Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ С 5,3% се повишават цените в добивната промишленост
Общият индекс на цените на производител през юни 2018 г. нараства с 0.8%спрямо предходния месец. По-високи цени са
регистрирани в добивната промишленост - с 5.3%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, съобщава НСИ.
По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни
метали - с 2.7%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.3%, а намаление е отчетено при
производството на тютюневи изделия - с 0.6%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели с 0.1%.
Общият индекс на цените на производител през юни нараства с 6.8% в сравнение със същия месец на 2017 година.
Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 6.0%.
В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с
14.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.7%, и производството на хартия, картон и
изделия от хартия и картон - с 4.5%. Намаление на цените е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с
1.0%, както и при производството на химични продукти - с 0.6%.

Източник: НСИ
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на
цените е отчетен в добивната промишленост - с 3.5%, в преработващата промишленост - с 0.5%, а при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.
В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството
на основни метали - с 3.6%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.9%. Намаление на цените е
отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, и при производството на химични продукти - с 0.6%.
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017
година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 3.4%.
През юни по-високи цени в преработващата промишленост спрямо юни 2017 г. са отчетени при: производството на
основни метали - с 10.9%, производството на мебели - с 4.6%, и производството на дървен материал и изделия от него, без
мебели - с 4.0%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси и
производството на тютюневи изделия - по 0.7%, производството, некласифицирано другаде, и производството на химични
продукти - по 0.4%.

Източник: НСИ
Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2018 г. се покачва с 1.2% в сравнение с
предходния месец.
В преработващата промишленост е отчетено повишение на цените с 1.0%. По-съществен ръст е отчетен при:
производството на основни метали - с 2.5%, производството на хранителни продукти - с 1.9%, и производството на химични
продукти - с 1.0%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с
0.3%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.1%.
Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2018 г. нараства с 8.3% в сравнение със същия
месец на 2017 година.
В преработващата промишленост цените се покачват с 8.5%. По-високи цени са отчетени при: производство на основни
метали - с 14.8%, производство на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.9%, и обработката на кожи и
производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6.2%. По-ниски цени се наблюдават при производство на
тютюневи изделия - с 1.9%, и при производството на мебели - с 1.4%.
Economic.bg
√ „Инерком” обжалва решението на КЗК за ЧЕЗ
„Очакваме бързо и справедливо решение от страна на ВАС”, каза Милена Стоева, председател на Съвета на
директорите на компанията
„Инерком България” обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която преди седмица забрани
на компанията да купи електроенергийното дружество ЧЕЗ. Това става ясно от официално съобщение на "Инерком",
собственост на Гинка Върбакова.
„Днес, 30 юли 2018 г., в законоустановения срок, "Инерком България" депозира жалба във Върховния административен
съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията от 19 юли 2018 г, с което на компанията бе забранено да
придобие българския бизнес на CEZ”, гласи позицията.
От „Инерком” добавят, че внимателно са се запознали с мотивите на КЗК и са анализирали негативното решение на
антимонополния орган.
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„Очакваме бързо и справедливо решение от страна на ВАС”, каза Милена Стоева, председател на Съвета на директорите
на „Инерком България”.
На 19 юли КЗК излезе със становище, че „Инерком” не може да купи бизнеса на ЧЕЗ, тъй като това може да доведе до
засилване на господстващото положение на обединената група.
Комисията за защита на конкуренцията забрани на компанията на Гинка Върбакова да купи групата „ЧЕЗ България“ ЕАД,
защото според регулатора е налице "хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на
пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи". Със фотоволтаици се
занимава и фирмата на Гинка Върбакова.
Investor.bg
√ Парите в обращение са се увеличили с близо 11% в края на юни
От април до юни са задържани 252 броя фалшифицирани български банкноти
В края на юни парите в обращение са над 15,768 млрд. лева, като за период от една година те са се увеличили с 10,93%,
или с 1,553 млрд. лева.
Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ).
От централната банка напомнят, че през предходния едногодишен период (юни 2016 г.– юни 2017 г.) нарастването беше
по-високо както в процентно отношение (12,30%), така и като абсолютна стойност (1,557 млрд. лева).
Пари в обращение (юни 2013 г. – юни 2018 г.)
(млн. лв.)

Източник: БНБ
Експертите на БНБ пресметят, че през периода април-юни парите в обращение са се увеличили с 521,3 млн. лева, или с
3,42% в сравнение с края на март. Нарастването им е с 0,36 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на
миналата година. Най-висок месечен прираст (1,68%) в рамките на второто тримесечие на 2018 г. парите в обращение
отбелязват през юни.
Пари в обращение (млн. лв.)

Източник: БНБ
В края на миналия месец делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,50%, като през второто
тримесечие е намалял с 0,01 процентни пункта спрямо края на март.
Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие възлиза на 34,90 лева, което представлява
намаление с 0,05 лева спрямо края на март и увеличение с 1,05 лв. спрямо края на 2017 г.
За едногодишен период стойността се е повишила с 1,60 лева, или с 4,82% вследствие на по-високия в сравнение с
останалите купюри темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лева и продължаващата
постепенна замяна на двулевовата банкнота с монета, посочват от БНБ в „Прегледа на емисионно-касовата дейност на БНБ
за периода април-юни.
Към 30 юни делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,45%, като през второто тримесечие е
нараснал с 0,01 пр. п. спрямо края на първото тримесечие.
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Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни 2018 г. се запазва на ниво от 0,16 лв., колкото беше и в
края на 2017 г. В БНБ отчитат, че за едногодишен период стойността расте с 0,01 лв. в резултат от продължаващото
навлизане в обращение на монетата с номинална стойност 2 лева.
Повече фалшиви и преправени банкноти и разменни монети
За периода април-юни в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 252 броя неистински български
банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. фалшивите книжни пари са със 108
броя повече.
Брой на неистинските български банкноти (април – юни 2018 г.)

Източник: БНБ
Относителният дял на задържаните през второто тримесечие подправени банкноти спрямо общия брой на книжните пари
в обращение към края на юни възлиза на 0,000057%. В общия брой на задържаните фалшиви банкноти най-голям е делът
на купюрата от 20 лева (68,25%), което представлява 0,000134% от общия брой на намиращите се на пазара такива купюри.
В структурата на задържаните фалшиви банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и
10 лева, съответно с 21,83% и 8,33%.
За периода април-юни са задържани и четири броя фалшиви столевки, но не са хванати неистински банкноти от 2 и 5 лева.
В централната банка са регистрирали и задържали общо 127 броя подправени монети, от които 6 броя от 2 лева, 22 броя
от 1 лев и 99 броя от 50 стотинки.
През второто тримесечие на тази година на териоторията на страната са хванати 183 броя евро, 101 броя щатски долари и
68 броя банкноти от други чуждестранни валути.
Купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение
В края на юни в обращение са 440,4 млн. броя банкноти, които са с 15,1 млн. броя, или с 3,54% повече в сравнение с края
на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3,41% (507,6 млн. лева), достигайки към 30 юни 15,375 млрд. лева.
С най-голям дял (29,16%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на тази година е купюрата
от 20 лева, като към 30 юни в обращение са 128,4 млн. броя такива купюри. С най-малък дял (5,48%) в броя на банкнотите
в обращение е двулевовата банкнота.
Структура на банкнотите в обращение към 30 юни 2018 г.
(по стойност, млн. лв.)
(по брой, млн. бр.)

Източник: БНБ
Спрямо края на март 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение настъпиха следните промени: дяловете на
купюрите от 2 и 100 лева намаляха съответно с 0,58 и 0,21 пр. п., а тези на купюрите от 5, 10, 20 и 50 лева нараснаха
съответно с 0,03, 0,29, 0,28 и 0,19 пр. п.
За едногодишен период (юни 2017 г. – юни 2018 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 23,9 млн. (5,73%) като брой и с
1,501 млрд. лева (10,82%) като стойност.
Спрямо края на юни в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на купюрите от 2 и 20 лева намаляха
съответно с 2,34 и 1,06 пр.п., а на тези от 5, 10, 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0,16, 0,31, 2,21 и 0,72 пр.п.
Запазва се тенденцията от предходните периоди за изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното
обращение на броя на купюрите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите видове.
Увеличаването в обращение на тези купюри има основен дял и при годишното нарастване както на броя, така и на
стойността на банкнотите в обращение. В края на юни общата стойност на намиращите се в обращение банкноти от 50
лева е 6,154 млрд. лева, което им отрежда най-големия дял (40,04%) в структурата по стойност на книжните пари в
обращение, а с най-малък дял (0,31%) е стойността на двулевовите банкноти.
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Динамика при металните пари
В края на юни в обращение са 2,350 млрд. броя разменни монети, които са с 37,8 млн. броя, или с 1,63% повече в сравнение
с тези в края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 13,7 млн. лева, или с 3,69% и в края на юни достигна
386 млн. лева.
На годишна база се запазва тенденцията към увеличаване броя на намиращите се в обращение разменни монети от всички
номинали. За едногодишен период общият им брой в обращение нарасна със 157,3 млн. (7,17%), а стойността им – с 52,6
млн. лева (15,76%).
В налично паричното обращение с по-бърз темп нараства броят на монетите с високи номинали (50 стотинки, 1 и 2 лева).
В централната банка пресмятат, че за една година броят на монетите от 50 стотинки се е увеличил с 9%, или с 9,5 млн., а от
1 лев – с 8,51%, или с 11,4 млн. Още по-значително е нарастването на годишна база в паричното обращение на броя на
монетите от 2 лева – с 60,64%, което представлява увеличение с 15,1 млн. броя. В края на юни 2018 г. общият брой в
паричното обращение на монетите с номинална стойност 2 лева достигна 40 млн.
При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 5,82% за монетите от 1 стотинка до 6,75% при
монетите от 5 стотинки. Най-голям дял (29,59%) в общия брой на разменните монети в края на второто тримесечие на тази
година имат монетите от 1 стотинка, като към 30 юни в обращение са 695,5 млн. броя монети с този номинал. С най-малък
дял (1,70%) е броят на монетите с номинална стойност 2 лева.
Структура на разменните монети в обращение към 30 юни 2018 г.
(по стойност, млн. лв.)
(по брой, млн. бр.)

Източник: БНБ
Спрямо края на март 2018 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от
1, 2, 10, 20 и 50 стотинки съответно с 0,08, 0,03, 0,04, 0,03 и 0,01 процентни пункта.
За същия период дяловете на монетите от 1 лев и 2 лева расте съответно с 0,04 и 0,15 процентни пункта. Броят на монетите
с номинална стойност 5 стотинки в обращение им отрежда 11,01% дял, колкото беше и в края на март.
Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните
няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети от 1 лев и 2 лева.
Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на юни е 145,1 млн. лева, което им отрежда и най-големият дял
(37,59%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1,80%) е стойността на монетите
от 1 стотинка.
Спрямо края на първото тримесечие на тази година в структурата по стойност на разменните монети в обращение с 1,44
процентни пункта расте делът на монетите от 2 лева, което доведе до намаление на дяловете на останалите номинали от
1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 лев съответно с 0,04, 0,07, 0,07, 0,17, 0,27, 0,32 и 0,50 процентни пункта.
Измененията в структурата по стойност на разменните монети в обращение за едногодишен период са главно под
въздействието на навлизащата в обращение двулевова монета, която отново е единствената с нарастващ дял (с 5,79
процентни пункта) в съвкупната стойност на намиращите се в обращение разменни монети. Респективно това доведе до
намаление на дяловете на всички останали номинали от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев съответно с 0,17, 0,27, 0,29,
0,64, 0,99, 0,92 и 2,51 процентни пункта.
√ КЗК установи злоупотреби на НЕК на пазара за зелена енергия
Държавното дружество е коригирало подадени графици за производство на производители от ВЕИ в своята
балансираща група
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения към държавната Национална електрическа компания
(НЕК) за злоупотреби с господстващо положение на пазара за балансиране на производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници.
Антимонополната комисия съобщава на своя сайт за налагане на нелоялни търговски условия, които се изразяват в
коригиране на подадени прогнозни часови графици за производство от производители на зелена енергия в специалната
балансираща група на НЕК. Това е довело до необосновани, допълнителни разходи за небаланс на компаниите, отчитат от
Комисията.
НЕК като координатор на специалната балансираща група едностранно и без осование променя графиците. Това носи
допълнителни финансови разходи, породени от изкуственото увеличаване на небалансите.
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От КЗК са установили още едно нарушение на държавната енергийна компания - с правилата си в Методиката за
разпределяне на задълженията за небаланси в специалната координираща група на НЕК. Те позволяват на дружеството да
калкулира на производителите на зелена енергия разходи за небаланс, които Електроенергийният системен оператор
(ЕСО) не е отчел и съответно - не е начислил.
Така производителите на енергия от възобновяема енергия отново понасят финансова тежест, която не отразява обективно
възникнали за системата разходи.
От КЗК посочват, че НЕК има 30 дни да представи възражения по тези твърдения, а страните ще могат дd бъдат изслушани
в открито заседание в антимонополната комисия.
Publiucs.bg
√ Теменужка Петкова ще открие модернизирания транзитен газопровод за Турция
„Булгартрансгаз“ ЕАД ще въведе в експлоатация разширението на транзитния газопровод за Турция (лупинг), съобщиха от
Министерството на енергетиката. Изграждането на двадесеткилометровата газопроводна отсечка от компресорна станция
Лозенец до Недялско се реализира с цел повишаване на сигурността и капацитетните възможности на съществуващата
транзитна газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз". Дейностите са част от проекта за рехабилитация, модернизация и
разширение на съществуващата газопреносна система, определен за проект от общ интерес от Европейската комисия.
Обектът ще бъде открит на 3-ти август 2018 г., петък. На събитието ще присъстват министърът на енергетиката Теменужка
Петкова, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, представители на изпълнителя
„Главболгарстрой“ ЕАД и други. За участие в събитието са поканени и министър-председателят на Република България
Бойко Борисов, както и министърът на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Фатих Дьонмез.
БНТ
√ Получаваме с 8% повече евросредства за справяне с мръсния въздух
България ще получи с 8% по-голямо европейско финансиране през следващия програмен период за справяне с мръсния
въздух. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов в Пловдив.
За тази цел според министъра до 2023-а година страната ни може да усвои над 110 милиона лева, като замени масово
използваното сега за отопление твърдо гориво с ток, газ или топлофикация. Ще се работи нужните за това средства да
стигнат до крайния потребител - домакинствата.
Нено Димов, министър на околната среда и водите: Чистотата на атмосферния въздух е приоритет на министерството.
Пловдив има около три пъти повече превишение от допустимото за една година и е важно да може да бъде бенифициент
по оперативната програма, за да реши този проблем. Ресурсът в момента е много малък. Този ресурс по-скоро ще направи
няколко пилотни града, които да могат да покажат резултати и на тази база да има заявка за следващия програмен период
за много по-сериозен ресурс.
√ Туристическият бранш очаква септември да спаси сезона край морето тази година
Септември ще спаси сезона край морето тази година. Това са очакванията на туристическия бранш у нас заради
дъждовното време това лято. Туроператори от Варна очакват по-ниски цени на хотелите и макар да се надяват на ръст на
туристите, той със сигурност ще е по-малък от 2017 година.
Заради Световното първенство по футбол хотелиери по Черноморието са отчели спадове в посещенията на чужденци,
докато дъждовете не са повлияли съществено на организираните туристи. Увеличение на гостите се очаква през
септември.
Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: Така че, като цяло се очаква един мъничък ръст, от порядъка на
4-5 % на нощувките, съответно на приходите е малко по-голям.
Тази година туристите от Полша, Чехия, Словакия и други източноевропейски страни са се увеличили.
Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: За тях съотношението качество-цена е най-благоприятно.
Очаква се броят на туристите от Германия да бъде като през миналата година. Според анализатори, една от причините е,
че немците преоткриват Турция като дестинация.
Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: Ръстове ще има малки на британския пазар, на френския, на
скандинавските пазари.
Хотелиерите и ресторантьорите по морето очакват сравнително успешен туристически сезон. По данни на Министерството
на туризма само за първите пет месеца на годината приходите от чужди туристи са повече от милиард и шестотин милиона
лева.
В. Банкерь
√ Три медала за българския отбор по химия на международната олимпиада
Българските ученици от националния отбор по химия завоюваха златен, сребърен и бронзов медал на Международната
олимпиада по химия. В 50-ото юбилейно издание на най-престижното международно състезание по химия, което се
проведе от 19 до 29 юли в Прага и Братислава, участваха над 300 ученици.
Нашият национален отбор по химия бе в състав:
Петър Христов – ученик от СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София – златен медал
Евгени Стателов – ученик от ЕГ „Пловдив”, гр. Пловдив – сребърен медал
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Камен Петров – ученик от НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр. София – бронзов медал
Денислав Станчев – ученик от ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново
Ръководители на отбора са доц. д-р Донка Ташева и доц. д-р Пенка Василева - преподаватели от Факултета по химия и
фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г. България е редовен участник още от
следващата 1969 г., която е проведена в Чехословакия. Участниците в българския национален отбор са четирима на брой
и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на
околната среда. През 1971 г. и 1982 г. България е домакин на олимпиадата.
EconomyNews
√ Брутен външен дълг, май = 32,7 млрд. лв.
Брутният външен дълг в края на май 2018 г. е 32 788.8 млн. евро (62.1% от БВП), което е с 520 млн. евро (1.6%) по-малко в
сравнение с края на 2017 г. (33 308.8 млн. евро, 66.1% от БВП), по данни на БНБ. Дългът намалява с 1451.5 млн. евро (4.2%)
спрямо май 2017 г. (34 240.3 млн. евро, 67.9% от БВП). В края на май 2018 г. дългосрочните задължения са 25 073.8 млн.
евро (76.5% от брутния дълг, 47.5% от БВП), като намаляват с 466.6 млн. евро (1.8%) спрямо края на 2017 г. (25 540.4 млн.
евро, 76.7% от дълга, 50.6% от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 1255.3 млн. евро (4.8%) спрямо май 2017 г. (26 329.1
млн. евро, 52.2% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7715.1 млн. евро (23.5% от брутния дълг, 14.6% от БВП)
и намаляват с 53.3 млн. евро (0.7%) спрямо края на 2017 г. (7768.4 млн. евро, 23.3% от дълга, 15.4% от БВП). Краткосрочният
външен дълг намалява със 196.2 млн. евро (2.5%) спрямо май 2017 г. (7911.2 млн. евро, 15.7% от БВП).
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2018 г. е 5631.4 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо
края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.3% от БВП) той намалява с 87.8 млн. евро (1.5%). Външните задължения на сектора се
понижават със 790.2 млн. евро (12.3%) спрямо май 2017 г. (6421.6 млн. евро, 12.7% от БВП).
Външните задължения на сектор Банки са 4257.7 млн. евро (8.1% от БВП). Те се понижават с 41.1 млн. евро (1%) спрямо
края на 2017 г. (4298.8 млн. евро, 8.5% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява със 108.4 млн. евро (2.5%) спрямо май
2017 г. (4366.1 млн. евро, 8.7% от БВП).
БНР
√ Зорница Славова: Икономически не е изгодно да се поддържат почивните станции на държавните институции
Икономически не е изгодно да се поддържат почивните станции на държавните институции. Това каза в интервю за
предаването „Преди всички“ Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
Държавата е най-големият неефективен хотелиер, сочи доклад на Световната банка, който разкрива колко струва на
българските данъкоплатци издръжката на ведомствените почивни станции. Загубите от стопанисването на общо 115
обекта с представителни и социални функции, почивни станции и обекти за обучение, възлизат на общо 22 млн. лева за
2016 година.
„Тези станции са строени и са предлагани като социална придобивка в годините, когато не е имало частен сектор в туризма,
т.е. трудно е да отидеш да почиваш другаде, а пътуванията в чужбина са били ограничени. Тогава наистина е имало голямо
добавена стойност за държавните служители като социална възможност да почиват на достъпни цени. В момента частният
сектор е огромен. Пътуването в чужбина е свободно. Така че, ако в момента се монетаризира тази социална придобивка,
всеки ще може да реши къде да отиде на почивка или пък изобщо да не отиде и тези пари да си останат за държавния
служител“, каза Славова.
Тя обясни, че повечето от тези сгради не се поддържат добре и имат нужда от ремонт, а управителите нямат стимул да
поддържат качествена услуга, тъй като парите отиват в държавата: „Едва една трета от тези станции събират мнения и
препоръки от посетителите си. Те имат малък трансфер за поддръжка, който не достига за нищо и те нямат стимул да
подобряват качеството.“
Славова заяви, че в България няма база данни за това колко почивни станции се поддържат от държавата: „Няма
централизирана система за това и в доклада на Световната банка е записано, че няма данни, за да се знае кое съоръжение
колко струва. Например, те осчетоводяват само оперативните разходи. Не са задължени да водят счетоводство, така че да
вижда и амортизацията.“
„Основният извод е, че държавата трябва да се оттегли от този бизнес“, беше категорична Славова.
√ Рязко отслабване на икономическите нагласи в България през юли при слабото им подобрение в ЕС
През юли общото икономическо доверие в Европейския съюз се подобри слабо от 10-месечното дъно, достигнато през
юни, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България се понижи изненадващо рязко до най-ниско ниво
от началото на годината, след като през пролетта удари посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008 година).
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се повиши през юли до 112,3 пункта от 112,2 пункта месец по-рано за
разлика от аналогичният индекс само в рамките на еврозоната, който се влоши до 11-месечно дъно.
Слабото подобрение на бизнес нагласите в рамките на целия ЕС се дължи до голяма степен на изненадващо рязко
повишаване с цели 1,6 пункта до 108,5 пункта на индекса на икономическото доверие във Великобритания (най-голямата
европейска икономика извън еврозоната) при по-слабо подобрение с 0,3 пункта до ниво от 110,2 пункта и на съответния
индекс за Полша (втората по големина икономика в Европа извън региона на единната валута).
Последното проучване на Европейската комисия за Европейския съюз регистрира влошаване на доверието на
мениджърите в индустриалния и промишления сектор (понижение на съответния индекс до 5,8 от 6,5 пункта), както и на
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доверието в търговията на дребно (до 1,8 от 3,2 пункта) и в строителството (до 3,5 от 4,2 пункта) при подобрение на бизнес
нагласите в сферата на услугите (до 13,1 от 12,3 пункта).
През юли индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се повиши до -0,7 пункта от -1,3 пункта през юни (найниско ниво от октомври 2017-а година).
Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България през юли обаче се понижи рязко от 110,0 пункта през юни
до 108,3 пункта през юни, достигайки най-ниско ниво в рамките на настоящата година (от декември 2017-а насам). Трябва
да се има предвид, че в края на пролетта (през април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна
посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната
финансова и икономическа криза. Въпреки доста рязкото понижение през настоящия месец, индексът продължава да се
задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.
По-солидно влошаване бележи индексът, оценяващ доверието на българските мениджъри в индустрията и
промишлеността (спад до -0,3 пункта от 0,7 пункта през юни), както и индексът в сферата на услугите (до 16,6 от 18,6
пункта). Индексът на бизнес доверието в строителство се подобри слабо (до -10,3 пункта от -10,1), докато този, измерващ
бизнес доверието при търговията на дребно, нарасна по-силно (до 18,8 от 17,9 пункта).
Индексът на потребителското доверие в България се понижи през юли до -23,1 пункта от -22,5 пункта, отстъпвайки за
пореден месец от неговия февруарски многогодишен връх от -21,6 пункта (най-високо ниво от юни 2007 година насам).
√ Вече можем да проверяваме как администрациите боравят с личните ни данни
Вече можем да проверяваме как администрациите боравят с личните ни данни. За целта е необходим или код от НАП или
електронен подпис, а проверката става през сайта на Държавната агенция „Електронно управление“.
Доверявай се, но проверявай! Това е съветът, който дават от Държавна агенция „Електронно управление“ на хора като
Виктория, която от опит е установила:
„Липсата на всякаква връзка и комуникация с институциите ги прави неадекватни и абсолютно неефективни по отношение
на изпълнението на техните задължения“.
От известно време част от документите в системата на администрацията станаха електронни, но това повдигна и въпроса
как администрациите боравят с тези данни. Заместник-директорът на „Електронно управление“ Александър Йоловски
обясни:
„Проверявайте своите данни и ако забележите нередност – сигнализирайте нас и съответните ведомства. Всеки един
достъп до данни се записва надлежно, така че има проследяема следа кой държавен служител какви данни достъпва във
всеки един момент. Ако някой открие злоупотреба с данни, без да има реално заявена услуга от гражданин, трябва да се
сигнализира ведомството, което предоставя услугата“.
Неофициално, от агенцията „Електронно управление“ признават, че срещу изграждане на системата за проверка има
съпротива от общините. Те често казвали, че за присъединяването на регистрите или за IT поддръжка трябват пари.
Статистиката също подкрепя тенденцията от 265 общини в България, 51 предлагат електронни услуги, а 214 не. Но,
тенденцията, според Александър Йоловски от агенцията „Електронно управление“ е точно обратната и трябва да се свиква,
защото системата ще бъде надграждана:
„Процесът е бавен. Говорим за смяна на целия начин, по който работи не само администрацията, но и частни съдебни
изпълнители, фирмите, които предоставят бързи кредити и мобилните оператори. Всички те имат право на достъп до
определени данни на физическите лица и този достъп може да бъде извършван контролирано през средата за
междурегистров обмен.“
„Това са хиляди спестени хартии“, казват от агенцията „Електронно управление“ като показват една друга статистика. През
портала може да се види, че по електронен път, само за ден, Агенция за социално подпомагане е потърсила данни за
постоянните адреси на 8697 души. За седмица запитванията са близо 60 000, а за месец - 70 000. Първенец по търсения на
данни за гражданите е Агенция "Митници", която е направила близо 90 000 запитвания към регистъра за задълженията
към митническата администрация. Тук - таме се прокрадват и общини, като Плевен, Троян и Габрово, които правят
електронни запитвания към електронния регистър на превозните средства, имотния регистър или пенсионерите. Но
единичните запитвания, според запознати от агенцията „Електронно управление“ са по-скоро, за да се тества системата. И
няма да е изненада, ако тези общини пуснат електронно тези услуги. Поради този интерес е важна обаче и сигурността.
Заместник-директорът на „Електронно управление“ Александър Йоловски казва:
„Така нареченото „хакване“ е много чест аргумент срещу електронното управление. Няма 100% защитена система, но от
друга страна прилагаме една стриктна система, която следи стриктно всеки достъп до данните.“
Dnevnik.bg
√ Цените на жилищните имоти в София плавно ще се понижат, сочи проучване
Очаква се цените на жилищните имоти в София плавно да се понижат. Освен това се очаква да се забави и темпът на броя
сделки на пазара. Този извод правят от агенцията за недвижими имоти "Явлена" в свое проучване, базирано на данни от
Агенцията по вписванията.
За периода 2014-2018 г. средногодишният ръст на цените на жилищата в столицата е 7.5%. За сравнение - с годините преди
финансовата криза той е значително по-малък. Между 2005 и 2008 г. жилищата са поскъпвали с около 24% на година.
През първото полугодие на 2014 г. средната цена на жилищна площ в София е с над 32% по- ниска от пиковата стойност
през същия период на 2008 г., като за първото полугодие на 2018 г. тя е с близо 14% под средната отпреди 10 години.
Отчита се и спад на броя реализирани сделки. От 2015 до 2018 г. средногодишен ръст е от близо 9% при 28% през 2014 г.
При сделките с ипотеки динамиката се изразява в двуцифрени стойности при средногодишен ръст от близо 29%.
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Реализираният брой сделки през първата половина на годината е с над 32% по-малко от достигнатия през 2008 г., а при
броя сделки с ипотеки е близо 13% по-малко.
От "Явлена" подчертават, че купувачите вече са готови да вземат и по-скъп имот от търсения, но с доказани характеристики
и пазарно ориентирана цена. Понятието "покупка на всяка цена", характерно през предкризисния период, вече не
съществувало въпреки наличието на сериозни миграционни процеси на работна ръка към столицата през последните пет
години.
√ Ердоган иска Турция да влезе в БРИКС
Групата БРИКС трябва да добави "Т" към името си, като приеме Турция.
Това каза президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган пред репортери след срещата на върха на петте държави и
лидерите на редица африкански партньори в Йоханесбург, предаде "Хюриет дейли нюз".
На пресконференция Ердоган, който миналата седмица бе специален гост на събитието заради турското председателство
на Организацията за ислямско сътрудничество, обяви, че страните - членки на БРИКС, са реагирали топло на идеята му.
"Особено Китай каза, че подкрепя разширяването. Видях, че обмислят да включат други държави в тази платформа. Не са
против", каза той и посочи ползите от партньорството в икономиката, инвестициите и проектите за развитие с участничките
в групата, предаде "Хюриет дейли нюз". "Вярвам, че не е правилно да стоим далеч от такива обединения."
Предстои държавите, които участват в групата, да коментират публично идеята на Ердоган.
БРИКС, чиято десета среща бе между 25 и 27 юли, е обединение на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка.
Първоначално създадена като БРИК (четирите държави без Южна Африка) през 2006 г., групата започва срещите си на
върха през 2009 г., а година по-късно е и първото и засега последно "разширяване".
В. Монитор
√ Защитаваме в Брюксел БГ пчелен прашец
Искаме от ЕК пари и за опрашването
Производителите на манов мед от Странджа в най-скоро време ще започнат процедура за регистрация и на защитено
наименование за произход на пчелния прашец от района. Това съобщи за „Монитор“ Манол Тодоров от сдружението,
произвеждащо уникалния продукт.
По думите му до 2-3 месеца Странджанският манов пък ще стане първият български продукт, получил подобна
еврозащита. „Вече сме на една стъпка от това. От Еврокомисията имаме информация, че всичко, което е трябвало ние да
направим, сме го направили и всички забележки са отстранени“, поясни той. „Следва съгласуване в различните дирекции
и решение на ЕК. След това ще кандидатстваме и за още един продукт, а именно Странджанския пчелен цветен прашец.
По този начин ще помогнем на Странджа да се превърне в бързо развиващ се регион. Тези две регистрации ще дадат
възможност за производство на висококачествен продукт, от който хората да получават добри доходи. От друга страна се
надяваме да привлечем и много повече туристи към този край на страната и чужденците да си оставят парите тук“, обясни
той. Тодоров добави, че ще се иска от ЕК за следващия програмен период от еврофондовете на пчеларите да бъдат
отпускани средства за опрашването. .
Пчеларят съобщи още и за започващият днес вечерта в Царево тридневен симпозиум, посветен на мановия мед, като в
откриването му ще вземе участие и еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
„Идеята за еврозащита на мановия мед от преди 14 години, когато е поставено началото на фестивала на странджанския
манов мед“, припомни пчеларят. „През всичките тези години целта ни беше продуктът да стане разпознаваем от всички и
го постигнахме. Добрата новина за пчеларите сега е, че освен меда има още 2 други пчелни продукта, които могат да се
регистрират пред ЕК. Това са цветен пчелен прашец и пчелното млечице. За в бъдеще предвиждаме различни цени на
меда в зависимост от качеството. На етикета ще бъде изписана стойността на електропроводимостта, която е един от
основните показатели за качеството на мановия мед. Всеки искащ суперкачество ще трябва да плати повече“, смята
Тодоров.
Справка в сайта на ЕК сочи, че най-много регистрации - 9, за защитено наименование за произход за пчелен мед има
Португалия. Всички, с изключение на последното от 2005 г., са направени през юни 1996 г.
На второ място е Испания с 6 защити, само една от които е за географско указание и още една заявка. С пет регистрации е
Франция, а с 4 - Полша. Люксембург също има защитено наименование за произход за меда си. На Балканите с по една
регистрация са Гърция и Хърватия.
√ Бавят формулата за сметките за парното
Засега не се знае кога ще е готов докладът на министерството на енергетиката по проблема
Изработването на новата формула за изчисляване на сметките за парното ще се забави и няма да е готова в края на юли.
По този повод министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви за „Монитор“, че работната група в министерството
на енергетиката, която обсъжда промените в енергийното законодателство за формулата за изчисляване на такса „сградна
инсталация“ ще работи още време и няма да е готова с доклада си в предварително планирания срок.
Тя добави, че не може да уточни веднага с колко ще бъде удължен срокът.
„Очаквам доклада за направеното до този момент за да преценим колко време ще е необходимо още на работната група,
за да изготви промените така, както трябва да бъдат подготвени и в максимална степен да защитават интересите на
всички“, обясни тя. Относно обжалването на решението на Върховния административен съд (ВАС) от април за отмяна на
формулата, по която се изчислява такса сградна инсталация, Петкова обясни, че става въпрос за отделна процедура,
засягаща въпроса. На въпрос на „Монитор“ дали министерството на енергетиката има резервен вариант при евентуално
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одобряване на първото решение на ВАС, тя отговори, че трябва да се изчака какво ще е решението на магистратите. „Нека
да не гадаем какво ще е то“, отвърна Петкова.
Казусът със сградната инсталация се заплете на 13 април, когато тричленен състав на ВАС отмени формулата за дялово
разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост и осъди министъра на енергетиката да заплати общо
870 лева разноски на страната – физическо лице, подало жалбата, както и на още четири физически лица, чиито жалби са
били присъединени към делото. Съдът прие, че Методиката (Приложение 1 към Наредба 16-334 от 6 април 2007) за дялово
разпределение е приета в резултат на допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила,
неясна е по отношение на част от параметрите в нея.
Съдът е приел твърденията на жалбоподателите, че е допуснато противоречие между Директивата за енергийната
ефективност № 2012/27 на ЕС и разпоредби от Закона за енергетиката. Конкретните възражения са, че чл. 9 и 10 от
директивата изисква фактуриране на действителното потребление на енергията. Това задължава държавите - членки да
въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода в сгради.
Целта е да се осигури прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление, което да даде възможност
на потребителите да регулират потреблението си на енергия.
Според енергийни експерти в София е най-голям проблемът с изчисляването на общите дялове, където много хора са си
свалили радиаторите и на практика през зимата се топлят от преминаващите през имотите им тръби, захранващи техните
съседи. При евентуална отмяна на сградната инсталация има риск сметките на ползващите отоплението да скочат много и
на практика те да започнат да плащат и излъчената топлина от тръбите през имотите на отказалите се от парното. Това от
своя страна може да доведе до масов отказ от услугите на топлофикация. В такъв случай столицата ще бъде изправена
пред енергиен колапс, защото електромрежата няма да може да замести стотиците мегавати топлинна мощност,
консумирана от сградите, имащи парно. Така много хора ще бъдат принудени да минат на дърва или въглища с всички
последствия от това за въздуха в София.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Защо съдът отхвърли правителствения план за Пирин?
Кой има интерес от пожара на „Царските конюшни" и защитиха ли институциите културното ни наследство? В
студиото Арман Бабикян и Тихомир Безлов
Как се стигна до тежкия инцидент, при който момче намушка връстника си? Версията на адвоката на извършителя
Опитомени ли са Обединените патриоти и колко всъщност са обединени? В студиото Красимир Каракачанов
Гладна стачка в Български пощи. На живо: Защо служителка поиска оставката на ръководството?
Защо се стигна до смъртта на родилка в Плевен. И укрива ли се информация от близките?
Защо родител на дете с увреждане предложи Бойко Борисов да го гледа за ден?
Стари песни на нов глас. Албумът „Към" 20 години по-късно. Специален гост Стефан Вълдобрев
Нова телевизия, „Здравей България"
След като баща на дете с увреждания повери сина си на грижите на премиера, се търси отговор на въпроса "Какво
си казаха момчето в инвалидна количка и Бойко Борисов?".
Починала родилка и бебе в кома след планирано секцио. Нещастен случай или лекарска грешка?
Паметници на културата за продан. След пожара в "Царските конюшни" - има ли скрити интереси към апетитни
имоти? Коментар на Петър Стоянович.
Съдът срещу втори лифт в Банско. Какво ще последва за курортите? В спор по темата влизат Владимир Каролев и
Петко Ковачев.
Заплашена ли е страната ни от западнонилската треска? В студиото говори главният държавен здравен инспектор
д-р Ангел Кунчев.
√ Предстоящи събития в страната за 31 юли
София.
От 10.00 часа министърът на културата Боил Банов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще
сключат Споразумение за сътрудничество за осъществяване на мерки и дейности между институциите в системата
на предучилищното и училищното образование и държавните, регионалните и общинските музеи и художествени
галерии в страната. Документът ще бъде подписан в експозиционната зала на Национален политехнически музей
– София.
От 11.30 часа в СБАЛАГ „Майчин дом“ министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще участва в официалното
откриване на първата за България лаборатория за неинвазивна скрининг диагностика за вродени хромозомни
болести на плода, както и на реновирания самостоятелен Медицински център към лечебното заведение.
От 13.00 часа министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще даде редовния си месечен брифинг в сградата
на МВР.
От 11.00 часа кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще провери ремонтните дейности на бул.
„Христофор Колумб“ при новия мост между ул. „Продан Таракчиев“ и Източната тангента.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе втора открита дискусия за проблемите в адвокатурата.
Модератор на дискусията е адв. Светлозар Николов.
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От 11.00 часа пред Националния исторически музей ще се състои демонстрация на въздушни спасителни действия,
извършени в синхрон между държавни институции, неправителствени организации и частния сектор, обединени
от една кауза – опазването на човешкия живот.
От 12.00 часа ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. „Врабча“ 23.

***
Бургас.
От 09.00 часа в заседателната зала в „Културен дом на нефтохимика“ ще се проведе редовното заседание на
Общински съвет – Бургас.
От 13.30 часа в заседателната зала на Община Бургас кметът Димитър Николов ще връчи сертификати, грамоти и
награди за ученици и студенти, обучавали се в лятна IT академия.
***
Варна.
От 17.00 часа в Морската градина ще се проведе информационна кампания „Вашите права“.
***
Габрово.
От 11.30 часа заместник -министърът на туризма Ирена Георгиева ще участва в кръгла маса за обсъждане на
проекта за 12 винено-кулинарни дестинации в Габрово. Събитието ще се проведе в Ритуалната зала на Община
Габрово.
***
Добрич.
Пред паметника на Стефан Караджа през целия ден ще бъдат полагани цветя по повод 150 години от неговата
смърт.
От 09.30 часа в Регионалния исторически музей ще се проведе музейно възпоменателно събитие от
Образователна програма „Род, родословие, родина“ по повод 150 години от смъртта на Стефан Караджа.
***
Карнобат.
От 11.00 часа в Карнобат ще бъде направена първа копка за новата сграда на противопожарната служба в града.
***
Пловдив.
От 16.00 до 18.00 часа общинският съветник от ГЕРБ– Пловдив Иван Вичков ще приема граждани в офиса на
паюртията в район „Тракия” в блок 91.
От 18.00 часа в СБАЛАГ „Селена“ ще се състои лекция на акушерки и консултанти по кърмене на тема „Кърменето
е най-добрият старт за всяко дете“.
***
Плевен.
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА в Плевен кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов ще даде
пресконференция.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“ ще се състои програма „Чета и играя – знам и мога“.
От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „Заедно
за независим живот“.
От 10.30 часа на паметниците, посветени на Освобождението на Стара Загора, ще бъдат поднесени цветя и венци.
***
Царево.
От 18.30 часа на площада пред сградата на Община Царево еврокомисарят по цифровата икономика и общество
Мария Габриел ще даде началото на „Световен симпозиум по мановия мед – 10 години по-късно”.
***
Ямбол.
От 21.00 часа на площад „Освобождение“ ще бъде прожектиран българския игрален филм „Врагове“. Събитието
е част от „Пътуващо лятно кино с БНТ1“.
Profit.bg
√ Петролът отчита най-силния месечен спад за последните две години
Борсовите индекси в Азия стартираха сесията във вторник с разнопосочни изменения. На стоковите пазари петролът е на
път да регистрира най-силното си месечно понижение за последните две години.
В Япония Nikkei 225 отвори " на червено", но впоследствие успя да изтрие загубите и към момента отчита ръст от 0.2%.
Акциите на експортно ориентираните японски компании получиха подкрепа от лекия спад на йената, след като
централната банка в страната взе решение да запази без промяна основния лихвен процент.
В Китай водещите борсови индекси регистрираха понижения след публикуването на данните за промишлената активност,
които се оказаха по-слаби от очакваното.
Индексът PMI, който следи очакванията на мениджърите в промишлените предприятия, падна до ниво от 51.2 пункта през
юли, в сравнение с отчетените в предходния месец 51.5 пункта.
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В секторът на услугите също беше отчетено понижение на PMI индекса до 54 пункта спрямо регистрираните през юли 55
пункта.
Затягането на кредитния пазар и опасенията от ескалация на търговския конфликт в САЩ се отразяват негативно на
китайските компании.
В Хонконг индексът Hang Seng към момента се понижава с 0.5%, а Shanghai Composite в Континентален Китай отстъпва с
0.2% от вчерашните си нива.
На отрицателна територия се движат и индексите в Индия, докато тези в Австралия и Нова Зеландия отчетоха минимален
ръст в сутрешните часове.
На стоковите пазари цената на петрола отчете понижение заради нарастващите опасения на инвеститорите, че на пазара
отново се заформя ситуация на свръхпредлагане. Статистиката на ОПЕК показа, че добивите на черното злато през юли са
достигнали най-високите си нива за тази година.
Фючърсите на американския лек суров петрол поевтиняха с 0.46% в сутрешната търговия, до ниво от 70.22 долара за барел,
и са на път да запишат най-силното си месечно понижение от март 2017 г. насам. От началото на месеца цената на
суровината загуби близо 6% от стойността си.
Сортът Брент падна с 0.5% тази сутрин, до 75.22 долара за барел, и е на път да приключи месеца със спад от 6.2%, който би
бил най-силният за последните две години.
Биткойнът и останалите водещи криптовалути поевтиняха във вторник, след като стана ясно, че правителството в Южна
Корея смята да премахне данъчните облекчения за платформите за търговия с блокчейн платежни средства.
Цената на биткойна на платформата Bitfinex се понижи с близо процент, до ниво от 8 142.3 долара за брой. Етериумът
отчете още по-силен спад с близо 3%, до ниво от 453.64 долара за брой.
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