Важни обществено-икономически и политически теми
Bulgaria On Air
√ Валутният борд – изключително успешен! Все по-готови сме за еврото, смята експерт
Преди това трябва да влезем в банковия съюз – коментар от икономиста Борис Петров
Брюксел реши, че до една година България може да очаква да бъде приета в т.нар. "чакалня" на еврозоната. Преди това
обаче, трябва да се присъединим към банковия съюз, а подготовката за членството допълнително ще забави целия процес.
"Все по-готови ставаме. Сценарият е един – минаваме през едногодишен преходен период, в който се провежда проверка
на банковия сектор. След това можем да влезем в еврозоната. Банките ни са си научили урока след кризата през 2008
година. Възможно е бързо да преминем през преходния период. Има политическа амбиция да влезем в еврозоната,
особено след успешно европредседателство", обясни икономистът и финансист Борис Петров.
В студиото на "Денят ON AIR" той подчерта, че фиксираният ни курс към валутния борд е изключително успешен, тъй като
ни дал стабилност по отношение на инфлацията и предвидимост спрямо бизнес инвестициите.
"Присъединяването към еврозоната означава и прекратяване на действието на този борд. Той ни даде гъвкавост на
икономиката, благодарение на която ще можем по-лесно да се конкурираме с Европа. Бащите му бяха изключително
далновидни, че направиха сключването на борда към германската марка", изтъкна още Петров.
Според госта трябва да влезем в еврозоната с абсолютно същия курс на лева и то до последната цифра след запетаята.
"Проблемите на пенсионерите няма да се решат, нито задълбочат с промяната на валутата. Техните проблеми могат да се
решат със структурни реформи. На българския трудов пазар има един проблем – дефицит на кадрите. Това трябва да се
реши, чрез промени в средното и висшето образование", посочи икономистът Борис Петров пред Bulgaria ON AIR.
√ Задържаме се в ТОП 3 в ЕС по най-нисък дълг спрямо БВП – 24,1%
Стойността спрямо януари-март миналата година пада с цели 2,6 млрд. лв.
България продължава да заема трето място сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на
държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г., показват данни на
европейската статистическа служба Евростат.
За периода януари-март съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 24,1% спрямо 25,4% през
последното тримесечие на 2017 г. През същия период на миналата година съотношението е било още по-високо – 28,2%.
Дългът намалява и като стойност и на тримесечна, и на годишна база – до 24,1 млрд. лева през първото тримесечие. Това
е с 964 млн. лева по-малко спрямо последните три месеца на миналата година, но с цели 2,6 млрд. лева по-малко спрямо
периода януари-март на 2017 г.
Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за първото тримесечие на годината продължават да са Естония (8,7%)
и Люксембург (22,2%).
В. Банкерь
√ Оживление на пазара на банкови услуги
Оживление на пазара на банкови услуги, отчете паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) за юни 2018-а.
През изминалия месец депозитите на неправителствения сектор са възлизали на 74.392 млрд. лв. (72% от БВП), като
годишното им увеличение е 8.5 процента.
В края на месеца депозитите на фирмите са били 22.693 млрд. лв. (22% от БВП). В сравнение със същия месец на 2017 г. те
се увеличават с 15.6 на сто. Същевременно спестяванията на финансовите предприятия намаляват с 13.7% на годишна база
през юни 2018 година и в края на месеца достигат 2.682 млрд. лв. (2.6% от БВП). Увеличение обаче бележат най големите
по обем спестявания - тези на домакинствата. През юни те набъбват със 7% на годишна база, достигайки 49.017 млрд. лв.
(47.5% от БВП).
Кредити
В края на юни кредитите за неправителствения сектор са възлизали на 55.586 млрд. лв. (53.8% от БВП), което е увеличение
на годишна база с 6.7 на сто.
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 59.2 млн. лева, поясняват от
Централната банка. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 102.3 млн. лв. (в т. ч. 9.6 млн. лв. през юни
2018 година), а обратно изкупените кредити – 43.1 млн. лв. (в т.ч. 0.1 млн.лв. през юни 2018 година).
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Фирмените кредити нарастват с 3.8% на годишна база и в края на юни достигат 32.048 млрд. лв. (31% от БВП).
Кредитите на домакинства са пък се увеличили за година с 9.2% до 21.031 млрд. лв. (20.4% от БВП)в края на юни 2018
година.
Жилищните кредити отчитат 9% годишен ръст и са 9.952 млрд. лева. Потребителските кредити възлизат на 8.736 млрд. лв.
и се увеличават с 15.1% спрямо юни 2017-а. На годишна база другите кредити намаляват с 15.4%, като достигат 1.019 млрд.
лева.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.507 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на юни 2018 година. В
сравнение с юни 2017 г. те се увеличават с 30.1 на сто.
Infostock.bg
√ В. Спасов: Ръст от над 24% в продажбите и 33% в печалбата на М+С Хидравлик
М+С Хидравлик АД е една от компаниите с най-дълга дивидентна история на Българска Фондова Борса. Всъщност,
компанията е изплащала дивидент през всяка от годините, през които се е търгувала на борсата, като е върнала на
акционерите общата сума от 74.7 милиона лева. За да видим, какво стои в основата на успеха на компанията и какви са
нейните бъдещи планове, се обърнахме с няколко въпроса към Владимир Спасов, прокурист на М+С Хидравлик АД.
Кои са основните предимства на „М+С Хидравлик" АД пред конкурентите в бранша?
М+С Хидравлик АД с основание може да се нарече един от световните лидери в производството на орбитални хидравлични
мотори и хидростатични кормилни управления, като има повече от 8 % пазарен дял в бранша. Основните предимства са
високото качество и конкурентни цени на изделията, произвеждани от фирмата. Предприятието получава изключително
висока оценка и заради голямата гъвкавост и възможността за производство на клиентски ориентирани изделия,
съобразени с конкретните технически изисквания на клиентите, както и с различните типове присъединявания - BSP и SAE.
Какви са плановите Ви за пробиви на външни пазари?
М+С Хидравлик продава продукцията си на всички континенти, като има изградена мрежа от дистрибутори в 40 държави,
както и обслужва директно още над 200 клиента по целия свят. Реално повече от 95 % от продукцията е за износ, като 70
% от нея се реализира в Европа, 14 % в Северна Америка, 8 % в Азия и по 4 % в Австралия и Южна Америка.
С цел увеличаване на продажите към големи крайни клиенти (ОЕМ), през 2015 година създадохме своя компания в
Германия - М+С Хидравлик Пауър Трансмишънс, която за първото полугодие на 2018 реализира продажби за над 2,6 млн.
евро.
Какви методи използвате за спечелване на доверието на Вашите клиенти?
Компанията ни е първата в България, сертифицирана по ISO 9001 през 1995 година и от тогава до днес работи
изключително отговорно и последователно по създаването и поддържане на среда, която гарантира надеждност на
процесите. Това е един от най-големите ни позитиви. Изключително високо ценен от клиентите ни е открития подход при
създаване и избор на продукт, бързата ни реакция при всякакъв тип потребност и наличието на складови наличности от
продукти при дистрибуторите ни от цял свят. Не на последно място, за всеки от нашите клиенти е важна последователната
инвестиционна политика на фирмата, която е съобразена с най-новите тенденция на пазара.
Оказа ли влияние върху компанията напускането на „М+С Хидравлик" АД от индекса на сините чипове SOFIX?
Не, разбира се. Това има значение за краткосрочните инвеститори. От друга страна е отражение на състоянието на
българския фондов пазар в момента. Акционерите, инвестирали трайно в компанията, оценяват нашата дейност по много
повече критерии. Това е от значение за нас, тъй като голяма част от работниците във фирмата са и акционери в М+С
Хидравлик. Аз лично съм щастлив, когато оценката на акционерите е обективна.
„М+С Хидравлик" АД е едно от малкото публични дружества, които оповестяват месечните си резултати и дават
прогнози за следващия месец. Смятате ли, че тази добра практика се оценява от акционерите и бихте ли я
препоръчали на останалите публични дружества?
Отчитайки интереса към компанията ни - при всички случаи оценката за тази практика е позитивна. По този начин считам,
че акционерите стават част от екипа, живеят с трудностите и успехите ни. Силно препоръчвам и на колегите да са наистина
публични компании.
Впрочем този Ваш въпрос има отношение към предишния - в петък публикувахме в Инфосток данните за юни и прогнозите
за юли. Приключваме полугодието с финансов резултат над 11 млн. лева и нетен приход от продажби в размер на 65,6
млн. лева при 53,9 млн. за миналата година. Показваме ръст от над 24% в продажбите и над 33% в печалбата, но това не
се отразява на цената на акцията.
През последните три години, компанията повишава изплащания дивидент с около 4 стотинки на годината, което за
последната година бе ръст в дивидента от близо 15%. Може ли инвеститорите да разчитат, че това ще е новата
политика на компанията?
Нямаме изрично утвърдено подобно решение и политика, но е факт, че изплащаният от нас дивидент е винаги актуален с
резултатите на компанията. М+С Хидравлик е изплащал дивиденти всяка година откакто е на фондовата борса. Сумата на
дивидентите за този период е над 74,7 млн. лева.
* Владимир Валентинов Спасов е роден в град София на 14.04.1973 год., завършил ПМГ "Никола Обрешков" град Казанлък
със златен медал през 1991 год, ВВМУ „Никола Вапцаров" Варна през 1996 (специалност Инженер корабоводител) и
магистърска степен от Стопанска академия „Димитър Ценов" Свищов (2002-2004 год.), специалност Мениджмънт на
Търговската дейност. Работи последователно в „Параходство БМФ" като трети помощник капитан, „Капрони"АД
като ОТКК и организатор пазари. От 31.01.2000 и до момента е в „М+С Хидравлик"АД. Във фирмата заема
последователно позициите „Организатор Маркетинг" (1 година) , Началник отдел „Маркетинг" ( 2 г. 9 мес.), Зам.-
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директор по търговските въпроси (2 г. 11 мес.), Търговски директор (2 г. 3 мес.), Търговски пълномощник (4 г 3 мес.).
От 2009 до 2013 година е бил Директор за връзки с инвеститорите. От 14.03.2013 година е Прокурист на
дружеството. Владее отлично английски и руски език и на много добро ниво - френски и италиански език. Номиниран
за „Мениджър на годината" през 2016, 2017 и 2018 година.
Investor.bg
√ Президентът наложи вето на текстове от Закона за приватизацията
Разпоредбите ще доведат до преразглеждане на вече сключени приватизационни договори в ущърб на държавата и
обществото, посочва Румен Радев
Президентът Румен Радев налага вето над приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и връща за ново обсъждане в парламента текстовете, съобщават от пресслужбата на
държавния глава.
Припомняме, че промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол бяха приети окончателно от
парламента на 18 юли 2018 г. Те предвиждат специфични задължения на приватизираното дружество да не могат да бъдат
вменени на купувача за повече от пет години.
Възраженията на държавния глава са срещу §3 и §4, които ще доведат до преразглеждане на вече сключени
приватизационни договори в ущърб на държавата и обществото.
Разпоредбите не само не защитават обществения интерес, но и съществено го увреждат, посочва президентът в мотивите
си.
С §3 се ограничава срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години.
В мотивите на ветото се посочва, че конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор
трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални
законови ограничения, които създават преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес.
С §4 това ново правило, както и разсрочването на поетите задължения, ще важат и за вече сключени приватизационни
договори. Новата уредба ще се отнася за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките
за тях. Нещо повече, плащането на тези неустойки се изисква само за първите 5 години от договора. Така ще се
облагодетелстват и неизправни купувачи, които имат непогасени плащания за неустойки за период след тези 5 години.
Приетата уредба ще има за последица освобождаване на купувачите от специфични задължения. Ще се изключи и
възможността да се търсят неустойки за тяхното неизпълнение за периода над 5 години. Няма оценка как новата уредба
ще се отрази на средствата от неустойки, които трябва да постъпват в държавната пенсионна система и в общинските
бюджети.
Президентът споделя основната цел на промените – да се положат законовите основи за създаване на електронна
платформа, чрез която да се извършва продажбата на определено държавно имущество и имущество, което е собственост
на държавни търговски дружества. Тези правила имат потенциал да гарантират прозрачност и да дадат възможност за
постигане на по-висока продажна цена, което е в съответствие с целите по чл. 2, ал. 1 от ЗПСК. Радев приема и
облекчаването на изискванията за обезпечаване на задължения на търговци и производители на електрическа енергия
към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор трябва да се определя според обекта на
приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални законови ограничения, които създават
преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес, отбелязва обаче президентът. При липса на яснота какви
са тези специфични задължения, границите на преценката за кои задължения да се прилага 5-годишният срок са широки.
Следва да се има предвид, че когато няма обективни критерии, които да очертаят пределите на тази преценка,
корупционният риск се увеличава, посочва Радев в мотивите си.
По силата на § 4 от приетия закон „разпоредбата на чл. 32б, ал. 1 – чл. 32г се прилага и за сключени приватизационни
договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени
през първите 5 години следприватизационни задължения“. По този начин ще могат да бъдат преразглеждани договори,
сключени при действието на правила, които не са позволявали тяхната промяна. Освен това, за такива договори ще се
прилага и новото правило на § 3, което ограничава по закон срока на т.нар. специфични задължения за не повече от 5
години.
Приетата уредба се отклонява от основната същност на чл. 32, ал. 5 от ЗПСК, която ограничава възможността да се правят
промени в сключени вече приватизационни договори. Така се гарантира общественият интерес в неговите икономически
и социални измерения, който налага с договорите да се поемат действително изпълними задължения. Именно затова
приватизационните договори трябва по принцип да се изпълняват във вида, в който са сключени.
Прилагането на ограничението за 5-годишен срок на специфичните задължения и спрямо действащите приватизационни
договори ще има за последица освобождаване на купувачите от такива задължения, за изпълнението на които в
договорите е предвиден по-дълъг срок. По този начин се изключва възможността да се търсят неустойки за тяхното
неизпълнение за периода над 5 години. Няма оценка как § 4 ще засегне очакваните постъпления от неустойки в Държавния
фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и в общинските бюджети, посочва държавният глава.
Той счита, че приетият § 4 се отклонява от мотивите за неговото внасяне, според които той ще се прилага „само за коректни
приватизатори, а не за всички“. Изискването за приложението на § 4, обаче, не е купувачът да е изпълнил всички свои
задължения до момента, а „да няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите 5 години
следприватизационни задължения“. Както е известно, неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи
като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. При това положение § 4 ще се прилага

3

за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките за тях. Нещо повече, плащането на тези
неустойки се изисква само за първите 5 години от договора. Така ще се облагодетелстват и неизправни купувачи, които
имат непогасени плащания за неустойки за период след тези 5 години, отбелязва се в мотивите.
Няма никаква обществена необходимост да бъдат преуредени вече сключени приватизационни договори. Уредбата по §
3 и 4 излиза извън границите, очертани от целите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и от
принципа за правната сигурност, изискващ стабилност на правните сделки и предвидимост на правните последици от
различните юридически факти, смята Румен Радев.
БНТ
√ Извънредно заседание на икономическата комисия в НС заради ветото на Радев
Извънредно заседание на икономическа комисия в Народното събрание. Обсъдено ще бъде наложеното от президента
Румен Радев вето върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Държавният глава върна закона за повторно обсъждане с възражения са срещу параграфи, които според него ще доведат
до преразглеждане на вече сключени приватизационни договори и са в ущърб на държавата и обществото.
Управляващите от ГЕРБ подкрепиха президентското вето и заявиха, че оттеглят внесените от тях предложения.
√ Енергийното министерство представя резултатите от нов проект за АЕЦ "Козлодуй"
Министерството на енергетиката ще представи резултатите от завършването на проекта за удължаване срока на
експлоатация на VI блок на АЕЦ "Козлодуй". 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.
√ Юнкер и Тръмп се срещат в опит да избегнат търговска война САЩ - ЕС
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер пристига на посещение във Вашингтон, където с американския президент Доналд
Тръмп ще обсъдят търговските отношения между ЕС и САЩ. Часове преди срещата, Тръмп изрази песимизъм относно
изхода от нея.
Тръмп и Юнкер ще се срещнат в опит да постигнат договорка, с която да избегнат търговска война между САЩ и ЕС.
Американският президент обвинява Брюксел в нечестни търговски практики и заплаши да увеличи митата за внос на
европейски коли. Ако това стане, отговорът на 27-те ще бъде налози срещу редица американски стоки.
Часове преди срещата, Тръмп написа в Туитър, че и двете страни в спора трябва да се откажат от всички мита, бариери и
субсидии. По думите му, едва тогава ще може да се говори за свободен пазар и свободна търговия.
От ЕК уточняват, че Юнкер заминава за Вашингтон без конкретни търговски предложения. Двамата лидери ще се срещнат
около 20:30 ч българско време, а малко по-късно председателят на ЕК ще държи реч.
Очаква се да обсъдят още борбата с тероризма, икономически върпоси и такива, касаещи енергетиката. От Белия дом
съобщават, че акцент на срещата, ще бъде подобряването на двустранното сътрудничество в редица области.
Капитал
√ КЕВР променя правилата за търговия с ток
Потребителите от свободния пазар също ще остават без електроенергия при задължения към доставчици
Нормативната рамка на електроенергийния сектор продължава да се променя. След измененията в Закона за енергетиката
и Закона за енергията от възобновяеми източници, които задължиха производителите на ток от ВЕИ централи с мощност
4 MW и повече да продават само на борсата, а ЕРП-та и ЕСО да купуват оттам необходимите им количества за технологични
нужди, сега ще се пренапишат и Правилата за търговия с електрическа енергия.
Проектът за изменението и допълнението им ще се обсъжда от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 25
юли. А новостите са свързани с реорганизация на работата на балансиращия пазар, с регламентиране ролята на Фонда за
сигурност на електроенергийната система, както и с възможността да се спира тока на потребители, които имат
задължения към стари доставчици.
Токът спира, ако има задължения
Една от настоящите неуредици на свободния пазар на електроенергия е, че некоректни потребители (предимно фирми)
могат да натрупат задължения към даден доставчик на ток, след което да сключат договор с друг. Така, макар да са
нередовни платци, те не остават без електроенергия, а потърпевшите доставчици могат да си търсят вземанията само по
съдебен ред.
Сега се въвежда възможност доставчик на електроенергия да поиска спиране на ток на даден потребител, дори той да се
снабдява от другаде. В тези случаи мрежовият оператор, към който е отправено искането, уведомява клиента и новия
доставчик не по-късно от 5 работни дни преди датата на прекъсването. Той не може да откаже спиране на тока, а
отговорността за вреди при неоснователно прекъсване е на самия ищец.
Ако клиентът погаси задълженията си в рамките на тези 5 дни, до спиране на тока няма да се стига. В противен случай
обаче освен прекъсване на електрозахранването ще може да се развали и договорът с новия доставчик.
ФСЕС в нова роля
Промените в правилата за търговия с електрическа енергия уреждат и новата роля на Фонда за сигурност на
електроенергийната система (ФСЕС), който ще събира всички постъпления от цената "Задължения към обществото" и ще
изплаща премиите на ВЕИ производителите и тези от високоефективно комбинирано производство с мощност 4 MW и
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нагоре. На практика в следващите месеци до края на годината ФСЕС ще се превърне в една от ключовите фигури на пазара
и точно затова КЕВР ще регламентира отношенията му с останалите търговски участници.
Предвидено е Електроенергийният системен оператор да отстранява от пазара търговци и производители на ток, които не
са заплатили в срок сумите към ФСЕС от "Задължения към обществото". Това ще става с предизвестие от само два работни
дни. Мярката обаче няма да важи за производители, чието спиране може да доведе до нарушаване сигурността на
снабдяването. Такива са АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", "Ей и Ес Гълъбово", "КонтурГлобал".
Възможности за обединения
Ще има също така реорганизация в работата на балансиращия пазар и по-конкретно на структурата на балансиращите
групи. Съществуващият сега модел на нормативно определени специални балансиращи групи частично отпада, като
занапред се дава право на избор на някои координатори дали да продължат да бъдат такива или да участват в
балансираща група с друг координатор. "По този начин се изпълнява в по-голяма степен една от основните цели на
балансиращия пазар, а именно създаването на стимули за търговските участници да реализират възможно най-малки
небаланси", се казва в доклада на работната група към КЕВР.
Предоставят се и по-разширени възможности за търговските участници да намалят допълнително небалансите си, като
няколко балансиращи групи се обединят чрез общ финансов сетълмент.
Очаква се новите правила да създадат необходимите условия за фактическото участие на ВЕИ производителите и на
мрежовите оператори в борсов пазар, което е пореден етап от процеса на пълна либерализация на сектора. По този начин
ще се увеличи ликвидността на енергийната борса, а оттам и стабилността и прозрачността на пазара.
По-високите търгувани обеми ще доведат съответно до търсенето и предлагането на по-голям брой и по-разнообразни
борсови продукти, което неминуемо ще даде допълнителен тласък в развитието на свободната търговия. Според КЕВР
въвеждането на ясни правила ще предотврати в значителна степен възможностите за злоупотреби и ще създаде сигурност
за пазарните участници, че постигнатите резултати се дължат действително на обективни фактори, а не на непазарни
такива.
БНР
√ От АЕЦ „Козлодуй“ внасят документите с искане за удължаване на работата на 6-и блок
АЕЦ "Козлодуй" ще внесе в Агенцията за ядрено регулиране документите, с които ще поиска удължаване на работата на
6-и блок на централата през септември.
В интервю за програма „Хоризонт“ изпълнителният директор на АЕЦ-а Иван Андреев каза, че блокът може да работи още
30 години, след осъществената програма за удължаване на ресурса му. Централата ще поиска 10-годишен лиценз за
работа, който е максимално допустимият по закон, посочи Андреев:
„Задачите в по-голямата си част са приключили, другите, различни по вид мерки, ще бъдат изпълнявани през
лицензионния период, като ние ще продължим да следим нашето оборудване и ако е необходимо, ще взимаме
допълнителни мерки. Всичко това като документи ще бъде предадено в Агенцията за ядрено регулиране и очакваме в
следващата година да получим лиценза за 6-и блок, знаете, че за 5-и вече работим с удължен ресурс и съответно на 6-и
пък имаме повишена мощност".
За да се повиши мощността и на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй", от централата се надяват до месец да приключат разговорите
с НЕК и да купят ротора от старото оборудване, доставено за АЕЦ "Белене" преди години.
До момента за дейностите за удължаване на живота на реакторите и за повишаване на мощността им централата е дала
около половин милиард лева.
√ Внасят в НС новия Закон за хората с увреждания в началото на септември
НС ще разгледа на първо четене промени в Закона за пътищата
Новият Закон за хората с увреждания ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание в началото на септември. Това
потвърди от парламентарната трибуна социалният министър Бисер Петков. Той представи пред депутатите подготовката
на законодателни промени за гарантиране на правата на хората с увреждания.
„Предвижда се изготвянето на нов вид оценка на индивидуалните потребности на лицата с увреждания. Като чрез тази
оценка се установява вида на необходимата подкрепа на човека с увреждания и в индивидуалната оценка се определя
конкретно вида интензивността и формата на социална подкрепа, която ще ползва човекът с увреждания. В проекта на
Закона за хората с увреждания е заложено регламентирането на финансова подкрепа в зависимост от потребностите на
хората с увреждания, установени в индувидуалната оценка. Финансовата подкрепа се състои от два компонента - месечна
финансова подкрепа и целеви помощи“.
Според министър Петков работата по закона е затруднена, след като майките на деца с увреждания са напуснали
последното заседание за подготовка на измененията.
„В последните седмици и месеци сме свидетели на ескалиране и ултимативност на исканията, граничещи с анархизъм, и
на остри противопоставяния вътре в средите на хората с увреждания, което силно затруднява намирането на
общоприемливи решения“.
Пред депутатите социалният министър потвърди, че средата на септември ще бъде внесен и законопроект за социалните
услуги.
В програмата на парламента е и първо четене на промените в Закона за пътищата, с които се въвежда тол системата.
Целта на измененията в Закона за пътищата, внесени от ГЕРБ, е да се предостави рамката, с която ще стартира
изграждането на тол системата от догодина. Промените предвиждат за леките автомобили до 3,5 тона да се въведе
електронната винетка, а за тежкотоварните автомобили или автобусите - тол такса на база на изминато разстояние.
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Предвижда се и въвеждането на уикенд винетка, която да важи от 12 ч. в петък до полунощ в неделя. За изпълнението на
функциите по управление и контрол на системата е предвидено в Агенция „Пътна инфраструктура“ да се създаде ново
структурно звено - Национално тол управление.
Депутатите ще гласуват и заключителните промени в Административно-процесуалния кодекс. Част от приетите вече
текстове, свързани с многократното увеличение на таксите в административното производство, предизвикаха
недоволството на БСП. Социалистите дори обявиха, че ще сезират Конституционния съд заради драстичните такси, които
по думите им, ще доведат до ограничаване правото на обжалване и до ограничаване на възможността на хората да търсят
правата си.
√ Зорница Русинова: У нас има много предприемчиви хора, но кредитната система не може да ги подпомогне
В България има много предприемчиви хора, особено млади, които имат своите идеи, но кредитната система не може да
ги подпомогне, защото изискванията са твърде тежки за тях. Това подчерта в интервю за предаването "12+3" на програма
"Хоризонт" заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова:
"Това, което стартирахме миналата година е схема за микрокредитиране и микрофинансиране на стартиращи
предприятия. С ресурс, който е около 3 милиона, договорихме два фонда, които да ги микрокредитират. В момента за
около 700 000 лева са раздадени вече 44 кредита. Целта ни е да стимулираме първо младежите до 29 години, безработни,
хора с увреждания, които да направят своите микропредприятия. Това, което ние предлагаме, са кредити между 5000 и
50 000 лева, като лихвите към момента на договорените кредити, са между 2,8 и 3%, така че се надявам те да бъдат много
по-конкурентни на банките. Банките не дават такива лихви. Предприятията, които нямат никаква история или нищо, което
да ипотекират, много трудно могат да вземат заем. Ние предоставяме 90% от ресурса, останалите 10% се предоставят от
кредитната институция, като лихвата се споделя между тях и нас, но за средствата, които ние предоставяме, не искаме да
се дължи каквато и да било лихва. Гражданите могат да се обърнат към консултантите на организации, които на
територията на цялата страна предоставят услуги, така че ако някой има добра идея, да подготвят бизнес план, да дадат
консултации. Когато е готов бизнес планът, може да се кандидатства за този кредит".
√ До 12 000 работни места от финансовия сектор може да бъдат преместени от Великобритания
Между 3500 и 12 000 работни места във финансовия сектор на Великобритания ще бъдат преместени в други страни от ЕС
заради Брекзит. Това обяви Катрин Макгинес от администрацията на Лондонското Сити пред парламентарната комисия,
по излизането от Евросъюза.
Макгинес уточни, че това е краткосрочна прогноза, а в дългосрочен план може да изчезнат още много работни места.
Банки, застрахователни компании и дружества за управление на активи вече откриват центрове в други страни от ЕС, за да
осигурят приемственост в услугите си за тамошните си клиентите там, след като през март догодина Великобритания
напусне Общността.
News.bg
√ Над 2600 спирки на столичния градски транспорт чакат концесионери
Предстои отдаването на концесия на 2607 спирки на столичния градски транспорт, предаде "24 часа". Според условията
срокът на концесията ще е 15 години. Спирките са разделени в 4 пакета, като един инвеститор има право да кандидатства
за максимум два.
Столичната община очаква да получава такса поне 200 000 евро годишно.
Тази седмица по доклада ще се произнесат общинските съветници след транспортната и стопанска комисии.
Кандидатите трябва да докажат оборот от поне 2,6 млн. евро за последните 3 години, а тези, които кандидатстват за 2
пакета - 3,9 млн. евро. Освен това те трябва да са изграждали преместваеми обекти или да са стопанисвали рекламни
съоръжения или търговски обекти.
Най-голяма тежест при оценка на офертите ще имат инвестиционното предложение и размерът на концесионното
плащане - по 40%. Срокът за подмяна на съществуващите спирки с нови, който не може да е повече от 30 месеца, ще дава
20% от оценката на офертите.
Изискването на общината е поне 1498 спирки в града да са с навеси. В момента те са 1100. По 400 ще има рекламни
елементи, а по 300 - павилиони за продажба на вестници и дребни пакетирани стоки.
Новите спирки трябва да се изградят според визията, подготвена от екипа на главния архитект Здравко Здравков. Има
указания за вида на материалите, от които трябва да са изработени спирките - стъкло или ламарина в зависимост от това
дали са в крайни или по-централни квартали.
В. Стандарт
√ Делян Добрев: Предлагаме приватизационни промени за енергетиката и либерализирания пазар
Единствените предложения между първо и второ четене в Закона за приватизацията, които ГЕРБ е направил, касаят Закона
за енергетиката, обяви в парламентарните кулоари председателят Комисията по енергетика и депутат от ГЕРБ Делян
Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус".
„Използвахме процедура в преходните и заключителните разпоредби да коригираме текстове в Закона за енергетиката,
които касаят либерализирания пазар. Причината да използваме тази процедура в Народното събрание е, че промените
бяха спешни. От 1 юли започна моделът на либерализиран пазар в България и се оказа, че от 50 и няколко активни
търговеца към момента, една голяма част от тях не могат да изпълнят високите изисквания по отношение на даване на
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гаранции, които сме заложили в законопроекта през април месец. Изисквахме досега 150% гаранция от най-високото
възможно задължение през последните 12 месеца", коментира Добрев.
По думите му много от търговците на електроенергия не могат да изпълнят това условие и са поставени пред избор или да
намалят конкуренцията в сектора, или да коригират закона, така че да намалят изискванията и да има по-голяма
конкуренция и пазарна среда. „Това, което ГЕРБ е предложил между първо и второ четене в Закона за приватизацията
касае Закона за енергетиката, либерализирания пазар. Накратко казано – намалява административната и финансовата
тежест участващите на този пазар. Тези текстове са подкрепени от всички, от целия сектор, няма никакъв коментар от
страна на президента в неговото вето по отношение на тези текстове, които като цяло ще доведат до по-голяма
прозрачност и повече конкуренция на пазара на електроенергия", посочи той и изрази надежда, ако ветото бъде съобщено
утре, да има възможност Комисията по икономика да разгледа законопроекта следобед, за да могат в края на тази седмица
да приемат текстовете, които са важни и касаят Закона за енергетиката.
Дарик
√ Бездимните цигари ще поскъпват и след 1 октомври
От 1 октомври бездимните цигари поскъпват, но няма основание цената на кутия от тях да се повиши с 1 лев след два
месеца, обясни Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента. Тя подчерта, че този тип
цигари ще поскъпват плавно, ще има ново повишение, което тепърва ще се обсъжда.
Акцизът на бездимните цигари става 40 процента от този на традиционните цигари, реши на второ четене бюджетната
комисия, като промяна в закона за акцизите и данъчните складове.
Менда Стоянова не се ангажира с прогноза с колко ще поскъпнат бездимните цигари от 1 октомври: "Аз не мога да кажа с
колко ще поскъпнат, това е ценовата политика на производителите, но със стъпката, с която повишаваме акциза, няма
основание с 1 лев да се вдига цената на цигарите, тъй като самата стъпка сама по себе си е 50 ст. Което означава, че ако
някой ги вдигне с 1 лев, той просто решава да си повиши печалбата с още 50 ст. на кутия".
Шефката на бюджетната комисия обаче е категорична, че бездимните цигари ще поскъпват още: "При всички случаи ще
има плавно повишаване на акциза на нагреваемите тютюневи изделия, а стъпката и времето, в което това ще се случи, ще
го коментираме със специалисти от Министерство на финансите, митници и съответните производители" .
Стоянова обясни решението си да оттегли предложението за бандерол на кеновете бира над 5 литра с невъзможност това
да се случи технически.
В същото време от БСП гласуваха против повишението на акциза за бездимните цигари. Ето и аргументите на депутата от
левицата Румен Гечев: "Това е грубо нарушение на закона за обществените финанси на Република България и противоречи
на нормативните актове на Народното събрание".
Очаква се промените в закона за акцизите и данъчните складове да бъдат гласувани окончателно в пленарна зала в
четвъртък.
Actualno.com
√ Държавата предлага ключови промени, касаещи втората пенсия
Всеки доброволен пенсионен фонд да бъде задължен да информира хората, които се осигуряват при него, за размера на
прогнозната пенсия. Това предлага с промени в Кодекса за социално осигуряване финансовият министър Владислав
Горанов.
Мотивът е всеки човек да може да планира по-добре своите спестявания, които поверява за управление на фонда. Ако
предлаганите промени бъдат одобрени от парламента, Комисията за финансов надзор допълнително ще запише в наредба
как да се прогнозира пенсията, така че данните да са надеждни.
През тази година стана ясно, че допълнителните пенсии, които ще започнат да се изплащат, са в размер на 20-30 лева.
Пред в. "24 часа" пенсионни компании обявиха, че е много трудно да се каже какъв точно ще е размерът на втората пенсия,
защото се работи на принципа на дефинираните вноски. Този принцип и заложената в Кодекса забрана фондовете да
обещават доходност прави разпоредбата трудно изпълнима. От компаниите споделиха също, че евродирективата, която
определя положението, не се отнася до задължителните фондове, а някои от промените са адресирани и към тях.
КФН да разрешава прехвърляне на професионална схема или на част от нея от един фонд за доброволно пенсионно
осигуряване в друг, предвиждат също промените. Заявлението ще се подава от пенсионноосигурителното дружество,
което представлява фонда, в който се прехвърля схемата.
В момента у нас лиценз за осигуряване по професионални схеми, при които пенсията е дефинирана, а не капиталова, има
само фондът "ДСК Родина", става ясно от сайта на КФН. Кодексът няма да разрешава възможност за прехвърляне на
управлението на професионална схема или част от нея в друга държава-членка от ЕС и за поемане на управлението на
схема от такава институция.
В кодекса да се запише принципно изискване за осъществяване на надзор, основан на риска. Като елемент за него се
въвежда извършването на стрес тестове като инструмент за оптимално разпределение на надзорните ресурси и за
навременно установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.
Дружествата към пенсионните фондове ще бъдат задължени да правят и собствена оценка на риска, е записано още в
поправките. Управлението на инвестициите и други ключови функции на пенсионните фондове да не се възлагат на
външни изпълнители, тъй като тези дейности имат ключово значение и за фондовете, и за осигурените лица, предлага още
министър Горанов. За тези дейности, които пенсионен фонд реши да възложи на външен изпълнител, се въвеждат
изисквания, които да гарантират ефективен надзор.
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Пенсионните дружества да получат право да инвестират до 5% средства на фонд за допълнително доброволно осигуряване
по професионални схеми в корпоративни облигации. Средства от фонд да могат да се инвестират и в акции, различни от
акциите на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варианти по тях, при условие че те също са приети
за многостранна схема за търговия или от организирана система за търговия в държава от ЕС, предвиждат още промените.
За да се ограничи ликвидният риск, поправките в кодекса предвиждат въвеждането на количествено ограничение за
експозицията към инструменти. Да бъдат отменени изискванията към инвестиционната дейност на чуждестранни
институции за професионално пенсионно осигуряване, които управляват професионални схеми на български предприятия,
е записано в предложенията за поправки.
Поправките в кодекса въвеждат и нови задължения в контролните функции на банките-попечители - те ще трябва да следят
при сделки с активи на пенсионния фонд дали всички плащания по тях се превеждат в обичайните срокове. Това ще доведе
до постоянни по-високи разходи за банките-попечители, пише в оценката за въздействието, но без да се посочват
конкретни суми. Експертите на финансовото министерство смятат, че разходите не са високи, но и не могат да бъдат
избегнати, защото сме задължени да приложим европейско законодателство в нашето. Реално ще бъдат засегнати 9
пенсионноосигурителни дружества, 9 универсални пенсионни фонда, 9 професионални пенсионни фонда, 9 доброволни
пенсионни фонда и 2 доброволни пенсионни фонда по професионални схеми. Това означава 4,61 млн. осигурени лица и
1,2 млн. пенсионери. Отделно ще се увеличи административната тежест за фондовете, защото ще трябва да изготвят и
подават нови документи пред надзорния орган.
Общественото обсъждане на предложенията за промяна в Кодекса за социално осигуряване ще продължат до 21 август.
Economic.bg
√ Кредитирането на стартъпите с европари става по-изгодно
Размерът на финансирането е между 5 и 50 хил. лв.
Стартиращите малки и средни предприятия ще имат по-облекчен достъп до европейски средства. Това беше обявено на
брифинг в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предаде репортер на Economic.bg.
От края на 2017 г. Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България (Фондът на фондовете) предоставя кредити
от 5 до 50 хил. лв. на стартиращи малки и средни предприятия. Тези кредити трябва да се върнат до 10 години, като
гратисният период за погасяването на главницата е две години.
Досега между 70 и 80% от парите за тези кредити се осигуряваха по европейската Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР) и се отпускаха с нулева лихва. Останалите 20-30% от кредита се осигуряваха от партнираща
на Фонда на фондовете финансова институция. Върху това външно съфинансиране се начисляваше пазарна лихва.
Представеното днес облекчаване на кредитирането по финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по
ОПРЧР“ предвижда таванът на еврофинансирането да се увеличи до 90%. Така средствата, които кредитополучателят ще
връща с лихва, могат да са 10%.
Социалният зам.-министър Зорница Русинова представи постигнатите досега резултати чрез финансовия инструмент.
Досега чрез него са отпуснати 44 кредита за суми на обща стойност почти 700 хил. лв.
Светослава Георгиева, изпълнителният директор на Фонда на фондовете, каза, че е направен анализ на процедурата за
кандидатстване на финансиране по този финансов инструмент, както и на процедурата за избор кой да бъде кредитиран.
Целта е била намаляване на административната тежест и ускоряване на процедурите.
Георгиева каза също, че вече е готова документацията за нови тръжни процедури за намиране на нови финансови
партньори, които да съфинансират кредитите за стартъпите. Очаква се въпросните търгове да започнат през август.
Тъй като кредитирането може да е за сума между 5 и 50 хил. лв., а лихвата по съфинансирането извън ОПРЧР е на пазарна
цена, това предизвика въпроси не е ли лихвата прекалено висока за един потенциален кредит от 5000 лв. Русинова и
Георгиева отговориха, че кредитополучателят плаща средно претеглена, разпределена лихва. Те отбелязаха, че дори и да
звучи неизгодно кредитирането чрез ОП РЧР, то е единственият шанс на стартъпите, които не биха получили кредит от нито
една банка.
Средствата по новия финансов инструмент, който работи вече половин година, целят насърчаване на предприемачеството.
Допустимите кандидати за кредитиране са стартъпи, включително стартиращи компании на лица от уязвими групи - хора
с увреждания, младежи до 29-годишна възраст, хора, безработни от над 6 месеца. Финансира се както придобиването на
материални и нематериални активи, така и работна ръка за разширяване на дейността.
√ MОСВ предупреждава за очаквано покачване на речните нива
В следващите дни се очакват гръмотевични бури и локални градушки
Министерство на околната среда и водите –(МОСВ) предупреждава за очаквано покачване на речните нива заради
очакваните обилни валежи.
Предупреждението е във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за очаквани интензивни валежи с количества 20-40 л/кв.м,
на места до 60-80 л/кв.м., гръмотевични бури и локални градушки и предупреждение за опасни метеорологични явления
в 25 области от страната – за 24 юли и през следващите 3 дни.
В МОСВ всеки ден се анализира постъпващата от НИМХ – БАН прогноза за времето, валежите, предупрежденията за опасни
явления и влиянието им върху оттока на реките и язовирите в страната.
Информацията се публикува на страницата на министерството и се изпраща на областните управители, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на
други заинтересовани ведомства с цел предприемане на превантивни действия и мерки.
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МОСВ управлява и разпределя водите от комплексните и значими язовири по Приложение 1 към чл. 13 на Закона за
водите. Наличните завирени обеми в тях към 24 юли 2018 г. са 5149,2 млн. м3 и представляват 79,3% от сумата на общите
им обеми – без промяна от предходния ден. Според основното им предназначение обемите са както следва:
питейно-битово водоснабдяване – 88,7 % от общия им обем
напояване – 63,6 % от общия им обем
енергетика – 89,7% от общия им обем.
Подробна прогноза за речните нива може да откриете ТУК.
Novini.bg
√ ДАНС: Специалните служби на държави от региона работят активно у нас
Специалните служби на различни държави от региона продължават активно да работят за реализация на собствените
външнополитически доктрини и стратегически интереси, включително чрез опити за придобиване на чувствителна и
класифицирана информация за процеси в социалната, политическата, икономическата, военната сфера у нас. Това се
посочва в доклада за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за 2017 г.
Траен обект на внимание остават позиции, намерения и активности на българската държава и съюзниците й по
евроатлантическия вектор в областите външна политика, политика за сигурност, планиране на отбранителните действия и
сътрудничество.
Такъв акцент се наблюдава и по отношение на подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета
на ЕС. За изпълнение на разузнавателните задачи се прилага широк инструментариум, в т.ч. операции за влияние и
въздействие.
Продължава активността на някои специални служби за подпомагане на асимилационната политика по отношение на
български общности зад граница.
Международен тероризъм:
Запазва се високото ниво на терористичната заплаха в световен план, като в най-голяма степен тя продължава да е
свързана с активността на „Ислямска държава”. Активната екстремистка пропаганда има своето пряко проявление върху
заплахата за Европа. Атаките в европейските държави се извършват основно от саморадикализирани лица, които не са
пребивавали в конфликтни региони и нямат конкретни връзки с екстремистки структури или с предишна терористична
активност. Дейността на терористичните организации и пропагандата им продължават да оказват радикализиращо
влияние върху уязвими общности в някои държави на Балканите. Значим рисков фактор остава и големият брой
чуждестранни бойци от региона и вероятността за завръщане на част от тях. През 2017 г. не е получавана информация за
подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, за подготвяно нападение срещу български граждани
и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия. Независимо от това намиращите
се у нас обекти на други държави и български граждани и обекти в чужбина продължават да са сред възможните цели на
евентуална терористична атака. При извършваните в чужбина терористични актове могат да бъдат засегнати животът и
здравето на български граждани. Съществува и риск от индивидуални действия на саморадикализирали се под влияние
на екстремистката пропаганда лица.
Със заповед на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки „отнемане право на
пребиваване”, „експулсиране” и „забрана за влизане в Република България” на 31 лица, съпричастни към терористична
дейност. В информационния масив на нежеланите чужденци в Република България като пътуващи чуждестранни бойци са
включени 58 лица.
Екстремизъм на нерелигиозна основа:
Нарастващият брой чужденци в европейските държави вследствие миграционния натиск и свързаните с това
икономически, финансови и социокултурни предизвикателства предпоставят трайна тенденция на увеличаване в
общоевропейски план на привържениците на десни идеологии, близки до крайния национализъм. За разлика от
предишни години, през 2017 г. не се отчитат високи нива на открити форми на агресия срещу мигрантите. Екстремистката
пропаганда запазва интензитета си, като се акцентира и върху страха от ислямизацията на Европа.
Рискови процеси, свързани с миграцията:
Миграционният натиск към Европа през 2017 г. намалява, за което допринасят и предприеманите от европейските
държави и институции мерки. През 2017 г. регистрираният миграционен натиск към България има значително по-ниски
стойности (намаление с 84% спрямо 2016 г.). България запазва позицията си на транзитна дестинация за голяма част от
насочилите се към Западна Европа кандидати за закрила и/или икономически имигранти.
Корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности:
Корупцията остава значим политически, икономически и социален проблем, за противодействието на който в началото на
2018 г. е сформиран единен орган в лицето на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Анализът на данните от работата на ДАНС през 2017 г. потвърждава констатацията, че към
корупционни прояви са най-податливи секторите със значителен материален ресурс, където се установяват непрозрачни
процедури за възлагане на дейности и са налице нарушения и слабости при упражняването на контролни или
разрешителни функции. Корупционните схеми често включват, освен лица, заемащи висши държавни длъжности, и
служители на по-ниско йерархично ниво. Най-разпространената форма на корупция в местната и изпълнителната власт
продължават да бъдат злоупотребите при възлагането и изпълнението на обществени поръчки, обхващащи всички етапи
от планирането, обявяването, провеждането, изпълнението и последващия контрол. Устойчивост бележат корупционните
прояви при усвояването на целево финансиране, в това число на безвъзмездна европейска финансова помощ.
Продължават да са актуални и схемите, използващи разрешителния, лицензионния и контролния режими за лично или
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групово облагодетелстване. Специфична корупционна среда се наблюдава в правораздавателните и правоохранителните
органи, особено при случаи с голям материален интерес.
Финансова сигурност:
По предварителна оценка чрез схемите за данъчни измами, пресечени от ДАНС през 2017 г., са били нанесени щети на
държавния бюджет за над 33 млн. лв., а предвид дългосрочния характер на пресечената престъпна дейност размерът на
предотвратената щета е няколкократно по-голям. По сезираща информация на ДАНС за данъчни измами през 2017 г. са
образувани 10 наказателни производства и 2 прокурорски проверки. Допълнително са извършени дейности по
компетентност по още над 80 наказателни производства и прокурорски проверки.
Пълния текст на доклада за дейността на ДАНС за 2017 г. може да видите ТУК.
Агенция "Монитор"
√ Еврокомисията глоби 111.2 млн. евро производители на електроника
Европейската комисия (ЕК) наложи глоба в размер от 111.2 млн. евро на четири производителя на електроника - Asus,
Denon & Maratz, Philips и Pioneer. Причината за това е налагането на фиксирани онлайн цени за препродажба, обяснява се
в прессъобщението от Комисията.
Глобата се дели на четири отделни дела, започнати още в началото на миналата година като опит на ЕК да премахне
пречките при трансграничната онлайн търговия в рамките на Съюза. Оттогава сумата е намаляла и в момента тя е с 40%
по-ниска за Asus, Denon & Marantz и Philips и с 50% по-ниска за Pioneer заради сътрудничеството им с Комисията.
Според ЕК четирите компании са били замесени в „поддържане на фиксирани и минимални цени на препродажба” като
по този начин са ограничили способността на търговците на дребно да определят собствени цени за електроника,
преносими компютри, кухненски уреди, дори Hi-Fi продукти. Ако търговците не са спазвали условията, те са били
заплашвани или пък санкционирани, например с блокиране на доставките. Това ставало чрез развита система за
мониторинг, която позволява на производителите бързо да се намесят в случай, че електрониката им се предлага на пониска цена.
Вследствие на това ефективната ценова конкуренция между търговците на дребно е била намалена, а крайният резултат
бил по-висока цена за потребителите. Производителите на електроника получили различни глоби: за Asus сумата е
63.5млн. евро, за Denon & Marantz - 7,7 млн. евро, Philips- 29.8 млн. евро, а Pioneer – 10.2 млн. евро.
Dnes+
√ Световната търговска война – водеща тема на срещата на лидерите на групата БРИКС
В Йоханесбург започва срещата на лидерите на групата БРИКС, обединяваща Китай, Индия, Република Южна Африка, Русия
и Бразилия.
Заплахата от изострящата се световна търговска война ще бъде водеща тема в разговорите.
Руският президент Владимир Путин, китайският президент Си Цзинпин ще участват в годишната среща.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства като председателстващ Организацията за ислямско
сътрудничество. Очаква се той да разговаря с руския държавен глава.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
Провалено лято. Как можем да отменим резервацията при бедствие?
Пожарите в Гърция. За жертвите на огъня - на живо от Атина
Крадци с нови умения. Как да опазим дома?
Ще скочи ли цената на гражданската отговорност?
Как да пазим очите след цял ден пред компютъра?
Малките футболисти на "Ботев" Пловдив - вицешампиони в Швеция
БТВ, "Тази сутрин" - край морето, от Балчик
Огнен ад в Гърция - на живо: Има ли пострадали българи и овладян ли е напълно опустошителният пожар край
Атина?
Защо ГЕРБ подкрепи ветото на президента върху закона за приватизация? Коментар на политолозите Кънчо
Стойчев и Димитър Ганев;
Бедствено положение - какви са щетите след потопа в Тетевенско?
Лятното турне на „Тази сутрин" продължава - дворецът в Балчик отваря врати за екипа на предаването. Очаквайте
и ексклузивната среща на Антон Хекимян с Доротея Тончева и Стефан Цанев;
Нова телевизия, „Здравей България"
Огнен ад в Гърция - репортерите на Нова на живо от Гърция, каква е равносметката след пожарите?
Порои в България. Дъждовете взеха човешка жертва в Тетевенско, десетки бедстват
Стабилна ли е управляващата коалиция и разклатено ли е равновесието между обединените патриоти - говори
лидерът на Атака Волен Сидеров
След масовата евтаназия, животновъдите във война помежду си - сбъсък в студиото на „Здравей България"
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√ Предстоящи събития в страната за 25 юли
София.
От 13.30 в Министерството на енергетиката ще бъдат представени резултатите от завършването на проекта за
удължаване срока на експлоатация на VI блок на АЕЦ „Козлодуй". В събитието ще участват енергийният министър
Теменужка Петкова, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев и др.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР (бул. „Княз Ал. Дондуков" 8-10) на ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на
проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.
От 08.30 до 21.00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест срещу поправките в Закона за
приватизацията и следприватизационния контрол, приети на 17 юли 2018 г. от Народното събрание
От 10.00 до 13.00 часа в сградата на Народното събрание ще се проведе информационна инициатива за
отбелязване на Световния ден за борба с хепатита 2018 г.
***
Варна.
ДФ „Земеделие" - РА организира „Ден на отворени врати" в областната дирекция на фонда в гр. Варна. В
приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да
правят справки, и предложения за подобряване работата на Областната дирекция. Приемната ще бъде
разположена в сградата на дирекцията на ул. „Д-р Пискюлиев" 1.
***
Враца.
От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще бъдат отворени оферти за процедура, чрез публично
състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски
надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца", във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и
младежи в Община Враца - Проект 2" по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 година".
***
Сливен.
От 10 .00 часа в зала 105 на община Сливен ще се проведе брифинг на общинското ръководство.
***
Стара Загора.
От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на президента на КНСБ Пламен
Димитров.
***
Ямбол.
От 13.00 часа областният управител на Ямбол Димитър Иванов свиква на заседание членовете на Областния
координационен щаб за координиране мерките по предотвратяване на болестта чума по дребните преживни
животни.
Money.bg
√ Eвpoтo лeĸo пocĸъпвa. Πaзapитe oчaĸвaт cpeщaтa Tpъмп – Юнĸep
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в cpядa ĸypcът нa дoлapa ocтaвa cтaбилeн cпpямo ocнoвнитe вaлyти, пpaĸтичecĸи нa
нивoтo oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия.
Инвecтитopитe и тpeйдъpитe oчaĸвaт peзyлтaтитe oт cpeщaтa нa пpeдceдaтeля нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия Жaн-Kлoд Юнĸep
c пpeзидeнтa нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп. Bизитaтa нa шeфa нa EK във Baшингтoн ce възпpиeмa oт Бpюĸceл ĸaтo пocлeдeн шaнc
дa ce избeгнe шиpoĸoмaщaбнa тъpгoвcĸa вoйнa cъc CAЩ, пишaт днec eвpoпeйcĸитe и aмepиĸaнcĸитe издaния. Eвpoтo
cyтpинтa пocĸъпвa лeĸo дo $1,1692 пpи ĸypc $1,1687 в ĸpaя нa тъpгoвиятa във втopниĸ.
Oбщaтa вaлyтa ce пoĸaчвa cлaбo и cпpямo япoнcĸaтa дo 130,01 йeни в cpaвнeниe c ĸypca 129,93 йeни в ĸpaя нa тъpгoвиятa
във втopниĸ.
Aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa ce paзмeня cpeщy япoнcĸaтa нa нивo 111,21 йeни зa дoлap пpи 111,20 йeни дeн пo-paнo. Baлyтитe нa
cтpaнитe c paзвивaщa ce иĸoнoмиĸa oт Aзия дo Лaтинcĸa Aмepиĸa мoгaт дa пocтpaдaт в близĸитe мeceци. Глaвнитe жepтви
oт тяx щe ce oпpeдeлят oт фoĸyca нa тъpгoвcĸaтa пoлитиĸa нa CЍAЩ, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe нa Gоldmаn Ѕасhѕ.
Eĸcпepтитe нa бaнĸaтa пpeдпoлaгaт cъщo тaĸa, чe ĸypcът нa ĸитaйcĸия юaн мoжe oщe нeзнaчитeлнo дa ce пoнижи oт
ceгaшнoтo paвнищe.
Ho в cpeднocpoчнa пepcпeĸтивa щe ce възcтaнoви c oглeд бъдeщo oтcлaбвaнe нa дoлapa и cтaбилизaция нa иĸoнoмиĸaтa
нa Kитaй, пишe aгeнция Вlооmbеrg. Te пpoгнoзиpaт, чe в тeчeниe нa cлeдвaщитe тpи мeceцa ĸитaйcĸaтa вaлyтa щe бъдe нa
нивo oĸoлo 6,7 юaнa зa eдин дoлap, a cлeд двaнaйceт мeceцa щe ce пoĸaчи дo 6,4 юaнa зa дoлapa.
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