Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ ЕК предупреди България за пропуски в прилагането на екозаконодателството
Европейската комисия съобщи вчера, че изпраща официално уведомително писмо на България заради пропуски при
прилагането на законодателството на Европейския съюз за опазване на природата.
В писмото се казва, че в защитените зони "Натура 2000" могат да се извършват икономически дейности само ако те не
влияят неблагоприятно на целостта на зоните.
В България не винаги се взема предвид въздействието върху "Натура 2000" на съществуващите и одобрените планове и
проекти, се казва още в писмото на Еврокомисията.
От Брюксел припомнят, че проблемът е установен преди 10 години и въпреки, че България е предприела мерки, Комисията
редовно получава оплаквания. Страната ни има два месеца да отговори на писмото.
√ НС ще проведе дебат за политиката по миграция
В дневния ред на депутатите е първото гласуване на промени в Кодекса за социално осигуряване. Парламентарният
контрол ще започне с разисквания по питане на Корнелия Ненова към премиера Бойко Борисов за политиката на
правителството по въпросите на миграцията.
√ Избират новия управител на Здравната каса
Депутатите ще гласуват предложението на здравната комисия за управител на Националната здравноосигурителна каса
да бъде избран д-р Дечо Дечев.
Номинацията беше направена от управляващата коалиция. До избора се стигна след като проф. Камен Плочев беше
освободен предсрочно.
По време на изслушването в здравната комисия д-р Дечев заяви, че ще предприеме реформа в лекарствената политика.
Той предлага и обединяване на Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение на деца с НЗОК заради
непрекъснатите проблеми за пациентите, свързани с лечението в чужбина.
√ НС изслушва министрите на вътрешните работи и на земеделието
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев и земеделският министър Румен Порожанов ще бъдат изслушани в
парламента.
Те ще дадат разяснения, свързани с възникналите спорове около необходимостта от евтаназия на заразените с чума
животни в пограничните райони и достоверността на пробите, иззети от стадата.
Вчера стана ясно, че в още две стада са потвърдени положителните проби за чума по животните - в Шарково и в Болярово.
Дарик
√ ЕК поздрави България за взетите мерки за пресичането на чумата по животните
Еврокомисарят по здравеопазването Витянис Андрюкайтис поздрави българските власти за действията по
предотвратяването на разпространението на чума по животните.
„Искам да изразя искрената си подкрепа за българското правителство, българските ветеринарни власти и българите, които
разбират обстановката на място“, заяви той пред български кореспонденти в Брюксел. „От наша гледна точка на място са
предприети много ефективни и необходими мерки. Те са напълно в съответствие с нашите препоръки и правила“, добави
той.
Трябва отново ясно да се каже, че тази болест се предава в пряк контакт между животните. Разпространението на болестта
не става чрез посредници, отбеляза еврокомисарят. Той призова да се обърне внимание на човешките действия и на
хората да бъде припомнена забраната за незаконна търговия с животни и месо. Хората имат задължението да следват
правилата. Няма съмнение, че за хората това са болезнени картини. Много е трудно на хората да го приемат. Важното е,
че необходимите мерки са предприети, коментира Андрюкайтис по повод избиването на болните животни.
Той отбеляза, че стопаните получават много високи обезщетения - над 250 лева, над пазарната цена. ЕК изцяло подкрепя
в това отношение българските власти. Европейски ветеринари вече са на място и работят със своите български колеги.
Добре е, че обезщетенията бяха бързо изплатени, добави еврокомисарят.
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По неговите думи заразяването на животните няма нищо общо с биотероризъм. Хората трябва да разберат, че много
болести се дължат на изменението в околната среда, в природата.
През 2011 г. имаше подобни случаи в България, българските власти се справиха много добре, коментира той. Прилагането
на строги мерки е необходимост, тя трябва да бъде възприета. Рано е да се говори за следващата стъпка, за ваксинациите,
защото те биха променили статута на България като износител на овче и козе месо. Това е много чувствителен въпрос,
който трябва да бъде решен от българските власти и учените. ЕК е насреща, за да помогне, заяви Андрюкайтис.
Знам, че някои политици си играят с чувствата на хората. Важно е обществото да бъде информирано, за да разбира какво
се случва. Всички се сблъскваме с фалшиви новини и пропаганда, често чувствата имат важна роля, някои си играят с тях навсякъде по света. Възможностите за злоупотреба с чувствата на хората се разширяват все повече. Важно е да подаваме
правилните послания навреме, да бъдем открити. В случая става дума за прехраната на засегнатите хора, за българския
износ на месо. Можете ли да си представите последиците за икономиката и хората, ако страната бъде затворена за износ
на животинско месо, попита еврокомисарят.
Въпросите са много сложни, а опростяването е основното предизвикателство. Опростенчеството се разпространява много
бързо, Фейсбук е пълен със специалисти по всички въпроси. Става дума за чувства, но няма нищо общо с действителността
и науката. Трябва да използваме научен подход. Съветвам хората да взимат основани на науката решения, допълни
еврокомисарят.
Дневник
√ КЗК отказа на чех да купи "Нова телевизия"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.,
Нидерландия върху дейността на "Нова Броудкастинг Груп" АД, и непряко върху нейните дъщерни дружества "Нет Инфо"
АД и "Агенция Ева" ООД, се казва в съобщение на антимонополния регулатор.
Кандидат купувач на медиите е най-богатия бизнесмен в Чехия – Петр Келнер. От ППФ коментират пред "Капитал", че все
още не са запознати с решението на регулатора. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването
му от кандидата.
При анализа си комисията е отчела водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги,
което повдига у нея опасения за ефекта от сделката върху конкурентната среда на този пазар, както и за хоризонтално
припокриване на дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия.
КЗК е установила, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за
реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж.
Според антимонополната комисия значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената
група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. Този извод се прави,
въпреки че кандидат-купувачът няма свои дружества в тази сфера в България и в този смисъл няма как пазарният му дял
да се увеличи от сегашното положение. Единственото изключение е www.pazaruvaj.com.
Комисията посочва, че е поканила всички заинтересовани страни да изпратят свои становища за заявената концентранция,
но такива не са получени.
В допълнение се отчита, че кандидатът в България оперира чрез Online Comparison Shopping Kft., Унгария, което
осъществява дейност чрез www.pazaruvaj.com, платформа за сравнение на цени и продукти за онлайн пазаруване,
подпомагащ магазините с онлайн асортимент и клиентите им при правене на покупки. Изрично се посочва, че делът на
компанията е между 0 и 5%. Най-общо сайтовете със сходна дейност, които са част от "Нова" са grabo.bg, ebag.bg, trendo.bg.
За "Нова броудкастинг груп" АД се посочва, че има 35-40% от телевизионния аудитория по данни на "Нилсен" и 40-50% от
пазара на реклама.
Общият пазарен дял на всички издания на "Нова Броудкастинг Груп" АД (Grazia, Eva, Joy, Playboy, OK!, Esquire и Forbes) по
данни на GARB за 2016 г. е приблизително 7%. Пазарният дял, който включва и дела на "Нет Инфо" АД е 10-20 % за 2016 г.,
получен на база стойност. Делът на групата в пазар на електронна търговия е под 5% по данни на Euromonitor International
При анализа комисията установила, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в
концентрацията на пазара на онлайн търговия, тъй като "ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В" оперира в България чрез унгарското
дружество Online Comparison Shopping Kft., а придобиваното предприятие чрез "Кънвиниънс" АД и "Трендо БГ" АД. "В
конкретния случай следва да се отчетат водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните
услуги, което от своя страна повдига основателни опасения за ефекта от сделка върху конкурентна среда на
горепосочените пазари", се посочва в решението.
Какви ще са ефектите за пазара според регулатора
Участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под
различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените
договори, се казва в съобщението на регулатора.
Като се има предвид това, както и значителният опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения,
се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което
значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари, е мнението на КЗК.
Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители
заради обществената значимост на медиите, е становището на антимонополната комисия
В регулатора са убедени и че пазарното присъствие на предоставянето на медийни услуги пряко влияе и върху пазара на
рекламата. Данните за дела на "Нова" на този пазар не са оповестени, защото се смятат за търговска тайна
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Същата компания, собственост на Петр Келнер, иска да придобие и мобилния оператор "Теленор". Тази сделка обаче не
подлежи на обсъждане от Комисията за защита на конкуренцията, а от Европейската комисия, тъй като включва поделения
на норвежкия телеком и в други страни членки.
Publics.bg
√ КЗК забрани сделката за ЧЕЗ
Антимонополната комисия счита, че сделката ще даде значително предимство на участниците в концентрацията
пред техните конкурент
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД
върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри
Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на
антимонополния орган.
КЗК е установила, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара
на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Оттам посочват още, че сделката
поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на
електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на
свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи.
КЗК припомня, че на пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия групата ЧЕЗ е с естествено монополно
положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно,“ЧЕЗ
Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел.
енергия на свободния пазар.
„Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която
разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната
сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група“, пише в
съобщението на антимонополната комисия. КЗК посочва, че разглежданата концентрация има стратегическо значение за
страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. „Комисията счита,
че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията
пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари“, посочват
още от КЗК.
По-късно в парламента коментар по решението на КЗК отказаха както председателят на енергийната комисия Делян
Добрев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, така и председателят на КЕВР доц, Иван Иванов. Всички те се
аргументираха с това, че става въпрос за решение на независим регулаторен орган в лицето на КЗК.
√ МАЕ: Инвестициите във ВЕИ и енергийна ефективност са намалели с 3%
Капиталовложенията в ядрения сектор са на 5-годишно дъно
Инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност са намалели с 3% общо през миналата година, като
съществува риск този спад да се задълбочи. Това е констатирано в последния доклад на Международната агенция по
енергетика (МАЕ) за световните инвестиции в енергетиката.
За пример, инвестициите във възобновяема енергия са намалели със 7 на сто, посочват в съобщението си от МАЕ и
обясняват, че това се дължи на промяна на политиката на Китай, свързана с развитието на соларните паркове. На Китай се
падат 40% от световните инвестиции във фотоволтаични централи.
Въпреки че при енергийната ефективност през 2017 година е отчетено сериозна експанзия, свързана с инвестициите, те не
са били достатъчни, за да компенсират спада при инвестициите във ВЕИ, посочват още от МАЕ. Според Агенцията растежът
на инвестициите в енергийната ефективност е отслабнал през последната година, в резултат на забавените политически
действия по въпроса.
„Такова намаление на инвестициите във ВЕИ и енергийна ефективност е тревожно“, коментира изпълнителният директор
на МАЕ Фатих Бирол. „Тази ситуация може да заплаши експанзията на чистата енергия и възможността й да посрещне
енергийните и климатичните нужди. Ние се нуждаем от бърз ръст на инвестициите в чиста енергия и е разочароващо да
констатираме, че те намаляват“, каза още Бирол.
Общите инвестиции в енергетиката в световен мащаб през 2017 г. са 1,8 трилиона долара, което на годишна база
представлява спад от 2 на сто. Над 750 млрд. долара от тях се падат на електроенергийния сектор, а 715 млрд. долара са
вложени в нефто-газовата индустрия.
Анализът на МАЕ е установил още, че делът на фосилните горива в инвестициите в енергийни мощности е нараснал за
първи път от 2014 г. В същото време закриването на ядрени мощности е превишили изграждането на нови такива през
2017 г., като инвестициите в ядрения сектор са на най-ниското си ниво от 5 години насам.
Целият доклад на МАЕ може да бъде намерен на следния линк: iea.org/wei2018.
В. Монитор
√ В следващите месеци поръчки за още 137 км от АМ „Хемус“
Ще бъде пуснат търгът и за най-тежкия участък от АМ „Струма“
„В рамките на следващите месеци ще бъдат обявени обществени поръчки за строителството на още 137 км от АМ „Хемус“,
съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. „През месец август стартират
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тръжните процедури за строителството на 52 километра от аутобана между п.в. „Боаза“ и разклона за Плевен и Ловеч, за
да може през следващата година да започне и реалното строителство. През септември очакваме да бъде обявена и
процедурата за още 85 км от АМ „Хемус“ - до Велико Търново“, обясни министърът.
През август стартира реалното строителство и на 16,2 км от Белокопитово към Буховци, каза министърът. Договорът е за
инженеринг, прави се допроектиране, вчера на Експертен съвет в Агенция „Пътна инфраструктура“ беше приета
разработката, остава издаването на разрешение за строеж от МРРБ, срокът за обжалване е двуседмичен.
Министърът съобщи още, че 30% от строителството на 9,3-километровия участък от АМ „Хемус“ между Ябланица и п.в.
„Боаза“ е готов и прогнозира, че въпреки двегодишния срок на завършване, до септември следващата година обектът
може да бъде завършен.
„До 15 дни започва обществената поръчка и за изграждането на най-тежкия участък от автомагистрала „Струма“ – между
Крупник и Кресна, през Кресненското дефиле, който включва тежки инженерни съоръжения“, съобщи регионалният
министър. Тя ще бъде в две обособени позиции, като и двете ще бъдат за изработване на технически проект и
строителство.
Първият участък ще бъде дълъг 13,2 км, ще започва на около 80 м след пътен възел Симитли – Разлог и ще свършва след
пресичане с пътя „Стара Кресна – Ощава“. Той ще включва три пътни възела 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, надлези
и подлези, както и три тунела. От него ще започва следващия участък, който ще бъде с дължина 10,4 км и ще се влива в
обходния път на Кресна. 5,55 км от него ще бъдат изпълнени като част от проекта. Той включва още един пътен възел, 11
виадукта с приблизителна дължина 5 км, 9 надлези и подлези, както и 4 тунела. За нормалното функциониране и
експлоатация на тунелите е предвидено да бъдат изградени съответните инсталации и системи – пожароизвестителни,
водоснабдителни, вентилация, електроснабдителни, осветителни, за управление на движението и др. Двата участъка на
пътя ще бъдат с по две ленти за движение с ширина 3,5 м, водещи ивици по 0.25 м и два банкета с ширина 1.5 м. На места
ще бъде изградена и трета лента за товарни автомобили, според характеристиките на терена.
Във връзка с археологическите разкопки на Скаптопара МРРБ и АПИ ще се съобразят с решението на експертите по
културно-исторически находки, категоричен бе регионалният министър. „Хубаво е, че беше магистралата, за да се открие
градът“, коментира още Нанков и добави, че към момента за археологическите разкопки там са осигурени почти 2 млн.
лева европейски средства по Оперативна програма “Транспорт”.
Николай Нанков направи днес инспекция на строителството на обходния път на Габрово, заедно с председателя на
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов и инж. Дончо Атанасов – член на УС на
агенцията.
Там той обяви, че е приключило изграждането на най-големия, строен през последните две години, тунел в България –
този на обходния път на Габрово, с дължина близо 600 м.
„Естакадите и мостовите съоръжения на обходния път са готови. Договорът с изпълнителя е до края на годината, но съм
убеден, че месец или два предсрочно ще успеем да приключим“, прогнозира Нанков. „Този проект е грандиозен не само
за Габрово, но и за Северна България, той е подходът към тунела под Шипка“, заяви още регионалният министър.
За изграждането на тунел под Шипка Нанков съобщи, че разработката на идейния проект вече е приета на експертен съвет
в МРРБ, разглеждат се различни варианти за финансиране.
„Темата с тунела под Шипка винаги е стояла на дневен ред, не просто сме оптимисти, че проектът стартира вече като
реално изпълнение, но следваме хронологичен график на изпълнение“, беше категоричен Нанков.
Министърът направи инспекция и на хода на рехабилитацията на близо 28 км от път II-44 Севлиево – Габрово. Там бе
констатирано около 16% изпълнение на ремонтните дейности на пътя, стана ясно по време на проверката. Крайният срок
за приключване е лятото на 2019-та година. Обектът е разделен на два лота - Севлиево – Драгановци и Драгановци –
Габрово и се изпълнява с европейски средства по ОП „Региони в растеж“. Стойността на ремонтните дейности е над 23
млн. лв., като участъкът не е рехабилитиран над 20 години.
В. Банкерь
√ Нови и стари попълнения в одиторския надзор
Парламентът избра четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, по време на
редовното си заседание в четвъртък (19 юли).
В състава на комисията влизат досегашният й председател Ваня Донева (предложена от председателя на Комисията за
финансов надзор), Ирена Михайлова (предложена от управителя на Българската народна банка), Радослав Йорданов
(предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители) и Стефан Белчев (предложен
от министъра на финансите). Мандатът им е четири години.
Припомняме, че на 12 юли бюджетната комисия към парламента изслуша кандидатите за членове на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори.
Тогава Ваня Донева заяви, че ще полага всички усилия решенията, които взема Комисията да бъдат в полза на съвестните
одитори, с добри практики, за да останат те такива и в бъдеще.
"Чрез безкомпромистност към лошите одиторски практики ще има мотивация за наистина качествени одиторски услуги,
което ще повиши доверието на заинтересованите страни във финансовите отчети на предприятията и преди всичко на тези
с обществен интерес", каза Ваня Донева.
В изложението си Стефан Белчев застъпи тезата, че с новия Закон за независимия финансов одит от ноември 2016-а се
дават ясни сигнали към обществото и бизнеса за засилен и ефективен контрол, макар че някои използват термина
"свръхрегулация" относно дейността на Комисията. Белчев подчерта, че в едно демократично гражданско общество е
напълно естествено с голямата власт да се изисква наличието на голяма отговорност. Той изтъкна още, че по данни на
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Комисията към края на 2016-а са налични 569 предприятия от обществен интерес, от които 11% са в ликвидация или
несъстоятелност, с отнет лиценз или заличени като дружества. Именно този процент според него ще е полезно да бъде
анализиран внимателно и да бъде използван като база за определяне на ясни критерии за бъдещи оценки като бъдат
потърсени и приложени форми, методи и техники на надзор, базиращи се на реалната, а не на формалната оценка на
риска, които съществено да съкратят изоставането от събитията на финансовите пазари. В този аспект, той добави че по
отношение на одитите на отчетите на предприятията, които не са от обществен интерес се надхвърля мярката и следва да
бъде коригирана, най-малкото поради ограничения ресурсен капацитет на Комисията.
При представянето си Ирена Михайлова обясни, че приоритет в работата й ще бъде осигуряването на професионален
подход и подобряване на взаимоотношенията на Комисията с регулаторните органи за изграждането на конструктивно и
ефективно сътрудничество между одитора, регулатора и предприятията от обществен интерес. Тя увери народните
представители, че ще работи за ефективното сътрудничество между Българската народна банка, управление "Банков
надзор" в ролята му на регулатор и Комисията при изясняването на факти и обстоятелсва, необходими за надзорни цели.
А също и че ще подкрепя спазването на критериите и процедурата за избор на регистрираните одитори и одиторски
дружества, които извършват одиторски одит на кредитните институции.
Радослав Йорданов обясни пред бюджетната комисия, че целият му трудов път е свързан със счетоводството и
независимия финансов одит. Той изрази готовност да работи за поддържане на добрата комуникация и конструктивен
диалог между Комисията и Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Както "БАНКЕРЪ' вече писа на 6 юни единственият кандидат за шеф на надзорния орган - професор Огнян Симеонов получи
пълна подкрепа от народните представители и бе избран за ръководната длъжност със 100 гласа "за".
√ Фандъкова кани италиански експерти за консултанти за археологическите разкопки
Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с министъра на културата и туризма на Италия Алберто Бонизоли.
Двамата обсъдиха доброто сътрудничество в областта на културата, което София има с Рим и други италиански градове.
Бонизоли изрази желание италианските експерти, работещи в сферата на културата да обменят опит с българските си
колеги. Столичният кмет Фандъкова го запозна с културно-историческото наследство на София и изяви желание
италиански експерти да консултират Столичната община при подготовката на международния конкурс за експониране на
археологическите находки на площад „Света Неделя“.
Столичният кметът информира италианския министър, че София развива нови културни пространства за съвременно
изкуство и култура. Предстои да бъде изграден Център за съвременно изкуство в Южния парк. Италиански експерти ще
подпомогнат българския екип при разработването на форма за управление на културни институти. По-късно двамата
посетиха подземния музей под базиликата „Света София“, и министър Бонизоли изрази възхищението си от музея и даде
висока оценка за постоянната експозиция.
Капитал
√ България ще търси споразумение по газовото дело на ЕК срещу БЕХ
Заради нарушаване на антимонополното законодателство максималната глоба може да бъде 330 млн. евро
С ново решение на Народното събрание ще бъде възложено на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да
предприеме действия за постигането на споразумение по т.нар. газово дело на Европейската комисия (ЕК) срещу
"Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) за това, че са възпрепятствали други компании да
получат достъп до газовата инфраструктура на страната. На 24 ноември 2017 г. депутатите решиха България да не признава
вина по този казус, но сега променят позицията си поради приключилия междувременно със споразумение спор на ЕК с
"Газпром". Идеята според председателя на енергийната комисия Делян Добрев, който е и вносител на предложението, е
това да се ползва като аргумент и страната да избегне санкции, които иначе биха могли да стигнат 330 млн. евро.
Според решението, което ще бъде гласувано в пленарната зала идната седмица, няма да се отмени миналогодишното
такова, а само ще се допълнят възможностите. Ако не се постигне успех, ще се прилага избраната по-рано практика да не
се признава вина.
Наказателна процедура беше образувана заради жалба на "Овергаз" от 2011 г. за това, че на компанията е отказан достъп
до газопреносната мрежа. Разследването започна през 2013 г., а през 2015 г. ЕК формулира подозренията си за нарушение
и оттогава текат преговори между Брюксел и София. Доскоро делото се очакваше да приключи с глоба, тъй като ЕК не
намира предложенията на правителството за достатъчни да поправят ситуацията на газовия пазар. За да се гарантира
свободата на пазара, Европейската комисия настояваше България да продаде мажоритарния дял в "Булгартрансгаз".
Правителството предлагаше да се приватизира само миноритарен дял с право на инвеститора на вето за всички важни
решения в дружеството.
Нови възможности
Досега българското правителство беше изправено пред две възможности. Първата беше да признае вина и да сътрудничи
с ЕК, което щеше да намали очакваната глоба за България, но пък можеше да отвори вратата за частни искове срещу
"Булгартрансгаз" и "Булгаргаз" от компаниите, които са били засегнати от техните действия.
Втората възможност отново предполагаше сътрудничество с ЕК, но без признаване на вина. В този случай компаниите,
които се считат за засегнати от действията на държавните дружества, по-трудно могат да докажат пропуснати ползи, а
България би имала повече аргументи да обжалва решението на ЕК пред Европейския съд. Ако обаче страната загуби такова
дело, съдът може да наложи пълния размер на глобата.
Сега ще се търси трети изход от ситуацията по аналогия с делото на "Газпром". В мотивите си вносителите посочват, че в
края на май ЕК е постигнала споразумение с руската газова компания и не е наложила финансови санкции. Това според
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Добрев е относимо към българското дело заради сходната правна квалификация на предявените нарушения и
припокриване на пазарните участници, които имат отношение по двете дела.
Неясен изход
Въпреки силния аргумент за изхода на делото срещу "Газпром" все още не е сигурно, че България ще може да избегне
санкциите. "Ние ще инициираме разговори с ЕК и ще ги информираме, че има промяна в позицията на България. Едва след
това ще се види дали е налице правна възможност за рестарт на преговорите тази посока", обясни енергийният министър
Теменужка Петкова. По думите й обаче тя може да бъде медиатор по този въпрос, но реалните документи и позиции ще
трябва да се подготвят от трите дружества - "Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и БЕХ.
Investor.bg
√ Поредна порция промени в наредбата за касовите апарати
Търговците на течни горива ще трябва да отделят по 1 580 лв. за всеки свой обект, ако измененията, предложени от
МФ бъдат приети
Пореден ремонт на наредбата за използване на касовите апарати предлагат от Министерство на финансите (МФ). И този
път промените касаят търговците на течни горива.
Въпросната Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства се променя за четвърти път в рамките на година.
Сега от финансовото ведомство предлагат въвеждане на детайлно описание на използваните средства за измерване на
разход в обекти с електронните системи с фискална памет (ЕСФП) и идентифицирането на обекти, в които се извършват
проточвания на течни горива чрез разходомери и измервателни системи. Според МФ съществуващата нормативна уредба
в момента не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната
агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място.
В тази връзка с предлаганите промени се цели да се детайлизира информацията, която постъпва по дистанционната връзка
в НАП от ЕСФП, като по този начин ще се идентифицират обектите, в които се използват средства за измерване на разход
– разходомери или измервателни системи.
С предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда валидиране на уникалния контролен номер (УКН) на
електронния акцизен данъчен документ (еАДД) при подаване на данни за доставени количества течни горива по документ
чрез ЕСФП чрез баркод четец. Целта на направеното предложение е да се избегне въвеждане на номера на УКН от
операторите в обекти с ЕСФП, които не са намерени в базата данни на НАП, както и да се повиши достоверността на
информацията, която чрез програмен продукт „Фискални устройства с дистанционна връзка“ постъпва в информационна
система „Контрол на горивата“.
Новата наредба дава възможност на бензиностанциите да извършват продажби на течни горива чрез ЕСФП на
самообслужване, но ще трябва да регистрират и отчитат продажбите чрез издаването на фискален бон на хартиен носител.
Не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален
бон.
Според МФ по този начин ще се намали сивата икономика в търговията и разпространението на течни горива и ще се
ограничи възможността за ползване на данъчен кредит от регистрирани по ЗДДС лица чрез фактури за „фиктивни“
доставки.
От финансовото ведомство признават, че в момента е възможно да се направят повече от две зареждания на повече от
едно превозно средство, т.е. на различни клиенти, без да се издаде документ за продажба (фискален бон) на всеки клиент,
а като се издава документ, който обединява продажбите. С предложените промени се цели и възпрепятстване
ограничаването на правата на потребителите в обектите за крайно разпространение на течни горива.
С предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда удостоверяването на данните, подавани в НАП от
производители/вносители на ЕСФП във връзка със задължението им да подават данни за сервизните техници, имащи
право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ, да
става с протокол за подадени и приети данни по предвидения с проекта образец. Изискването е необходимо, за да се
осигури постъпване на коректни данни в информационната система на НАП, като се предвижда да се отхвърлят некоректно
попълнени данни. За лицата се предвижда 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемането на данните, да подадат
коректните данни.
В голяма част от търговските обекти в страната се използват информационни системи (софтуер) за управление на
търговската дейност, които управляват въведените в експлоатация в обекта фискални устройства. Към момента
нормативната уредба предвижда изисквания единствено към използваните в търговските обекти касови апарати, но не и
към софтуерите, управляващи тяхната дейност. Това, според мотивите към наредбата, дава възможност в софтуерите да
се вграждат функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към касовия апарат
за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ
фискалния. По този начин търговците успяват да „скрият“ част от оборотите.
При извършваните от НАП контролни производства е установено, че процентът на укрития оборот в обекти, в които се
използват софтуери за управление на продажбите, се движи в рамките на 30-70%. Зачестяват също така и случаите на
използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от
софтуерите, включително и нейното изтриване от устройствата, с които работи софтуера.
Целта на промените в наредбата е да се въведат изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските
обекти и да се предотврати възможността за укриване на обороти от продажби в търговски обекти, посредством вградена
в софтуера функционалност.
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Понякога тази информация се съхранява на отдалечен сървър или в компютърен „облак“, като при извършване на
проверка задължените лица твърдят, че нямат достъп до нея и не могат да я предоставят на органите по приходите.
Целта на промените в наредбата е да се въведат изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските
обекти и да се предотврати възможността за укриване на обороти от продажби в търговски обекти, посредством вградена
в софтуера функционалност.
Въвеждат се и изисквания за производители/разпространители и потребители на софтуери за управление на продажбите
в търговски обекти. Те ще бъдат задължени да декларират по електронен път пред НАП, че софтуерът отговаря на
наредбата и ще попълват специална декларация. Измененията ще засегнат задължените лица, използващи софтуери за
управление на продажбите в собствени или наети търговски обекти. Съгласно данните от информационна система
„Фискални устройства с дистанционна връзка“ към момента са регистрирани 43 хил. фискални принтери в 20 331 търговски
обекти.
Според разчетите на НАП средната цена за привеждане на използваните към настоящия момент софтуери за управление
на продажбите в търговските обекти в съответствие с нормативните изисквания е 120 лв. на работно място. Тази средна
цена е изчислена на база направено проучване сред производители на софтуери за управление на продажби, които са
запознати с предлаганите промени в нормативната база и са направили разчети за разходите си и за очакваната цена на
новия софтуер. Очаква се средната цена за подмяна на един фискален принтер да бъде 275 лв.
От МФ изчисляват, че разходите на търговците за подмяна на използваните фискални принтери ще са в размер на 11,8
млн. лв. общо. (43 хил. бр. фискални принтери по 275 лв.).
Разходите за привеждане на използваните в търговските обекти софтуери в съответствие с нормативните изисквания са: за работно място – 120 лв./място или общо 5,1 млн. лв. за всички работни места в търговски обекти, в които се използва
софтуер за управление на продажбите; за търговски обект – 240 лв./обект, при средно 2 работни места в обект; - за едно
задължено лице - 480 лв., при средно два обекта на едно лице.
Разходите за едно лице, стопанисващо средно два обекта, всеки от тях със средно по две работни места, се очаква да бъдат
в размер на 1 580 лв. (480 лв. за софтуера и 1 100 лв. за 4 бр. фискални устройства). Следва да се отбележи, че горните
разчети са направени за най-голямата група потребители на софтуери за управление на продажбите в търговски обекти малки и средни предприятия, използващи произведени от български производители софтуери за търговски обекти, които
не са част от сложни ERP-системи. ERP-системите се използват от ограничен кръг лица, предимно големи предприятия,
настройват се индивидуално съобразно дейността на конкретния ползвател, и за поддръжката им се сключват договори с
производителя/разпространителя, уточняват от МФ.
Търговците ще бъдат задължени да подават данни към НАП на всеки 5 минути. Няма да може да се издават служебни
бонове при извършване на продажба и за направени клиентски поръчки.
√ Депутатите приеха окончателно и третата част от промените в АПК
В нормативната уредба вече са регламентирани случаите, в които решението на административния съд по дела ще
се счита за окончателно
Решението на административния съд да е окончателно по дела, по които се обжалват установени с ревизионен акт
публични вземания общо в размер до 750 лв. и на физически лица до 4 хил. лв., като не се включват начислените лихви за
забава, решиха днес депутатите.
Промените са третата порция от "ремонта" на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и са приети окончателно на
второ четене.
Досега законодателството позволяваше решението на административния съд да подлежи на касационно обжалване по
реда на АПК. Вече в нормативната уредба са регламентирани случаите, в които решението на административния съд по
дела ще се счита за окончателно.
Измененията обхващат и текстове от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс.
Преди седмица депутатите приеха окончателно и сериозно повишение на таксите за касационните жалби за граждани.
Съгласно измененията те се увеличават 14 пъти - от 5 лв на 70 лв., поскъпването за фирмите и гражданските организации
пък е от 25 лева до 370 лв.Таксата за касационно обжалване при определяем материален интерес за дружества скача с
близо 900 пъти – от 5 лв. до 4 500 лв., ако делото е за интерес над 10 млн. лв. Ако спорът е за сума под 10 млн. лв., таксата
скача до 1700 лв.
Държавните и общинските органи също ще плащат такси. Нейният размер е равен с този на таксата за граждани.
Добрата новина е, че таксите за първа инстанция не се променят и остават 10 лв за граждани и 25 лв за фирми и
организации.
От БСП заплашиха, че ще атакуват рязкото увеличение на таксите в Конституционния съд. Според тях повишението ще
ограничи достъпа на гражданите до правосъдие. Юристи коментираха пред Investor.bg,че освен заради резкия скок на
таксите и спорните мотиви, с които се въвеждат, текстовете могат да бъдат атакувани и заради това, че съдебни такси се
определят в закон, а не в съответната тарифа на съответния съд.
EconomyNews
√ 82,1 млн. евро текущо салдо за май
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през май е положителен, но в размер на 82,1 млн. евро спрямо
излишък за 235,4 млн. евро преди година (през май 2017-а). Това показват данните на БНБ. В рамките на първите пет
месеца на настоящата година салдото по текущата и капиталова сметка е отрицателно и в размер на 38,7 млн. евро (0,1%
от прогнозния БВП) спрямо позитивен баланс за 173,6 млн. евро (или 0,3% от БВП) през януари - май 2017-а година.
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Салдото само по текущата сметка през май е също положително и възлиза на 47,3 млн. евро при излишък за 200,2 млн.
евро година по-рано, но в рамките на първите пет месеца на 2018-а година текущата сметка е отрицателна и в размер на
152 млн. евро (0,3% от БВП) спрямо излишък за 16,7 млн. евро (0,03% от БВП) през същия период на предходната година.
Търговското салдо на нашата страна през май е отново отрицателно и възлиза на 317,0 млн. евро спрямо дефицит от 107,2
млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с едва 2,2 млн. евро (с 0,1% спрямо май 2017-а) до 2,2167 млрд.
евро, но в същото време вносът нараства с 212,0 млн. евро (повишение с 9,1% спрямо петия месец на предходната година),
достигайки размер от 2,5337 млрд. евро.
Търговското салдо за първите пет месеца на годината също остава на дефицит в размер от 1,4549 млрд. евро (2,8% от БВП)
спрямо дефицит за 976,6 млн. евро преди година (1,9% от БВП), като за периода януари - май износът на стоки нараства с
303,5 млн. евро (с 3% годишно) до 10,3959 млрд. евро спрямо износ за 10,0924 млрд. евро през първите пет месеца на
2017-а година, докато вносът за същия период се увеличава със 781,8 млн. евро (със 7,1%) до 11,8508 млрд. евро от 11,069
млрд. евро преди година.

Салдото по услугите през май е положително и в размер на 167,8 млн. евро спрямо положително салдо за 132,3 млн. евро
преди година, като за първите пет месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 570,5 млн. евро спрямо
379 млн. евро преди година.
Според данни на БНБ финансовата сметка през май е положителна в размер на 278,2 млн. евро при положителна стойност
от 393,2 млн. евро точно година по-рано, като през първите пет месеца на настоящата година финансовата сметка е на
излишък от 937,2 млн. евро спрямо дефицит за 63,4 млн. евро преди година
Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през май с 5,6 млн. евро спрямо тяхно увеличение с 62,2 млн.
евро за май 2017-а. От началото на годината преките чуждестранни инвестиции са в размер на 120,5 млн. евро, като се
понижават с 58,6% (спад със 170,8 млн. евро) спрямо януари - май 2017-а година, когато те бяха в размер на 291,4 млн.
евро.
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите пет месеца на настоящата година са дошли от Холандия
(за 157,5 млн. евро), следвана от Германия (123,8 млн. евро) и Русия (115,9 млн. евро)
През май резервите на БНБ се повишават с 260,4 млн. евро при тяхно увеличение с 94,5 млн. евро точно година по-рано,
но за първите пет месеца на настоящата година се понижават с 876,5 млн. евро при понижение с 208 млн. евро за същия
период на 2017-а година.
БНР
√ Евростат: Над 1/3 от българските фермери са на възраст 65 и повече години
Близо 36 процента, или повече от 1/3 от българските фермери са на възраст 65 и повече години. Това показват данни от
анализ на Евростат за земеделската професия "фермер" през 2016 г., в която младите хора в почти целия Европейски съюз,
са малцинство.
Около половината от хората у нас, които се занимават със земеделие или друга селскостопанска дейност, са на възраст 4065 години, а броят на младите фермери у нас, е едва 14 на сто.
Най-много млади земеделски стопани се срещат в Австрия, следвана от Полша и Словения.
А най-малко фермери до 40 г. са отчетени в Кипър и Португалия, сочат данните на Евростат.
√ Данъчни облекчения за работодателите, които пращат служителите си на СПА туризъм
Работодателите да инвестират в балнеолечение и СПА процедури за служителите си, срещу което да получават данъчни
облекчения от държавата. Това е предложението на туристическия бранш и Българската спа асоциация, съобщи във Варна
Елена Косева, изпълнителен директор на "Свети Константин и Елена холдинг“.
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Косева посочи, че подобна практика съществува в страни от Западна Европа и в Унгария и успешно може да се приложи и
у нас:
"Нашето предложение на туристическия бранш да се въведат ваучери за балнео СПА почивки или ваучери дори за почивки
в туристически обекти, които да стимулират икономиката и вътрешното потребление. Те са за сметка на работодателя.
Държавата дава облекчения, но подчертавам, че не се ползват ресурси от НОИ и Здравна каса“.
Утре първият български черноморски курорт "Свети Константин и Елена" ще отбележи 110-ата си годишнина, а на
заседание там ще се събере Националният съвет по туризъм.
√ Румен Радев: Очаквам политика, чиито грешки да не се изкупуват с оставки
Президентът Румен Радев заяви, че очаква политика, чиито грешки да не се изкупуват с оставки, защото това няма никакво
значение за стопаните в Странджа. Коментарът му е във връзка с вчерашните уволнения в земеделското министерство по
искане на протестиращи фермери – зам.-земеделския министър Цветан Димитров, шефовете на две дирекции в
министерството и съветника на министъра Бойко Синапов. По думите на Радев, вчерашният протест пред Министерския
съвет не е бил в полза на хората в района на заразата:
"Протестът, който беше постигнал така обявено някакви успехи вчера, не кореспондира изобщо с техните нужди и с тяхното
виждане как да възстановят поминъка си. Този протест само послужи за отслабване на напрежението, но проблемите
остават и те растат. Тук става въпрос как тези хора, които загубиха своя поминък, ще го възстановят. Как тези хора ще имат
стимул да останат в този регион, където това им е единственото препитание? Крайно време е държавата да се замисли за
една сериозна и устойчива политика".
Президентът смята, че засега заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата не се налага:
"Нека видим какви са резултатите от справянето с кризата и как правителството ще се ангажира да помогне реално на тези
хора, не просто да хвърли едни пари".
В отговор на въпрос за обявената акция "Пречупване" по отношение на контрабандата в страната, президентът заяви:
"Тази операция не може да има успех, ако правителството не си пречупи собствените виждания за това що е то правова
държава, за това що е то върховенство на закона, що е то корупция и как се развъжда тя у нас, що е то престъпност и как
трябва да се борим с нея".
Президент Румен Радев посети днес авиобаза "Граф Игнатиево", където беше осветен параклис, носещ името на Свети
великомъченик Мина. Идеята за изграждането му е негова, докато е бил командир на базата.
Teacher.bg
√ Какво точно предлага правителството за дуалното обучение
Дуалното обучение, или т.нар. „обучение чрез работа” е много добър начин образованието в професионалните гимназии
да стане практически насочено.
Досега обаче този тип обучение се осъществяваше единствено чрез пилотни проекти, като българско-швейцарския
„Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото” (ДОМИНО). В понеделник Министерският съвет
най-после внесе в парламента проект с изменения на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), с които
да се регламентират как да се въведе дуалното обучение в национален мащаб
В законопроекта се въвежда и понятието „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда”. Досега имаше само защитени от държавата професии, но те се определяха само на областно, не и на
национално ниво.
Двата списъка – със специалности, по които се очаква недостиг на специалисти, и със специалности, защитени от
държавата, вече ще важат на национално равнище. Обновяването на тези списъци ще се случва всяка година до края на
октомври.
Най-малко на 5 години пък ще се актуализират учебните програми за професионалното образование и за професионалното
обучение на деца, навършили 16-годишна възраст.
Когато в началото на юли промените за въвеждането на дуалното обучение бяха обсъждани в началото от Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), работодателските организации остро се противопоставиха на идеята на
Министерството на образованието и науката (МОН) учениците от XІ и XІІ клас да сключват индивидуални трудови договори
с компании, които да им осигурят задължителното дуално обучение. Според представителите на бизнеса този вид договор
поставя твърде много задължения на бизнеса и не е добре да се прилага, когато става дума за обучение.
Във внесения в понеделник законопроект не присъства възможност работодател и ученик да сключват договор помежду
си. Записано е, че договор (без да се уточнява вид) може да се сключва между един или няколко работодатели и
институция в сферата на професионалното образование, средно училище, профилирана гимназия или духовно училище.
Условието към последните три е да предоставят професионална подготовка на учениците си.
В проектозакона е заложено още практическото обучение да се случва както в предприятието, съгласило се да е партньор
в системата за дуално обучение, така и в съответната образователна институция, в която е записан ученикът.Компанията,
в която гимназистите ще провеждат практиката си, ще трябва да определя наставник, който трябва да има професионална
квалификация за професията, по която обучава, да има най-малко три години доказан професионален опит по въпросната
професия и да е преминал обучение за наставници.
Вносителите на законопроекта посочват, че още с направени промени през 2014 г. промени в ЗПОО, касаещи обучението
чрез работа, е било направено възможно да се осъществява дуално професионално образование и обучение. С
предложените сега промени просто се конкретизират изискванията за осъществяване и функционирането на обучението
чрез работа.
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Dnes.bg
√ В България има почва за бизнес с ръчно изработени продукти
У нас винаги е имало потенциал за това, но сега потребителите стават и по-информирани
В България винаги е имало почва за развиването на бизнес с ръчно изработени продукти. Условията за развиване на
„бавна“ мода тук стават все по-благоприятни. Винаги е имало потребители за такава услуга, но сега хората стават все поинформирани. Това каза Ваня Пешина, основател на Pesh Art, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Тя сподели, че ръчно изработените модни продукти се различават от тези, които са за масова употреба, най-вече в
бързината и качеството. При „бързите“ модни продукти потребителите купуват нещо на ниска цена, но животът му е пократък. При „бавните“ получават не само качество, в повечето случай на добра цена, но и грижа.
„Грижата е това, върху което ние се съсредоточаваме. Според мен българският потребител все по-често включва в избора
си грижата за природата. Опитва се да бъде по-информиран, по-загрижен, по-отговорен, както към себе си, така и към
самите продукти и всичко, което го заобикаля“.
Пешина сподели още, че няма универсална формула при определянето на цената за тези продукти. Тя поясни, че те имат
минимум, който се определя от качеството на продуктите.
„Последните няколко години тези продукти покачиха цените си и се опитваме да се съобразим и с това, и с клиентите си.
Характерно за нас е, че дори индивидуалната поръчка не променя цената на продукта, защото държим клиентите да са
удовлетворени“.
Основателката на Pesh Art сподели още, че според нея българските потребители стават все по-платежоспособни и не
толкова заради самата сума, а защото се учат как да харчат по-разумно. Да влагат парите си там, където те ще оцелеят
повече време.
Actualno.com
√ Ангелкова: Отчитаме над 31% ръст на израелските туристи за петте месеца на 2018 г.
България може да предложи много повече от слънце, море и забавления. Благодаря на министъра на туризма Николина
Ангелкова, че развива културния туризъм и прави такива забележителности по-достъпни както за израелски туристи, така
и за всички посетители на страната.
Това каза Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел в Република България по време на среща с министъра на туризма
Николина Ангелкова, съобщиха от Министерството на туризма.
Отчитаме 31,8% увеличение на израелските туристи за периода януари-май 2018 г. спрямо същия период на миналата
година, като общо посещенията надвишават 73 хил. А за последните 10 години броят на израелските туристи в България е
нараснал с почти 90% от 97 хил. туристи през 2008 г. до над 178 хил. гости през 2016 г. и повече от 208 хил. посетители за
2017 г., заяви министър Ангелкова по време на срещата. И уточни, че за миналата година Израел се нарежда на 12-о място
сред топ пазарите за входящ туризъм в България. В разговорите участваха и изпълнителният директор на „Слънчев бряг“
АД Златко Димитров и представители на израелски туроператори.
Министърът каза още, че се води последователна политика за привличане на все повече израелски посетители, като
разработваме специални продукти съобразени с търсенето от тях. Това е един от начините, с който се повишава качеството
на предлаганите от нас туристически продукти, коментира тя. Откроява се тенденцията, че по-голямата част от гражданите
на Израел идват в периода от месец май до октомври, което означава, че туристите не идват само на море, а търсят
възможност за кратка почивка, отдих и разглеждане на забележителностите на страната ни, обясни министър Ангелкова.
Предвид огромната важност на израелския пазар за България Министерството на туризма редовно участват на
туристическото изложение IMTM в Тел Авив. В таз годишното издание на борсата България се включи с информационен
щанд от 49 кв.м., като министерството представи страната като целогодишна туристическа дестинация с акценти върху
зимна и лятна почивка, възможности за балнеолечение, за провеждане на културно-познавателни турове, за пътувания с
цел развлечения и други. Пазар Израел е изключително важен за нас и за това ще продължим да участваме на изложението
в Тел Авив, категорична бе министърът.
Министър Ангелкова и Ирит Лилиан обсъдиха и възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в сферата на
туризма, както и потенциала за развитие на други видове туризъм освен традиционните летен и зимен. Те постигнаха
взаимно съгласие за сътрудничество между двете страни и заявиха готовността си за подкрепа при реализиране на бъдещи
инициативи. Разчитаме много на експертизата на Израел, за това се надяваме да запазим успешното партньорство и
занапред, информира министър Ангелкова.
Министерството на туризма усърдно работи по разширяването на крилата на сезона, обясни министърът. И поясни, че
ведомството разработи 7 балнео- и СПА дестинации, а съвместно с министерството на земеделието са създадени и 12
винено-кулинарни дестинации, които допълваме усилията си за привличане на повече посетители извън активните месеци
за пътувания.
Преди срещата си министър Ангелкова, Ирит Лилиан и кметът на Поморие Иван Алексиев посетиха античната гробница
край Поморие. Тя датира от ІІ – ІІІ в.сл.Хр и според учените в кръглата й като ротонда зала с висок свод са се извършвали
религиозни езически обреди и ритуали посветени на култа към слънцето.
Тя е и най-голямата куполна гробница, разкривана по българските земи и е единствена по рода си на Балканския
полуостров. Израелският посланик бе впечатлен от българската култура, природа и обичаи, като двете страни се
договориха гробницата да бъде включена към маршрутите на израелските туроператори.

10

Econ.bg
√ Хващат онлайн измамниците чрез извършените трансакции
Службите следят онлайн плащанията и при поредица от съмнителни преводи веднага започват проверка. Така само
преди по-малко от месец са спипани 95 онлайн измамници при международна операция, в която активно участие взели
и служителите от ГДБОП
Мошениците, които предлагат измамни услуги за почивки, наеми на апартаменти и стоки, най-често са залавяни по
трансакциите.
Службите следят онлайн плащанията и при поредица от съмнителни преводи веднага започват проверка. Така само преди
по-малко от месец са спипани 95 онлайн измамници при международна операция, в която активно участие взели и
служителите от ГДБОП в България, съобщава "Монитор".
Бандитите били част от престъпни мрежи, действала в интернет пространството. Те са задържани по време на
международна операция „2018 e-Commerce Action (eComm 2018)“. Заради наболелия проблем, в нея са се включили
всички 28 членки на Европейския съюз.
Основната цел на предприетите действия била противодействието срещу онлайн измамниците, като държавите членки
били координирани от Европол, където бил създаден и координационен център.
Задържаните лица са заподозрени в над 20 000 съмнителни транзакции с компрометирани кредитни карти, като общата
стойност на плащанията била над 8 милиона евро. Също така в операцията участвал и частният сектор, който предоставил
налични данни за съмнителни разплащания и преводи в интернет пространството.
„Много често поръчките от интернет магазини се правят на територията на Европейския съюз, като се използват банкови
карти от други континенти. Именно това се следи от службите, особено, когато плащанията са по-сериозни“, обясниха
разследващи.
Така се стигнало и до разбиването на групата, която превела през различни сметки над 8 млн. евро. В дните на операцията
били извършени над 200 претърсвания, били проверени над 20 хил. съмнителни трансакции и други оперативни действия.
Иззети са различни електрони устройства, банкови карти, парични средства и наркотични вещества.
Не се съобщава за задържани българи, въпреки че се смята, че в бандата е имало участие на нашенци, които в момента се
разследват.
КРОСС
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
50 години след стъпването на Луната - отказаха ли се учените от нови мисии до там?
Ще екстрадира България граничарите, разследвани за смъртта на турски бракониер?
В средата на ваканцията - къде е лятото? Прогнозата от синоптиците на БАН;
Как ще продължи борбата с чумата? На живо от Болярово;
Политически атаки - тезите на власт и опозиция. Тома Биков от ГЕРБ и Иван Иванов от БСП;
Сагата "ЧЕЗ" - коментар на проф. Атанас Тасев и Явор Куюмджиев;
Кладнишкият манастир се руши - има ли спасение за светата обител?
"При щангистите" - начало на първия он-лайн спортен сериал;
Започва Балканиадата по лека атлетика - на живо от Стара Загора;Лятното кино на БНТ отново на път.
БТВ, "Тази сутрин"
Обрат по сделката за ЧЕЗ: Защо КЗК отказа покупката на Гинка Върбакова? В студиото експертите Мартин
Димитров и проф. Атанас Тасев;
За сигурността на българската граница и парите за отбрана - коментар на експерта Славчо Велков;
Ново огнище на чумата в Болярово. На живо - как ще бъде спряна заразата?
На живо от южната граница: Какви са извънредните мерки срещу чумата по дивите прасета?
Защо Теменужка Петкова постави тридневен ултиматум на президента Румен Радев - в студиото, енергийният
министър;
На Илинден - как отбелязват храмовия празник в Струпешкия манастир?
Ще влязат ли багери в древния град Скаптопара?
След 9: Диана Любенова и Жени Марчева за специалните издания от морето на „Тази събота" и „Тази неделя".
Нова телевизия, „Здравей България"
Екшън в затвора - надзиратели с белезници - арестуваха надзиратели, пускали затворнизци на свобода.
Ще продължат ли бягствата?
Нов данък „градушка" - ще вдигне ли най-масовите застраховки?
Има ли нови огнища на зарацата и продължава ли евтаназията в засегнатите райони?
Защо фермерите стигнаха до раздор?
Без сделка за ЧЕЗ - провал, изненада или защита на националните интереси?
√ Предстоящи събития в страната за 20 юли 2018
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
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От 14.00 часа в Информационния център на Министерството на отбраната министърът на отбраната Красимир
Каракачанов и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър
Геновски ще валидират официално юбилейна пощенска марка, посветена на 140-годишнината от създаването на
Българската армия.
От 11.00 часа пред параклиса в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" на ул. „Пиротска"
171А пожарникарите ще отбележат деня на Св. пророк Илия - техен небесен закрилник и покровител.
От 11.00 в офиса на ОИЦ-София (гр. София, бул. „Витоша" 99) екипът на Областен информационен център Софияград и София-област (ОИЦСофия) ще проведе работна среща с медиите.
От 11.30 часа пред Паметника на българските революционери от Македония, Беломорието и Одринско на бул.
„Стефан Стамболов" 2, ВМРО ще отбележи 115 години от Илинденско-Преображенското въстание.

***
Благоевград.
От 11.00 часа в хотел „Кристо" АБВ организира Среща-дискусия относно името на Македония. Преди това от 10.30
часа Румен Петков и Президентът Георги Първанов (2002-2012 г.) ще поднесат венци и цветя на паметника на Гоце
Делчев.
***
Варна/Св. Св. Константин и Елена.
От 13.30 часа в зала „Романс" на хотел Астор Гардън, к.к. „Св. Св. Константин и Елена" министърът на туризма
Николина Ангелкова ще открие заседание на Националния съвет по туризъм.
***
Велико Търново. /с. Войнежа.
От 10.00 часа ще бъде отбелзан църовния празник на храма „Св. Пророк Илия" и ще бъде раздаден курбан за
здраве.
***
Горна Оряховица.
От 10.00 часа в Манастир „Св. Пророк Илия" Горна Оряховица ще се състои празник на Свети Пророк Илия закрилник и покровител на Горна Оряховица. Ще бъде отслужен празничен водосвет и раздаден курбан за здраве.
***
Добрич.
От 09.00 часа с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите за освобождението на града ще бъдат
отбелязани 140 години от създаването на Българската армия.
***
Симитли.
От 10.00 часа в читалище „Св. Климент Охридски" ще се проведе интерактивен урок, посветен на Илинденско Преображенското въстание.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в залата на четвъртия етаж на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната
епизоотична комисия във връзка с мерките за предпазване на страната от възникване на заболяването
Африканска чума по свинете.
√ Жан-Клод Юнкер остава твърд в позицията за търговската война със САЩ
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че ще остане твърд в позицията си по въпроса за търговската война със САЩ
и ще настоява пред Доналд Тръмп, че не може да се споразумява само с една или две страни-членки, а с целия ЕС.
Двамата ще обсъдят обтегнатите търговски отношения между Вашингтон и Брюксел следващата сряда, когато Юнкер
заминава на посещение отвъд Океана.
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: ''От избирането на господин Тръмп насам не спирам да се изненадвам от това, че
всички искат да имат търговски споразумения с нас и ги получават, а президентът на САЩ обяви Европа за враг. Вярвах, че
САЩ и Европа са близки''.
√ ЕК поиска финансови санкции за Унгария заради отказа й да спазва политиката за мигрантите
Европейската комисия ще предприеме нови мерки срещу Унгария заради отказа й да спазва общата политика за
мигрантите. Будапеща може да бъде санкционирана и заради противоречив закон по отношение на бежанците.
Съдът на Европейските общности два пъти постанови, че отказът на Унгария да спазва общите правила противоречи на
европейските директиви.
Комисията днес реши да поиска от съда да одобри налагането на финансови санкции, ако правителството откаже да
изпълни препоръките за спазване на общата политика.
Спорният закон, наречен "Анти-Сорос", предизвика гнева на Европа, заради предвижданите наказания за хора или
организации, които подпомагат бежанците.
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√ Поевтиняването на китайския юан дърпа азиатските индекси надолу
Повечето азиатски индекси записаха отстъпления днес, след като Китай позволи на своята валута да поевтинее
допълнително, пораждайки опасения, че управлението на юана от страна на Пекин може да се превърне в следващия
спорен въпрос в конфликта със САЩ.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изтри първоначалния си ръст, като впоследствие губеше 0.1%. За последно
индексът отчиташе минимален ръст от 0.08%.
Южнокорейският KOSPI изгуби 0.1%, а японският Nikkei се понижи с 0.55%. Хонконгският Hang Seng записа понижение от
0.5%, а китайският Shanghai Composite губеше 0.15%.
Борсите в региона бяха засегнати, след като централната банка на Китай понижи таргета си за юана в седми пореден ден
до най-ниското му ниво от година.
След като Китай почти не показа признаци, че иска да спре обезценяването на валутата си, юанът поевтиня до близо 13месечно дъно.
Индексите на Уолстрийт записаха понижения вчера, като Dow Jones затвори с 0.53% надолу, а S&P 500 изгуби 0.39%.
При валутите доларът е в отбранителна позиция, след като президентът на САЩ, Доналд Тръмп, разкритикува политиката
на Федералния резерв.
Той изрази опасения относно потенциалния ефект от нарастващите лихви и по-скъпия долар върху щатската икономика и
конкурентоспособността на компаниите.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана почти
без промяна на ниво от 95.178 пункта, след като отстпи от 95.652, което бе най-високото му ниво от юли 2017 г.
Еврото остава без промяна на ниво от 1.1643 долара, след като вчера поевтиня до тримесечено дъно от 1.1575. Еврото губи
около 0.2% тази седмица.
Доларът се търгува без промяна спрямо йената на ниво от 112.46 йени. Щатската валута отстъпи от едногодишния връх
113.18 от йени, достигнат вчера. Доларът все още поскъпва с 1.7% за седмицата.
На фона на избягването на риска на пазарите, фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват минимално до 72.56
долара за барел, след като преди това цената им нарстваше.
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