Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Банкерь
√ Бизнесът не очаква инфлация заради еврото
Не очаквам инфлация, породена от влизането в еврозоната, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, по повод новината, че Еврогрупата е дала зелена светлина за присъединяването на
страната ни към чакалнята на еврозоната.
България е готова да влезе в еврозоната и трябва да го направи по фиксирания курс към еврото, каза Велев. "Ние не
очакваме инфлация. Нещо повече - ще призовем нашите членове, ще предложим и на други работодателски организации
да направят същото, за да се избегнат спекулации по тази тема", коментира той.
Според професор Стефан Петрaнов присъединяването на страната ни към еврозоната ще изсветли икономиката ни. "Пътят,
по който тръгваме, като цяло е много добра новина, защото показва по-голямо доверие на еврозоната към България. Това
е благоприятно за инвеститорите и, от друга страна, извървяването на този път не е просто минаване на време, а изисква
редица реформи", посочи той.
Както заяви преди време премиерът Борисов, страната ни ще получи пътна карта за присъединяването си към валутния
съюз. България официално настоява да влезе в чакалнята на еврозоната до юли 2019 г., въпреки че евроинституциите не
поеха ангажимент кога точно ще се случи това.
Междувременно стана ясно, че шефът на Движение "Възраждане" Костадин Костадинов няма да внесе подписката си
срещу еврото в парламента. Над 230 000 души се обявиха против приемането на еврото като официална валута в България.
Костадинов обясни, че след въвеждането на регламента GDPR хората са спрели да попълват единните граждански
номера.Това обезсилило списъците с гласове против единната валута.
Костадинов съжалява, че ако еврото все пак бъде прието в България, държавата ще загуби последния останал й елемент
от финансовата независимост. Унищожение на България вижда той във влизането в еврозоната. Българската икономика
ще се разклати още повече, след еврото почти винаги се стига до инфлация, настоява той, а твърди още,че спестявания от
10 000 лв. към момента биха се превърнали в не повече от 2500 или 3000 евро.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Петков обсъжда минималната заплата с работодатели и синдикати
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с национално представителните организации
на работниците и служителите и на рабoтодателите. По време на разговора бяха обсъдени по-нататъшните действия по
изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на
други механизми за договаряне на цената на труда.
Социалните партньори изразиха становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на
минималните възнаграждения в различните икономически дейности.
Представителите на синдикалните и работодателските организации се обединиха около мнението, че това може да се
случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на
неговия обхват.
В този контекст синдикалните организации поставиха въпроса за ратифициране от България на Конвенциите 151 и 154 на
Международната организация на труда, които се отнасят за трудовите отношения в държавната служба и колективното
трудово договаряне.
Бисер Петков представи информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и
социална политика, което се проведе миналата седмица във Виена, Австрия.
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По време на форума е направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията
върху пазара и качеството на труда.
В тази връзка Петков предлага социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират въздействието
на тези нови тенденции и в България.
Следващата среща на Министерството на труда и социалната политика със социалните партньори ще се проведе в
началото на септември.
Investor.bg
√ По-важното от изминалата седмица и значението му за икономиката
И най-лошото споразумение е по-добро от най-добрата търговска война, смятат Вашингтон и Брюксел
Рискът от избухването на глобална търговска война може би намаля през миналата седмица, след като САЩ и
Европейският съюз решиха засега да не налагат взаимно нови мита.
Напрежението между САЩ и Китай все пак се смалява, но и принуждава политиците в Пекин да въведат нови начини за
подкрепа на вътрешното търсене.
Ето и седмичното обобщение на случилото се в световната икономика.
Тръмп обича Европейския съюз
Приказките за пълното прекратяване на огъня са преувеличени, въпреки че американският президент Доналд Тръмп и
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се договориха да договарят по-ниски бариери пред
трансатлантическата търговия и да спрат автоматичните мита.
Това представляваше облекчение за инвеститорите, които се притесняваха, че евентуално решение за налагане на мита
над автомобилите ще изпрати шокови вълни из световната икономика.

Юнкер и европейският комисар за търговията Сесилия Малмстрьом са се съгласили да работят със САЩ за понижаване на
митата от двете страни и повишаване на американския износ на втечнен природен газ и соя за Европа, заяви говорител на
ЕК. Те също така са се съгласили на уеднаквяване на регулаторните норми за по-добър достъп на медицинска апаратура
до европейските пазари. Делегациите на САЩ и ЕС още работят по формулировката на съвместната си декларация, в която
ще се спомене спорният въпрос за автомобилните мита.
Американският президент не е доволен от факта, че само в търговията с ЕС САЩ имат годишен дефицит от 151 млрд.
долара. Той счита това за доказателство, че съществуващите търговски споразумения вредят на страната му. Държавите от
ЕС, като Германия, твърдят, че американците купуват толкова много стоки от европейците, защото ценят продуктите на
компаниите от Стария континент, припомня DPA.
Търговските бариери срещу вноса на автомобили, обмисляни от президента Доналд Тръмп, засега няма да бъдат налагани,
след като държавният глава договори "контурите на споразумение" за търговията с ЕС, заяви министърът на финансите на
САЩ Стивън Манучин. "Сега ще превърнем това в истинско споразумение", каза Манучин пред телевизия CNBC.
Междувременно преговорите за НАФТА отново се възраждат, а мексиканските и канадските официални представители
звучат оптимистично, което представлява още един знак за деескалация на напрежението.
Импулсът на САЩ
Американската икономика ускори темпа на растеж до 4,1% през второто тримесечие, което е най-бързото разширяване от
2014 г. насам.
Това е рязко ускорение на темпа спрямо увеличението от 2,2% през първото тримесечие.
Повишението е продиктувано от потребителските разходи, но икономистите предупредиха, че темпът вероятно ще се свие
през идните месеци. Експанзията е благословия за Тръмп, който я нарече „невероятно постижение" и за разлика от
повечето икономисти предполага, че тя да бъде устойчива.
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Икономистите, анкетирани от WSJ, очакваха темп на растеж от 4,4%. Четенето за второто тримесечие е най-силното от
годишния темп от 4,9%, отчетен за третото тримесечие на 2014 г.

Стабилните данни засилват възможността Федералният резерв да продължи с постепенното увеличение на
краткосрочните лихвени проценти, за да не позволи на икономиката да прегрее. Представителите на централната банка
вече два пъти повишиха лихвите тази година и очертаха още две увеличения до края на 2018 г. и три през 2019 г. Търговията
е изиграла сериозна роля в подкрепа на растежа през второто тримесечие. Нетният износ е допринесъл с 1,06 пр.п. за
ръста на БВП от 4,1%. Силните потребителски разходи също са помогнали на растежа. Ниското ниво на безработица,
стабилното увеличение на заетостта и заплащането и данъчната реформа от края на 2017 г. може да са насърчили
допълнително разходите на потребителите и бизнесите през вторите три месеца.
Потребителските разходи формират над две трети от общото икономическо производство. Данните от петък показват, че
разходите за лично потребление са се увеличили с годишен темп от 4,0% през второто тримесечие, което е най-силното
темпо от четвъртото тримесечие на 2014 г.
Тъй като американците обаче харчат повече, спестяват по-малко. Нивото на лични спестявания е било от 6,8% през вторите
три месеца спрямо 7,2% през първите три.
Ключов показател за бизнес разходите обаче леко се е забавил. Нежилищните фиксирани инвестиции, които отразяват
разходите за строителство на търговски площи, оборудване и интелектуална собственост, са се повишили със 7,3% след
ръст от 11,5% през периода януари-март.
Китайските стимули
Тръмп все още е скаран с Китай и тази битка не показва никакви признаци за стихване. Втората по големина икономика в
света може да се впусне в продължителен спор с първата, като предприе нови стъпки за стимулиране на местния
растеж. Мерките включват намаляване на данъците, насочено към насърчаване на разходите за научни изследвания и
специални облигации за инфраструктурни инвестиции.
Сред мерките също така е и увеличено кредитиране на банките, а Пекин заяви, че няма "желание" да девалвира юана.
Забавящият се икономически растеж предизвиква разгорещен дебат сред представители на правителството за това дали
фискалната политика трябва да играе по-голяма роля в смекчаването на последиците от търговска война със САЩ.
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Икономическият растеж на Китай се забави леко до 6,7 процента през второто тримесечие, тъй като усилията на Пекин да
ограничи дълга си, подкопа активността. Растежът на фабричното производство за юни се понижи до 2-годишен минимум,
което е притеснителен сигнал за инвестициите и износителите на фона на изострянето на търговската война със САЩ.
Централните банки
Вероятно най-важната за седмицата новина от областта на централното банкиране е решението на Турция да не повиши
лихвения процент, отчитайки исканията на президента Реджеп Тайип Ердоган. урската лира загуби 3,35% от стойността си
до около 4,8983 за долар заради опасения за независимостта на банката на фона на затягането на контрола на президента
Реджеп Тайип Ердоган. В първото си решение в областта на паричната политика, след като Ердоган беше преизбран за
президент и се сдоби със силно разширени изпълнителни правомощия, централната банка остави непроменен основния
лихвен процент на 17,75%.
Решението може да породи безпокойство, че банката не успява да се справи с инфлацията, която удари 15,4% миналия
месец. Това е най-високият й ръст на годишна основа от 15 години насам. Тези опасения станаха причина лирата да загуби
около една четвърт от стойността си спрямо долара от началото на годината. Инвеститорите се притесняват, че президентът
ще използва засиления си контрол върху централната банка, за да запази прекомерно разхлабената парична политика.
За разлика от турската, Европейската централна банка предостави малко нова информация, въпреки че президентът
Марио Драги ще замине на почивка, като приветства позитивния облик на търговията и солидния растеж. Управителният
съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по
пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за
период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури понататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.
Инфлационната несигурност намалява, но търговските рискове остават. Това бе едно от основните послания на Марио
Драги след заседанието на ЕЦБ. „Осъществяването на структурните реформи в страните от еврозоната трябва значително
да се засили, за да се увеличи устойчивостта, да се намали структурната безработица и да се увеличи производителността
и потенциалът за растеж в еврозоната“, каза още Драги. Според банкера несигурността около перспективите за инфлацията
намалява, като основната инфлация се очаква да нарасне към края на годината и след това да расте постепенно в
средносрочен план, подкрепена от мерките на монетарната политика, продължаващата икономическа експанзия и
растящото увеличаване на заплатите.
„Въпреки че продължава да съществува несигурност, особено що се отнася до глобалната търговска среда, от последните
данни можем да направим извод, че икономиката на еврозоната се движи по стабилен и широкообхватен път на растеж“,
коментира Марио Драги.
Гуверньорът на ЕЦБ заяви, че съществената сила на икономиката потвърждава увереността на регулатора, че
доближаването на инфлацията към целта ще продължи и ще се запази дори и след постепенното отпадане на изкупуването
на активи.
Русия, Унгария, Нигерия, Гана оставиха лихвените проценти непроменени, докато Грузия понижи показателя си. Още
няколко централни банки ще имат заседания през следващите дни.
Руската централна банка взе решение да запази водещата си лихва на ниво от 7,25% въпреки слабата инфлация,
заявявайки, че несигурността в момента се дължи на това как увеличаването на данък добавена стойност от 18 на 20% в
страната ще се отрази на инфлационните очаквания и как ще се развият външните условия. Регулаторът задържа лихвата
без промяна на трета поредна среща. Очакванията са годишната инфлация да бъде в диапазона 3,5-4% в края на 2018 г.,
да превиши временно 4% през 2019 г., преди да се върне отново на нивото си около 4% в началото на 2020 г. Световното
първенство по футбол е дало положителен резултат върху растежа на БВП през второто тримесечие на годината с между
0,1 и 0,2 процентни пункта, обявиха още от регулатора. Руската централна банка прогнозира, че през 2018 г. икономиката
на страната ще отбележи ръст между 1,5% и 2%. От банката посочват още, че евентуална волатилност на финансовите
пазари би могла да повлияе върху очакванията за валутния курс и инфлацията.
Следващата среща на Руската централна банка ще се проведе на 14 септември, като тогава се очакват и повече разяснения
по отношение на паричната политика.
Японската централна банка, която предложи да закупи неограничен брой облигации два пъти през тази седмица, ще
обсъжда как да продължи да стимулира, но без да генерира странични ефекти. Централната Банка на Англия е напът да
повиши лихвените проценти, а Федералният резерв се очаква да не промени лихвите.
√ Имат ли шанс банките срещу финтех компаниите?
Предоставянето на заеми ще се случва все по-често в интернет, а клиентите ще посещават банковите клонове само
в изключителни случаи
Не беше толкова отдавна времето, когато изглеждаше така, сякаш банките са на ръба на колапса. Не заради последиците
от финансовата криза. А защото младите компании за финансови технологии, наречени с браншовия жаргон "финтех",
заплашваха да отнемат целия им бизнес.
Но днес ситуацията изглежда доста различно. Макар че редица финтех компании се намесиха сериозно във финансовата
индустрия, много малко от тях днес са истински конкуренти на установените финансови институции. Вместо това от самото
си начало те се позиционират като доставчици на услуги за банките - защото са просто по-добри, по-бързи и често поевтини от традиционните кредитни институции, но при определени услуги. Те не искат да съперничат напълно на
финансовите институции, а да им помогнат да задържат клиентите.
Има много примери за това: компаниите WebID и IDnow, например, извършват видеомониторинг от името на много
финансови институции. Клиентите могат лесно да бъдат идентифицирани при отваряне на сметки от дома. Finreach и Fino
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на свой ред опростяват смяната на сметки, разбира се, от името на банките. Съществуват и финтех компании, които
първоначално се позиционираха като конкуренти, а сега си сътрудничат с банките.
Така че големият страх от финтех апокалипсиса очевидно бе преувеличен. Сега обаче финансовата индустрия е изправена
пред следващата опасност: големите американски технологични компании Amazon, Apple, Google и Facebook може да
навлязат сериозно в банковия бизнес или поне да започнат да разпространяват определени финансови услуги.
Тези корпорации, известни с акронима GAFA, често се обозначават като истинските бъдещи конкуренти. И в никакъв случай
не може да се изключи, че те няма да предлагат все повече финансови услуги в бъдеще, въпреки че досега това не се случи,
или поне не в сериозен мащаб. Техният набор от услуги в банковия сектор е много лесно доловим. Само онлайн търговецът
на дребно Amazon вече предлага на своите клиенти няколко финансови продукта.
С други думи, банките все още имат време да се въоръжат срещу атаката на технологичните компании - ако изобщо се
появи такава. Това важи и за възможната пазарна офанзива от страна на китайските концерни и по-специално на
платежния гигант Alipay, който не крие апетита си към европейските клиенти.
При това става дума преди всичко за един сценарий: банките могат да загубят директния си контакт с клиентите. В бъдеще
потребителите биха могли да получават финансови услуги чрез добре познатите платформи на технологичните компании.
Последните биха били посредници, а банките само ще доставят избрани продукти.
Поне за такъв сценарий предупреди наскоро германският финансов регулатор Bafin. Той твърди, че технологичните
компании биха могли да предлагат много евтини финансови продукти чрез кръстосано субсидиране, за да получат ценни
потребителски финансови и поведенчески данни. Това знание би могло да се използва от компаниите за увеличаване на
приходите им в основния бизнес.
Но има няколко причини, поради които банките не трябва да се паникьосват въпреки подобни предупреждения. Поне
засега изглежда така, че технологичните компании нямат реална стратегия за предоставяне на финансови услуги и просто
ги възприемат преди всичко като допълнение към съществуващия си бизнес. Например, Amazon: онлайн търговецът на
дребно вече разполага със собствена платежна услуга и дава кредити на търговците на своята платформа и на компании,
които пазаруват чрез Amazon. Но всичко това служи за реалния бизнес на Amazon. Без тяхната основна банка не могат нито
частните, нито корпоративните клиенти.
Другите финансови услуги на технологичните компании не работят без банков акаунт – какъвто е случаят с Google Pay и
Apple Pay. Потребителите, използващи платежните услуги, може и да имат чувството, че плащат директно с Google или
Apple. Но тези компании все още изискват кредитна или дебитна карта и по този начин – банкова сметка.
Малко вероятно е технологичните компании да предприемат тази стъпка и да влязат в регулирания банков бизнес,
например, да предложат сметки за дебитни карти. Това би било възможно в най-добрия случай чрез банките като
партньори, които отново ще бъдат само доставчици на продукти. Досега обаче повечето потребители вероятно ще се
доверят повече на своята банка, отколкото на технологичните компании.
Затова банките трябва да направят всичко възможно, за да наложат себе си като абсолютно необходими пред своите
клиенти. Браншът ще се промени така или иначе, дори и без каквато и да е заплаха от технологичните компании.
Предоставянето на заеми ще се случва все по-често в интернет. Сметките ще се придвижват все повече и повече в
смартфона.
Клиентите ще посещават банковите клонове само в изключителни случаи. Никоя финансова институция не може да си
позволи да пропусне този тренд. Особено, след като конкуренцията е изключително силна, особено в Европа. Между
другото, това е още една причина, поради която утвърдените банки трябва да си сътрудничат в бъдеще още по-интензивно
с финтех компаниите, от които изпитваха ужас доскоро.
БНТ
√ Валери Симеонов: Управлението е стабилно
Вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че управлението на страната ни е стабилно. Заедно с депутати и представители
на местната власт той присъства на възпоменателна церемония за 101-та годишнината от смъртта на генерал Иван Колев
в Добрич. Поклонението се проведе на паметника на българския пълководец и загиналите за освобождението на
Добруджа през 1916 г.
Валери Симеонов, вицепремиер: Няма нищо по-добро от една политическа стабилност в нашата родина, особено в един
период, когато всичко наоколо се тресе, всичко се променя, под въпрос е даже съществуването на ЕС, така че нищо подобро не можем да дадем на своята родина, освен стабилност. В името на тази стабилност се разбрахме да потушаваме
нашите различия, разногласия.
√ Нова електронна услуга на НОИ спестява чакането на столичани
Националният осигурителен институт (НОИ) предлага нова електронна услуга. Тя дава възможност за запазване през
интернет на ден и час за посещение при експерт. Чакането на опашка могат да си спестят само клиентите на НОИ Софияград.
Около 2 000 души на ден посещават териториалното поделение на НОИ в София. Чакането пред гишетата може да
продължи няколко минути или няколко часа в зависимост от услугата.
Красимира Банчева - главен експерт в НОИ: Регистрацията става много елементарно, защото се ползва само
потребителско име - без да се налага да се подават лични данни, спазвайки в момента Европейския регламент.
Резервацията отнема няколко минути. След като изберете услугата, например болничен, трябва да видите свободните дни
и часове и да изберете удобното за вас време.
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Ще получите 4-цифрен код. Трябва да отидете в НОИ десетина минути преди запазения час и да въведете кода в специално
устройство. Така ще потвърдите резервацията и ще получите билет. Чрез системата за повикване ще чуете номера на
билета и гишето, на което трябва да отидете.
Системата работи от около три седмици. Час за посещение по интернет са резервирали около 50 души.
√ Владимир Путин и Еманюел Макрон с посещения в Сърбия до края на годината
Президентите на Русия и на Франция Владимир Путин и Франсоа Макрон ще посетят Сърбия до края на годината, съобщи
сръбският държавен глава Александър Вучич пред журналисти, цитиран от сръбската информационна агенция „Танюг“.
Заслугата за това е на сръбските граждани, но благодарение на тяхното ръководство, което се е държало и се държи по
отговорен и сериозен начин, заяви Вучич.
По думите му Еманюел Макрон ще посети Сърбия през декември, а Владимир Путин - през ноември.
Капитал
√ Лихвите по бизнес кредитите паднаха под 4%
Близо 70% от заемите за корпоративни клиенти са отпуснати в евро
Банките в България вече отпускат бизнес кредити при лихвени нива под 4%. Това показват данните за новоотпуснатите и
предоговорени заеми на БНБ към края на юни тази година.
Заемите в левове средно се отпускат при лихва от 3.8%, докато тези в евро – при оскъпяване от 3.1%. Не всеки обаче може
да си позволи значително по-евтиното кредитиране, защото заемите в евро се отпускат преобладаващо в по-големи
размери. През първите шест месеца на тази година над 85% от отпуснатите бизнес кредити, деноминирани в евро, са били
на стойност над 1 млн. евро. Въпреки това онези 15%, които вземат бизнес заеми на стойност под 1 млн. евро, също плащат
за тях 3.1%. За сравнение, при кредитирането за фирми, което се договаря в български лев, съотношението между заемите
под 1 млн. евро и над 1 млн. евро е приблизително 45:55. Трябва да се има предвид, че нивата са осреднени и често
еднократен ефект може да окаже влияние нагоре или надолу - например отпускане или предоговаряне на голям заем да
натежи в едната посока.
Най-скъпи са заемите в български левове, които имат фиксирана лихва за първите поне 5 години от погасителния период.
Към края на юни лихвата по тях е била средно 9%. Но според данните на БНБ обаче подобен тип заеми представляват помалко от 1% от одобрените заеми.
За първите шест месеца на годината банките са отпуснали 5.6 млрд. лв. нови бизнес кредити (в това число влизат и
предоговорените стари). Това е с 6% повече за същия период на миналата година. От тях 3.9 млрд. лв. са били отпуснати в
евро, около 1.7 млрд. лв. - в българска валута, и малко под 30 млн. лв. - в американски долари. Най-бързо нарастват
заемите, отпуснати в евро, които са били на стойност над 1 млн. евро – те се увеличават с цели 30% на годишна база и
достигат 2.3 млрд. лв.
1.6 млрд. лв. одобрени жилищни заеми
Бумът при жилищните заеми плавно започва да отслабва. Ако към средата на миналата година новоотпуснатите и
предоговорени ипотечни заеми бяха нараснали с близо 60% на годишна база, то тази година те отново продължават да се
увеличават, но вече "само" с 12%. В рамките на първите шест месеца на 2018 г. са били одобрени 1.6 млрд. лв. жилищни
заеми, като над 90% от тях са били отпуснати в българска валута. За сравнение, при новоотпуснатите ипотеки в евро има
понижение от 34% на годишна база, което се обяснява с по-високия лихвен процент, при който се договарят.
За разлика от тях потребителските заеми в евро са значително по-евтини от тези в български левове. През юни заемите за
потребление са стрували 8.4%, докато в евро – 3.9%. Само 1% от този тип потребление обаче се отпуска в различна от
българската валута. През първите шест месеца банките са одобрили 2.3 млрд. лв. такива заеми, което е с 16% повече в
сравнение със същия период на миналата година. Новоотпуснатите кредити през първото полугодие на 2017 г. се
увеличаваха с 30%.
БНР
√ Велико Търново отчете недостиг на работници във всички сектори
В община Велико Търново не достигат работници във всички сектори. Фирмите от региона масово започнаха да правят
изнесени трудови борси по селата в съседни общини, за да търсят работници. През последния месец, в Бюрото по труда
във Велико Търново са били заявени над 400 работни свободни места и вече са заети, посочи директорът на ведомството
Рашко Нечев:
"Във всички области се изпитва нужда от работници и служители, тъй като има разминаване между търсенето и
предлагането. На трудовата борса са останали само безработни, загубили трудови навици. За едно работно място се
конкурират трима безработни.
√ Персоналът в МВР е сред най-добре платените в Европа, показва доклад на Световната банка
В България персоналът в МВР е сред най-добре платените в Европа. Това е записано в доклад за разходите на полицията
и пожарната, изготвен от Световната банка. От институцията препоръчват намаляване на административния персонал и
оптимизация на регионалните структури на поличията и пожарната.
Средният месечен разход на човек, работещ в структурите на МВР, е над 1 700 лева, изчисляват от Световната банка и
подчертават, че заключенията им противоречат на общоприетото схващане, че заплатите в полицията и пожарната са
ниски. След като се отчетат разликите в дохода на глава от населението, заплатите на полицейските служители са на
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равнището в Швеция и Словения и по-високи от тези в Дания, Естония, Литва и Латвия. Причината е във високите социални
вноски. Те са 51% от общия месечен разход, правен за служител в полицията и пожарната. Фактът, че вноските, които по
принцип се дължат от служителите, също се поемат от МВР, прави общия разход висок, но служителите получават
сравнително ниски възнаграждения.
За да се подобри ефективността на харчовете в системата, трябва да се помисли и за оптимизация на звена и
освобождаване на административен персонал, подчертават от Световната банка.
√ Министрите на земеделието от Г-20 изразиха безпокойство от протекционизма
Министрите на земеделието от Г-20 заявиха, че са обезпокоени от все по-засилената употреба на протекционистки
нетарифни търговски мерки, несъвместими с правилата на Световната търговска организация, предаде Ройтерс.
На срещата си в Буенос Айрес земеделските министри излязоха със съвместна декларация, в която изразяват ангажимент
да не приемат „ненужни пречки“ за търговията, потвърждавайки своите права и задължения според спаразуменията на
Организацията. Земеделският министър на Аржентина Луис Мигел Ечевере заяви след срещата:
"Винаги ще има противоречия. Това, което ни различава отпреди, е начинът, по който се справяме с тях. Независимо от
всички новини около събитието, ние взехме единодушно решение. А след срещата всички държави имаха двустранни
срещи, опитвайки се да открият общи интереси."
Срещата се състоя на фона на нарастващо търговско напрежение на селскостопанските пазари. Китай и други търговски
партньори на САЩ въведоха ответни мита за американските фермери, след като администрацията на президента Доналд
Тръмп наложи мита за китайски стоки, както и за стомана и алуминий от Европейския съюз, Канада и Мексико.
√ Първо подобрение на икономическата ситуация в еврозоната от пет месеца насам отчита индексът Eurocoin
През юли икономическата ситуация в еврозоната отбелязва първо слабо подобрение от пет месеца насам, показва
съвместно проучване на Центъра за изследване на икономическата политика (CERP) в Лондон и на Италианската централна
банка (BOI).
Определяният от двете институции икономически индикатор Eurocoin се повиши през юли до 0,49 пункта, след като месец
по-рано индексът удари дъно от 0,48 пункта (най-ниско ниво от ноември 2016-а година насам). Това представлява първо
подобрение на индекса от пет месеца насам, след като през февруари индексът Eurocoin нарасна до 12-годишно дъно от
0,96 пункта (най-високо негово ниво от пролетта на 2006 година). Трябва да се има предвид, че този индикатор остава на
положителна територия за 58-и пореден месец, след като той излезе за първи път над нулата през септември 2013 година.
Според доклада на CERP и на BOI, подобрението на индекса е в съответствие с продължаващия растеж на БВП в еврозоната.
През юли принос за повишението на Eurocoin оказва поскъпването на акциите на фондовите борси, което успява да
компенсиран отрицателните ефекти, произтичащи от отслабването на световната търговия и от влошаващите се
перспективи пред бизнес доверие, отбелязва Италианската централна банка.
Индексът Eurocoin е разработен съвместно от Централната банка на Италия и от Центъра за изследване на икономическата
политика в Лондон и има за цел да направи обща оценка на настоящата икономическа ситуация в еврозоната. Този индекс
се използва като барометър за растежа на БВП на тримесечна база, изключвайки компоненти със сезонна вариация и със
силна волатилност в краткосрочен план.
Предпазливото повишаване на индекса през юли е знак за известно подобряван на икономическия растеж в еврозоната в
началото на третото тримесечие след слабото първо полугодие.
Dnevnik.bg
√ Парламентарният сезон: Маневри за запазване на стабилността и имиджа
Опит. Скандал (протест). Отмятане. Компромисно решение. Оцеляване.
По този сценарий най-често се развиваха основни законодателни инициативи на управляващите през изминалия
парламентарен сезон. "Редакциите" на предложенията се налагаха заради скандали в коалицията ГЕРБ - "Обединени
патриоти" и критики от експерти и обществеността, а целта бе оцеляването на властта и положителен имидж за Бойко
Борисов, партията и третия му кабинет.
Най-пресният и шумен случай бе отказът от промените в приватизационния закон, заради които партията на Валери
Симеонов обвини партньорите си, че обслужват интересите на братята Кирил и Георги Домусчиеви. ГЕРБ отрече да има
лобизъм в текстовете, внесени от ВМРО и "Атака", но в крайна сметка те отпаднаха.
Скандалът около приватизационния закон отключи напрежение между Волен Сидеров и Валери Симеонов, които се
дебнат за проверките по Черноморието и си разменят реплики през медиите. "Патриотите" стигнаха и до физически
сблъсъци в парламента, а развръзката дойде с безпрецедентното съгласие на мнозинството с вето на президента и със
събиране на партньорите при Борисов.
Имаше и неочаквани смени на мнението на управляващите - решението проектът АЕЦ "Белене" да бъде възроден, след
като преди време беше наречен опасен и беше спрян от първото правителство на Борисов.
Кой ще носи пасива
Още в началото на годината се видя, че министър-председателят е готов на съществени отстъпки пред коалиционния
партньор. Най-големият раздор между ГЕРБ и "Обединените патриоти" досега беше заради ратификацията на
Истанбулската конвенция, от която ГЕРБ се отказа. "ГЕРБ я оттегля, защото сами без "Патриотите", без БСП, без [подкрепата
на] президента няма да понесем пасива повече. Но ще участваме в последващ дебат, когато оценят, че насилието срещу
жени и деца е сериозен проблем", каза Борисов през февруари. През май той съжали, че управляващите не са успели да
представят адекватно документа, призна, че го е срам от тази грешка.
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Нови действия на управляващите по въпроса се очакват след решението на Конституционния съд дали конвенцията
противоречи на конституцията, т.е. след лятната ваканция.
За да покаже, че коалицията е стабилна - твърдение, което се повтаряше след всеки сблъсък, партията на Бойко Борисов
размисли и реши да подкрепи частично или изцяло законопроекти на коалиционния си партньор Валери Симеонов, сред
които и закона за хазарта, за които също има изказвания, че са лобистки.
ГЕРБ обаче отказа Валери Симеонов от искането му да се либерализира забраната за пушене на закрито. В този случай
надделя грижата за европейския образ на партията.
Срещу обвиненията в лобизъм
ГЕРБ реагира светкавично на обвиненията в лобизъм и се отметна от някои законодателни инициативи в опит да запази
рейтинга си.
Промените в приватизационния закон не бяха единственият пример. Управляващите набързо редактираха увеличението
на акциза върху бездимните цигари, след като коалиционният партньор ВМРО обяви, че предложението е лобистко, а
премиерът Бойко Борисов се подразни. В крайна сметка се стигна до компромис - пак бе прието увеличение, но в по-малък
размер.
Скандали между "Обединените патриоти" и обвинения в лобизъм имаше и при приемането на закона за горивата, но той
бе окончателно гласуван.
Премиерски парламентаризъм
В последния месец от пленарната сесия премиерът Бойко Борисов започна да идва в парламента почти всяка седмица.
Преди това той отлагаше участия в парламентарния контрол и не е присъствал в Народното събрание дори за обсъждане
и гласуване на вот на недоверие към правителството, смяна на министри и приемане на държавния бюджет.
През юли той поиска да бъде изслушан в Народното събрание, за да представи резултатите от българското
европредседателство. От парламентарната трибуна Борисов три пъти в последния месец разяснява на БСП позицията на
ГЕРБ и правителството за мигрантите. Накрая дори се съгласи ГЕРБ да подкрепи идеята на БСП Министерският съвет да не
подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти.
В. Монитор
√ Започна Седмица на морските професии във Варна
Със среща с морски капитан и моряк на кораб, на Морска гара започва седмицата на морските професии във Варна. Тя се
организира от Центърът за кариерно ориентиране във Варна.
Целта на инициативата е да представи работата на всички въвлечени в морския сектор, за да предизвика интерес у наймалките. Насоките, които се дават, са важни за техния избор на развитие по-нататък. Изборът им в това направление е
добра инвестиция както за регионалната, така и за националната икономика, смятат организаторите.
В програмата е предвидено още във вторник най-малките да имат възможността да се запознаят с биоразнообразието на
Черноморската флора и фауна на българския бряг и свързаните с тях професии. Включено е и посещение на Аквариума във
Варна.
През първия ден на август децата ще разберат подробности за подводния свят и всичко за гмуркането. Срещата с водолаз
ще се проведе в Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за кариерно ориентиране във Варна.
На 2 август програмата предвижда организирана разходка във Военноморския музей и беседа за военноморските
професии. Програмата завършва с ветроходни приключения на 3 август, когато ще има и беседа с треньор по ветроходство
в Яхт клуба „Георги Георгиев”.
Заниманията са планирани всеки ден от 10 до 12 часа и се провеждат след предварително записване и сформиране на
групите.
Заниманията са безплатни и се провеждат след предварително записване и сформиране на групи до 20 деца, обясниха
организаторите, които обявиха, че заявки се приемат на телефон 052/ 303 664 и e-mail: cko_varna@abv.bg.
√ 4 дни извънреден труд за военните
Близо четири денонощия в извънработно време ще трябва да се трудят военните. Това предвижда проектонаредба на МО.
Според сега действащите армейски правила, служителите под пагон не може да работят отгоре повече от 60 часа в
годината. Съгласно промените в наредбата за разпределението на труда във войската обаче таванът скача на 90 часа.
Освен това максималната продължителност на извънредните занятия без прекъсвания скача от 20 на 40 часа. Часовете
допълнителен труд на военните все пак ще бъдат компенсирани с намаляване на работното време в нормалните дни,
когато те са на служба, но не и както сега с цели почивни дни. Промените на наредбата предвиждат и при необходимост
носене на дежурства от над 24 часа.
Новите правила ще важат включително за армейците, които са на служба в натовски структури в страната. За всички
поизпотили се допълнително войници началникът на съответното формирование ще определя размера на паричния
бонус, който те ще вземат над заплатите си за извънредния си труд.
Както писа „Монитор“, на фона на повечето допълнителна работа за военните, парите им за храна ще бъдат увеличени
също с промени в нормативните правила. Съгласно тях порционните ще скочат минимум с една трета повече спрямо
сегашния им размер. Във въпросната изцяло нова наредба пише, че месечният порцион в армията не може да бъде под
120 лв. Така допълнителните суми, които войниците получават основно за храна, се изравняват с тези за служителите на
МВР, а до неотдавна войниците се подписваха под възнаграждения, към които се добавяха едва 90 лв. Проверка на
„Монитор“ установи, че преди регламентирането на новия праг с наредба, точно по 120 лв. получавали войниците в някои
поделения от около година насам. Освен тях униформените в армията са получавали на ръка и по около 100 лв.
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допълнително за храна. Причината е, че армията се лиши масово от готвачите си, а и не във всяко военно формирование
може да бъде доставяна манджа. Сумата обаче варира според дадените дежурства. Според предварително направените
анализи пък увеличението в порциона на армейците струва на хазната около 13 млн. лв.
Economic.bg
√ Бензинът в България е най-евтин в ЕС
Горивото обаче е най-недостъпно от гледан точка на доходите
Средната номинална цена на бензина, продаван в България през второто тримесечие на 2018 г. е 1.14 евро за литър. Това
е най-ниското ниво, отчетено сред всички държави членки на Европейския съюз. Данните са на Bloomberg, като агенцията
следи цените на масовия бензин А-95 в 61 държави по целия свят.
Въпреки че бензинът в България е най-евтиният в ЕС, шофьорите у нас имат най-малък достъп до него от гледна точка на
възможностите си да го купят. Данните на Bloomberg показват, че един литър А-95 струва 5.46% от средния дневен доход
в България. Най-близо до това ниво е Румъния, но заради по-високите реални доходи там, шофьорите дават за бензин
4.37% от среднодневния си доход.
В световен мащаб цените на бензина са се покачили средно с 6% спрямо първото тримесечие и с 15% при сравнение с
второто тримесечие на 2017 г.
Най-скъпо в ЕС е горивото в Норвегия и това при положение, че край бреговете на скандинавската държава се добива нефт.
Най-евтино е горивото в държавите, които произвеждат петрол. В Иран литър бензин А-95 струва 24 евроцента, във
Венецуела (37 евроцента), в Саудитска Арабия (47 евроцента) и Русия (62 евроцента).
В. Стандарт
√ Да спрем разкриването на нови университети
Когато влезем в Шенген и Еврозоната, ще почувстваме истинските предимства на ЕС, казва проф. Стати Статев
Проф. Стати Статев е макроикономист и ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и
заместник-председател на Съвета на ректорите. "Стандарт" разговаря с него за нуждите от промени в Закона за висшето
образование, как трябва да се оценяват висшите училища, както и за това дали у нас действително има икономическа
стабилност.
* Заради връзката на УНСС с бизнеса 95 % от възпитаниците ни се реализират по специалността
* Противодействие на корупцията и дигитална икономика са сред новите ни специалности
* Комбинирахме дебитните карти на възпитаниците ни със студентските им книжки
* Време е да се премахне архаизмът „задочно обучение"
- Проф. Статев, Вие сте част от инициаторите на промените в Закона за висшето образование, чрез които бизнесът
да влезе в университетите. Какво очаквате да се случи, когато това стане факт?
- Не става въпрос само за бизнеса, а за изтъкнати и доказани специалисти от практиката, която включва също държавните
и регионалните структури, неправителствените организации, както и много други. Постановката за учене през целия живот
е отговор на промените в практиката, които са толкова динамични, че получените знания в университета не може да
покрият цикъла на един трудовоактивен живот от средно 40 години. Има и области, в които промените са непрекъснати.
Това налага и връзката с потребителите на кадри, които създават висшите училища, да е перманентна – необходимо е
между образованието и практиката да има пълна синергия. В този смисъл чрез Съвета на ректорите инициирахме редица
промени в Закона за висшето образование, по които вече се работи в комисия, назначена от министъра на образованието
и науката, но те в най-добрия случай ще влязат в сила от учебната 2019/2020 г. Затова инициирахме една бърза промяна,
която да влезе в сила още от предстоящата учебна година. Сега изтъкнати практици може да водят до 10% от даден учебен
курс, което е една или две лекции. Предложението е такива хора, по решение на съответния катедрен и факултетен съвет,
да водят до 10% от занятията в бакалавърска степен, което означава от 220 до 300 часа от учебния план или до 4-5 учебни
дисциплини. В магистърска степен предложението е да водят до 20% или от 120 до 200 часа, което е от два до четири
учебни курса в зависимост от продължителността на магистърската програма.
Второто предложение е тези хора да участват като равноправни членове в държавните изпитни комисии (до 50% от състава
на комисията). Това означава при тричленна комисия - един представител на практиката, а при петчленна - един или двама.
Очакването ни е тези промени да влязат в сила от есента, тъй като по тях има пълен консенсус.
- В УНСС има отдавнашна практика в това отношение, какво получават студентите от нея? Започват ли по-бързо
или по-рано работа, след като са били обучавани от хора от практиката?
- В УНСС още от началото на 90-те години на миналия век чрез Междууниверситетския център за кариерно развитие (найстарият в България) функционира непрекъснато действаща система за стажове и практики на студентите. Имаме договори
с четирите национално представителни работодателски организации и с почти всички големи държавни и професионални
бизнес структури. По тази линия много от нашите студенти получават предложения за работа още преди да са се
дипломирали. Това стои в основата на факта, че повече от 95% от нашите възпитаници се реализират по специалността,
която за завършили.
- Съветът на ректорите се обедини и около други промени, предложени от министър Красимир Вълчев - например
сключването на мениджърски договори и по-голяма независимост на ректора от академичните съвети. Как гледате
на това? Възможно ли е някои от университетите да се феодализират на тази база?
- В никое от другите министерства – на икономиката, транспорта и т.н., няма държавно предприятие, чийто ръководител
да не е в договорни отношения със своя принципал и първостепенен разпоредител на средства от държавния бюджет.
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Докато държавните университети нямат никакво формално юридическо взаимоотношение с МОН в този смисъл. В случая
става въпрос за прецизиране, балансиране, оптимизиране и формализиране на отношенията между органите за
управление на държавното висше училище (ректор, академичен съвет, общо събрание) и органите за управление на МОН
като проводник на интересите на държавата. Каква ще е формата (договор за управление или нещо друго) и какво ще е
съдържанието е въпрос на предложения, обсъждания и дебати.
- Много от българските университети са с оценки в горната скала, въпреки че преподават недостатъчно качествено.
Средната оценка на висшите ни училища нараства всяка година. Какво би трябвало да се промени в работата на
Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/?
- Сега НАОА прилича на университет, в който се пишат само отлични оценки, което е силно демотивиращо. Оценъчната
скала е от 0 до 10. Висше училище с оценка под 4 не получава акредитация, между 4 и 6 може да обучава само бакалаври,
до 8 – и магистри, а над 8 - и доктори. Проблемът е, че почти всички висши училища са оценени над 8. Не е нормално да
се акредитират докторски програми на висше училище, които не правят сериозна наука в съответната област. Нормалната
практика по света е голяма част от университетите да обучават бакалаври, по-добрите – и магистри, и само най-добрите
да могат да обучават в образователно-научната степен „доктор". Същото в още по-голяма степен важи за висшата научна
степен „доктор на науките". Ако се реши този въпрос, тогава НАОА ще изпълни функциите на национална рейтингова
институция на висшето образование и науката.
- Има ли нужда според Вас от такъв голям брой университети и трябва ли да има окрупняване? Броят на обявените
свободни места пак е по-голям от броя на абитуриентите?
- Проблемът за броя на университетите периодично се поставя на обсъждане и замъглява основните проблеми в
структурата на висшето образование и науката. Ако вземем такъв обективен показател като брой висши училища спрямо
населението на страната, България има приблизително два пъти по-малко вуза от САЩ и е под средния брой за Европа.
Затова окрупняването също не е решение, независимо на какъв принцип ще бъде – на регионален (всички вузовете в даден
град да се обединят в един), или по професионални направления (като останат по едно или две висши училища в даденото
направление), а само ще затрудни управлението и ще увеличи администрацията. Проблемът е, че у нас всяко висше
училище може да обучава във всички образователни степени и във всички образователни направления, а това не е
сериозно и води да рязък спад в качеството на подготвяните кадри и затруднения при бъдещата им реализация.
Съветът на ректорите излезе с предложение към Народното събрание за налагане на мораториум върху разкриване на
нови вузове в страната и на нови професионални направления в съществуващите вече висши училища, но то още не е
разгледано. Трябва да се отчете и традиционната специфика на всеки вуз и той да се ограничи да обучава само в тези
направления, за които има доказан научен потенциал и пазарна реализация на възпитаниците си. Време е да се премахне
и архаизмът „задочно обучение", въведен преди около седем десетилетия с цел бърза подготовка на кадри с
образователен ценз. Никъде в света не дават диплома за това, че си изпълнил половината от изискуемия по закон
хорариум. Трябва да се въведат нови съвременни изисквания към дистанционното обучение (на мястото на Наредба 22 от
2004 г., която е само за дистанционен магистър) и да се следи много стриктно тяхното спазване. Нужна е държавна
регулация за това в кои специалности обучението трябва да е само редовно и т.н. Ще ми се да вярвам, че поне част от тези
въпроси ще бъдат решени с предстоящите промени в ЗВО.
- Към какво ново се насочва УНСС, ще има ли нови бакалавърски и магистърски програми?
- Бакалавърските специалности по традиция са по-консервативни и стабилни във времето. Но и тук има процеси на
развитие и усъвършенстване. Например специалност „Икономика на транспорта" разшири периметъра си и стана
„Икономика на транспорта и енергетиката", обединихме специалностите „Бизнес информатика" и „Икономика на
съобщенията" в „Бизнес информатика и комуникации". Стратегията ни е да не разширяваме броя на бакалавърските
специалности (в УНСС те са 43), а да ги оптимизираме и модернизираме. Точно обратна е стратегията ни за магистърските
програми – те трябва да са динамични и да следват непрекъснато променящите се изисквания на практиката. По решение
на Академичния съвет, ако две поредни години дадена магистърска програма не набира достатъчно кандидати, тя отпада.
През 2018/2019 учебна година УНСС ще обучава по над 100 магистърски специалности. Имаме и няколко нови - например
„Противодействие на корупцията", разработена съвместно с КПКОНПИ, „Дигитална икономика" и др. Подготвяме с
Агенция „Митници" и специалност „Митнически контрол". Този процес е непрекъснат и е отражение на добрите ни
договорни отношения с държавните институции и бизнеса.
Що се отнася до новостите – от миналата година студентите от УНСС са с електронни студентски книжки, комбинация три
в едно с банкова карта и международна студентска карти в една пластика.
- Като икономист как гледате на противоречивите твърдения за финансовата стабилност или нестабилност на
страната ни в момента, коментирани от управляващи и опозиция?
- Като макроикономист категорично заявявам, че страната е финансово и икономически стабилна и това не се определя от
диалога управляващи - опозиция, а от икономическите и финансовите показатели. Икономиката отново е в тренд на растеж
от около 4%, банковата и финансовата система са стабилни. Ако използваме правилно интереса на европейските си
партньори и на китайските инвеститори, който бе демонстриран през тази година, може още да ускорим растежа.
Икономиката ни има потенциал за това, но трябват чужди инвестиции. Що се отнася до очакванията: силно се надявам
през следващите години, а ми се ще да е още през следващата година да бъдем приети в Шенген и Еврозоната. Едва тогава
ще почувстваме истинските предимства на членството ни в ЕС. Приемането на еврото ще даде тласък и на икономиката, и
на доходите на хората, и на жизнения стандарт.
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В. Банкерь
√ 11 км е вече изградената ограда по границата с Румъния
До момента имаме изградени 11 км ограда по сухоземната граница с Румъния, забити са коловете и на още 8 км. Това
съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов след оперативно заседание за преглед на
мерките срещу африканската чума по свинете.
Оградата се подсилва и със спираловидна режеща тел тип “Бруно”. Подобна препоръка е отправена от експертите, както
и от министрите на последното заседание на Министерски съвет. На най-рисковите места и по протежение на пътеките на
движение на дивите животни ще бъде поставен и втори ред “Бруно”. Изграждането на оградата към момента става
едновременно от 3 места- Кайнарджа, Дуранкулак и Кардам.
„От сряда много активно съсредоточихме ресурс, за да напреднем максимално бързо с изграждането на оградата”, каза
министър Порожанов. На терен са около 480 човека от 6-те държавни горски предприятия, от регионалните управления по
горите във Варна, Русе и Шумен и Изпълнителна агенция по горите. Паралелно с изграждането на оградата те извършват
и засилен контрол с патрулиращи двойки, особено през нощта, за пресичане на евентуално движение на диви свине от
Румъния.
“Добре е, че в момента дивата свиня не е склонна да прави много набези. Тя стои там, където си е намерила храна – в
случая царевица. По-засилена миграция се очаква да има след приключването на реколтата”, обясни още земеделският
министър.
В оперативното заседание в Шабла участваха и директорът на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов,
директорите на Областните дирекции по безопасност на храните в Русе, Силистра, Добрич и Варна, областният управител
на Добрич Красимир Кирилов, директорите на Североизточното държавно предприятие Веселин Нинов и на
Северноцентралното държавно предприятие Цветелин Миланов и др.
EconomyNews
√ Къде да проверим кой използва личните ни данни?
Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от
администрациите, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.
Услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в
регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно
връчване (www.edelivery.egov.bg), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Регистрация може
да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на
Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат
достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри.
По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп
до техните данни от страна на институциите. Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и
ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното
управление и на подзаконовите нормативни актове за неговото изпълнение.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Защо бившите Царски конюшни изгоряха, преди да бъдат обявени за паметник на културата? Ексклузивно:
Министър Боил Банов отговаря на обвиненията на столичния зам.-кмет Тодор Чобанов.
Как реагира МВР след случаите на брутална агресия от последните дни? Гост: Стефан Балабанов, зам.-министър
на вътрешните работи
Имат ли социалистите план, как да спечелят предсрочни избори, които поискаха от връх Бузлуджа? Гост: Драгомир
Стойнев, БСП
Защо Конституционният съд отхвърли Истанбулската конвенция? Дискусия в студиото.
5 дни в огнения ад. Репортерът Десислава Ризова и операторът Евгени Генов, за преживяното в изпепелените
предградия на Атина.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Може ли пожарът в Царските конюшни да е умишлен? Ще бъдат ли възстановени знаковите сгради? Гостуват
главният архитект на София Здравко Здравков и министърът на културата Боил Банов.
Протести, раздор и пак протести. Ще се намерят ли пари за хората с увреждания? Гост - социалният министър
Бисер Петков.
Уникален медицински случай: Млада жена роди здраво бебе след 30 химиотерапии.
Мълния уби турист в Пирин. Какво се е случило и как да се пазим от опасното явление? Съветите на спасителите.
"На твоя страна": Инцидентите с газови бутилки през лятото зачестяват. Могат ли да се превърнат в бомби и как
да избегнем рисковете?
"Пълен абсурд" с Румен Бахов: По следите на едно изчезнало ЕГН.
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√ Предстоящи събития в страната за 30 юли
София.
Oт 11.00 часа в зала „Киев" на парк-хотел „Москва" ще се проведе заседание на Националния съвет на Съюза на
демократичните сили. След заседанието ръководството на синята партия от 13.00 часа ще даде пресконференция
на тема: Десният прочит на „Визията за България" на БСП.
От 13.30 часа в галерия „Сердика", в обновеното пространство на Женския пазар на бул. „Стефан Стамболов" 90Б,
ще се проведе пресконференция във връзка с тазгодишното издание на най-стария еко фест в България - „Беглика
фест".
От 17.00 часа пред сградата на Народното събрание ще се съберат участниците в протеста на родителите на лица
с увреждания под надслов „Системата убива - всички". В 17.30 часа протестиращите ще се отправят към сградата
на Министерския съвет, където протестът се очаква да продължи до 20.00 часа.
От 17.30 часа в хотел „Маринела" ще се състои церемонията по награждаване на победителите в Световното
първенство по шахмат за незрящи.
***
Бургас.
От 14.00 часа в зала „Компас" на хотел „България" ще се проведе информационен ден във връзка с ОП „Добро
управление" (ОПДУ) и нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на
проектни предложения за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство.
***
Варна.
От 17.00 часа до палатковия лагер на родителите на деца и младежи с увреждание отново ще се проведе протест
"Системата ни убива". Към 18.00 часа към техния протест ще се присъединят представители на мотоклубовете във
Варна.
***
Велико Търново.
От 20.00 часа в Летния театър ще бъде представена „Горката Франция" - театрална постановка.
***
Враца.
От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се проведе пресконференция на кмета Калин Каменов.
***
Димитровград.
От 11.00 часа на пл. „България" кметът на Община Димитровград Иво Димов и служители от общинска
администрация ще направят демонстрация на най-новите високотехнологични превозни средства в общината електрически триколки.
***
Добрич.
От 08.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе летен детски център за игри и
забавления.
От 09.00 часа в Младежки център - Добрич ще започне поредният ден от Еко лято 2018.
От 10.30 часа в Художествена галерия - Добрич ще се проведе лятна работилница за въображение.
***
Пловдив.
От 20.00 часа в Античния театър ще се състои церемонията по официално откриване на 24-тото издание на
Международния фолклорен фестивал в Пловдив.
***
Поморие.
От 19.00 часа започва програмата на празниците „Море от вино" - на три места в града музиканти от Джаз
формация Fourth Edition-София и Нейко Бодуров Квартет - Варна ще изнасят концерти на крайбрежната алея при
фигурата „Чайка", на емблематичната беседка до Стария кей и в парка до кафе „Summer refresh". От 20.30 часа на
външната сцена на НЧ „Просвета 1888" ще се състои и официалното откриване на празниците, ще бъде посрещнат
Дионисий и свитата му, след което започва концертът на Теодосий Спасов Джаз Квартет.
***
Разлог.
От 10.00 часа председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и д-р Джейн
Муита - представител на УНИЦЕФ за България, ще гостуват на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в
гр. Разлог. Те ще бъдат придружени от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев. След посещението в
Центъра, от 12.00 часа, д-р Лилова и д-р Муита ще участват в приготвянето на традиционни български ястия в с.
Горно Драглище.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9
години.
От 10.00 до 12.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе лятна детска академия.
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Profit.bg
√ Азиатските индекси стартираха седмичната търговия на червено
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион стартираха седмичната търговия с понижения. Инвеститорите
демонстрират предпазливост в очакване на следващата порция ключови финансови отчети тази седмица, както и на
решенията на водещите централни банки през следващите няколко дни.
Най-силни разпродажби тази сутрин се наблюдават на капиталовите пазари в Япония и Хонконг. Nikkei 225 губи 0.7% от
стойността си към момента, до ниво от 22 557 пункта, а Hang Seng отстъпва с 0.6 на сто, до 28 627 пункта.
В Австралия и Нова Зеландия очакванията за забавяне на икономическия растеж също оказват натиск върху капиталовите
пазари. Водещите индекси там се понижиха с по половин процент в сутрешната търговия.
На стоковите пазари американският лек суров петрол регистрира лек ръст от 0.25 на сто в първите часове на борсовата
сесия, до ниво от 68.87 пункта, след регистрираните четири поредни седмични понижения.
В петък "черното злато" поевтиня с близо процент и половина, въпреки силните данни за растежа на американската
икономика. Опасенията от ескалация на търговските конфликти на глобално ниво, които могат да доведат до свиване на
търсенето, продължават да оказват натиск върху цените, смятат експертите.
Златото също стартира седмичната търговия със спад от 0.3%, до ниво от 1 219.70 долара за тройунция.
На пазара на криптовалутите биткойнът и останалите водещи блокчейн парични единици отчитат понижение в началото
на седмицата, повлияни от решението на Google да забрани продажбата на приложения за "копаене" на криптовалути в
Play Store.
С тази стъпка компанията последва Apple, която също наложи ограничения върху "миньорските" приложения.
В Google Play Store вече няма да се виждат програмите, които позволяват "копаене" на криптовалути на личните устройства,
но ще останат тези, които работят с облачни технологии и не са базирани на физически носители, поясняват от компанията.
Биткойнът поевтиня с 0.1% на платформата Bitfinex, до 8 208 долара за брой. Етериумът пък се търгуваше на ниво от 465.53
долара за брой, регистрирайки спад от 0.5% в общата си пазарна капитализация.
Във фокуса на вниманието тази седмица остава сезонът на отчетите, а Apple, Berkshire Hathaway, Barclays, Tesla, Toyota,
BMW и Rio Tinto са сред компаниите, които се очаква да публикуват финансовите си резултати за второто тримесечие на
годината през следващите няколко дни.
Централните банки също попадат в полезрението на пазарните участници. Федералният резерв на САЩ ще проведе
редовното си заседание за монетарната политика във вторник и сряда, а финансовата общност очаква насоки за бъдещите
действия на Джеръм Пауъл и неговите колеги.
На това заседание не се очакват промени, но евентуалното повишение на лихвите през септеммври вече е калкулирано в
цените на финансовите активи, смятат наблюдателите.
Във вторник и Японската централна банка ще обяви решението си за бъдещата монетарна политика. Възможно е
институцията да обяви промени в параметите на програмата си за изкупуване на облигации.
В четвъртък, на 2 август, Bank of England вероятно ще предприеме повишение на лихвения процент. Такива са очакванията
на 80% от трейдърите и анализаторите, анкетирани от Bloomberg.
В момента основният лихвен процент на Острова е на ниво от 0.5%, като прогнозите са Марк Карин и неговите колеги да
го повишат с 25 базисни пункта, до 0.75 на сто. Това ще е второто повишение на лихвите във Великобритания след края на
глобалната финансова криза.
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