Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Дарик
√ Възможни ли са злоупотреби заради срива на Търговския регистър?
Сривът на Търговския регистър е огромен проблем. Това коментира за Дарик председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Четвърти ден Търговският регистър към Агенцията по вписванията е недостъпен. Късно вчера стана ясно, че правосъдният
министър Цецка Цачева е сезирала прокуратурата, МВР и ДАНС. Регистърът спря да работи в петък, но от агенцията
отказаха да съобщят какъв е проблемът.
"Това е един много голям проблем. Освен, че на практика се преустановява търговския оборот, вписването на промени в
структурата, в капитала на дружествата, вписването на нови дружества, това внася една несигурност в собствеността. Още
не е ясно какви ще бъдат и щетите. Дали просто едно забавяне на работата или ще има проблеми и с възстановяване на
пълния обем информация", заяви Васил Велев.
Той припомни, че този тип данни се дублират и се съхраняват физически на различни места. "Но за нас не е ясно колко
често се правят тези копия. И ако от началото на годината се изгуби информацията и трябва да се възстановява, това е един
огромен проблем", допусна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.
"Не е изключено в една такава ситуация да се получат възможности за злоупотреби. Това създава проблеми и рискове,
сега предприемачите вместо да си гледат бизнеса, трябва да се занимават с такива административни процедури",
коментира още Васил Велев.
Междувременно от Агенцията по вписванията съобщиха, че екипи на всички поддържащи фирми, експерти по
информационни технологии и други държавни ведомства работят по възстановяване достъпа до Търговския регистър.
Всички други регистри на Агенцията по вписванията са достъпни и функционират нормално.
За повече информация чуйте звуковия файл.
Web Cafe
√ Търговският регистър остава блокиран до 15 август
Причината за спирането на електронния достъп до Търговския регистър е техническа авария и няма данни за злонамерена
външна намеса. Това обявиха от Агенцията по вписванията, след като по-рано днес правосъдният министър Цецка Цачева
сезира прокуратурата и ДАНС заради срива.
Очаква се от 15 август да бъдат възстановени възможностите за справки по актуалното състояние на фирмите.
"Агенция по вписванията гарантира, че за времето на нарушаване на достъпа до регистрите, действия спрямо данните в
тях не са извършвани и възможности за злоупотреби не съществуват", се казва в съобщение от институцията, подчинена
на Министерството на правосъдието.
Сривът в Търговския регистър беше определен като сериозен проблем за бизнеса от страна на представители на
работодателски организации.
"До голяма степен създава реален риск от блокиране на ежедневната търговска дейност - банково кредитиране,
нотариални сделки. От какво естество е тази техническа неизправност, има ли нерегламентиран достъп до документите,
които се съдържат в партидите на дружествата, има ли риск от загуба или манипулиране на информацията, какви ще са
последствията? Надяваме се, че държавата ще реагира адекватно на ситуацията и няма да допусне налагане на санкции
на търговците и на юридическите лица с нестопанска цел", коментира юрисконсултът на БСК Мария Минчева пред БНР.
Председателят на АИКБ Васил Велев също поиска да се изяснят причините за срива в системата.
"Това е един много голям проблем. Освен че на практика се преустановява търговският оборот, вписването на промени в
структурата, в капитала на дружествата, вписването на нови дружества, това внася една несигурност в собствеността. Още
не е ясно какви ще бъдат и щетите. Дали просто едно забавяне на работата или ще има проблеми и с възстановяване на
пълния обем информация", казва Велев в интервю за Дарик.
"По повод постъпили запитвания, Агенция по вписванията уточнява, че причините са изцяло технически и не са резултат от
злонамерена външна намеса. ИТ-експерти от Агенция по вписванията, ИТ-експерти на ангажираната с поддръжката фирма
и съвместно с други държавни ведомства продължават да работят в непрекъснат режим в изпълнение на Плана за
действие за възстановяване на регистъра в пълната му работоспособност", се посочва в съобщението от Агенцията по
вписванията.
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Това е вторият сериозен проблем в работата на Търговския регистър от началото на 2018 г. досега. Затрупването на
Агенцията по вписванията с декларации от фирми, които не са извършвали дейност през изминалата година, доведе до
рязко забавяне на обработването на заявления, включително по спешни процедури като запори или регистриране на нови
фирми.
БТВ
√ Адвокат Трифонов: Не сключвайте сделки, докато Търговският регистър е блокиран
Вече пети ден регистърът не работи, вписването на промени в търговски дружества още е невъзможно
Пети ден Търговският регистър на България е блокиран, което засяга хиляди търговски дружества.
За годините, в които действа регистъра, е имало проблеми не е имало прекъсване за толкова дълго време, коментира в
предаването „Тази сутрин” на bTV адвокат Трифон Трифонов, представител на Асоциацията на индустриалния капитал
(АИКБ).
Той се надява слуховете за хакерска атака да не са верни. Според него обаче това е поредният лош сигнал към
инвеститорите за икономическата среда у нас.
Съветът на адвокат Трифонов е да не се сключват сделки между юридически лица, докато Търговският регистър не работи.
Адвокатът е скептичен, че някой може да осъди държавата за пропуснати ползи.
За повече информация вижте видеото.
Информационна агенция „Блиц“
√ Адвокат: Техническият срив на Търговския регистър е безпрецедентна ситуация
Сривът в Търговския регистър неизбежно ще нанесе щети на бизнеса. Това каза в сутрешния блок на bTV Трифон Трифонов,
представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
„Техническият срив на Търговския регистър е безпрецедентна ситуация. Регистърът винаги е имал проблеми в дейността
си, но никога не е прекъсвал работа за такъв срок. Това предизвиква притеснение“, каза той.
„Не ми се иска да е вярно, че калпави дискове или технически проблем е сринал Търговския регистър. Това би показало,
че има недостатъчна положена грижа към обезпечаване на дейността на Търговския регистър. В тази база данни се
съдържа информацията за всички търговци в България. Затова се надявам агенцията да е положила достатъчно усилия и е
направила много копия и архиви на информацията, която съхранява. Със сигурност тази информация трябва да бъде
възстановена, но кога и как не е ясно“, допълни той.
Относно възможността засегнатите да търсят правата си, адвокатът каза: „Тепърва ще се установява дали има загуби. Със
сигурност някои търговци ще имат пропуснати ползи. Нефункционирането на регистъра е неизпълнение по европейското
законодателство. Невъзможността на държавата да предостави тази услуга е нарушаване на законодателството“.
Адвокатът, обаче посочи, че няма почти никаква възможност фирмите да поискат и да получат обезщетение за загубите
си.
„Това е лош сигнал за икономическата среда в България и за инвеститорите. Създава се несигурност за търговския оборот“,
допълни той.
„Най-вероятно много фирми ще отложат сделките си в бъдеще докато не бъде решен проблемът се регистъра“, каза
Трифонов.
Bloomberg TV
√ Българската осигурителна система не гарантира нищо за работника
Теодор Дечев, директор Индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Светът е бизнес, 13.08.2018
Осигурителната система в България не гарантира нищо за работника – тя има гаранции само за фонда пенсия. Това каза
Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков.
Главният механизъм, който може да замени минималните осигурителни прагове, е въпросът за преминаване от
административно към договорно определяне на минималната работна заплата за страната.
„Мечтаем да можем да договаряме минималната заплата по икономически дейности. И когато вече имаме договорен
един пакет от минимални заплати, най-ниската да бъде призната за минимална за цялата страна“.
Това, което пречи, е понатрупалото се недоверие между социалните партньори, добави той.
„Производителността на труда по икономически дейности е много специфична и, ако наистина искаме да отчитам този
фактор не само на думи, трябва да се слезе на едно много по-диференцирано равнище“.
Целия коментар вижте във видеото.
Investor.bg
√ Експерт: Българската осигурителна система не гарантира нищо за работника
Тя има гаранции само за фонда пенсия, смята Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ)
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Осигурителната система в България не гарантира нищо за работника – тя има гаранции само за фонда пенсия. Това заяви
Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков.
Според него главният механизъм, който може да замени минималните осигурителни прагове, е въпросът за преминаване
от административно към договорно определяне на минималната работна заплата за страната.
„Мечтаем да можем да договаряме минималната заплата по икономически дейности. И когато вече имаме договорен
един пакет от минимални заплати, най-ниската да бъде призната за минимална за цялата страна“, посочи експертът.
По думите му това, което пречи, е натрупалото се недоверие между социалните партньори.
Дечев посочи, че „производителността на труда по икономически дейности е много специфична и, ако„наистина искаме
да отчитам този фактор не само на думи, трябва да се слезе на едно много по-диференцирано равнище“.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Кристалина Георгиева представи на Борисов новия представител на Световната банка
Министър-председателят Бойко Борисов се е срещнал вчера в Министерския съвет с главния изпълнителен директор на
Световната банка Кристалина Георгиева, съобщи пресслужбата на кабинета.
Кристалина Георгиева е представила на премиера новоназначения постоянен представител на Световната банка за
България, Чехия и Словакия Фабрицио Дзарконе, който е пристигнал в България на 1 август, за да поеме новия пост.
√ Как сривът на турската лира се отразява на малкия бизнес?
Турция все още не може да овладее срива на националната си валута. Турската централна банка обяви мерки в подкрепа
на пазара, за да ограничи спада на турската лирата. Ето как кризата се отразява на малкия бизнес в страната.
Сукру Гюмюш е един от милионите турци, засегнати от икономическата криза, която се отразява и на неговия бизнес. 35годишният жител на Истанбул е собственик на магазин. По думите му, девалвацията на турската лира спрямо
чуждестранните валути е повлияла върху покупателната способност на стоки от чужбина.
Сукру Гюмюш, собственик на магазин: Цените се промениха, да. Днес научих, че компания, от която купувам стоки, е
вдигнала цените с 20%. При предишните колебания на курса на лирата също имахме увеличение от 15-20 процента.
За да възстанови финансовите си загуби, търговецът е принуден да свие бизнеса си, но и също да вдига цените.
Сукру Гюмюш, собственик на магазин: Ще ви дам един пример. Трябва да продавам тези чайници за 125 лири, при
положение, че струва само 100 лири след последното увеличение. Цените сериозно се повишиха и, разбира се, купувачът
е засегнат.
За да ограничи спада на лирата, турската централна банка обяви серия от мерки. Намаляват се изискванията за банковите
резерви в лири и чуждестранна валута, което ще позволи да се отпускат заеми и така да се постигне ефективното
функциониране на пазарите. Другата основна стъпка е да се осигури необходимата ликвидност, от която се нуждаят
банките.
Сривът на лирата започна в петък, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че удвоява митата за турската стомана
и алуминий. В отговор турският президент Реджеп Ердоган обвини Вашингтон, че води враждебна политика спрямо
страната му.
√ Производители на грозде в Пловдивско искат по-висока цена на продукцията
Дъждовното лято съсипа реколтата от грозде в Пазарджишко и на места в Пловдивско. В Брестовица - селото, което се
слави като българската столица на виното, лозовите масиви са по-малко засегнати.
Заради интензивните дъждове през пролетта и лятото, по лозовите масиви в Брестовица са се развили редица гъбни
болести. Това принудило стопаните да пръскат насажденията повече от обичайното. Антон Шопов, който отглежда над
70 декара десертно грозде, разказва, че до момента го е обработил поне 12 пъти.
Асен Шопов - производител на грозде: Средствата, които вложихме като разходи за препарати, нафти. Като цяло разходите
са може би двойно за друга година и това ще отрази върху себестойността на продукцията, която ние ще реализираме.
Поне така се надяваме ние - тази година цената да бъде малко по-висока от друга година.
По-голямата част от продукцията стопаните от Брестовица реализират на румънския пазар. Очакват тази година изкупната
цена за килограм да се повиши с поне 20 стотинки за десертното и виненото грозде. Добивите ще бъдат като
миналогодишните.
Асен Шопов - производител на грозде: Ако есента бъде по-благосклонна, има повече слънчеви дни предполагам, че
гроздето няма да се отличава като качество от друга година.
В сектора изпитват все по-голяма нужда от работна ръка. И тази година трудно се намират хора за гроздобера. А в
Брестовица масовата кампания ще започне в началото на септември.
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Еconomic.bg
√ Рисковете за българските износители растат заради Турция
Несигурността може да доведе до просрочване на плащанията и намаляване на поръчките към България
Редица събития в последните месеци водят до повишаване на нивата на риск в съседна Турция. Обтягането на
политическите взаимоотношения с някои страни доведоха до спад на лирата, която за кратко време загуби над една трета
от стойността си спрямо американския долар, стигайки до рекордно ниското ниво.
Това създава и рискове за българските компании, които търгуват с Турция. От Coface предвиждат, че увеличаващата се
несигурност се очаква да повлияе в посока просрочване на плащанията и потенциално намаляване на поръчките към
български контрагенти поради поскъпване на еврото. По предварителните данни на НСИ за първите 6 месеца на 2018 г.
износът FOB на България за Турция възлиза на 1.75 млрд лв., което представлява 22% от общия износ към страните извън
ЕС. Износът намалява спрямо същия период, когато е бил 2.14 млрд (24% от износа спрямо трети страни).
Проблемите с турската валута ще увеличи напрежението както върху държавния, така и върху частния сектор. Централната
банка в южната ни съседка прогнозира увеличаване на инфлацията от 8.4% до 13.4% за 2018 г. и от 6.5% до 9.3% за 2019 г.
поради неспиращия спад на лирата от началото на тази година. Потребителските цени нараснаха с 15% през юни, а
производствените цени скочиха до рекордните 23%. Заедно с увеличаването на цените на електричеството и хранителните
продукти, инфлацията ще продължи да расте – Coface прогнозира, че ще достигне рекордни нива. Възможно е средната
годишна инфлация за 2018 да се покачи от 13.5% до 15%.

Зависимостта на турската икономика от вносни производствени материали е причината за повишени разходи в
производството във време, в което лирата е слаба. Разходите за финансиране също нарастват редом с високите лихвени
проценти, зададени от централната банка. Лихвените проценти на потребителските кредити се покачиха от 15% за 2017 до
25%, а тези на корпоративните кредити – от 14% до 24%. Всички сектори в държавата е възможно да бъдат засегнати от
засиленото финансиране и увеличените разходи за производствени материали. Най-засегнати обаче ще бъдат секторите,
свързани с вътрешното търсене на пазара в страната и тези, които разчитат повече на вносни продукти. Експортните такива
като автомобилния, селското стопанство, текстилния сектор и облеклото ще имат възможността частично да компенсират
за загубите във вътрешния пазар чрез приходи от експортни продукти.
В допълнение, турската икономика ще премине през забавяне във втората половина от годината. До скоро се очакваше
това да стане по-постепенно, но поради влошеното финансово положение на страната, ниското местно производство,
големия дълг в частния сектор и нарастващата нужда от външно финансиране, ще се наблюдава още по-драстично
забавяне, предвиждат експертите на Coface.
Investor.bg
√ ЕБВР влага 100 млн. евро в новите облигации на БЕХ
Банката е купила седемгодишните необезпечени облигации на БЕХ на 26-и юни 2018 г. и на 31-ви юли 2018 г.
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще инвестира 100 млн. евро в новите седемгодишни облигации,
които Българският енергиен холдинг (БЕХ) успя да емитира успешно в края на предходния месец, става ясно от съобщение
в сайта на ЕБВР.
Припомняме, че БЕХ увеличи своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext
Dublin), от 400 милиона на 550 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3,5% и падеж от 7 години, след като
в края на юни компанията съобщи за пласирането на третата емисия облигации на борсата в Дъблин. С набраните средства
ще бъде изплатена емисията, изтеглена през 2013 година, с която БЕХ плати задължения около АЕЦ "Белене", чиито падеж
е през ноември 2018 година, както и за "общи корпоративни цели".
Участието на ЕБВР ще помогне на холдинга да продължава да оказва подкрепа на ключови реформи в енергийния сектор,
както и за преструктурирането на финансовия баланс на холдинга и за подобряване на дългосрочната финансова
устойчивост на енергийния сектор в България, се казва още в съобщението.
ЕБВР е купила седемгодишните необезпечени облигации на БЕХ на 26-и юни 2018 г. и на 31-ви юли 2018 г.
Самите облигации започнаха да се търгуват на борсата Euronext Dublin на 28-и юли тази година, като се очаква да започне
тяхната търговия и на БФБ през сегашния месец. Новите облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на стари
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облигации на БЕХ в размер на 500 млн. евро, емитирани през 2013 година, което ще подобри финансовата структура на
холдинга.
Като част от текущата и предишната покупка на облигации на БЕХ от страна на ЕБВР, която се състоя през 2016 година,
Европейската банка за възстановяване и развитие и правителството на България си сътрудничат относно "Програма за
регулаторно развитие на българския енергиен сектор", която има за цел да подпомогне либерализирането на пазара в
съответствие с последните промени в енергийното законодателство. България има за цел да либерализира своя
електроенергиен пазар в съответствие с правилата на Европейския съюз.
Решението на ЕБВР не само подпомага българския енергиен сектор, но и допринася за задълбочаването на капиталовите
пазари, като и двете цели са приоритети в стратегията на банката за инвестиции в страната. Тази облигация ще има найдългия срок, издаден от български корпоративен емитент, и ще бъде най-голямата облигационна емисия, регистрирана
на борсата в София.
Досега ЕБВР е инвестирала близо 3,9 млрд. евро в различни сектори на българската икономика в около 250 проекта.
Инвестициите в енергийния сектор съставляват около една трета от портфейла на банката в страната, става ясно още от
съобщението.
√ БАН и метеоролозите ще търсят общо решение до следващата сряда
От НИМХ настояват да излязат от академичната структура и да отидат към правителството и по-конкретно към
Министерството на образованието
Премиерът Бойко Борисов призова ръководството на НИМХ и БАН да намерят общо решение по искането на института до
следващата сряда.
По молба на министър-председателя на днешната среща в Министерския съвет взехме решение в срок до следващата
сряда ръководствата на Българската академия на науките и на Националния институт по метеорология и хидрология
(НИМХ) при БАН да намерят общо решение, което да бъде взето заедно и да е в дух на съгласие.
Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след среща в Министерския съвет за бъдещето на
НИМХ-БАН, в която са участвали премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на БАН акад.
Юлиян Ревалски и директорът на НИМХ-БАН проф. Христомир Брънзов.
“Готови сме да подкрепим всякакво решение, както и съм готов да участвам в разговорите, но това е въпрос, който трябва
да бъде решен в рамките на БАН”, каза министър Вълчев след срещата в Министерския съвет.
Тя е заради категоричното искане от НИМХ-БАН да излезе извън структурата на БАН, което ръководството на академичната
структура на този етап не подкрепя по принцип.
“Причините са заради финансови и натрупани лични отношения”, уточни образователният министър, цитиран от БТА.
Пред bTV председателят на БАН проф. Юлиан Ревалски коментира, че може "част от НИМХ да отиде към правителството,
но не целият".
“В академията са против преминаването на целия институт по метеорология – с всички хора и с цялата база, към едно
министерство. Може да има някаква Национална хидрометеорологична служба към правителството”, уточни той.
Той призна, че на синоптиците са отпуснати по-малко средства от допълнителното финансиране за БАН.
„От отпуснатите 15 млн. лв. малък процент е отишъл към НИМХ, посочи акад. Ревалски и поясни, че причината била
критериите, по които се разпределят средствата, които дават приоритет на научната дейност. – При тях научната дейност
е 1/7.”
Директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов обяви пред bTV, че техните искания са добре аргументирани и са готови
да ги защитят. По думите му тази година дори не са им отпуснати средства за заплащане на нощния труд, а 220 души от
института работят на денонощен режим.
Министърът на образованието обяви, че правителството ще гласува близо 20 млн. лева допълнителни средства за научни
изследвания на заседанието на Министерския съвет.
"18 млн. лева от тях ще са за национални научни програми в различни сектори – в областта на медицината, на
растениевъдството, на животновъдството, за подобряване качеството на въздуха и др. Те целят да подпомогнат научните
изследвания и да ги обвържат с потребностите, които имат различните сектори, насочени са към основните
предизвикателства. Целта е всички институти в даден сектор да се обединят и да кандидатстват“, поясни образователният
министър, цитиран от Агенция „Фокус“.
Investor.bg припомня, че метеоролозите от Българската академия на науките (БАН) изпратиха гневно писмо да премиера
Бойко Борисов, в което обясниха, че искат тяхната структура да напусне академията, защото е недофинансирана.
Синоптиците се оплакаха, че отпуснатите допълнителни средства за БАН не са били разпределени справедливо. Вече
половин година те протестират срещу недостига на средства за заплати. От НИМХ настояват да се обсъди искането им да
преминат към Министерството на образованието.
1 към 1
√ Започва проучване за трасето на тунел под Петрохан
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществената поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за
трасе по направлението Монтана – София, с тунел под Петрохан.
Целта е бъдещият изпълнител да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване
под Петрохан. Въз основа на извършеното проучване трябва бъде определен пътният габарит на направлението. Ще бъдат
проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта , както и разходите за поддържане и годишна
издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране. След приключване на прединвестиционното
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проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето
решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе. След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към
изработването и на идеен проект по одобреното трасе.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни. Критерият за
оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Кандидатите могат да подават офертите си до 17:30 ч. на 27
септември 2018 г.
Банкерь
√ Кристалина Георгиева: Въвеждането на еврото не води до сериозен скок на цените
Главният изпълнителен директор на Световната банка и бивш еврокомисар Кристалина Георгиева сподели очакванията
си, че влизането в еврозоната "няма да доведе до сериозно поскъпване на цените в България." Според Георгиева още по
пътя към валутния съюз страната ни ще укрепи допълнително икономическата и финансовата си система.
"Разбирам притеснението на хората за сериозно поскъпване на стоките и услугите. Аз смятам, че това притеснение не
трябва особено много да си го слагаме на сърце, защото нашите цени на практика с връзването на лева към еврото - те са
в евро само, че 50% по-ниски", посочи Георгиева пред БНР.
По думите й въпреки очевидните позитиви от влизането в еврозоната, България трябва да направи множество реформи
"Ако си мислим, че с еврозоната можем да си решим проблемите на образованието, то явно грешим", коментира
Кристалина Георгиева.
Тя обърна внимание и на "престрелките с митата тази година", които според нея създават напрежение.
"Направихме анализи, според които, ако това продължи, глобалният доход ще се свие с 1 трилион 400 милиарда долара
по-малко за населението на света. Това, което ни притеснява повече е, че инвестициите започват леко да се охлаждат.
Фирмите си казват: "Да почакаме, да видим какво ще става", каза главният изпълнителен директор на Световната банка.
И уточни, че тенденцията към протекционизъм отклонява вниманието на света от важните проблеми.
"Първият, който го виждаме това лято всички с очите си, са климатичните изменения. Четвърта рекордна година по
затопляне. Ако ние не се концентрираме върху този проблем, това, за което сега си говорим, ще ни се вижда детска шега.
Вторият проблем е дълговото бреме. На врата на света "висят" 164 трилиона долара дълг. Ние следим около 15 страни,
където това може да доведе до сериозни сътресения, а когато това се случи, разбира се, може да се пренесе тази вълна
навън. Третият проблем, който е актуален и за нас, добър икономически климат, добра конюнктура, но много малко страни
правят реформи. Много е важна темата за световната търговия. Тя е създадена от политически решения, а може да донесе
големи негативи сама по себе си и като фактор, който ни отклонява от важни въпроси", допълни Георгиева.
Георгиева обясни, че Турция е една от 15-те страни с големи дългове и добави: "Дори и с малко покачване на лихвите
проценти, техните дългови проблеми стават по-сериозни. Турция има към 500 млрд. долара външен дълг. В рамките на
тази година те трябва да рефинансират близо 200 млрд. долара, от които 80% са корпоративен дълг."
ЕconomyNews
√ 500 млн. лв. за ремонт на язовири
От 84 на брой язовири в област Варна, 62 се нуждаят от ремонт, а 8 от спешен ремонт. Това заяви във Варна председателят
на Държавната агенция за Метрологичен и технически надзор Петър Горновски, цитиран от пресцентъра на областната
администрация. Той участва в работна среща с Областния управител, кметове на общини и представители на РИОСВ, РЗИ,
ПБЗН, Басейнова дирекция „Черноморски район“ във връзка с промените в Закона за водите. Законът предвижда още и
създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което ще е отговорно за комплексното
управление на язовири публична и частна държавна собственост. Акцент в дискусията беше процедурата, която дава
възможност на общините, които стопанисват водоеми, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. До 7 октомври
общините могат да заявят пред Министерството на икономиката дали ще прехвърлят на държавата собствеността върху
водоеми, които не могат да стопанисват. Това може да става с решение на общинските съвети.
Горновски посочи, че удължаване на този срок няма да има, а след изтичането му, общините, които не са реагирали, ще
носят пълната отговорност за състоянието на язовирите.
Докато заработи новото държавно предприятие, ремонтите на язовирите ще поеме новосъздаденото търговско
дружество, което е под управлението на икономическото министерство. Към него от държавния бюджет вече са
прехвърлени 500 милиона лева, с които ще бъдат ремонтирани над 850 водоема на територията на страната, някои от
които се нуждаят от спешен ремонт. По време на работната среща беше коментирана и предстоящата класификация на
язовирите в страната по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите към областните управители.
Целта е да се оптимизира контрола на различните видове водоеми и изискванията за тяхната експлоатация.
В. Монитор
√ Откриваме паметник на спасените евреи в Тел Авив
Премиерът Бойко Борисов ще открие паметник, посветен на спасяването на българските евреи през Втората световна
война в Тел Авив, в началото на септември. Министър-председателят ще се срещне и с израелския си колега Бенямин
Нетаняху.
Идеята за поставяне на монумент в Израел се зароди по повод отбелязването на 70-годишнината от спасяването на
българските евреи през 2013 година. Първото правителство на Борисов отпуска 150 хиляди лева за отбелязване на
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годишнината, като в сумата влиза изработването на два еднакви паметника - единия за София, а другия за Израел. Тогава
Държавният културен институт и "Aрт студио – Момчил Цветков" сключиха договор за изработване на монумента, който е
трябвало да бъде монтиран в Израел. В продължение на 5 години обаче той е престоявал в леярната, в която е бил
изработен. Заради това през март тази година Министерският съвет отпусна допълнителни 36 хиляди лева за промяна в
дизайна и за отливка на паметника.
Последната среща между Борисов и Нетаняху беше навръх рождения ден на българския премиер на 13 юни в Ерусалим.
„Ние винаги ще бъдем признателни на България, чиито граждани са лягали на релсите, за да предотвратят депортацията
на българските евреи. Оценяваме високо вашите усилия за борбата с антисемитизма, радикалния ислям и тероризма“,
каза тогава Нетаняху.
Преди визитата си в Израел министър-председателят ще бъде на официално посещение в Черна гора.
Informo.bg
√ Ивайло Московски: Разливите на мазут около Созопол са оградени, няма никаква опасност
Ситуацията с изпускане на гориво в района на Созопол е овладяна, няма опасност нито за екологията, нито за туристите.
Това заявиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и министърът
на околната среда и водите Нено Димов на брифинг след заседание на Оперативния щаб към Областната администрация
в Бургас. Министър Московски информира, че той и министър Димов са участвали в срещата по изрично разпореждане на
премиера Бойко Борисов.
„Всички към момента трябва да бъдат спокойни, тъй като дори минималният разлив е ограден“, добави министър
Московски. По думите му близо 100-годишният плавателен съд е компрометиран вероятно от бурята и силните подводни
течения.
„Днес ще бъде пуснат и дрон, за да огледа мястото на замърсяването, освен това катерът на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ е непрекъснато на разположение. Огражденията са с технология, която не позволява
разпространение на разлива“, заяви още Ивайло Московски. Неговото мнение беше, че трябва да се вземат мерки мазутът
в стария подводен съд да бъде източен, съобщиха от транспортното министерство.
„Имаме на разположение кораб на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), който ще бъде използван да
събере това, което е изтекло от резервоарите. Още днес ще има преговори с две компании на територията на България,
които имат оборудване и биха могли да предложат варианти за източване на мазута в плавателния съд“, допълни
Московски. Той увери, че мерките са навременни и продължават и към настоящия момент.
Министърът на околната среда и водите Нено Димов потвърди, че замърсяването с мазут не представлява никаква
опасност за туристическия сезон. Взетите проби от ИА „Морска администрация“ са изпратени в лаборатория, за да бъде
направен анализ на веществото. Около 5-7 дни е технологичното време за получаване на резултатите. Министър Димов
добави, че се проверяват извънредно плажовете. Концесионерите са инструктирани за извършат почистване, ако установят
наличие на замърсяване. Ще продължи регулярното взимане на проби.
БНР
√ 153 млн. лв. дължат електроцентралите на "Мини Марица-изток"
153 млн. лв. дължат електроцентралите на „Мини Марица-изток“, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж.
Андон Андонов. Най-много са дълговете на държавния ТЕЦ 2. Те са близо 132 млн. лв., от които 42 млн. са просрочени
вземания. От ръководството на въгледобивното дружество призоваха за държавна стратегия, която да гарантира бъдещето
на отрасъла и на комплекса.
От компанията продължават да настояват за повишаване на цената на въглищата, която е 77 лева на тон условно гориво.
От ръководството са предложили цената да стане поне 81 лева. Към този момент финансовото състояние на "Мини
Марица-изток" е стабилно, отчете още изпълнителният директор Антон Андонов.
"Проблемът не е толкова в цената на въглищата, колкото вземанията – 153 милиона".
Пред дружеството предстоят сериозни инфраструктурни проекти в бъдещите години, за които трябва ясна подкрепа от
държавата, обясни инж. Андонов.
"Ние сме започнали изместването на електропроводи, 110 киловата. А по-далечните са изместването на река Съзлия,
изместването на жп линията".
√ Срещата КНДР - Южна Корея ще се състои на 12 или 13 септември в Пхенян
Срещата на върха между КНДР и Южна Корея ще се състои на 12 или 13 септември в Пхенян, съобщи съветник на
южнокорейския президент Мун Дже-ин, цитиран от ТАСС. Вчера двете страни се договориха за нови разговори на високо
равнище през следващия месец.
На 27 април Мун се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Панминчжон, в демилитаризираната зона между
двете страни. Това беше историческа среща, на която бе подписана декларация за мир, благоденствие и обединение на
Корейския полуостров. След това двамата лидери разговаряха още веднъж в края на май.

7

Sinor.bg
√ Изключения, при които декларациите по чл. 37б и 37в от закона за земята могат да се подадат до 15 август
Указания от министерството на земеделиетo
С най-новите указания за прилагане на чл. 37б и 37в от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи се посочва, че ако имате промени в собствеността и начина на ползване на обработваните от вас
ниви и те са направени след 31 юли на тази година, тогава може да подадете декларациите си в общинските земеделски
служби до 15 август. Самите указания на земеделския министър бяха обявени едва на 8 август вместо преди 31 юли 2018
г., когато текат последните срокове за подаване на всички декларации.
Регистрирането на представените договори по чл. 37б, ал. 1 от закона се извършва по реда на „Правила за регистрация на
договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие“, одобрени със заповед на
министъра на земеделието на 27 юли 2018 г.
Ако при регистрирането в земеделската служба се установи, че за този имот са подадени повече от едно правно основание,
тогава нивата няма да участва в процедурата по чл. 37б, а страните, декларирали тези правни основания трябва да бъдат
информирани своевременно.
Двете спорещи страни трябва да сами да се споразумеят и ако не го направят в срок, трябва да доказват реалната
собственост по съдебен път.
На първи август т.г. земеделските служби е трябвало да са готови с предварителния регистър на имотите по чл. 72, ал. 1,
които трябва да бъдат включени в масивите за ползване.
До 20 август комисията по чл. 37в от закона за ползване на земите определя границите на масивите за ползване – именно
там се включват или изключват земите, декларирани или не от собствениците и ползвателите на имотите.
До 30 август трябва да приключат процедурите по сключване на споразуменията по чл. 37в за доброволно окрупняване на
парцели или за добавяне на нови „бели петна“.
Имотите в реални граници, както и пасищата, мерите и ливадите не влизат в процедурите за създаване на масиви за
ползване и не се разпределят като имоти по чл. 37в, ал. 2.
След всички проверки на 25 август общинските служби трябва да публикува обява за изработените регистър и карта за
ползването не само на видно място в кметството, но и на интернет.
Промените в тези карти се правят до 30 август.
До 1 октомври директорът на Областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за сключеното споразумение по чл. 37в,
ал. 4, а до 10 октомври тази заповед се поставя на видно място в кметството.
Служебното разпределение на масивите се прави до 15 септември. Регистрите и картата се оповестяват до 20 септември.
Самото одобрение от областния директор става до 1 октомври, а до 10 октомври то се оповестява в кметството.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
След ултиматума на Бойко Борисов - ще има ли решение за парите на метеоролозите?
Трябва ли да бъдат забранени телефоните в училище? Гост - просветният министър Красимир Вълчев;
Какви са загубитe на бизнеса от срива на Търговския регистър?
Бившият вътрешен министър Румен Петков за връзката между местната власт и организираната престъпност по
морето;
Заплашено ли е от екологична катастрофа морето край Созопол след разлива на мазут от потънал преди век кораб?
- На живо
Защо БСП поиска оставката на земеделския министър? Разговор с депутатa Кристиан Вигенин;
Държавата с писма до българите в чужбина - ще се върнат ли емигрантите?
Наследници ли сме на траките? Какво показва най-новото генетично изследване?
Защо се налага да внасяме балетисти от чужбина - разговор със Сара Нора Кръстева, директор на Софийския балет.
Нова телевизия, „Здравей България"
Река смени няколко пъти цвета си. Опасни ли са водите на Малки Искър?
Забраняват палатки и кърпи върху дюни, докато багери работят върху защитените територии - на живо от морския
бряг.
Рилският манастир е на път да бъде откъснат от света. Ще бъде ли обезопасено свлачището, което застрашава
светата обител?
Спор за изграждането на параклис до Седемте рилски езера? Страните на живо с Румен Бахов.
Актрисата Александра Сърчаджиева за паметта на майка си. Ще бъде ли възстановена надгробната плоча на Пепа
Николова?
Ще имат ли достойни старини бъдещите пенсионери? Коментар на Лидия Шулева и Даниела Петкова.
Опит за рекорд на Гинес. Къде ще се проведе най-голямото планинско хоро?
Наематели на училищни столове срещу Министерството на земеделието. Твърдят, че нова наредба ще ги доведе
до фалити.
Безсмъртният Емил Димитров отново на сцена. С песните си и няколко истории. В студиото актьорите Даниел
Цочев и Антония Малинова.
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√ Предстоящи събития в страната за 14 август
София.
От 11.00 часа в езерото в ж. к. „Дружба" ще бъдат пуснати около 100 полудиви патици. На събитието ще присъства
директорът на Общинско предприятие „Паркове и градски градини" Милена Васева.
От 11.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери реконструкцията на ул. „Резбарска" в район
„Подуяне".
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод Шестия фолклорен
фестивал „Нестия - Сапарева баня".
В 14.30 часа в централата на ТПК (бул. Дондуков 11, ет. 5) представители на БСП ще се срещнат с Националния
съвет на Трудово-производителните кооперации в България. След срещата ще има изявление за медиите.
От 18.30 часа в галерия „Академия" на Националната художествена академия ще бъде открита изложба от
колекцията на Александър Керезов „Познати - непознати, известни - неизвестни".
***
Варна.
От 11.00 часа омбудсманът Мая Манолова и екип от експерти на институцията организират изнесена приемна за
граждани в заседателната зала на областната администрация на ул. „Преслав" 26. В 12.30 часа общественият
защитник ще посети палатката на майките на деца с увреждания, част от протестната мрежа „Системата ни убива!"
(до шадраваните пред Общината). В 13.00 часа в Карин дом Мая Манолова ще се срещне с представители на
хората с увреждания, с които ще обсъди техни проблеми и законодателните инициативи за подкрепа на хората в
неравностойно положение. От 14.30 часа в Карин дом омбудсманът ще даде пресконференция.
***
Видин.
От 11.00 часа в бившето военно поделение във Видин кметът на Общината Огнян Ценков ще направи проверка
как се съхраняват демонтираните настилки и други материали, годни за употреба, които биват премахнати по
време на изпълнението на проекта "Основна реконструкция на централна пешеходна зона".
***
Горна Оряховица.
В 14.30 часа в района на вилната зона на Горна Оряховица регионалният министър Николай Нанков, председателят
на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще участват в откриването на
ремонтирания третокласен път между Горна Оряховица и Арбанаси.
От 14.00 часа ще се състои официална церемония „откриване на обект" на реконструираната улица „Иван
Момчилов" в гр. Горна Оряховица по Проект BG16RFOP001-1.027-0004-C02 „Подобряване на условията за
икономическо развитие".
***
Каварна.
От 18.30 часа в Художествена галерия „Христо Градечлиев" ще бъде представена изложбата „Пътища на лятото" с
автори Ан дьо Колбер-Христофоров и Елена Панайотова.
***
Пещера.
От 17.30 часа в художествена галерия „Проф. Веселин Стайков" ще бъде представена колекция от картини на
известни художници.
***
Пловдив.
От 09.30 часа в Дома на културата „Борис Христов" ще се състои информационна среща по програмите „Европа за
гражданите", „Творческа Европа" и „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и
културното сътрудничество".
В 10.00 часа ще се проведе пресконференция в заседателната зала на общината с участието на заместник-кметът
Георги Титюков. Ще бъдат представени седем нови социални услуги в Община Пловдив по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020 г."
От 18.00 часа в залата на Тракийския културен дом ще се състои среща - разговор „Животът и делото на Михаил
Герджиков - революционерът с перо и револвер".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои програмата „Чета и играя - знам и мога".
От 10.00 до 12.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 години
„Четем и рисуваме", „Литературни закачки", „Ние сме актьори", „Да съставим приказка".
***
Несебър.
От 11.00 часа пред Старо кметство ще бъде представена книгата „Кметовете на Несебър след 1878 г.".
От 17.00 часа в Демонстрационния център ще бъде представена изложба на сдружение Арт Несебър - „Духът на
Несебър".
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√ Предложете бърз фирмен сайт
Фирменият сайт не е само въпрос на имидж. Той може и да повишава продажбите. Как? На този въпрос отговаря списание
Inc.
"Да имате хиляди посетители в сайта си е чудесно. Накрая обаче всичко се оказва свързано със създаването на разговори
между тях и бизнеса, коментирането, активното взаимодействие", пишат авторите. "Каква е ползата от влагането на трудно
спечелени пари в създаването на сайт и трафик, ако сайтът в крайна сметка не работи за повече продажби?", казват те. И
посочват, че според изследване на американската фирма Econsultancy от всеки 92 золара, похарчени за маркетинг, който
създава трафик в сайтовете, едва 1 долар в крайна сметка е отделен за опит за провокиране на разговор между бизнеса и
хората.
"Има няколко тактики, с които обратната връзка може да се активизира", допълват те. И препоръчват следното:
Изтъкнете в сайта си колко уникално е вашето бизнес предложение. Ако предлагате безплатна доставка, денонощно
потребителско обслужване, намаления, тази информация трябва да стои в началната ви страница.
Посочете възможно повече причини да ви се има доверие. Например отзиви на клиенти, разкази на партньори,
сертификати, подкрепени от парични суми гаранции, политики за сигурността на данните, членства на бизнеса в местни
организации, участия в благотворителни и екологични инициативи, лога на компании, сътрудничили успешно с фирмата.
Ако хората разпознаят едно единствено нещо в сайта ви, на което вече имат доверие, това ще работи за вас.
Сложете и призиви за действие. С други думи, трябва да бъде очевидно и ясно какво искате посетителите да направят в
сайта ви. Ако целта ви е да им предоставяте информация за контакт, тогава направете голяма бланка за обратна връзка.
Ако искате чрез сайта си да правите електронни продажби, направете пътя до тях максимално прост и лесен, само с
няколко кликвания.
Направете бърз процеса на създаване на разговор с компанията. Това е едно от най-пренебрегваните от бизнес сайтовете
неща. Не губете от времето на хората. Нека им бъде лесно да се обръщат към вас.
Редактирайте заглавията. Те са част от първото впечатление, с което се сдобива поситителят на сайта. Ако някое от тях не
работи, постарайте се да го направите по-атрактивно, разбираемо, или просто го премахнете.
Вградете видеоклипове. Според анализ на друга изследвателска фирма – DigitalShrepa, 80% от онлайн посетителите гледат
клиповете в сайтовете. Само 20% четат текството съдържание докрай. Видеото ангажира потребителите повече и ги кара
да стоят по-дълго в страницата.
Предложете бърз сайт, с мигновено зареждане на страниците. Нищо не отказва хората повече от бавното зареждане на
някой адрес. Разликата от секунда-две може да е решаваща за обратната връзка. Според Kissmatrics една секунда забавяне
може да намали активното взаимодействие на хората със сайта със 7%.
Econ.bg
√ Тръмп подписа бюджета на Пентагона за рекордните 716 млрд. долара
Законът деблокира 69 милиарда долара за настоящи операции в чужбина (Афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия и др.) и
предвижда увеличаване на броя на военнослужещите с 16 хиляди, както и увеличаване на заплатите им с 2.6 процента
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа вчера законопроекта за бюджета на Пентагона за 2019 финансова година,
предвиждащ рекордните 716 милиарда долара разходи за отбрана, съобщиха световните агенции.
Законът деблокира 69 милиарда долара за настоящи операции в чужбина (Афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия и др.) и
предвижда увеличаване на броя на военнослужещите с 16 хиляди, както и увеличаване на заплатите им с 2.6 процента.
Близо 40 милиарда долара ще бъдат похарчени за обновяването на военновъздушните сили, други 65 милиарда ще бъдат
заделени за разработването на нови ядрени бойни глави с малка мощност, които ще бъдат монтирани на ракети,
изстрелвани от подводници.
Бюджетът предвижда също 500 милиона долара за съвместното производство на системите за ракетна отбрана на Израел,
850 милиона долара за обучение и въоръжение на иракската армия и 250 милиона долара помощ в областта на
сигурността за Украйна, отбелязва ДПА.
Този бюджет "ще даде на американските военни огневата мощ, от която се нуждаят, за да спечелят бързо и решително
всякакъв конфликт", заяви Тръмп пред хиляди военни в камуфлажни униформи. "Ние смятаме, че нашите войници
заслужават средствата, въоръжението и ресурсите, които са спечелили с кръв, пот и сълзи", добави президентът, цитиран
от "Франс прес".
"Ние сме най-мощните. Ние сме най-добре финансираните. Ние сме най-многочислените. Ние сме най-силните. Ние сме
най-хитрите", изтъкна Тръмп, цитиран от АФП. Законопроектът е наречен на името на Джон Маккейн, един от найяростните критици на президента Тръмп. Военен герой и дългогодишен сенатор републиканец, председателят на
комисията за въоръжените сили към горната камара на Конгреса страда от рак на мозъка. На церемонията по подписването
на законопроекта Тръмп изобщо не спомена Маккейн, отбелязват "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".
Money.bg
√ Цените на петрола отново растат
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мpaĸ ce пoĸaчвaт във втopниĸ cyтpинтa. Πpeз пpeдишнaтa cecия тe ce
пoнижaвaxa нa фoнa нa oтcлaбвaнeтo нa интepeca ĸъм pиcĸoвитe aĸтиви и cypoвинитe, ĸaĸтo и зapaди вaлyтнaтa ĸpизa в
Typция.
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Bнимaниeтo нa пaзapнитe yчacтници ce вpъщa ĸъм фaĸтopитe, cпocoбни дa oĸaжaт влияниe въpxy динaмиĸaтa нa цeнитe в
ĸpaтĸocpoчнa пepcпeĸтивa, ĸaĸтo и ĸъм cъcтoяниeтo нa зaпacитe в CAЩ.
Днec в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпвaт c 20
цeнтa - дo $72,81 зa бapeл. B пoнeдeлниĸ тeзи ĸoнтpaĸти пoeвтиняxa c $0,20 - дo $72,61 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз ceптeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce
пoĸaчвa c $0,24 - дo $67,44 зa бapeл. B xoдa нa вчepaшнaтa тъpгoвия тe пoeвтиняxa c $0,43 (0,64%) - дo $67,20 зa бapeл.
Зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ, ĸaĸтo ce oчaĸвaшe, ce cъĸpaщaвaт втopa ceдмицa пopeд. Πpoгнoзaтa нa eĸcпepтитe, aнĸeтиpaни
oт Вlооmbеrg, e зa нoвa пoнижeниe пpeз минaлaтa ceдмицa c oĸoлo 2,5 млн. бapeлa.
Bлияниe въpxy пeтpoлния пaзap в мoмeнтa oĸaзвa пpeди вcичĸo pиcĸoвeтe, cвъpзaни c дoбивa и дocтaвĸитe. A ĸpизaтa в
Typция мoжe дa cдъpжa пoдeмa нa цeнитe, дoĸoлĸoтo e cвъpзaнa и c yĸpeпвaнeтo нa дoлapa, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe.
Te oчaĸвaт зaпaзвaнe нa виcoĸaтa вoлaтилнocт нa пeтpoлния пaзap, cвъpзaнa c зaпaзвaщaтa ce виcoĸa cтeпeн нa
гeoпoлитичecĸo нaпpeжeниe. Фaĸтop в пoдĸpeпa нa цeнитe ca oпaceниятa зa cъĸpaщaвaнe нa дocтaвĸитe oт Иpaн cлeд
влизaнeтo нa aмepиĸaнcĸитe caнĸции cpeщy Texepaн в нaчaлoтo нa нoeмвpи.
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