Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ 130 “за” изстреляха Димитър Радев на върха на БНБ
Финансистът Димитър Радев се закле като управител на БНБ и ще бъде начело на институцията през идните 6 години.
Той бе избран от парламента със 130 “за”, 16 “против” и 34 “въздържал се”. Освен 81 гласа на всички присъстващи в залата
депутати от ГЕРБ, чиято номинация бе, Радев получи 7 от ДПС, 22 от РБ, 2 от БСП, 6 от АБВ, 4 от ПФ и 12 от БДЦ.
Тримата му конкуренти отпаднаха след гласуване “въздържал се”.
Номинираният от РБ Бисер Манолов получи 37 “за”, 18 “против”, а 118 се въздържаха. 44-ма дадоха “за” на Виктор Йоцов,
издигнат от АБВ, 22 бяха “против” и 104 се въздържаха. Кандидатът на ПФ Григорий Вазов получи подкрепа от 43 депутати,
12 бяха против, а 116 се въздържаха.
Преди избора на Радев единодушно 176 -имата депутати в залата освободиха Иван Искров от поста му.
Още преди изслушването на номинираните, ДПС напусна залата, след като с гласуване бе отхвърлено предложението им
всеки от кандидатите да представи екипа си. “Току що дискредитирахте избора на управител”, заяви председателят на ДПС
Лютви Местан. “Вотът ни е в пряка зависимост освен от профила на кандидата за управител, и от този на бъдещите
подуправители”, обясни Местан. И добави, че ако се гласува за управител, без да се знае екипът му, това би създало “тежки
съмнения за предварителни договорки”.
Два часа по-късно при гласуването, ДПС се върна в залата.
Веднага след като бе избран, Радев обяви намерението си да запази двамата подуправители на централната банка. Той
ще предложи на парламента Димитър Костов, който отговаря за управление “Банково”, да оглави “Банков надзор”.
Мястото му ще заеме Нина Стоянова - юрист консулт в БНБ. Другият подуправител - Калин Христов, ще бъде предложен за
управление “Емисионно”. Имали ли са принадлежност към ДС? Това питане на депутата Мартин Димитров към всички
кандидати оживи залата. Той предизвика Валери Жаблянов от БСП да определи въпроса като “глупав”.
Задкулисието е движено от принадлежащи към ДС, контрира Мартин Димитров. Той добави и още един въпрос към
кандидатите - влизането ни в еврозоната и в Единния банков надзор.
Методи Андреев от ГЕРБ заяви, че двама управители на БНБ са били съпричастни към ДС. И добави, че един от новите
кандидати бил масон.
Георги Кадиев от БСП поиска кандидатите да отговорят на въпроса “Как ще гарантират деполизитирането на БНБ? Найголямата грешка на Иван Искров бе, че допусна решения под политически натиск, обясни Кадиев.
Наборът от въпроси към претендентите попълни червеният Янаки Стоилов, който поиска всички те да обявят как и кога ще
се извърши преглед на активите на банките и стрес тестовете.
Димитър Байрактаров от ПФ заяви, че фалитът на КТБ бил опит за сриване на борда и за разграбване на натрупаните активи
от близо 20 млрд. лв. “Ние от “Атака” няма да подкрепим нито един от кандидатите”, обяви Николай Александров.
Всеки от номинираните отговори кратко на депутатските питания.
И четиримата отрекоха да имат нещо общо с ДС
“Не съм сътрудничил на Държавна сигурност”, заяви Димитър Радев.
Бисер Манолов, Виктор Йоцов и Григорий Вазов също обявиха, че не са сътрудничили нито на наши, нито на чужди служби.
Вазов дори подкрепи заявлението си с четири проверки, на които е бил подлаган в годините и които са дали отрицателен
резултат. Той добави, че се чувства унижен от цялата процедура.
Всеки от номинираните потвърди посоката на движение на България- към еврозоната и към Единния банков надзор.
Всички публично се зарекоха, ако бъдат избрани, да работят за запазване на финансовата стабилност, валутния борд и
независимостта на БНБ.
Новоизбраният управител Димитър Радев ще встъпи в длъжност в сряда. Очакванията са до дни той да предложи избор
на подуправители, за да попълни екипа си.
Димитър Радев: БНБ ще е открита като ЕЦБ
Искам да изкажа благодарността си за интереса и за коректното отразяване на темата. Цялата процедура беше оценена
критично и ефективно на базата на факти. Медиите давате професионална дълбочина, която липсваше в политическия
процес донякъде. Първият ми работен ден ще премине, като ще внеса номинациите за подуправители на БНБ.”
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Това заяви на кратък брифинг за медиите новият управител на БНБ Димитър Радев. Той избра да обяви точно пред
журналистите и останалите задачи за първия си работен ден в централната банка в сряда, който ще започне с церемония
по приемане на поста от предшественика му Иван Искров.
“Ще инспектирам създадената организация за наблюдение и реакция на ситуацията в Гърция и ще разпределя задачите
по 18-те точки от програмата”, каза Радев. Той ги изложи подробно при изслушването си в бюджетната комисия преди
избора му в пленарна зала. Новият управител обеща БНБ да провежда политика на открит и конструктивен диалог. “Той,
поне от страна на банката, ще се базира изцяло на критериите за прозрачност и публичност, приети в ЕЦБ и в системата на
европейските банки”, уточни Димитър Радев.
Новият управител е магистър по икономика, финанси и кредит. През 1994 г. специализира в Института по външни
отношения на университета “Джорджтаун”. Радев е бил заместник-министър на финансите в шест правителства след 1991
г. Има опит в управлението на банки - три години участва в надзорния съвет на Търговска банка Експресбанк и седем
години като член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа. През последните 14 години
Димитър Радев работи в Международния валутен фонд.
√ Борисов иска решение на парламента да участваме ли в неотложната помощ за Гърция
Правителството ще поиска специално решение на Народното събрание дали България да подкрепи и да участва в
неотложната помощ за Гърция, научи в. "24 часа".
Искането е заради плановете още през този месец Атина да ползва неотложно 12 млрд. евро мостов заем от
стабилизационния фонд, управляван от Европейската комисия. Тези средства трябва да покрият плащанията на Гърция
през юли докато текат преговорите с комисията и държавите от еврозоната за поредната помощна програма, която да
бъде финансирана от Европейския механизъм за стабилност на държавите от еврозоната.
Засега позицията на България е против използването на стабилизационния фонд на ЕК, в който София също има участие,
съобщиха източници от правителството. Ако има подкрепа от останалите държави в ЕС кабинетът пък ще поиска одобрение
на Народното събрание за българска позиция.
Европейският механизъм за финансова стабилност бе създаден от ЕК през 2010 г. с вноски на всички държави-членки. Към
момента в него има около 13 млрд. евро. Засега против ползването му за спасяване на Гърция се обявиха държави извън
еврозоната като Великобритания и Хърватия.
√ Гласуват на второ четене промените в закона за семейните помощи
Според проектопрограмата на парламента, на днешното заседание ще бъдат гласувани на второ четене внесените от
Министерски съвет промени в Закона за семейни помощи за деца. Това е един от ключовите закони, част от социалната
реформа, на вицепремиера Ивайло Калфин, отбелязва Фокус.
Предлаганите изменения в закона са свързани основно с насърчаване на отговорното родителство, въвеждане на по-висок
интензитет на подпомагане до трето дете, по-голяма социална справедливост при предоставяне на семейни помощи. В
него се предвижда прекратяване на месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование във
всички случаи, в които детето, за което тя се получава, стане родител. Очаква се на второ четене да бъде гласувано и
закриване на Националната служба по зърното по предложение на Министерство на земеделието и храните.

Вестник Труд
√ Вдигат екотаксата за стари автомобили
Продуктовата такса, която се заплаща при закупуване на автомобил, популярна като „екотакса“, ще се промени. Това
предвиждат промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, съобщи
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на дебата „Деветте пътя към еврофондовете: Околна
среда“, организиран от „Труд“, „24 часа“ и КРИБ.
Промените предвиждат екотаксата за нови автомобили, която в момента е 146 лева, да се понижи с 5% до 138 лева. За
колите до 5 г. налогът ще стане 194 лева, вместо 200 лева. За автомобили от 5 до 10 г. продуктовата такса ще бъде
увеличена с 3% от 253 лева на 260 лева. С толкова ще се повиши и екотаксата за превозни средства над 10 г. - от сегашните
267 лева на 275 лева. Според думите на Василева промените трябва да влязат в сила през есента с промяна в наредбата.
Гражданите, които вече са закупили автомобил, няма да бъдат засегнати от новостите, тъй като екотакси се налагат само
при първа регистрация на автомобил в страната. Съгласно Закона за управление на отпадъците сумите от екотаксите
служат за разкомплектоването и обезвреждането на автомобилите, излезли от експлоатация.
„В старите автомобили вредните вещества са далече повече - живак, пластмаса. Това създава и допълнителна тежест при
обезвреждането на отпадъците“, поясни Василева.
Според думите й промяната в екотаксите цели стимулиране на хората, когато закупуват нов автомобил, да се замислят
върху факта, че старите, освен че технически вероятно имат проблеми, замърсяват в голяма степен околната среда.
Промяната отговаря и на необходимостта и нуждите да се върви към постепенно осъвременяване на автомобилния парк,
допълни Василева.
„В големите градове основни източници на замърсяване са транспортът, моторните превозни средства и битовото
отопление. Това е лека стъпка напред, която няма да бъде грандиозна тежест за хората. Говорим за увеличение от
порядъка на няколко лева, но това е знак“, каза още тя.
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Според последните данни за броя на превозните средства у нас към края на 2013 г. в България е имало регистрирани 3 683
659 пътни превозни средства. Данните са на КАТ-Пътна полиция. Оказва се, че автомобилите, които се купуват в страната,
са предимно втора употреба, като средната им възраст е между 18 и 25 години.
Според анализа на експертите в Министерството на околната среда и водите, предвид спецификата на автомобилния парк
в България, през близките 5 г. съществува опасност страната да бъде изправена пред сериозен проблем от генериране на
голямо количество отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.
Вестник Сега
√ Кабинетът започва тотална подмяна на държавната администрация
Уволненията на уредилите се без конкурс чиновници започват веднага, а нови правила за назначаване на компетентни
кадри ще има едва през 2017 г.
Управляващата коалиция поема курс към поредната чистка в държавната администрация. Министерствата ще прекратят
договорите на всички ръководни кадри, наети на непълно работно време. Наети без конкурс по заместване чиновници
няма да могат да бъдат преназначавани на друга длъжност и ще загубят работата си след връщането на титулярите. В
администрацията ще се освободят нови работни места и от служители, заемащи втора незаета длъжност по
съвместителство. Управляващите обещават честни конкурси за запълване на тези и други длъжности, но едва през 2017 г.
Това предвижда проект за промени в Закона за държавния служител, с който "Сега" разполага.
Законопроектът, в който са залегнали идеи най-вече на Реформаторския блок, е бил обсъден късно в понеделник на
заседание на Съвета за административна реформа и вече е изпратен за съгласуване по министерствата. На заседанието
вицепремиерът Румяна Бъчварова е представила анализ, според който 81% от назначенията и преназначенията на
служители в администрацията през 2014 г. са станали без конкурс, като за целта министерствата са ползвали съществуващи
"вратички" в Закона за държавния служител.
Голяма част от новите текстове целят да затворят тези вратички. Законопроектът предвижда всички държавни служители,
наети на ръководни постове на непълно работно време, да бъдат освободени в едномесечен срок от приемането му.
Преназначаването на тези служители на друга длъжност в същата администрация ще бъде изрично забранено.
Освобождаването им ще може да стане без предизвестие, защото промяната в изискваното работно време се добавя като
ново основание за едностранно прекратяване на договорите в администрацията.
С преходни разпоредби в закона ще бъде изрично забранено и назначаването на друга длъжност на наети по заместване
служители. Това ще доведе до масово освобождаване на служители със срочни договори. За чиновници, които заемат
други постове по съвместителство, се въвежда изрично условие това да се случва еднократно - за максимум от 6 месеца.
Очаква се това също да освободи щатове.
Докато тези промени ще се случат светкавично с приемането на законопроекта, нововъведенията, които целят да решат
проблема трайно, са отложени едва за 2017 г. 12 от общо 27 параграфа на законопроекта ще влязат в сила едва през януари
2017 г., а основната причина е въвеждането на централизирани конкурси като първи етап за назначаване в
администрацията. Централизираните конкурси ще се провеждат на всеки три месеца от Института по публична
администрация, като ще бъдат разработени няколко типови теста за различните нива - експертни, ръководни длъжности
и др. Тези резултати ще са с валидност три години и ще се ползват като своеобразна банка с кадри. Само издържали тези
тестове ще могат да се явяват на втори етап на конкурса - на ниво конкретна администрация. Този модел не се представя
за пръв път, като подобни централизирани конкурси бяха проведени още през 2008 г. при тогавашния министър Николай
Василев. Тогава обаче общите изпити бяха само за младши експерти, докато предложените в момента текстове ще засегнат
почти всички назначения в администрацията. Това поражда сериозни критики заради въвеждането на твърде тежка
процедура за вътрешно израстване в администрацията. "Хора, които с години са се доказвали, ще трябва да ходят на
централизирани конкурси, за да бъдат издигнати в длъжност", коментират експерти.
Разделянето на законопроекта на два времеви периода на практика означава, че кабинетът ще пише правила за
назначаване за следващи правителства, докато междувременно ще сменя кадри по сегашния ред. Няма официално
обяснение защо въвеждането на централизирани конкурси се отлага толкова напред във времето, но една от причините
може да бъде предвиденото финансиране от около 1 млн. лв. по оперативна програма "Добро управление".
√ Ципрас: Няма да подам оставка
Гръцкият премиер Алексис Ципрас няма да подаде оставка, въпреки че смята, че постигнатото с кредиторите споразумение
е лошо. Това стана ясно от негово интервю пред гръцката телевизия ЕРТ.
„Подписах едно споразумение, в което не вярвам, но имам желанието да го прилагам и ще поема отговорностите си.
Споразумението, което подписах, ще избегне катастрофата за Гърция. Споразумението предполага, де факто,
преструктуриране на дълга. Нощта, в която е бе договорена гръцката сделка, бе лоша нощ за Европа. Тогава Гърция бе
изправена пред дилемата да се съгласи на исканията на кредиторите за тежки структурни вътрешни реформи или да
банкрутира. Позицията, която ЕС зае по време на преговорите, не прави чест на демократична Европа," каза Ципрас.
Той призна, че постигната договореност с кредиторите предвижда тежки структурни реформи, но добави, че в този случай
не е ставало дума за абсолютната задънена улица на ултиматума, поставен на Гърция на 25 юни и относно който гърците
казаха "не" на референдума от 5 юли.
„Опитах се с всички сили, с цялата си енергия да постигна всичко, което беше възможно, да направя така, че настоящото
споразумение да предполага преструктуриране на дълга, както и задължения за урегулиране на дължимите суми към 2022
г., както и за последващия период", каза Ципрас.
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Една част от депутатите от СИРИЗА няма да подкрепят споразумението с кредиторите при гласуването в парламента и
Ципрас ще трябва да разчита на опозицията. Държавните служители в Гърция пък днес излизат на стачка.
√ Фонд "Енергийна сигурност" мина първа цедка в парламента
Почти тричасови дебати и взаимни обвинения в лобистки поправки предшестваха вчерашното гласуване на промените в
Закона за енергетиката. Те бяха одобрени от депутатите на първо четене и предвиждат създаването на т.нар. фонд
"Сигурност на енергийната система". В него ще постъпват 5% от приходите от произведения и продаден ток на всички
производители на енергия. Парите ще отиват за покриване на дефицитите по изкупуването на скъпия ток от НЕК. Фондът
ще се пълни и с пари от продадените парникови емисии, но според Искрен Веселинов от Патриотичния фронт трябва да
се търсят и други източници. Той дори предложи с 5-процентния данък да бъдат обложени и ЕРП-тата, а не само
производителите на ток.
Според Мартин Димитров от Реформаторския блок трябва да се създаде план за оптимизиране на разходите в
енергетиката, като мерките бъдат разписани в отделна наредба на енергийното министерство. "Трябва да е ясно
предприятие по предприятие кой какво трябва да направи, за да може в края на годината ние да питаме какво е свършено",
обясни той. Според Димитров шефовете на държавните енергийни фирми нямат интерес да пестят. "Те имат стимули да
харчат все повече, да назначават повече", каза още той. И допълни, че 90% от държавните предприятия в България работят
на загуба.
От БСП обаче не подкрепиха промените за събирането на 5%-ната вноска. "Сядат двама в ресторанта, единият пие 12годишно уиски, другият - бира, а после сметката е една", коментира лидерът на левицата Михаил Миков. По думите му
новият данък ще натовари държавните фирми с допълнителни разходи, което ще ги декапитализира. "Това няма да
помогне за справянето с дефицита в НЕК", добави той.
ОТ БРЮКСЕЛ
Два български проекта за изграждане на енергийна инфраструктура получават европейско финансиране, става ясно от
съобщение на ЕК. Това са проектите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и за изграждането на вътрешна
електропреносна линия от 400 киловолта. Общо 150 млн. евро ще получат страните-членки за развитието на енергийната
инфраструктура на ЕС. От тях България ще вземе 3.9 млн. евро за Чирен и 28.9 млн. евро за изграждането на
далекопровода.
Вестник Монитор
√ Животът поевтиня с 0,9% за месец
Живтът у нас е поевтинял с 0,9% само за месец, показват данни на националната статистика за юни, като дефлацията се
дължи основно на сезонния спад на цените на плодовете и зеленчуците.
На годишна база обаче, в сравнение с юни 2014 г. от НСИ отчитат инфлация, макар и минимална – 0,4 на сто.
Средногодишната инфлация за периода юли 2014 - юни 2015 г. спрямо периода юли 2013 - юни 2014 г. е минус 0,3%.
Изчислена по методиката на Евростат юнската дефлация у нас е по-ниска – 0,5 на сто, на годишна база също се отчита
отрицателна инфлация от 0,6 на сто.
Най-много през юни в сравнение с май
са поевтинели храните
Спадът на цените в тази група е с 2,3 на сто. Тук най-голям спад в цената – с близо една трета се отчита за зелето и доматите.
При краставиците намалението е с над 25%, същия процент е отчетен и при пресните плодове. Доста по-скромни проценти
се отчитат за месото – до 2 на сто, а за рибата – под 4%. В същото време най-много през юни са поскъпнали чесъна (с 10,3%),
ябълките (с 6,6%) и олиото (с 4,6%).
В групите на нехранителните стоки и услугите
най-голямо намаление на цените е регистрирано при климатиците
– почти 3%, и при метана – с 2,2 на сто. За сметка на това ръст от 0,5% се отчита при бензина. Поскъпване има още при
хладилниците и бойлерите.
През юни 2015 г. е регистрирано намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 1%. Цените на
лекарските услуги са се увеличили с 0.4%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.
За най-бедните български домакинства също се отчита поевтиняване на живота – с 1,5% през юни спрямо май. Храните,
които се включват в „тяхната” т.нар. малка потребителска кошница, са поевтинели с 2,6 на сто.
√ Депутатите приеха 5% вноска за спасяването на НЕК
Промените в Закона за енергетиката, с които се въвежда 5% вноска за производителите, чиято цел е решаването на
проблема с тарифния дефицит на НЕК, бяха приети вчера на първо четене от Народното събрание. „За” гласуваха 107
депутати, 33 бяха против, а 10 се въздържаха.
Освен създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система”, в който ще се отчислява вноската от 5%,
законопроектът предвижда и други изменения. Те касаят основно ВЕИ централите. Едното е намаляването на цената, по
която се изкупува производството над определените от регулатора часове работа. А другото е смъкване на цените на
зелените централи, които са били изградени с евросубсидия, но не са го декларирали. Намалява се изкупуваното
количество ток от тях, като се отчита необходимата им енергия за собствени нужди.
Председателят на комисията по енергетика Делян Добрев предложи и парламентът прие тридневен срок за предложения
между първо и второ четене.
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След приемането енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че над 300 ВЕИ централи са строени с европейски
субсидии. Това е един законопроект, койтo Министерството на енергетиката подкрепя. Той е изцяло насочен към това да
стабилизира енергийната система, да минимизира дефицита в НЕК, коментира тя.
Мерките, които предлагаме в Закона за енергетиката, дават възможност на регулатора да приложи различни ценови
модели, каза Делян Добрев. По отношение на множеството критики от страна на опозицията, които се чуха в пленарната
зала, Добрев каза: „От всичко, което чухме, включително и опозицията, не виждам нещо, което не може да се коригира
между първо и второ четене.”
Вестник Стандарт
√ Намаляват нередовните длъжници към банките
Изпълнителните дела на банките срещу длъжници стават все по-малко - те са под 20% от общия брой дела и намаляват,
каза председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. Като цяло изпълнителните дела също
стават все по-малко, допълни той. Голяма част от оплакванията на гражданите досега са свързани с реда за принудително
изпълнение. Но Министерството на правосъдието постигна добра рамка на промените в Гражданския процесуален кодекс
(ГПК) и те бяха приети от МС през миналата седмица, припомни Дичев. Най-важното в тези промени е създаването на
гаранция за несеквестируеми суми в банкови сметки. Досега имаше спор дали парите от майчински, пенсии, социални
добавки и др. могат да бъдат запорирани. Заради банковата тайна съдебният изпълнител сега не знае какъв е произходът
на средствата на длъжника и запорира цялата сума по сметката. С промените в ГПК този проблем се решава и дори когато
заплатата се получава по банкова сметки суми в размер на минималното възнаграждение няма да се блокират. Ще бъдат
въведени и електронни запори на банковите сметки, с което ще се намалят таксите, които длъжниците плащат на
съдебните изпълнители.
Променят се и условията за провеждането на търговете. Така ще се стигне до повишаване на цените на имоти. Началната
цена на търговете няма да пада под данъчната оценка. А срокът за внасяне на цената от купувача ще се удължи от една на
две седмици. Така купувачът ще има време да вземе кредит за да придобие имота.
Друга важна промяна в ГПК касае подсъдността на делата. Сега се позволява кредиторите да злоупотребяват и това се
случва не рядко. Така например длъжник от Бургас с образувано изпълнително дело в София трябва да дойде до столицата,
за да се запознае с всички материали. Ако вземането е малко, то може разноските да са повече от самия дълг. Това се
случва, защото сега изпълнителните дела могат да се образуват по адресната регистрация на кредитора. С промените в
ГПК и този проблем ще отпадне.
Вестник Преса
√ Димитър Радев ще връща доверието в БНБ
Двама Димитровци ще връщат доверието в БНБ, накърнено след гръмкия фалит на четвъртата по големина банка в
страната - КТБ. Първият е Димитър Борисов Радев, който вчера бе избран за нов управител на централната банка. Вторият
е Димитър Костов, който вероятно ще поеме изключително важния ресор „Банков надзор“.
Радев, който беше фаворит за поста на гуверньор, спечели категорично подкрепата на Народното събрание. Точно в 13,24
ч. вчера за него гласуваха 130 депутати - 81 от ГЕРБ, 22-ма от Реформаторския блок, 12 от БДЦ, 7 от ДПС, 6-ма от АБВ, един
от Патриотичния фронт и един независим. По-голямата част от БСП и патриотите гласуваха „въздържал се“, а против бяха
всички присъствали от „Атака“.
Битка за поста нямаше
Издигнатият от ГЕРБ и от част от реформаторите Димитър Радев отвя конкуренцията със сериозна разлика, като резултатите
на другите трима бяха близки. По процедура всеки от четиримата кандидати беше подложен на гласуване по азбучен ред.
Бисер Манолов, който бе втората номинация на Реформаторския блок, получи 38 гласа „за“. Издигнатият от АБВ Виктор
Йоцов събра подкрепа от 44-ма депутати, а кандидатурата на Патриотичния фронт Григорий Вазов получи 43 гласа „за“.
Веднага след това Народното събрание гласува единодушно оставката на сегашния управител Иван Искров - 174 „за“ от
174 гласували. Смяната на поста ще бъде днес.
По време на дебатите преди избора се разрази минискандал. Лидерът на ДПС Лютви Местан предложи всеки кандидат
да обяви публично екипа, с който ще работи, тоест да каже номинациите за подуправители. Депутатите обаче отхвърлиха
предложението и парламентарната група на ДПС временно напусна залата.
Последва канонада от въпроси от различни политически сили. Най-много питаха: Кои ще издигнете за подуправители?,
Били ли сте сътрудници на бившата Държавна сигурност?, Кой носи отговорност за кризата с КТБ и какво ще направите, за
да не допуснете в бъдеще подобен казус?, Ще инициирате ли оценка на активите на търговските банки?
Всички кандидати за гуверньор отговориха категорично, че нямат принадлежност към бившата Държавна сигурност, нито
към чужди служби. Те бяха единни и за това, че ще бъде направена оценка на качеството на банковите активи, както и че
ще работят за членство в Единния надзорен механизъм на Европейския съюз.
Димитър Радев обяви, че ще внесе днес в Народното събрание кандидатурите за нови подуправители.
За „Банков надзор“, най-чувствителното управление за обществото след фалита на КТБ, ще бъде предложен Димитър
Костов. В момента той е втори пореден мандат подуправител на управление „Банково“ в БНБ. За управление „Емисионно“
номинацията е на Калин Христов, който и сега ръководи това звено. За управление „Банково“ ще бъде предложена Нина
Стоянова, която сега е главен юрист на БНБ.
Визитка на новия управител
5

- Димитър Радев е роден на 12 юли 1956 г. в Пловдив.
- Завършва специалност „Финанси и кредит“ в УНСС.
- Завършва през 1993 г. учебна програма в Института по икономика на Университета на Колорадо в Болдър. Специализирал
е в Института по външни отношения в Джорджтаунския университет във Вашингтон.
- Няма участие в български търговски дружества.
- Заедно със съпругата си Маргарита притежават апартамент в София.
- Започва работа в Министерството на финансите през 1980 г. като специалист.
- От 1992 до 2001 г. е зам.-министър на финансите в шест поредни правителства.
- От 2001 г. до 2015 г. работи в МВФ, като от 2006 г. е старши икономист.
- Бил е заместник-председател на административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа от 1998 до 2002 г.
- Бил е член на Надзорния съвет на Експресбанк от 1996 до 1999 г., както и член на Надзорния съвет на НОИ от 1996 до
2001 г.
РБ и ПФ против предложенията за подуправители
Депутатите от Реформаторския блок и Патриотичния фронт не приемат предложените от Димитър Радев подуправители
на БНБ. Номинациите, които той представи минути след като парламентът го избра за гуверньор на централната банка,
изненадаха неприятно партньорите от управляващата коалиция. Групите се събраха по спешност снощи, за да решат как
да реагират. Най-големи са възраженията срещу Димитър Костов и Калин Христов.
„Двамата досегашни подуправители трябва да си търсят друго мнозинство в парламента“, отсече съпредседателят на ПГ
на РБ Радан Кънев. „Сложно ще е с тези подуправители. Трябваше да се изгради нов екип с нови лица и нови идеи. А тези
малко или много носят духа на старото време“, допълни секретарят на ПГ на РБ Димитър Делчев. „Нашата позиция остава
непроменена - ние държим подуправителите да не са заемали досега тази длъжност и най-вече да не са лица, участвали в
аферата „КТБ“ по директен и индиректен начин“, посочи той и намекна, че най-вероятно ще се стигне до „шарено“
гласуване - не всички предложени ще бъдат подкрепени.
„Изненадани сме, че Димитър Костов поема банковия надзор“, призна вицепремиерът Ивайло Калфин, който е и зам.председател на АБВ. Добри референции бил чул само за Нина Стоянова.
Патриотите също се оказаха неприятно сюрпризирани. „Не приемаме старите кадри. Не може хора, съучаствали с
бездействие в краха на КТБ, да получат нашето доверие“, заяви депутатът от ПФ Димитър Байрактаров.
От БДЦ обаче декларираха, че Радев и неговите заместници може да разчитат на гласовете им. „Програмата за управление
на БНБ, която той представи, бе причината, поради която го подкрепихме. Неговата визия дава най-добра перспектива за
запазване на банковата стабилност в страната и връщане на доверието в институцията“, коментира председателят на ПГ
на БДЦ д-р Красимира Ковачка.
Независимият Велизар Енчев:
Иван Искров е вземал 45 000 лева заплата
Независимият Велизар Енчев съобщи, че по негова информация Иван Искров е вземал 45 000 лв. заплата начело на БНБ,
а подуправителите - по 40 000 лв. По време на вчерашните дебати той попита кандидатите за гуверньор дали ще обявят
публично каква заплата ще получават и дали са съгласни да намалят възнаграждението си до сумата, която взема
председателят на парламента.
Повечето кандидати се измъкнаха елегантно от директни отговори и се обявиха за публичност по отношение на заплатите
на ръководството на БНБ.
Единствено Григорий Вазов не влезе в общия тон. „Ние сме хора с чест и достойнство, с биографии и капацитет. Въпросът
каква ще е работната заплата не е важен. За мен това, което стана в последния един час във и извън залата, беше
унижение“, каза ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси.
Димитър Радев заяви, че не знае точно колко взема управителят на БНБ, но е „получил индикации, че заплатата му ще
бъде доста по-ниска от досегашната“. Припомняме, че от 14 години той работи в МВФ, като от 2006 г. е старши икономист.
Радев обеща, че ще докладва за заплатите на ръководството на БНБ при обсъждането на бюджета на централната банка
за 2016 г. наесен.
Финансовият министър Владислав Горанов също коментира темата за възнагражденията в БНБ, както и намека на Радев,
че ще работи тук за по-ниска заплата.
„Положихме доста усилия да убедим Димитър Радев да дойде в България и да се заеме с тази нелека задача. Вероятно не
всичко е пари. Не знам и не съм се интересувал от заплатата на Иван Искров. Но не може да управляваш банкова система
със 100 млрд. лв. активи и да очакват да го правиш за 1000 лв. Не може да управляваш 30 млрд. лв. резерви и да го правиш
за минималната работна заплата, при положение че одобряваш сделки за милиарди“, бяха думите на Горанов.
√ ЕС иска бърз преглед на банковите активи
Независим анализ на качеството им трябва да бъде изготвен до декември
България трябва да извърши анализ на банковите си активи до декември, да подобри събираемостта на данъците, да
изразходва по-ефективно обществените пари за здравеопазване, да повиши качеството на образование. Освен това трябва
да се работи за интегриране на ромските деца в училище, да се проведе пенсионната реформа и да се осигури
правораздаване, което да гарантира инвестициите.
Това са препоръките, които отправи към страната ни Съветът на Европейския съюз.
Съветът иска до декември да е готов независим анализ на качеството на всички банкови активи. Настоява се за преглед на
портфейлите на пенсионните фондове и застрахователния сектор. От България се иска да избегне структурното влошаване
на обществените финанси през 2015 г. За целта трябват мерки за повишаване на данъчната събираемост. На страната ни
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се препоръчва да преразгледа ценообразуването на здравните грижи и да укрепи извънболничната помощ. От ЕС обръщат
внимание, че задължението на здравната каса да плаща на болниците за лечение по предварително определени цени
насърчава предоставянето на ненужни медицински грижи.
Ключово за предразполагаща инвеститорите бизнес среда е наличието на независима съдебна система и на ефективни
механизми за борба с корупцията, смята Съветът на ЕС.
Вестник Класса
√ Грексит ще има. По-късно.
Споразумението с Гърция не решава проблемите. Германските икономисти са скептични. Преобладава мнението, че
еврозоната скоро няма да се стабилизира.
Икономистите реагират нееднозначно на последните договорености с Гърция. Луц Гьобел, президент на Сдружението на
семейните фирми, смята, че става дума единствено за отлагане на фалита, защото Гърция никога няма да плати дълговете
си: „Просто ще продължим да хвърляме пари в огъня." Според Гьобел, най-тежко в случая ще пострадат европейските
данъкоплатци, които „отново ще бъдат принудени да откупят малко време срещу много пари".
Предпазливо изчакване – така може да се обобщи позицията на Марсел Фрачер, президент на Германския институт за
икономически изследвания. Рано е още да обявяваме споразумението за успех, казва той. То е просто първа стъпка в
усилията да се спре сривът на гръцката икономика. Но как гръцката държава отново ще стане платежоспособна, каква ще
е новата структура на банковата система и откъде ще дойдат импулсите за икономически ръст – тези въпроси засега остават
без отговор, казва Фрачер. Независимо от всичко това споразумението е „добър резултат за Европа и за Германия" –
обобщава икономистът.
Задачите на гърците
Сега на ход е Гърция. Най-късно до сряда парламентът трябва да въведе единна ДДС-ставка и да гласува първите мерки за
икономии в пенсионната система. Очаква се още депутатите да осигурят истинска независимост на статистическата служба
Елстат и да въведат така наречения „полуавтоматичен контрол" на бюджетните разходи, който ще се задейства в случай,
че правителството не осъществи амбициозните си планове за икономии. Тези планове предвиждат до 2018 година
гръцкият бюджет да има излишък от 3,5 процента. На 22-ри юли парламентът трябва да въведе европейските банкови
правила, които предвиждат мерки при фалит на кредитни институции и фирми.
От Гърция се очаква още да либерализира икономиката си. Например – да разреши на магазините да работят и в неделя
и да отвори достъпа до определени професионални групи. Гърците ще трябва да се примирят и с факта, че
Международният валутен фонд остава в списъка на кредитиращите институции – и като гарант за правата на другите
кредитори. Страната ще преглътне и още един горчив хап: създаването на така наречения „попечителски фонд", в който
ще бъде събрано и приватизирано държавно имущество. С приходите ще се погасяват гръцките дългове. Според сметките,
във фонда трябва да се съберат 50 милиарда евро.
"Атина не е убедена в необходимостта от реформите"
Условията са строги, но тъкмо поради това от тях ще има полза цялата еврозона. Ето защо споразумението е и
„предупредителен изстрел за Европа", заявява в своя декларация Сдружението на германските банкери. Банкерите
припомнят още, че гръцкото правителство трябва да се придържа към споразумението, защото в противен случай няма да
бъде възстановено доверието към гръцката държава. Дали обаче това наистина ще се случи? Йорг Кремер, главен
икономист на „Комерцбанк", е настроен скептично: „Просто сегашното правителство в Атина изобщо не е убедено в
необходимостта от реформи."
Кризата не е приключила и това е особено показателно за сериозните различия вътре в еврозоната. Кремер смята, че тази
зона е тежко разцепена. Според него Германия и североизточно-европейските страни държат на такъв валутен съюз,
какъвто предвиждат Маастрихтските договори: здраво стъпил върху стабилни държавни бюджети, пазарна икономика и
независима централна банка. Южноевропейците обаче (начело с Франция) предпочитат валутен съюз, в който не се
спазват стриктни бюджетни правила, а централната банка е зависима от политиката. Кремер смята, че тези различия ще
имат дълготрайни последствия: „След като няма консенсус за необходимите реформи, Европейската централна банка за
жалост ще бъде принудена да замазва нерешените проблеми чрез една доста свободна парична политика."
Ще има все пак Grexit!
Конструкцията на еврогрупата тежко се пропуква, смята и Юрген Михелс, главен икономист на баварската „Ландесбанк".
Според него проблемите на Гърция са решени само временно, защото ще бъде много трудно да се прокарат спешните
мерки и дълбоките реформи: „Ето защо отговорът е един: Grexit? Не сега, а по-късно."
investor.bg
√ Идеята за нов енергиен фонд прескочи първото гласуване в парламента
Законодателните промени, които предвиждат създаването на нов фонд за спасяването на енергетиката, бяха приети на
първо четене по време на извънредно заседание на Народното събрание. Текстовете бяха подкрепени с гласовете на
управляващата коалиция и ДПС – 103-ма депутати гласуваха със „за“, 33-ма бяха против и десетима се въздържаха.
На заседанието депутатите разгледаха два предложения за промени в Закона за енергетиката – единият внесен от депутати
от ГЕРБ, сред които Делян Добрев и Валентин Николов, а другият – от Реформаторския блок (РБ). В залата присъства и
енергийният министър Теменужка Петкова.
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Законопроектът на РБ също беше приет и сега предстои на извънредно заседание на енергийната комисия двата проекта
да бъдат обединени. Председателят на комисията Делян Добрев уточни, че след това ще поиска и ускорени срокове за
внасяне на предложения за промени между първо и второ четене на текстовете – за три, вместо за седем дни.
Предложенията на ГЕРБ всъщност имплементират мерките на правителството за стабилизиране на енергетиката. Едно от
най-важните предложения е за създаването на нов специален фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който
производителите на електричество трябва да внасят 5% от приходите си от продажба на ток. Промените засягат още и
изкупуването на електроенергия от ВЕИ мощности и от високоефективното комбинирано производство.
Другото предложение за промени засяга осигуряване на публичност на договорите с висок обществен интерес, както и
мерки за оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50% или над 50% държавно и общинско участие.
Мартин Димитров, който е сред вносителите, беше категоричен, че трябват законодателни промени за оптимизацията на
разходите, защото директорите на предприятията нямат стимул да съкращават разходите или да подобрят събираемостта
на задълженията си.
БСП Лява България се обявиха против промените, защото те са в „полза на частните фотоволтаични централи“, посочи
председателят на партията Михаил Миков. От друга страна обаче самите ВЕИ производители се оплакаха, че те ще бъдат
секторът, който ще пострада от новите законодателни промени.
Новият фонд ще декапитализира държавните енергийни дружества, посочи още Михаил Миков в своето изказване от
парламентарната трибуна. Таско Ерменков допълни, че промените са насочени срещу държавните и общинските
дружества от енергетиката, които произвеждат 75% от електроенергията в страната. Това според него ще доведе до
съсипване на държавната електроенергетика и последваща приватизация на апетитни активи.
√ Москов: Досега никой не е контролирал броя на болниците
Няма да се закриват болници, а просто някои от тях няма да имат договор с НЗОК, каза здравният министър
В България има много болници, защото досега никой не го е контролирал, а в същото време това е неефективно,
некачествено и прави сисетмата финансово непрогнозируема. Това каза здравният министър Петър Моков в рубриката
„Попитай Петър Москов” по Нова телевизия. По думите му нещата ще се променят след приемането на второ четене на
Закона за лечебните заведения, който с регламентирането на нова здравна карта ще промени структурно статуквото.
„Именно заради многото болници парите не стигат”, каза здравният министър и посочи, че когато 130 български болници
изписват по по-малко от 5 пациента на ден, означава, че болницата няма ресурс да излекува пациента и натовареността и
квалификацията на хората там не е добра.
Затова целта на новата Национална здравна карта е именно тази - да определи критерии за достатъчност на легла и
болници и Касата да сключва договор само с определени болници по критерии за комплексност, достъпност и качество
на лечението, подчерта Москов. Той поясни, че това не означава, че ще се закриват болници, а, че „просто някои от тях
няма да имат договор с Касата”.
На въпрос как ще продължат да работят лечебните заведения без договор с НЗОК, Москов отговори: „Това е тяхна
работа”.
В приетия вчера от парламента на първо четене Закон за лечебните заведения е заложено, че НЗОК, която плаща на
болниците за лечението на пациентите, ще има право да избира дали да сключва договор с лечебните заведения. Ще
има критерии за това дали изпълнителите вършат качествено работата си и дали пациентите са удовлетворени, допълни
Москов.
На въпрос за това, че през годините висши чиновници са осигурявали "чадър" за дейността на някои болници, Москов
отговори, че настоящото правителство за първи път прави реформи в редица сфери – съдебната, социалната, здравната.
Москов призна, че липсата на лекари е сериозен проблем, особено в опеделени специалности, където има
задълбоачващ се недостиг. Той посочи, че Министерството на здравеопазването работи и в тази насока чрез промяната
на начина на специализация – младите лекари вече няма да си плащат, за да учат, а се назначават на работа, за да
специализират. Поет е ангажимент от есента всички млади специалисти да бъдат освободени от такса за специализация.
Според Москов това е облекчение и правителството ще го направи, но за да останат у нас младите лекари и медицински
сестри, трябва да получат надеждата за перспектива.
Не държавата определя достойното възнаграждение на медиците, то зависи от лечебното заведение, каза още
министърът.
На въпрос за предстоящите промени в ТЕЛК Москов каза, че са ясни параметрите на реформата – а именно инвалидната
пенсия е заместващ доход. До септември трябва да има ясна законова рамка и тя ще бъде внесена в парламента, каза
министърът.
Собственият бюджет за издръжка на НЗОК е 3 милиарда лева, от които под 50 милиона лева е за инфраструктура и
заплати, но Надзорният съвет на Касата извади от административните си разходи 8 милиона лева и ги насочи за пряка
дейност, обясни Москов. Всички възможни луфтове за административни разходи са вкарани във финансиране на
медицинска дейност тази година, каза здравният министър
√ Съветът на ЕС одобри препоръките на ЕК за българската икономика
Брюксел иска от нас да направим независим анализ на активите в банковия сектор до края на годината
Съветът на Европейския съюз (ЕС) е одобрил препоръките на Европейската комисия (ЕК) за преодоляване на
дисбалансите в икономиката на България, съобщават от пресцентъра на Съвета.
Решението е част от т.нар. Европейски семестър, който беше въведен през 2010 г. с цел подобряване на икономическата
политика и координацията между държавите от ЕС.
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Припомняме, че в края на февруари ЕК реши да задълбочи процедурата за макроикономически дисбаланси срещу
България и още две страни. Според институцията икономиката ни страда от „прекомерни дисбаланси, които изискват
решителни политически действия и специално наблюдение“.
ЕК изрази безпокойството си от трусовете в банковия сектор през 2014 г. и препоръча на България да избегне
влошаването на публичните финанси през тази година. Сред основните препоръки е и подобряването на събираемостта
на данъчните приходи, подобряване на ефективността на разходите в системата на здравеопазването, преразглеждане
на ценообразуването на здравните грижи и укрепване на доболничната помощ и първичната медицинска помощ.
Заради кризата около Корпоративна търговска банка (КТБ) ЕК поиска също така България да направи цялостен преглед на
активите на банковия сектор, пенсионните фондове и застрахователните компании до края на тази година, както и да
предприеме мерки за подобряване на корпоративното управление във финансовия сектор.
Комисията настоява и за провеждане на необходимите реформи на пазара на труда и специално внимание за повъзрастните участници на трудовия пазар, както и безработните младежи, които не са ангажирани с обучение. Брюксел
иска и България най-накрая да въведе прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и
минималните осигурителни вноски.
Сред препоръките е и провеждането на реформата в образованието и подобряване на инвестиционния климат, особено
чрез реформа на механизмите за обявяване в несъстоятелност.
Съветът на ЕС отчита, че в програмата си за тази година правителството е подчертало намеренията си да намали
постепенно дефицита до 1,3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2018 г. Очаква се съотношението държавен
дълг/БВП да нарасне и през 2018 г. да достигне почти 31 на сто от БВП.
„Макроикономическият сценарий, на който се основават бюджетните прогнози, е реалистичен. Въпреки това мерките в
помощ на планираните цели за дефицита от 2016 г. нататък не са достатъчно конкретни“, посочва Съветът.
Препоръките ще бъдат официално одобрени и на предстоящото заседание на Съвета на финансовите министри на
държавите от ЕС, което започва тази вечер.
manager.bg
√ Банковата ваканция в Гърция може да продължи още месец
Гръцките банки може да останат затворени още най-малко месец. Това допусна премиерът Алексис Ципрас в интервю за
гръцката обществена телевизия ЕРТ снощи, цитирано от Франс прес и Фигаро.
„Отварянето на банките зависи от постигането на споразумение, което ще се случи в рамките на месец”, заявява Ципрас.
Той коментира, че „при шок винаги съществува възможността инвеститорите да изтеглят всичките си пари”.
Атина обяви банкова ваканция на 29 юни, седмица преди референдума от 5 юли за споразумението с кредиторите.
Ципрас се надява, че Европейската централна банка ще вдигне тавана на механизма ЕЛА за спешното финансиране на
гръцките банки. Таванът за тези заеми, който доближава 89 милиарда евро, бе запазен непроменен след постигането на
последното принципно споразумение с кредиторите.
В момента гърците могат да теглят дневно по 60 евро.
√ Дефлация за втори пореден месец
Икономиката на България отново се сблъска с дефлацията. За втори пореден месец потребителските цени падат. Те
намаляват през юни с 0,9%. Като цяло дефлацията говори за свиване на търсенето, тъй като потребителите отлагат
покупките в очакване на ново поевтиняване, което кара компаниите да задържат увеличението на цените, вследствие на
което се смаляват печалбите и инвестициите. Това води до намаляване на доходите и заетостта. Раздвижването на
инфлацията ще има обратния ефект.
Инфлацията от началото на годината (юни 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е минус 0,2%, а годишната инфлация за юни
2015 г. спрямо юни 2014 г. е 0,4%. Средногодишната инфлация за периода юли 2014 - юни 2015 г. спрямо периода юли
2013 - юни 2014 г. е минус 0,3%.
За месец най-много са намалели цените на:
хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 2,3%;
здравеопазване - с 0,7%;
разнообразни стоки и услуги - с 0,6%;
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 0,6%;
облекло и обувки - с 0,4%;
транспорт - с 0,2%;
съобщения - с 0,1%;
развлечения и култура - с 0,1%.
Увеличили са се цените на:
ресторанти и хотели - с 0,4%;
алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1%.
Без промяна:
жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други;
образование.
През юни са намалили цените на следните хранителни стоки: зеле - с 31,2%, домати - с 31,1%, други пресни и замразени
плодове (череши и ягоди) - с 25,6%, краставици - с 25,5%, пипер всички видове - с 21,3%, картофи - с 13,4%, листни
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зеленчуци - с 9,2%, риба (прясна и замразена) - с 3,7%, мляно месо (кайма) - с 2,3%, чесън и праз - с 2,3%, свинско месо - с
1,7%, месо от едър рогат добитък - с 1,5%, хляб „Добруджа“ - с 1,5%, зрял боб - с 1,2%, малотрайни колбаси - с 1,1%, яйца с 1,1%, плодови сокове - с 1,1%, кашкавал - с 0,8% и други
Увеличили са се цените на: зрял чесън - с 10,3%, ябълки - с 6,6%, цитрусови и южни плодове - с 5,8%, слънчогледово олио
- с 4,6%, сол - с 1,6%, макаронени изделия - с 1,4%, моркови - с 1,3%, леща - с 1%, оцет - с 0,9%, газирани напитки - с 0,8%,
ориз - с 0,7%, млечни масла - с 0,2%, брашно - с 0,1% и други.
През юни в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление при: цветарство - с 5,1%, климатични
инсталации - с 2,9%, прахове за пране и други перилни средства - с 2,2%, кина и театри - с 2,2%, продукти за лична
хигиена и козметични продукти - с 1,1%, мебели и предмети за обзавеждане - с 0,8%, телевизионни приемници - с 0,6% и
други.
Увеличили са се цените на: препарати за почистване на съдове - с 0,8%, хладилници и фризери - с 0,7%, бойлери - с 0,7%,
комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 0,6%, автомобилни гуми - с 0,5%, автомобилен бензин А98Н с 0,5%, автомобилен бензин А95Н - с 0,4% и други.
През юни 2015 г. е регистрирано намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 1%. Цените на
лекарските услуги са се увеличили с 0,4%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния
месец.
Според европейската методология (хармонизиран индекс на потребителските цени) през юни в сравнение с май цените
са намалели с 0,5%. Инфлацията от началото на годината (юни 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е минус 0,3%, а
годишната инфлация за юни 2015 г. спрямо юни 2014 г. е минус 0,6%.Средногодишната инфлация за периода юли 2014 юни 2015 г. спрямо периода юли 2013 - юни 2014 г. е минус 1,3%.
Цените в малка потребителска кошница (100-те социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, необходими на
най-бедните 20% от домакинствата) за месец намаляват с 1,5%, а от началото на годината – с 0,6%.
Цените в малката кошница за един месец са се променили по следния начин:
хранителни продукти - намаление с 2,6%;
нехранителни стоки - намаление с 0,2%;
услуги - цените остават на равнището от миналия месец.

10

