Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите
АИКБ
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и
приложение съгласно текста на становището.
Изх.№ 310/23.07.2018 г.
ДО
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На Ваш изх. № КН 853-09-13/17.07.2018 г.
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО),
№ 826-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като най-представителната организация на работодателите на
национално ниво работи усилено за изграждането и укрепването на връзката между образованието и бизнеса и за поактивното участие на работодателите при определяне на държавния план-прием в професионалните гимназии и
въвеждането на повече практика в реална работна среда, както и спешно одобрение на Списък на защитени специалности
от професии. Затова АИКБ многократно е настоявала да се започне работа по разработването на нов Закон за
професионалното образование и обучение, който да еманципира последното от средното общо образование, уредено
чрез Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
През последните две години се направи много в насока сближаване на бизнеса и образоването, но все още ПОО е твърде
зависимо и се разглежда като „осиновено дете“ на системата на средното образование. От тази гледна точка, считаме, че
са необходими по-категорични реформи, които АИКБ е готова да подкрепи.
С новия ЗИД на ЗПОО се въвеждат промени, които са насочени към включването на работодателите като равностоен
партньор в обучението чрез работа, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници
в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми в съответствие с динамично променящите
се изисквания на бизнеса.
С предложените промени са решени въпросите относно създаването на регистър към Министерството на икономиката
като публична услуга от база данни с предприятията, участващи в дуалното обучение; поемане на здравните осигуровки
от държавата чрез промени в Закона за здравното осигуряване и се регламентира ролята на наставника.
Въпреки това, взаимоотношенията между ученика и предприятието, в което той усвоява професия, остават все още
нерешени. Основният въпрос, който не е намерил място в предложените промени, е дали учениците, които отиват в
предприятията, за да усвоят професионални учения и знания, трябва да сключват договори с тези предприятия по реда на
чл. 230 КТ и какъв вид договори могат да бъдат сключени между ученик и работодател? Друг въпрос е трябва ли учениците
да получават възнаграждение за труда си и какъв вид да е то? Какъв вид рискове трябва да се покриват при полагане на
труд от страна на ученик и кой носи отговорността за тези рискове? Необходимо ли е ученикът да бъде първо инструктиран
за безопасност и здраве при работа и необходимо ли е да бъде застрахован за съответните рискове? Редно ли е този
период на обучение в предприятието да се води трудов стаж или следва да, както считаме, че е необходимо, това да е
производствена практика.
Както знаете, Икономическият и социален съвет на Република България проведе консултация по въпроси за обучението
чрез работа през месец февруари тази година и членовете на съвета, сред които както представителите на
работодателските организации, така и на синдикатите и на други неправителствени организации, аргументираха своите
позиции, че ученикът, който получава практически умения в работна среда, по същество се учи, а не е на работа като нает
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в предприятието. Затова отношенията между него, училището и предприятието трябва да се уредят от Закона за
професионалното образование и обучение, а не от Кодекса на труда. Беше подкрепено и мнение, че интересът, който сега
заявяват работодателите да обучават ученици в работна среда, трябва да бъде стимулиран. Прекалена регулация и
особено завишени изисквания към работодателите по отношение на задачи на наставниците и възмездяване труда на
учениците, може да имат негативен ефект.
Това становище беше подкрепено и от Министерството на труда и социалната политика, което също изрази мнение, че
нови нормативни промени, свързани с договорености между ученик, училище и предприятия, трябва да се отнесат към
специалния Закон за професионално образование и обучение. Мотивът на МТСП е, че учениците се учат чрез труд и това
не ги превръща в наети работници.
Също така смятаме, че законът трябва да дава възможност възнаграждението на учащите в дуална система на обучение
да се финансира и чрез други източници, освен от работодателя, като например от оперативни програми, държавни
фондове и други.
Членовете на АИКБ вярват, че въвежданите реформи в областта на ПОО са в правилната посока, но настояваме за
категорично уреждане на правоотношенията между учащите и работодателите в дуалната система на обучение чрез
изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение и създаване на специално
правоотношение, в което учащите не се третират като работници или служители с всички произтичащи от това права и
задължения.
Във връзка с изложеното и за да подпомогнем процеса на приемане на най-удачното решение прилагаме конкретно
предложение с мотиви за изготвянето му (съвместно от АИКБ и КНСБ), насочено към практическото уреждане на
обучението чрез работа, като смятаме, че систематичното място на тази материя е в Закона за професионалното
образование и обучение.
Приложение: съгласно текста.
Economic.bg
√ Работодателите с декларация в подкрепа на поправките в Закона за приватизацията
Бизнесът се обявява против евентуално вето на президента
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на
организациите на българските работодатели (АОБР), излязоха с обща декларация до председателя на Народното събрание
Цвета Караянчева в подкрепа на поправките в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол и против
евентуално вето на президента Румен Радев. Те призовават още поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час
по-скоро.
В писмо, разпространено днес, членовете на АОБР посочват, че с внесената поправка в Закона за изменение и допълнение
на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСПК), с която се предвижда специфични задължения при
приватизация да не могат да бъдат вменявани на купувача за повече от 5 години, предизвикват изключителен интерес,
включително и призиви за президентско вето.
"Призивът, който ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, отправяме към
институциите е, когато планират своите действия и взимат съответните решения във връзка с влизането в сила на
въпросния закон, да се съобразят с необходимостта поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро.
Противното би изложило на сериозен риск повечето търговци на електроенергия за прекратяване на дейността им с всички
вредни последици от това за пазара на електроенергия, на който се търгува 70% от потребяваната електроенергия у нас",
се казва в писмото.
Целият текст на писмото можете да видите ТУК

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ По-скъпи или по-евтини са плодовете и зеленчуците това лято?
Повече плодове и зеленчуци предлагат на пазара българските производители спрямо миналата година. По-евтини ли са
сега цените на продуктите и има ли промяна в качеството? Цените на плодовете и зеленчуците се запазват като миналата
година като производителите казват, че качеството и тази година е добро.
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Наблюдаваме една трайна
тенденция за увеличаване на българското производство. И тази година тръгна много добре, но климатичните фактори до
накъде пречат на процеса. Очакват се загуби по полето и намаляване на предлагането на българска стока. Въпреки лошото
време има достатъчно количество предлагане. Няма криза на пазара, няма катаклизми. Спекулациите са невъзможни към
момента.

2

Розовият домат се продава на цена между 1,30 и 1,60 лева. При краставиците има леко оскъпяване в сравнение с миналата
година. Миналата година беше много лоша за ябълката. Тази година се очаква добра реколта и равнището на цените на
ябълката към момента са леко по-високи в сравнение с миналата година. Лошото време оказа влияние и върху прасковите
и кайсиите. Задържа се равнището на цени, аналогични на миналата година.
√ Огромни загуби за производителите на дини в Любимец
Огромни загуби отчитат производителите на дини в Любимец. Хората се оплакват, че дъждовете са съсипали голяма част
от продукцията им. Ниските цени и вносът от Гърция също ощетяват стопаните.
Христо Моряков отглежда 60 декара бостан в землището на Любимец. С това се препитава, от години, цялото му семейство.
Това лято обаче, дъждът е унищожил по-голямата част от продукцията му.
Христо Моряков – производител на дини: Стоката изгни! Около 150 тона дини оставих на къра.
Според Христо освен дъжда, неконтролираният от държавата внос също спомага за загубите, които търпят родните
производители.
- Когато трябваше да продаваме, се продаваше чуждата диня в България. На търговците им звъним, те казват аз съм на
гръцка, аз съм на румънска. Казват не можем да спрем вноса от Гърция, като не можете ще спрете вноса от Гърция, спряхте
нашето производство.
На борсата в Любимец в момента цената на дините е между 15 и 20 ст за килограм на едро.
- Не можем да изкараме семената. Един пакет семе е 100 лв. - 1000 семки, а аз от едно ремарке не мога да взема сто лева.
Един тон да продам не мога да взема сто лева.
Само допреди няколко години около Любимец имаше хиляди декари с насадени бостани, но сега те са намалели
наполовина, заради загубите, които производителите все повече търпят. Надеждата на хората тук е в държавните
институции, които би трябвало да намерят механизъм, чрез който да защитят българската диня на пазара и да спасят
поминъка им.
Investor.bg
√ МФ предлага ново затягане на правилата за инвестиции на пенсионните дружества
Промени в КСО ще засилят административната тежест и ще повишат разходите им за дейността
Пенсионните дружества ще могат да инвестират до 5% средства на фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми в корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия
(МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ) в държава членка на ЕС. Средства от фонда ще могат да бъдат
инвестирани и в акции, различни от акциите на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варанти по
тях, търгувани на МСТ или ОСТ в държава членка. Това става ясно от промените в Кодекса за социално осигуряване,
публикувани на сайта на Министерство на финансите (МФ).
Тази нова опция е във връзка със синхронизирането на българското законодателство с Директива 2016/2341.
Във връзка с това се урежда и количествено ограничение за експозицията към инструменти, които са приети само на
посочените места за търговия, с оглед управление на ликвидния риск. Премахват се и изискванията към инвестиционната
дейност на чуждестранните институции за професионално пенсионно осигуряване, управляващи професионални схеми на
български предприятия.
Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите,
справедливо разпределение на рисковете и ползите между поколенията и отчитане на екологични, социални и
управленски фактори при инвестирането.
Друга новост е, че дружествата ще бъдат задължени да предоставят прогнози за бъдещия размер на пенсионните
плащания, за да могат осигурените лица в доброволните пенсионни фондове да планират по-добре своите спестявания за
старини.
Изискванията към допусканията в основата на тези прогнози ще бъдат уредени на подзаконово ниво, вероятно с наредба
на Комисията за финансов надзор (КФН).
„Липсата на хармонизация между българското законодателство и законодателството на ЕС ще доведе до по-ниски
изисквания към българските ИППО спрямо останалите ИППО в ЕС, което в дългосрочен план може да има последици за
тяхната конкурентоспособност. Също така, няма да е налице възможност за прехвърляне на управлението на
професионална схема или част от нея на ИППО в друга държава членка и за поемане на управлението на схема от такава
институция. В краткосрочен план ще възникне разлика в пруденциалните изисквания и изискванията към дейността на
пенсионноосигурителните дружества. Липсата на достатъчно информация за осигурените лица ще ги постави в
неравностойно положение в сравнение с осигурените лица в другите държави членки на ЕС“, се посочва в оценката на
въздействието към законопроекта.
Дружествата ще трябва да извършват и собствена оценка на риска.
Въвеждат се нови изисквания към възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска това по отношение
на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на ключови функции, предвид принципното
им значение за дейността на дружеството и фондовете и високите изисквания към тях.
Регламентират се и изисквания, обезпечаващи надзор върху делегираните дейности, с цел недопускане на заобикаляне
на законовите изисквания посредством използване на външни изпълнители.
Освен това за прехвърляне на професионална схема или на част от нея е необходимо предварително разрешение от КФН.
Заявлението ще се подава от пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата.
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На законово ниво се закрепва принципното изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда
извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно
установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване, пише още към мотивите на
законопроекта.
Разбира се, спазването на предвидените със законопроекта изисквания ще бъде контролирано от Комисията за финансов
надзор. Допълнителните разходи за осъществяване на регулаторната и надзорна дейност на КФН, свързани с
разширяването на изискванията, подлежащи на текущ надзор (напр. в областта на инвестициите), и на надзорните
правомощия (напр. осъществяване на стрес-тестове), въвеждането на нови производства (издаване на разрешение за
прехвърляне на професионална схема), ще се изпълняват в рамките на одобрените разходи по бюджета на КФН за
съответната година.
В краткосрочен план за пенсионноосигурителните дружества ще възникнат допълнителни разходи, с оглед предприемане
на действия за съобразяване на дейността им със завишените изисквания на Директива 2016/2341 в областта на системата
на управление, собствената оценка на риска и информиране на осигурените лица. Разширяването на спектъра от
финансови инструменти, в които дружеството може да инвестира и развиването на контролните функции на банкитепопечители (напр. във връзка със задължението да следи при сделки с активи на пенсионния фонд всички плащания да му
се превеждат в обичайните срокове), ще доведе до постоянни по- високи разходи за банките-попечители. Колко обаче не
се посочва нито в мотивите към законопроекта, нито в оценката за въздействието.
Според МФ разходите не са прекомерно високи и не могат да бъдат избегнати предвид наличието на императивни
изисквания в правото на ЕС, които следва да бъдат въведени в националното законодателство.
Реално промените ще засегнат 9 бр. пенсионноосигурителни дружества, 9 бр. универсални пенсионни фонда, 9 бр.
професионални пенсионни фонда, 9 бр. доброволни пенсионни фонда и 2 бр. доброволен пенсионен фонд по
професионални схеми), като и 4,61 млн. осигурени лица към 31 март 2018 г. и 1,2 млн. пенсионери. Измененията ще се
отразят и на банките-попечители.
Новите разпоредби ще доведат и до повишаване на административната тежест за пенсионноосигурителните дружества,
предвид въведените нови изисквания към тяхната дейност, описани по- горе, напр. с оглед изготвяне на допълнителни
документи като правила за актюерските дейности и собствена оценка на риска и представянето им пред надзорния орган,
ставя ясно още от текстовете на законопроекта
На 21 август изтича срокът за обществено му обсъждане. До 17 май 2019 г. трябва да влязат в сила новите разпоредби, а
до до 13 януари 2019 г Комисията за финансов надзор трябва да приеме наредбите по прилагане на КСО.
Economy.bg
√ НАП: До края на юли се подава декларацията за дължими данъци
Подава се от предприятията и самоосигуряващите се лица за дължими данъци за второто тримесечие на 2018
Декларация за дължими данъци (образец 4001) се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са
изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от
ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на
месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.
Декларация за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) се представя в НАП и за окончателните
данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги,
неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други). Формулярът се подава и за данъци
при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и
ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително
общините.
От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и
контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държавачленка на Европейския съюз, също предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от
ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.
От 2018 г. предприятията-платци на доходи подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ
и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това важи за тези декларации за дължими данъци, за които задължението за
подаване възниква след 31 декември 2017 г. За самоосигуряващите се лица-платци на доходи няма промяна в начина на
подаване на формуляра, т.е. те могат да го представят в НАП, както по електронен път, така и на хартия.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат
на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите
на приходната администрация.
Капитал
√ КФН: Цената на "Гражданска отговорност" не покрива разходите на застрахователите
Водачите на товарни автомобили и автобуси причиняват най-често катастрофи с най-големи щети
За три автомобилни категории - леки коли, камиони и автобуси, техническият резултат от застраховката "Гражданска
отговорност" за миналата година е отрицателен. Това означава, че платените от водачите им премии не покриват
разходите на застрахователните компании по обслужване на дейността. Това показва анализ на Комисията за финансов
надзор (КФН), който проверява доколко цената на застраховката е достатъчна за покриване на риска, както и за
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гарантиране на финансовото здраве на компаниите. Макар да не търси проблеми на ниво отделни застрахователи,
секторният анализ е еднозначен, че средна цена от малко над 200 лв. за "Гражданска отговорност" е недостатъчна при
ежегодно увеличаващите се разходи за обезщетения.
Малко статистика
В анализа са използвани данни от периода от 2012 - до 2017 г. за щетимостта в четирите основни групи потребители на
застраховката. Най-многобройна е тази на леките автомобили - 2.3 млн. застраховани за миналата година, като при тях
щетимостта за периода варира между 3.6% и 4.1%. При товарните автомобили и автобусите честотата на изплатените
претенции варира между 15.9% до 28%, а в трета група, където са седловите влекачи (ТИР-ове), щетимостта е стигала и до
над 30%. Най-малко претенции идват от четвъртата група, в която са мотоциклети, трамваи, селскостопанска техника.
Проследяват се и динамиките в размера на изплащаните обезщетения за претърпени материални и нематериални вреди.
При леките автомобили средната стойност на изплатена претенция е 1362 лв. за имуществена щета и 57 748 лв. за
неимуществена. При товарните автомобили и автобусите материалните щети са били за 1333 лв., а нематериалните - 25
987 лв.
Експертите обръщат внимание, че неимуществените претенции се характеризират с изключително ниска честота на
събитията – около 3%, но средната им стойност е няколко пъти по-висока – при средна претенция за имуществена вреда
пазара от 1602 лв., средната неимуществена претенция е в размер на 43 751, или с 26 пъти разлика. Освен това е голям и
броят на случаите, за които може да се претендира обезщетение по тази линия - за миналата година смъртните случаи в
катастрофи са 682, а ранените - 8680 души.
Анализът на данните
Съпоставяйки данните за щетимостта, изплатените суми и премийният приход от застраховката, експертите на КФН
заключават, че за периода 2013 - 2016 г. премиите в първа рискова група (леките автомобили) са достатъчни за покриване
на разходите по застраховката "Гражданска отговорност". През 2017 обаче има потенциал за значителна загуба, пише в
анализа. Прави се уточнение, че е възможно това да се дължи на еднократни събития. Недостатъчни са и събраните премии
от застраховки на камиони и автобуси, което навежда на извода, че има нужда от корекции в премиите за трите най-масови
категории превозни средства.
Според застраховател, до когото "Капитал" се допита, най-вероятно резултатът за 2017 г. не е толкова епизодичен, колкото
очакван и причина за това са непрекъснато увеличаващите се суми по изплащаните щети - както материални, така и
нематериални. Това се отнася както за инцидентите със застраховани автомобили у нас, така и за инцидентите в чужбина,
по които българските застрахователи носят отговорност.
За миналата година премийният приход от "Гражданска отговорност" и "Автокаско" е 1.2 млрд. лв., а средната цена на
полицата е малко над 200 лв.
БНР
√ НАП-Велико Търново събра близо 40 млн. лв. просрочени задължения
Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Велико Търново събра за полугодието от длъжници
близо 40 милиона лева просрочени данъци и осигуровки.
От Велико Търново до Видин данъчните от Териториалната дирекция на приходната агенция са провели срещи или
телефонни разговори с 421 осигурители, чиито задължения към държавата са по над 50 000 лева. За първото полугодие са
наложени 369 възбрани на недвижими имоти и запори върху превозни средства, земеделска техника и производствени
машини. 1,5 милиона лева са постъпили от продажбата на имущество и вещи на длъжници.
Данъчните съветват длъжниците да потърсят контакт с публичните изпълнители за разсрочване на задълженията, за да не
се стига до налагане на принудителни мерки.
√ Националната агенция по приходите в Бургас отчита намаляване на неизрядните пред държавата търговци
Националната агенция по приходите в Бургас отчита намаляване на неизрядните пред държавата търговци. Въпреки това
екипи на приходното ведомство продължават да се натъкват на фрапиращи нарушения.
Въпреки, че от началото на месеца един семеен хотел от царево е изпълнен своята леглова база, при данъчните отчитал
оборот само 42 лева. Това е един от случаите на които се натъкват проверяващите екипи, каза говорителят на агенцията
по приходите в Бургас Христо Узунов: „ Аптека в Созопол, която отчита нулев оборот, бяха извършени проверка на
Сливенска зеленчуковата борса оказва се ,че масово не се издават касови бележки, вследствие на които там ще бъдат
запечатани една поредица от търговски обекти.“
Говорителят на НАП Бургас отчита, че нарушенията са намелени значително сравнения с началото на сезона, ако тогава
всяка трета проверка е установявала нарушения през Юли та са във всеки пети търговски обект.
√ Стабилизация на потребителското доверие в еврозоната през юли
Потребителското доверие в еврозоната през юли остана на нивото от предходния месец, показват предварителни
резултати от редовно проучване на Европейската комисия, които сякаш подсказват, че икономическият растеж в региона
може би ще стабилизира в началото на третото тримесечие.
Според експресна оценка на ЕК индексът на потребителските нагласи в еврозоната стабилизира през юли за втори пореден
месец на ниво от -0,6 пункта след негова известна низходяща ревизия за юни до -0,6 пункта от -0,5 пункта.
В рамките на целия Европейския съюз потребителското доверие обаче нарасна с 0,6 пункта до ниво от -0,7 пункта.
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Окончателните данни за потребителското доверие в ЕС и в частност в региона на единната валута ще бъдат оповестени на
30-ти юли, когато Европейската комисия ще представи и своите резултати за икономическото и бизнес доверие на стария
континент.
√ ЕК: Юнкер няма да представи конкретно търговско предложение на предстоящата във Вашингтон визита
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер няма да пристигне в Съединените щати за разговори с
президента на САЩ Доналд Тръмп с конкретно търговско предложение, коментира в понеделник говорителят на ЕК
Маргаритис Схинас, цитиран от агенция Ройтерс.
Юнкер ще пътува във Вашингтон в сряда (25-и юли) за разговори, фокусирани главно върху търговското напрежение след
наложените от САЩ мита за вноса на стоманата и алуминия от ЕС и с оглед на заплахите на Доналд Тръмп за разширяване
на тези наказателни мерки спрямо вноса на европейски автомобили.
Според говорителят на ЕК, Юнкер е "много подготвен" да изложи европейските аргументи на предстоящата си визита във
Вашингтон. "Това е повод да отслабим драматизирането на търговското напрежение и да се ангажираме с открит и
конструктивен диалог с нашите американски партньори", посочи Схинас.
Коментарите на ЕК изглеждат в противоречие с изказване през миналата седмица на висшия икономически съветник на
Тръмп - Лари Къдлоу, според което Жан-Клод Юнкер ще пристигне във Вашингтон с "важно" търговско предложение.
Ройтерс напомня, че Доналд Тръмп се оплаква многократно от Европейския съюз, визирайки по-високите митнически
тарифи, които ЕС налага върху вноса на автомобили. В последните си изказвания президентът на САЩ дори определи
европейският единен блок като "враг" по отношение на търговията.
Представители на ЕС заявиха, че докато вносните мита в съюза за автомобили са действително по-високи, отколкото тези
в САЩ, за други продукти, като например камиони, американските тарифи са по-високи. Те също така посочиха, че
евентуалното намаляване на митата за автомобили може да бъде само част от едно по-всеобхватно търговско
споразумение.
Европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом, която ще придружава Жан-Клод Юнкер, пък
заяви през миналата седмица, че ЕС подготвя списък с американски стоки, които да бъдат обложени с висока мита, ако
САЩ увеличи тарифите върху вноса на европейски автомобили.
Агенция "Монитор"
√ Обсъждат облекчено кредитиране по програмата за човешките ресурси
Бизнсът и представители на банки в България ще обсъждат облекчено кредитиране по финансовия инструмент
„Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“. Срещата ще започне в 10 часа в зала „Пресцентър“ на
Министерството на труда и социалната политика.
Целта е предприемачите да се запознае с промените, подобренията и актуализираните изисквания в техническата
спецификация, методиката за оценка и критериите за подбор на бъдещите финансови посредници при реализацията на
програмата. Финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ ще разполага с ресурс от 26.4 милиона лева.
В обсъжданията ще се включат още и небанкови институции и лизингови дружества. Участие в инициативата ще вземе и
заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
√ Пловдив става световна столица на високоалкохолните напитки
Пловдив става световна столица на високоалкохолните напитки от 20 до 25 август, съобщи БТА. Тогава вторият по големина
град в България ще бъде домакин на международния конкурс Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles. Експерти
от цял свят ще дегустират уиски, водка, текила, бренди, джин, грапа, байжиу, писко и ракия, ще посещават български
производители и културно-исторически забележителности.
Програмата на Spirits Selection 2018 вече е готова. Над 70 чужди журналисти, енолози и вносители ще открият българската
индустрия, традиции, история и култура. Експертите пристигат в страната ни още на 19 август. На 20 август сутринта
започват майсторските класове за тях, които ще продължат цял ден. Как се разпознават различните видове уиски ще
представи френският експерт и автор на енциклопедия Сирил Малд, който пристига специално за конкурса. „Посланикът“
на чилийското писко Родриго Флорес ще говори за отлежали спиртни напитки. Три от майсторските класове са за
българската ракия – различни видове, как се дегустира и консумира, как се съчетава с храна. Мастъркласовете за родната
„вода на живота“ ще водят проф. Николай Бакалов, проф. Николай Стоянов и собственикът на Rakia Shop Светлин Мирчев.
Вечерта на 20 август 2018 г. ще има експо „Запознайте се с българските производители“, а след него е официалното
откриване на конкурса.
До обяд през всеки един от следващите три дни - 21, 22 и 23 август - международното жури ще оценява чрез „сляпа
дегустация“ високоалкохолни напитки.
За международните съдии, които искат да научат повече за България, е предвидена допълнителна програма в централната
и източната част на страната ни. На 24 и 25 август ще се посещават производствата на български фирми, както и
дестилерията, където експертите ще видят как се прави българско розово масло.
√ Евростат: Българите стават 4.9 милиона през 2070 година
Българите ще наброяват 4.9 милиона през 2070 година, сочи демографската прогноза на Евростат. Според проучването
нацията ни щяла да се стопи с 30 %.
По данни на статистиката към края на миналата година населението у нас е малко над 7 милиона и намалява с близо 52
000 спрямо 2016 година. Сривът при населението в трудоспособна възраст пък щял да достигне до 40% още през 2060г.
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Причините са ниските нива на раждаемост, миграцията и смъртността. Статистиката сочи още, че на хиляда мъже се падат
1060 жени. Броят на живородените деца през 2017г. пък е намалял с почти 64 хиляди. Това е с около 1000 деца по-малко
спрямо предходната година. С най-ниски стойности на раждаемост са градовете Габрово и Видин.
√ В сряда отчитат проекта за удължаване ресурса на VI блок на АЕЦ
Резултатите от проекта за удължаване живота на VI блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъдат представени в сряда в енергийното
министерство, съобщиха от ведомството.
На представянето ще бъдат енергийният министър Теменужка Петкова, изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван
Андреев, първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на държавната
корпорация "Росатом" Кирил Комаров и други, посочиха от МЕ.
Предстои в Агенцията за ядрено регулиране да бъде предаден пълният пакет с необходимите документи за
кандидатстване за продължаване лицензията на VI блок за следващ 10-годишен период, добавиха от енергийното
министерство.
В началото на ноември V блок на АЕЦ "Козлодуй", другият от двата работещи, получи нов десетгодишен лиценз за
експлоатация от Агенцията за ядрено регулиране. Издаването му съвпада с изтичането на стария и на проектния срок за
30-годишна експлоатация на реактора ВВЕР-1000. За да продължи работа мощността, бе изготвена програма за
модернизация, която ще позволи експлоатацията на блока нови 30 години.
Общо инвестициите в удължаването на живота на двата руски реактора ще са 674 млн. лв., от които повечето от половината
вече са похарчени за модернизацията им. Програмата за удължаването на живота на V блок бе изготвена от консорциум
между руските компании "Русатом Сервис" и "Росенергоатом" и френската "Електрисите де Франс". С модернизацията на
VІ блок се зае самостоятелно "Русатом Сервис" с български подизпълнители.
В момента в света работят 448 ядрени реактора, като 64% от тях са в процес на експлоатация повече от 30 години.
√ В Европейската комисия в Брюксел ще бъдат раздадени наградите в категории „сини“ и „зелени“ стартиращи
предприятия
В Европейската комисия в Брюксел ще бъдат раздадени наградите в категории „сини“ и „зелени“ стартиращи предприятия.
И двамата победители са от България. В синята или по-позната като категория „Вода“, призът отива при предприятието
„Енова“ за мониторингова система за замърсяване на водата, базирана върху ново поколение биосензори.
Победителят сред зелените е новосъздадената компания „Шифтдийс Байомик“, а наградата е за технология за
разграждане на земеделски отпадъци.
Actualno.com
√ ЕК одобри българската програма за двойния стандарт при храните
Имаме поредна ефективна крачка за двойния стандарт с храните. Европейската комисия (ЕК) одобри предложения от
България пилотен проект за справяне с двойния стандарт в храните и напитките. Това заяви на пресконференция
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който заедно с колегата си Андрей Новаков представи напредъка по българското
предложение, предаде БГНЕС.
Вече ще има българска програма на стойност 1.3 млн. евро, която ще подпомага всички потребителски организации, които
да се борят с двойните стандарти. Става въпрос потребителските организации да имат финансиране, за да правят
проучвания в сертифицирани лаборатории - дали на даден продукт му липсва нещо. Тези организации вече ще могат и да
водят потребителски искове, посочи Радев.
„Радвам се, че решението дойде от нашата страна. Потребителските организации ще могат да ползват парите за
информационни кампании, за тестове, за сътрудничество по сходни проекти със съседни страни. Очакваме събраните
данни от реализацията на проектите да послужат за въвеждане на минимални стандарти в ЕС“, коментира Андрей Новаков.
„До преди няколко години Европейската комисия отричаше въобще да има двоен стандарт, но след многобройните
изследвания и писмени въпроси, които задавахме на ресорните комисари, това се промени. Призна се, че има двоен
стандарт между храните в Източна и Западна Европа. Искаме да се определи единен стандарт на храните и напитките в ЕС
и ако може, да има и централен орган, който да следи за спазването на този стандарт, така че да може гражданите на
различните страни на ЕС да могат да имат достъп по еднакво качество храни", посочи Емил Радев, цитиран от агенция
"Фокус".
Очаква се изготвянето на същинската законодателна рамка да започне от началото на 2019 година, а събирането на
първите проекти - от края на следващата година. Двойните стандарти са огромен бич за ЕС. Ние ще направим всичко
възможно да бъдат уеднаквени критериите при храните, особено в Източна Европа. Следващата стъпка е при козметиката,
добави още Новаков.
„До преди няколко години Европейската комисия отричаше въобще да има двоен стандарт, но след многобройните
изследвания и писмени въпроси, които задавахме на ресорните комисари, това се промени. Призна се, че има двоен
стандарт между храните в Източна и Западна Европа. Искаме да се определи единен стандарт на храните и напитките в ЕС
и ако може, да има и централен орган, който да следи за спазването на този стандарт, така че да може гражданите на
различните страни на ЕС да могат да имат достъп по еднакво качество храни", посочи Емил Радев, цитиран от агенция
"Фокус".
„Изпълнението на тези пари започва формално на 1 януари 2019 г., когато влиза в сила новият бюджет. Надявам се през
последната четвъртина на годината да бъде обява процедура по подаване на проекти, така че всяка една организация да
може да го направи“, допълни Андрей Новаков.
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Европа на 100% е ангажирана с проблема с чумата по дребните преживни животни в България, коментира още Емил Радев.
„Европа даде отлична оценка на действията на българските власти за чумата и ще поеме 75% от обезщетенията, които ще
бъдат изплатени за загубите на българските стопани. Така че Европа и Европейският съюз са ангажирани на 100% с този
проблем“, обясни евродепутатът относно заразата в Странджанско.
Economic.bg
√ Бюджетната комисия ще гласува на второ четене по-високия акциз на IQOS
С промени между първо и второ четене Менда Стоянова предложи ставката върху бездимните цигари да е 40% от
конвенционалните
Увеличението на акциза върху бездимните цигари ще бъде обсъдено на второ четене в бюджетната комисия в парламента
днес, се вижда от програмата на Народното събрание. Между двете четения на законопроекта председателят на комисията
Менда Стоянова внесе за разглеждане обещаните промени, според които акцизът върху тютюна за нагряване няма да е
колкото този на конвенционалните цигари, а "само" 40% от неговия размер.
Ставката на нагреваеми цигари в момента е 26% от акциза на обикновените, или 152 лева на килограм тютюн. Обещанието
на Менда Стоянова е акцизът да стане 233 лева на килограм тютюн, което означава, че акцизът върху нагреваемите
тютюневи изделия, които в момента се предлагат у нас само от Philip Morris, ще достигне 40% от размера на акциза на
конвенционалните цигари.
„Важно е, че това изделие измества конвенционалните изделие, това във времето ще се случа бързо. Нашият бюджет,
който получава 2 милиарда лева годишно от акциз на цигари, не може да се лиши от тези 2 милиарда без да има
комбинационен механизъм", каза Стоянова, цитирана от БНР.
С друг текст е оттеглено предложението, които бе дискутирано по-малко от обществото, а именно бирените опаковки над
5 литра да се облепват с бандероли.
В. Банкерь
√ Фонд „Земеделие“ преведе над 1 млн. лева за компенсации на стопани
Държавен фонд „Земеделие“ извърши първите плащания по помощта de minimis за общините в Ямболско и Бургаско,
засегнати и ограничени поради заболяването чума по дребните преживни животни.
170 земеделски стопани от седемте общини с въведени ограничения заради чумата (PPR) ще получат общо около 1 060
000 лв. или по 55 лв. на овца/коза от помощта. Очаква се в следващите дни парите да бъдат достъпни по сметките на
стопаните.
Плащанията са по подадените заявления от 19-20 юли, като обезщетения ще получат не само стопаните на евтанизираните
животни, но и всички останали, които подлежат на възбрана за реализиране на млечни и месни продукти извън
ограничената зона.
Чрез помощта de minimis стопаните ще могат да покрият загубите от нереализираното мляко, ценовите разлики на
изкупената продукция и затрудненията при изхранването на животните. Тя е допълнение към вече изплатените на
стопаните обезщетения за евтаназирани животни.
EconomyNews.bg
√ Очертава се недостиг на зърно в ЕС
Валежите, а и горещините през тoвa лятo мoгaт дa ce oĸaжaт гoлям пpoблeм зa зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли в Eвpoпa,
ocoбeнo в пo-ceвepнaтa чacт нa ĸoнтинeнтa. Mнoгo фepмepи в Гepмaния ca зacтpaшeни oт фaлит пpи oщe пpoблeми c
тaзгoдишнaтa peĸoлтa зapaди гopeщинитe тaм. B cъщoтo вpeмe oбилнитe вaлeжи във Фpaнция щe oгpaничaт дoбивa пpeз
тoвa лятo. Cпopeд eĸcпepти тoвa щe дoвeдe дo нaй-cлaбaтa peĸoлтa нa зъpнo в EC зa пocлeднитe шecт гoдини, пишe
Вlооmbеrg.
Haй-гopeщoтo лятo във Beлиĸoбpитaния oт чeтиpи дeceтилeтия нacaм зaceгнa cepиoзнo пшeницaтa. B Πoлшa пoвeчe oт 66
000 фepмepи, oбpaбoтвaщи 1,2 милиoнa xeĸтapa зeмя, cъщo ca изпpaвeни пpeд cepиoзни пpeдизвиĸaтeлcтвa, твъpдят oт
мecтнoтo миниcтepcтвo нa зeмeдeлиeтo. Cитyaциятa в Литвa и Лaтвия ce oĸaзa oщe пo-cepиoзнa, ĸaтo нeгaтивният eфeĸт
въpxy peĸoлтaтa пpинyди пpaвитeлcтвaтa тaм дa oбявят извънpeднo пoлoжeниe.
"Уcлoвиятa в Гepмaния бяxa ocoбeнo тeжĸи пpeз мaй и юни, ĸoгaтo тeмпepaтypитe нaдxвъpлиxa 30 гpaдyca пo Цeлзий.
Зapaди тoвa гoлямa чacт oт зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли избpaxa дa yнищoжaт peĸoлтaтa cи вмecтo дa ce нaлaгa дa я
пpибиpaт", ĸoмeнтиpa пpeзидeнтът нa фepмepcĸaтa acoциaция DВV Йoaxим Pyĸвид. Toвa e cepиoзeн пpoблeм зa цeлия
cъюз, ĸaтo Гepмaния e втopият нaй-гoлям пpoизвoдитeл нa зъpнo в EC. B peзyлтaт мнoгo пpoизвoдитeли мoгaт дa фaлиpaт,
пpeдyпpeждaвaт oт eĸcпepти oт ceĸтopa. "Hяĸoлĸo oт нaшитe члeнoвe cпeшнo ce нyждaят oт пoмoщ oт пpaвитeлcтвoтo",
пocoчвa Xeнин Eлepc, ĸoйтo e pъĸoвoдитeл нa ĸooпepaтивнaтa гpyпa DRV.
Oт дpyгa cтpaнa тeзи, ĸoитo ycпeят ca cъбepaт дocтaтъчнo дoбpa peĸoлтa, щe мoгaт дa ce възпoлзвaт oт пo-виcoĸитe цeни.
Πшeницaтa, тъpгyвaнa нa бopcaтa в Πapиж, нaпpимep, e пocĸъпнaлa cъc 17% oт нaчaлoтo нa тaзи гoдинa. Oчaĸвaниятa ca
нeйнaтa цeнa дa зaпишe пъpвия cи cĸoĸ нa гoдишнa бaзa oт 2012 гoдинa нacaм нa фoнa нa пpoгнoзитe зa пo-cлaб дoбив и в
Pycия и Ceвepнa Aмepиĸa.
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√ Оранжев код за градушки и порои в 11 области
Оранжев код за опасност от порои и градушки е обявен в 11 области в страната. Според предупрежденията най-интензивни
ще са явленията в Централна и Югоизточна България, като оранжев код е обявен за областите Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Кърджали, Смолян, Ловеч и Габрово.
За още 14 области, сред които и София-град е обявен жълт код, а зелен е само в областите Перник, Кюстендил и Видин.
Според прогнозата облачността ще е предимно значителна и на много места отново ще има валежи, като остават условията
за локални градушки. Около обяд ще има временни разкъсвания на облачността и тогава явленията ще са на по-малко
места. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Ще е по-хладно с максимални температури между 23 и 28 градуса.
Над Черноморието ще е предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, на места главно в сутрешните часове ще са
интензивни и със значителни количества. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максимални температури по
крайбрежието: 24-27. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Над планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Около обяд явленията ще са на
по-малко места. Ще духа умерен, по високите и открити части и временно силен североизточен вятър. Максималната
температура на височина 1200 метра ще е около 18, на 2000 метра - около 12 градуса.
Dnevnik.bg
√ Новите служебни коли на съдебния съвет трябва да са задължително с бежов кожен салон и автопилот
Новите служебни автомобили на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да са задължително с бежов кожен салон. Освен това
те трябва да имат автопилот, система за следене на пространството пред автомобила, с включена функция за аварийно
спиране, парктроник със задни и предни паркинг сензори, със звукова сигнализация и камера за задно виждане, както и
система за разпознаване на умора във водача.
Това се разбира от зададените параметри на обществената поръчка, която ВСС обяви в средата на миналия месец,
съобщава специализиранияt сайт "De fakto". Очаква се до края на тази година кадровиците в съдебния съвет да сменят
настоящите си служебни коли.
Поръчката е за общо 50 нови автомобила, 13 от които за ВСС и 37 – за органите на съдебната власт. Наличните коли ще
бъдат предоставени на нуждаещи се съдилища и прокуратури, които нямат финансов ресурс да се сдобият с нови.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е малко над 2 млн. лв. Парите ще дойдат от бюджета на ВСС.
Досега служебните коли на съдебния съвет не са били с кожени салони. Такова изискване няма и за новите автомобили на
съдебната власт.
Освен това и за двете групи автомобили се изисква четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, не по-малък
от 1798 куб см и не по-малко от 180 конски сили. Както и автоматична, минимум 6-степенна скоростна кутия плюс задна.
Трябва да имат също система мултифункционален бордкомпютър с информационен дисплей. Записани са и Start – Stop
система, система за защита на пешеходци и др.
√ Комисията за личните данни ще може да претърсва компютрите на журналисти, предвижда законопроект
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да може да извършва проверки в медии, като ще има право да влиза във
всички помещения на редакцията. Освен това ще има и достъп до всеки компютър и друго техническо средство за
предаване на данни, както и право да изисква достъп до всички данни и до цялата информация. Единствено няма да има
право да иска разкриване на източниците на информация.
Това е записано в проекта за промени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който правителството внесе в
парламента в края на миналата седмица, съобщава "Капитал". В него са направени някои корекции спрямо първоначалния
вариант.
Според част от експертите, участвали в първоначалното обсъждане на проекта за промени в ЗЗЛД, в него продължава да
има редица тревожни текстове. Те твърдят, че при редакцията са се появили нови текстове и варианти, които пораждат
нови опасения. Освен това в законопроекта имало много неясни разпоредби, даващи възможност за широко тълкуване и
произвол, както и казуистично търсени разрешения.
"В проекта са останали разпоредби, които са в състояние да играят ролята на цензура и да нарушат баланса. В този смисъл
от моя гледна точка по този законопроект все още е извървян много по-краткият път, има още много работа, иначе законът
може да се превърне в брадва", заяви адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до информация.
Според него новата редакция на законопроекта дава широка възможност за цензура и натиск върху медии и журналисти.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
Световният елит по футбег ще мери сили в София. Едни от най-добрите трикове - на живо в студиото.
Въпрос в средата на лятото: Кога ще спре да вали?
"Твърда" вода. Защо лекарите във Варна съветват да не се пие редовно вода от чешмата?
По-скъпи или по-евтини са плодовете и зеленчуците в сравнение с миналото лято?
Двойният стандарт на храните. Кога ще се уеднакви качество на продуктите у нас и в Западна Европа?
Между езика на омразата и толерантността. Разговор за посланията на политиците и обществените реакции.
Време за ремонти у дома. Какво трябва да знаем преди да се обадим на майсторите?
На живо от Зоопарка. Търси се партньорка на камилата Леми.
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БТВ, "Тази сутрин" - край морето, от Варна
Потънаха ли милионите, отпуснати за строежа на основен булевард във Варна? Кметът Иван Портних пред Антон
Хекимян.
В края на политическия сезон, лидерът на „Воля" Веселин Марешки за конфликтите в управляващото мнозинство
и ролята на опозиция
Ще успеят ли българите да съхранят вярата си? - Митрополит Йоан Варненски и Великопреславски.
На живо: Продължава напрежението в Болярово. Какви мерки срещу чумата се вземат и защо хората отказват да
допуснат ветеринарните екипи?
Ще бъдат ли покрити с асфалт разкопките на древното селище Скаптопара? Позицията на съветника на министъра
на културата професор Николай Овчаров
Актьорът Петър Антонов за връзката между театъра и кулинарията. Коя е тайната съставка на любовта към
професията?
Нова телевизия, „Здравей България"
На живо след бурята в Бургас- Какви са щетите?
Наистина ли Сърбия изпревари България по стандарт и заплати, както се похвали президентът Вучич?
Използва ли мафията българи за робски труд на полето в Италия?
Има ли раздор при Обединените патриоти и скарани ли са лидерите на тази формация - говори евродепутатът
Ангел Джамбазки.
√ Предстоящи събития в страната за 24 юли
София.
От 10.00 часа до 12.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика ще проведе
информационен ден по повод предстоящото стартиране на финансов инструмент „Микрокредитиране със
споделен риск по ОПРЧР 2014-2020". В срещата ще участва заместник-министърът на труда и социалната политика
Зорница Русинова.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Асоциации и сдружения в сектор
„Животновъдство" и други сектори на селското стопанство в подкрепа на министър Румен Порожанов и неговия
екип.
От 12.30 часа в прес клуб "България" на Националния стадион "Васил Левски" ще се проведе пресконференция по
повод предстоящото Еко Рали България 2018 - кръг от Световната купа на FIA за електромобили.
От 15.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание, на
което ще обсъди на второ четене Законопроект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
От 18.00 часа пред Народния театър „Иван Вазов" Министерството на отбраната ще отбележи 140-ата годишнина
от създаването на Българската армия с празничен концерт.
***
Добрич.
От 15.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в заседание на
областния координационен щаб в Добрич във връзка с предприемане на мерки за недопускане и ограничаване
на заболяването африканска чума по свинете.
***
Пловдив.
От 11.00 часа на Гребната база ще се проведе пресконференция по повод Световното първенство по кану-каяк
***
Силистра.
От 10.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в заседание на
областния координационен щаб в Силистра във връзка с предприемане на мерки за недопускане и ограничаване
на заболяването африканска чума по свинете.
***
Смолян/с. Арда.
От 18.00 часа в читалището в село Арда общинските съветници от ГЕРБ-Смолян Ангел Безергянов, Екатерина
Гаджева, Анита Чолакова, Мариана Сивкова и Ивайло Халваджиев ще проведат среща с жителите на населеното
място.
***
Хасково.
От 15.30 часа в зала „Марица" на Областната администрация ще се проведе среща - разговор с ръководството на
ДАМТН-София по въпроси, касаещи последните промени в Закона за водите, засягащи стопанисването и
поддръжката на язовирите.
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 304 на общината ще заседава ПК „Младежки дейности и спорт" към Общински съвет- Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Правна и опазване на обществения ред" към Общински
съвет- Шумен
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Money.bg
√ Петролните цени спадат. На пазара цари несигурност
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи във втopниĸ пpoдължaвaт пoнижeниeтo cи. Πaзapът ce фoĸycиpa въpxy
pиcĸoвeтe oт yвeличeнo пpeдлaгaнe нa cypoвинaтa, ocтaвaйĸи cлoвecнитe пpecтpeлĸи мeждy лидepитe нa CAЩ и Иpaн нa
втopи плaн.
Hapacтвaщият тъpгoвcĸи ĸoнфлиĸт мeждy Baшингтoн и Πeĸин зaплaшвa дa oтcлaби тъpceнeтo нa eнepгoнocитeли, дoĸaтo в
cъщoтo вpeмe peдицa cтpaни yвeличaвaт дoбивa нa пeтpoл.
Ceптeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пoeвтинявaт c $0,28 - дo $72,78
зa бapeл.
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa ceптeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) cпaдaт в cъщoтo
вpeмe c 26 цeнтa -дo $67,63 зa бapeл.
Πpeдишният дeн цeнaтa нa WТІ зaвъpши тъpгoвиятa нa нaй-ниcĸo нивo oт 21 юни нacaм, cпaдaйĸи c $0,37 (0,54%) - дo $67,89
зa бapeл. B пoнeдeлниĸ Вrеnt зaгyби 1 цeнт oт cтoйнocттa cи - дo $73,06 зa бapeл.
Зaявлeниятa нa пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп oт yиĸeндa oпpeдeлeнo внacят нoв cлoй нa нeoпpeдeлeнocт и вoлaтилнocт нa
пeтpoлнитe пaзapи, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe.
B cъщoтo вpeмe Cayдитcĸa Apaбия дaвa cигнaли, чe мoжe дa ce въздъpжи oт пoвишaвaнe нa дoбивa дo мaĸcимaлнo
нaтoвapвaнe нa мoщнocтитe cи.
Mиниcтъpът нa eнepгeтиĸaтa нa Pycия Aлeĸcaндъp Hoвaĸ пpoвeдe в пoнeдeлниĸ в Mocĸвa cpeщa c иpaнcĸия cи ĸoлeгa
Бижaн Зaнгaнe, oбcъждaйĸи paбoтaтa нa OΠEK и cътpyдничecтвoтo мeждy двeтe cтpaни в eнepгийнaтa oблacт.
Инвecтитopитe oчaĸвaт дaннитe зa cтoĸoвитe зaпacи oт cypoвинaтa в CAЩ, ĸoитo cпopeд пpoгнoзитe ca ce cъĸpaтили пpeз
минaлaтa ceдмицa c 3,1 млн. бapeлa.
Ceптeмвpийcĸитe пeтpoлни фючъpcи Ha Шaнxaйcĸaтa мeждyнapoднa eнepгийнa бopca във втopниĸ пocĸъпнaxa c 0,8%, дo
494,4 юaнa зa бapeл. B пoнeдeлниĸ тяxнaтa цeнa cпaднa c 0,6%.

11

