
Сериозно оживление се наблюдава на наемния пазар на луксозни имоти през първата половина на 2019 г. Данните на 
Unique Estates показват над 50% ръст на сключените сделки, като водещи райони традиционно са Докторски паметник, 
Лозенец и центърът на София. Обяснението са големият брой инвестиционни сделки с луксозни имоти в тези райони през 
последните години и предлагането на много от тези жилища под наем. 
Сред активните квартали и в този сегмент през първото полугодие на 2019 г. отново се нарежда Манастирски ливади. Най-
значим е интересът на наемателите към сградите в близост до бул. „България“, където има сериозно предлагане под наем 
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на апартаменти, купени с инвестиционна цел. Предимството за наемателите е наличието на места за паркиране, новото 
строителство и близостта до големи офис зони. 
В ценови план пазарът не отбелязва промяна, като средният наем на апартамент остава в диапазона 7.5-8 евро/кв. м. За 
сметка на това нараства периодът, в който имотите престояват на пазара, като някои оферти се задържат и над 6 месеца. 
Причините са повишеното предлагане и в редица случаи нереалистичните очаквания на наемодателите. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кой иска да строи АЕЦ Белене и вижда ли се края на сагата с втората атомна централа; 
- Престъпление и наказание. Какво се случва с психиката на българина; 
- Повдигнаха обвинение на собственика на запалилото се депо за отпадъци край магистрала „Струма". На 

живо - как е пламнал огъня; 
- Коне на пътя за Гърция предизвикаха катастрофа. На живо: чия е вината за животните на пътното платно; 
- Изравнителните сметки на топлофикация са окончателни. Какво трябва да знаят абонатите? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли опасност от обгазяване след големите пожари в страната и колко сериозен е проблемът с 

незаконните сметища. Разговор с министъра на околната среда и водите Нено Димов.  
- Какво се крие зад криминалната мистерия в Негован и имаше ли пропуски в издирването на убиеца на 

дете в Сотиря? В студиото Тихомир Стойчев и професор Николай Радулов. 
- Нови правила за донорството. От кого ще се иска разрешение в случай на смърт?  
- Каква ще е политическата есен според звездната карта? Прогнозата от Алена. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- С багаж и дете по релсите. Кой остави цял влак пътници по средата на нищото без вода и транспорт? 

Разказът на потърпевшите. 
- Коалиционното споразумение - на прицел. Има ли сговор между Валери Симеонов и Цветан Цветанов? 

Говори Волен Сидеров; 
- От Виктория до Кристин - можеше ли да се избегне последната трагедия? Позицията на бившия съпруг на 

убитата телевизионна водеща от Русе. 
- Случаят "Негован". Накъде водят следите на убиеца? 
- Осиновените българчета от къщата на ужасите в САЩ се срещнаха с генералния ни консул в Чикаго. Какво 

му разказаха? 
- Забавяш вноски по кредит - влизаш в черен списък. Как да не попаднем в спиралата на задълженията? В 

студиото - банкерът Левон Хампарцумян. 
- Ще има ли нови ваксини и ще отпаднат ли стари? И как предлаганите промени ще се отразят на 

пациентите? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 август 
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с министъра на външните работи 
на Хашемитското кралство Йордания Айман Ал-Сафади. 

- От 09.40 часа в МВнР вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме 
Айман Сафади, министър на външните работи на Хашемитското кралство Йордания за разговор на четири 
очи. В 10.05 часа ще се състоят пленарни разговори между двете делегации. В 11.00 часа в зала „Договори" 
на МВнР двамата министри ще подпишат споразумение за визово облекчение на притежателите на 
дипломатически и служебни паспорти. Екатерина Захариева и Айман Ал-Сафади ще дадат изявление в 
11.20 часа. 

- От 10.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката - ул. „Триадица" №8 министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова ще обяви кандидатите, подали заявления в процедурата за избор на 
стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене". 

- От 09.30 часа в Метростанция "Летище София" ще се състои представяне на първата изцяло брандирана 
мотриса от години насам. 

- От 10.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ремонта на участъка на бул. „Президент 
Линкълн", който се изгражда при метростанция 15 в район „Овча Купел", както и ремонтните дейности на 
ул. „Житница". Кметът ще провери и строителните дейности в метростанцията. Проверката ще започне от 
ъгъла на бул. „Президент Линкълн" и ул. „Зеленика". 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
*** 
Благоевград. 

- От 11.30 часа в Общината ще се проведе заключителна пресконференция и официална церемония 
„Откриване" по проект „Социална инфраструктура за услуги за деца". 

*** 
Бургас 



15 

 

- От 19.00 часа ще започне честването на паметната годишнина от прочутата битка край поречието на река 
Ахелой от сградата на местното читалище „Светлина 1934", където тръгне празнично шествие. 

*** 
Варна. 

- От 10.00ч., на паркинга пред блок 29, кв. Чайка". Ще се състои официалното откриване след реконструкция 
на улична мрежа бул."Осми Приморски полк" в участъка от бул."Васил Левски" до бул. "Христо 
Смирненски". 

- От 11.00ч. до южната страна на подлеза на ул. "Дубровник" ще се състои официална церемония 
"Откриване на обект": "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от 
"Подвис" до бул."8-ми Приморски полк". 

- От 13.00 ч. в Галерия „Къщата на майсторите" на територията на Панаира на занаятите в Морската градина 
ще се проведе пресконференция за избора на най-добър сувенир в рамките на 23-тия Международен 
панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика". 

*** 
Видин. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на 6 ет. в сградата на Общинската администрация ще се проведат 
консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия Видин, във връзка с 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове. 

*** 
Враца. 

- От 09.15 часа на паметника на Никола Войводов (гаров площад) ще бъдат отбелязани 177 години от 
рождението му. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца кметът Калин Каменов свиква консултации за 
определяне състава на Общинска избирателна комисия. 

*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в сградата на Община град Добрич в Общинската избирателна комисия ще се проведат 
консултации за изборите за общински съветници и кметове. 

*** 
Ловеч. 

- От 13.00 часа ще заседава комисията за децата, младежта, спорта и НПО към Общински съвет - Ловеч. 
*** 
Поморие. 

- С празнично шествие в Поморие ще бъдат отбелязани 1102 години от прочутата битка край поречието на 
река Ахелой. 

*** 
Плевен. 

- От 15.00 часа в зала ,,Плевен" на Областна администрация ще се проведе заседание на областна 
епизоотична комисия". 

*** 
Пловдив. 

- В 10.00 часа в пресклуба на БТА-Пловдив на бул."6-ти септември" 140 ще се състои пресконференция на 
ПП АБВ. 

- В 11.00 часа в сградата на общината ще се проведат консултации за определяне състава на общинската 
избирателна комисия (ОИК) в Община Пловдив. 

*** 
Сливен. 

-  От 11.00 часа в зала 105 на Община Сливен кметът Стефан Радев свиква консултации за състав на ОИК. 
 
Economic.bg 
 
√ Митата на Тръмп ще струват 1000 долара годишно на домакинство 
Досегашните митнически такси към Китай са стрували на американците около 600 долара годишно 
Администрацията на американския президент трябва да се откаже от тарифите, които възнамерява да наложи на Китай, 
за да облекчи потребителите, пише CNBC. 
Новите по-високи мита ще струват на американците средно 1000 долара годишно. Експертите изчисляват, че досегашните 
санкции са стрували около 600 долара годишно. Те са се отразили повече на междинните стоки, а не толкова на крайните 
потребители. 
Изненада беше решението на американския президент да затопли отношенията с Китай, като обложи стоките за 300 млрд. 
долара само с 10%, вместо с очакваните 25%. Новите тарифи ще действат от 1 септември. 
Експертите изчислява, че новите тарифи на Тръмп ще струват на американците по-голямата част от данъчните облекчения, 
които получиха след реформата през 2017 г. Изчисленията показват, че данъчните облекчения са оставили у домакинствата 
средно около 1300 долара годишно. 
 


