Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bulgaria ON AIR
√ Председателят на АИКБ: Токът у нас е вторият най-скъп в Европа
Внесохме жалба в прокуратурата срещу министъра на енергетиката, каза Васил Велев
Цената на тока у нас е втората най-висока в Европа. Това обясни в "Денят ON AIR" председателят на Асоциацията за
индустриалния капитал Васил Велев. Според него в момента България има мощности от 12 хиляди мегават часа, а харчи
само 4. Въпреки това потребителите у нас продължават да плащат изключително скъп ток.
Велев също така допълни, че той и колегите му са пуснали жалба до прокуратурата срещу министъра на енергетика за
безстопанственост на ТЕЦ "Марица Изток - 2". Той заяви, че ако скоро няма отговор от страна на властите проблемът ще
бъде отнесен до европейските органи.
"От началото на годината цената на тока у нас е втората най-скъпа в ЕС. България има инсталирана мощност от 12 хиляди
мегавата, потребяваме около 4. Въпреки това цените вървят нагоре. Това говори за манипулиране на борсата и нелоялни
пазарни практики", каза Велев.
Велев също така коментира и темата със завода на Volkswagen, който ще бъде изграден в Турция, а не у нас. Той бе
категоричен, че все още не е напълно ясно дали няма възможност част от продукцията на германския концерн да бъде
произвеждана у нас.
"Като че ли не всичко все още е изгубено за завода на Volkswagen" в България. Трябва мобилизация на всички фактори, от
които зависи взимането на това решение. Има възможност и двете страни да произвеждат техни автомобили. Важно е
подобна знакова инвестиция да бъде привлечена в България. Европейската индустрия не трябва да напуска ЕС", разясни
Велев пред Bulgaria ON AIR.
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БНР
√ Анализ на социално-икономическото развитие на България след присъединяването към ЕС подкрепи НСТС
Синдикатите отбелязаха, че липсва визия за развитието на енергетиката и индустрията, а от АИКБ поискаха подетайлен анализ
Анализът на социално-икономическото развитие на България след присъединяването към Европейския съюз, получи
принципна подкрепа в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Синдикатите отбелязаха, че липсва визия за развитието на енергетиката и индустрията, а от Асоциацията на индустриалния
капитал в България поискаха по-детайлен анализ. Васил Велев от Асоциацията посочи:
"Няма никакъв анализ на "ромския отпечатък", така да го наречем. Защото и големият процент рано отпаднали, и големият
процент обезкуражени, и големият процент неграмотни, и големият процент бедни се дължат до голяма степен на тази
немалка група".
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Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че документът ще е основата за изработването на стратегията за
развитие на страната до 2030 година.
"Идеята всъщност е на база на тая провокация, така да го наречем, да седнем заедно и в следващата една година да
напишем стратегия 2020-2030. Иначе не оспорвам нито един от коментарите ви, че материалът може да бъде още позадълбочен, още по-аналитичен. Той е основа, върху която всички ние да седнем да работим", каза Горанов.
News.bg
√ Тристранката се въздържа по законопроектите на БСП
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди и допълненията на Кодекса за социално осигуряване
(КСО) и на Закона за семейни помощи за деца.
От съвета стана ясно, че първият законопроект, който бе разгледан по време на заседанието на Тристранката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от ВМРО по принцип бива
подкрепен от работодателските организации, но не и от КРИБ, които се въздържат, а МТСП и синдикалните организации
не подкрепят законопроекта в частта за законовата миграция и законовата мобилност.
По другите два законопроекта, внесени от ПГ на БСП - Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване и
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, Тристранката се въздържа от подкрепа.
Против се изказаха от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Министерство на финансите (МФ).
Предложенията на БСП срещат частична подкрепа само от синдиката КТ "Подкрепа", като и от КНСБ се изказаха против.
Вносителите предлагаха пенсиите за трудова дейност, които са отпуснати до 31 декември 2016 г., да се преизчисляват от
1 септември 2019 г. като индивидуалният коефициент за съответният човек се умножи по средномесечния осигурителен
доход за страната за 2015 г.
От Българската стопанска камара (БСК) не искат да имат принос към 138-та промяна на КСО. Експертите от Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), АИКБ, КРИБ и Съюза за стопанската инициатива (ССИ) се въздържат от подкрепа на
законопроекта, тъй като липсвала финансова обосновка в него. Мотивите на вносителите са абсолютно превратни, според
АИКБ.
По отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, дори и от КТ
"Подкрепа" изразиха становище, че липсва ресурсна обвързаност. С промените в закона се предлага еднократната помощ
за второ и трето дете да бъде в размер на 10 минимални заплати, ако двамата родители са осигурени 24 месеца преди
раждането на детето. Другото предложение предвижда помощта за началото на учебната година за деца от семейства с
ниски доходи да се разшири не само за първокласници, но и за децата от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. В момента помощта за
първокласник е 250 лв.
По думите на Димитър Манолов трябва да се намери разумната обществено-поносима граница за семейни помощи за
деца. АИКБ искат да видят комплекс, който да отива по-далеч и като мерки, и като пари за децата. БСК също настоява за
по-широк дебат и консенсус по темата. БТПП, КРИБ и ССИ се въздържат от подкрепа на законопроекта.
По време на Тристранката бе представен и проекта на Анализ на социално-икономическото развитие на страната след
присъединяването ѝ към ЕС. Целта чрез проекта е да се състави полезна стратегия за всички, които участват в общественоикономическия живот на страната. КНСБ и АИКБ отчетоха, че документът е добър, но видяха пропуснати ключови сектори
като енергетика, индустрията и преработващата промишленост, сухопътният транспорт, нямало анализ на ромски
отпечатък, ограничаване на безработицата.
Финансовият министър Владислав Горанов призова да се гледа на анализа като един по-сериозен дебат, а не като на
анализ. Според Горанов анализът няма смисъл да се преработва, а може да стане основа за размисъл за всеки един от нас.
Този материал може да се използва като основа и за критика към управлението, обърна се Горанов към депутата от БСП
Филип Попов.
БНТ
√ Тристранният съвет не постигна съгласие за предложените социални промени
Тристранният съвет за сътрудничество между изпълнителната власт, работодатели и синдикати не се разбра относно
предложените днес законопроекти, които предвиждат актуализация на пенсиите от септември, допълнителна помощ за
деца и по-различно третиране на българите живеещи в чужбина.
Два са основните аргумента за отхвърляне на предложенията - подобни промени не се правят по средата на бюджетната
година и извън започнала бюджетна процедура.
Както синдикатите, така и работодателите посъветваха това да започне след като започне обсъждането на Бюджет 2020
година. Както синдикатите, така и държавата обясниха, че няма достатъчно средства, за да бъдат изпълнени тези промени.
Социалният министър Бисер Петков каза още, че вижда в тези промени дискриминация, тъй като ще бъдат актуализирани
пенсиите само след 2006 година. Той видя дискриминация и при даването на помощ за втори и трето дете, както и при
получаване на еднократна помощ за децата от 1 до 4 клас.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Не се предлага в законопроекта и обезпечаването на повисоките разходи на фонд "Пенсии", по разчетите на Националния осигурителен институт обезпечаването на тази мярка
би струвало 140 милиона лева повече месечно - разходи за фонд "Пенсии", на годишна основа това означава над 1,7
милиарда лева.
Ваня Григорова, КТ "Подкрепа": Осъвременяването на пенсиите безспорно трябва да се случи, кога и в какъв вариант
правителството трябва да реши, защото не е нормално учител, който се е пенсионирал преди десет години да получава
200 лева пенсия, а такъв който се е пенсионирал сега 700 лева пенсия.
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Ивелин Желязков, АИКБ: Ние не ги подкрепихме на този етап, защото считаме, че те не са съобразени със средносрочната
бюджетна прогноза и много по-разумно би било такива законопроекти да се разглеждат в рамките на предстоящата много
скоро бюджетна процедура.
Трудно може да се каже, че пълен консенсус е постигнат по някоя точка или тема. Все пак социалните партньори застанаха
зад мнението, че трябва да работят заедно по създаването на нов социален модел. Освен това си поставиха за цел и да
бъде променен по някакъв начин законът, който третира българите, живеещи в чужбина, така че те по-лесно да могат да
се връщат в страната и да заемат работни места, защото в момента работодателите обсъждат, че липсват работна ръка.
Работодателите, държавата и синдикатите бяха категорични, че ще работят за създаването на нова стратегия за развитие
на индустрията и икономиката като цяло до 2030 година.
Капитал
√ Новият здравен модел: Частни здравни каси ще има най-рано през 2021 г.
Дотогава ще се търси консенсус в сектора, ще се остойностяват медицинските услуги и ще се поправя законодателството
Здравно осигурените ще могат да избират дали да внасят вноските си в държавната здравна каса или в частни дружества
най-рано през 2021 година. Това стана ясно от думите на здравния министър Кирил Ананиев, който за втори път след
септември 2018 г. представи предложението си за здравен модел. Дотогава той ще търси консенсус в съсловието и
политическите сили за демонополизация на здравната каса, ще бъдат остойностени медицинските услуги и трудът на
медицинските специалисти и ще бъде променено законодателството.
Както стана известно преди повече от седмица, Ананиев представи контурите на двустълбов модел, в който здравната каса
и частни фондове ще се конкурират за задължителните здравни вноски, а отделно от това частни застрахователи ще
събират доброволни застраховки. Според предложението на Ананиев засега моделът няма да изисква увеличаване на
здравната вноска от 8% от заплатата, колкото е в момента, или свиване на основния пакет медицински услуги.
Идеята за двустълбов модел беше посрещната на нож от синдикатите и повечето пациентски организации. Дори ДПС,
които от 15 години настояват за демонополизация на здравната каса, обявиха, че има много неизвестни, които трябва да
намерят отговор, преди да се пристъпи към следващи крачки. БСП се обяви против модела в сегашния му вид. Единствено
ГЕРБ, в чиято предизборна програма фигурира демонополизацията, застанаха зад идеята на Ананиев, отново с уговорка,
че преди да се пристъпи към нея, трябва да бъде преструктурирана Спешната помощ, да има остойностяване на услугите
и национална здравна информационна система.
Какво предлага Ананиев официално
През септември миналата година Ананиев предложи двустълбов и тристълбов модел. Тогава той обяви пристрастията си
към тристълбовия модел, като идеята му беше НЗОК да плаща лечение до 700 лв., а над тази сума да го правят частните
здравни фондове. Сега той смята, че "двустълбовият модел е по-лесно приложим, защото няма дублиране на дейности и
финансиране".
Ананиев предлага здравната каса и новолицензирани частни фондове да се конкурират за здравните вноски.
Лечебните заведения ще могат да си определят собствени цени на основния пакет медицински услуги, но пък в същото
време министерството и лекарският съюз ще определят какво влиза в основния пакет и минимални цени, под които
здравната каса и фондовете не могат да слизат.
Министерството ще определя и максимални цени за някои видове лечение, над които не могат да се сключват договори,
но не бяха дадени детайли за кои услуги става въпрос.
Моделът предвижда, ако здравните фондове имат печалба, тя да остане в здравната система и да не може да се харчи за
нищо друго освен за здравни услуги.
Фондовете ще трябва да осигурят национално покритие, като сключват индивидуални договори с лекарите и лечебните
заведения. Министърът изтъкна още, че моделът предвижда, ако здравните фондове имат печалба, тя да остане в
здравната система и да не може да се харчи за нищо друго, освен за здравни услуги.
Фондовете и здравната каса ще получават осреднени здравни вноски, а не парите на избралите ги пациенти. Размерът на
осреднената вноска ще се определя от НАП на база на събраните средства от здравни вноски и всеки фонд ще получава
еднаква вноска за всеки записан.
Частните фондове ще бъдат задължени да имат резервен фонд и да отделят средства в гаранционен фонд, които да
гарантират на пациентите, че ще получат услуга при евентуален фалит на фонда.
Все още не е ясно на какви условия трябва да отговарят частните фондове, но Ананиев изтъкна, че те трябва да имат
минимум 500 хил. осигурени, за да заработят. В първия вариант за този модел прагът беше 1 млн. осигурени.
Министърът обяви още, че заедно с пациентите, синдикатите и работодателите "ще предприемат действия за
преструктуриране на здравната система".
След дискусията, която продължи три часа, Ананиев обяви, че до края на тази година министерството ще остойности
медицинските услуги в основния пакет, което беше поставено като основна пречка в изказванията на абсолютно всички
поканени. То обаче зависи от това кои болници и лечебни заведения ще отговорят на новите медицински стандарти и
правила за добра медицинска практика, каза Ананиев. Тези правила би трябвало да влязат в сила от края на юни, но тъй
като не са готови, министерството предлага в свой законопроект срокът за тях да бъде удължен до ноември тази година.
Министърът допълни още, че се работи по националната здравна информационна система, която трябва да даде яснота
кой от какво е болен и от какви грижи и съответно средства се нуждае.
Малко за и много против
Както и се очакваше, Ананиев представи модел без конкретни изчисления и призова да не се задават въпроси по него,
което пък отприщи присъстващите на представянето около 300 души да задават въпроси по множеството неясноти в
рамката.
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Депутатът от БСП проф. Георги Михайлов обяви, че разговорите за здравеопазването винаги са полезни, но когато се
говори за финансиране, трябва да стане ясно за какво стигат парите и за какво не и отбеляза, че за него този модел
означава, че се легализира доплащането за здраве само за тези, които имат финансова възможност и че доплащането ще
се увеличи. Той попита кой ще финансира редките заболявания, чието лечение е скъпо.
Омбудсманът Мая Манолова обяви, че ако на министъра му е било необходима една година, за да еволюира до този
модел, не може да изисква присъстващите да се ориентират за два часа в него. Тя каза, че е съгласна, че има нужда от
повече средства за профилактика и превенция и повече качество в системата, но че предложеният модел безспорно ще
оскъпи системата заради администрацията и множеството резервни и гаранционни фондове, които ще трябва да се
създадат.
Тя попита означава ли предложението, че всеки фонд ще формира свой пакет услуги и свои цени, както и как ще се подобри
достъпът до съвременни лекарства, но до края не получи отговор. Манолова настоя да чуе дали Ананиев има политическа
подкрепа за предложенията си. "През миналата година заявихте, че моделът е изчерпан, но след това предложихте
законопроект, който бетонира този изчерпан модел", каза тя.
Д-р Хасан Адемов от ДПС настоя да чуе дали министерството работи по остойностяването на медицинските услуги, има ли
работеща информационна система и медицински стандарти. Той допълни, че политическата му сила от 15 години е за
демонополизация на здравната каса и няма нищо по-хубаво от конкуренцията, но трябва преди това да се остойности
медицинската помощ и да се отговори на много въпроси, като например какво се случва с лечебните заведения, които не
са сключили никакъв договор.
Председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ обяви, че през конкуренция на НЗОК
ще могат да се преодолеят дефицитите в оперативното администриране на здравните осигуровки и в контрола върху
изразходването им. Тя изтъкна, че преди да пристъпят към демонополизация, ще изпълнят няколко от основните си
обещания – акцент върху превенцията и профилактиката, преструктуриране на Спешната помощ, което тече в момента, и
заработването на единната информационна система.
Синдикати и пациенти - против
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров обяви, че организацията има готово остойностяване на
медицинските услуги. Той каза, че организацията е категорично против застрахователите да избират кой да лекува
пациентите и е недопустимо лекарите да се договарят сами с много по-мощни от тях структури, каквито са
застрахователните фондове. Маджаров поиска да има минимални цени, по които съсловната организация да се договаря.
След лекарите договаряне лично с тях поискаха и медицинските сестри, и физиотерапевтите.
Представителят на Световната здравна организация Михаил Околийски изтъкна, че в България доплащането е 42.5% над
публичните средства за здраве, а по препоръките на организацията трябва да е не повече от 15% и при промяна в модела
е необходимо да има акцент върху профилактиката, а не върху болничното лечение.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че организацията е против модела, защото той щял да осигури
бизнес и печалба на определен кръг фирми и ще снеме политическата отговорност за здравеопазването от управляващите
и ще я прехвърли на частни субекти.
"Първо трябва да видим къде са проблемите, а после – как ще се финансира системата. Ако преминем към този модел, ще
пострадат достъпността до лекарите, качеството и възнагражденията на работещите", каза Манолов.
Пламен Димитров, президент на КНСБ, също изтъкна, че не може да намери никакви аргументи, за да подкрепи
предложения модел. "Демонополизацията на НЗОК не е панацея. Много сектори бяха либерализирани и виждаме какво
става в банките и в енергийния сектор. Трябва ясно да се остойности и гарантира основният пакет, а след това да се види
дали има мегдан за печалба над него", каза Димитров.
Възражения имат и от пациентските организации. Андрей Дамянов от Националната пациентска организация изтъкна, че
демонополизацията със сигурност ще доведе до увеличаване на разходите за здраве и стои въпросът защо е нужна тогава.
Председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов обяви, че не вижда как при
предложения модел ще се увеличи достъпът до медицинска помощ.
Пенка Георгиева от пациентски организации "Заедно с теб" изтъкна, че НЗОК не се справя и трябва да се демонополизира,
но за да бъдат платени всички медицински услуги, трябва да се увеличи здравната вноска.
Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, повдигна въпроса кой ще плаща вноски на
714-те хиляди пациенти с увреждания.
Боян Бойчев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пък каза, че работодателите са против да се
увеличава здравната вноска в нереформирания здравен сектор.
Кирил Бошов от Асоциацията на българските застрахователи изтъкна, че 350 хил. техни пациенти са изключително доволни
от доброволните си здравни застраховки и няма смисъл да се създават нови дружества, за които ще се изискват нови
капитали и фондове, вместо да се стъпи на сега съществуващите компании. Бошов добави, че трябва ясно да се остойности
какво влиза в базовия пакет и колко струва то, за да бъде ясно на всеки гражданин за какво плаща здравни вноски.
Vlastta.com
√ АИКБ: Пазарът на електроенергия е манипулиран
Индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа, заяви Добрин Иванов.
Има търговци, които са изкупили голяма част от базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен
капацитет от електроенергия за година напред, подчертава изпълнителният директор на АИКБ
„Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление, след което да определи извършителя. Имайки предвид
ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни лица най-вероятно ще са ръководството на
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ТЕЦ „Марица-Изток” 2, ръководството на БЕХ - принципал на ТЕЦ-а, министерството на енергетиката в лицето на министъра
– принципал на БЕХ”.
Това заяви в предаването „Здравей, България” на Нова тв изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
В четвъртък от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България изпратиха сигнал до главния прокурор относно пазара на електрическа
енергия и по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на
платформата „Ден напред“.
„Сигналът посочва конкретни факти, които, според нас, съдържат факти за обосновано предположение за извършване на
престъпление от общ характер”, обясни Иванов.
„Очакваме прокуратурата да си свърши работата. Ако установи данни за извършено престъпление, да повдигне обвинение
срещу евентуалните извършители”, коментира директорът на АИКБ.
„Сигналът е конкретен и кратък – той посочва търговията на Българската независима енергийна борса на 3 юли. Данните
са конкретни. На този ден цената на платформата „Ден напред” е най-скъпата в Европа. Два пъти по-скъпа електроенергия
от средната цена в Европа и три пъти по-скъпа отколкото в Германия, Австрия, Швейцария, Франция. Това от една страна
се дължи на недостатъчното предлагане, от друга – на завишеното търсене. Нашият сигнал е насочен главно към
недостатъчното предлагане. Сигналът е срещу държавната ТЕЦ „Марица Изток” 2, тъй като на същия ден тя не работи с
пълния си капацитет, а с една трета от инсталираната мощност и до една втора от разполагаемата в конкретния ден
мощност”, обясни Иванов.
Той заяви, че индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа.
„Новото е ценовото решение на КЕВР от 1 юли. В него е посочено, че при цена 93,33 лева на мегават час държавната ТЕЦ
покрива променливите разходи. Това са разходите, свързани с произведените количества електроенергия. На тази цена се
покриват променливите разходи. А при цена 135,30 се покриват и постоянните разходи. Тоест при тази цена централата
трябва да работи на пълни мощности и да реализира печалба. Но това не се случва на 3 юли – напротив работи с
половината от капацитета си”, обясни Иванов.
„Следващите сигнали, които смятаме да пуснем, са към КЗК и КЕВР. Ограниченото предлагане е следствие и на
концентрация в производителите и в търговците на електроенергия. Има търговци, които са изкупили голяма част от
базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен капацитет от електроенергия за година напред и
съответно могат да ограничават предлагането на платформата „Ден напред” и да карат цената да експлодира, както се
случи на 3 юли”, заяви Добрин Иванов
„Другият сигнал, който ще подадем в КЗК, е за концентрация при някой от търговците и при някои от производителите”,
допълни Иванов.
Клуб Z
√ Бизнесът сезира Цацаров: Зад цената на тока на борсата може да стои престъпление
"Обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер" от длъжностни лица в държавата, което е
довело до шоковите цени на тока за бизнеса на борсата - сигнал с такова съдържание са изпратили на главния прокурор
Сотир Цацаров трите най-големи работодателски организации у нас. Документите са получени в прокуратурата, а сигналът
е подписан от КРИБ (с председател Кирил Домусчиев), Българската стопанска камара (с председател Радосвет Радев) и
Асоциацията на индустриалния капитал (с председател Васил Велев). Работодателите се заканват, че това е само първият
от поредица сигнали относно пазара на електрическа енергия.
Като първа причина за това, че на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) цената на тока за бизнеса на 3 юли (но
това не е изолиран случай) не само е най-висока в Европа, но и два пъти над средната за ЕС и над 3 пъти по-висока в
сравнение с Германия, Франция и т.н., е посочено "недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел.
енергия на платформата „Ден напред“. Стойностите във въпросния ден достигат 195,40 лв./MWh, като в определени часове
достига дори до 270,04 лв./ MWh.
"Този резултат е кумулативен ефект от повишеното търсене на платформата "Ден напред" от една страна и недостатъчното
предлагане на количества електрическа енергия от производителите. Повишеното търсене е следствие от концентриране
на голяма част от електроенергията в ограничен брой търговци, спечелили договори за дългосрочно купуване на
електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй" и НЕК, в следствие на това другите участници на пазара са поставени пред
безалтернативната опция да купуват необходимите им количества ва платформата "Ден напред" и увеличеното по този
начин търсене създава изкуствен недостиг на пазара на ток, което резултира в непазарен и манипулативен скок на цената",
пишат работодателите.
Следва и конкретно подозрение - недостатъчното предлагане на ток в платформата "Ден напред" от производителите на
ток и в частност държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2″ ЕАД довежда до проблема на пазара и се изброяват фактите,
довели до "обоснованото предположение за извършено престъпление".
Авторите на сигнала разказват за тежкото финансово положение на ТЕЦ-а пред 2018 г., когато той е пред фалит, тъй като
текущите пасиви надвишават текущите активи с 910 млн. лв. Следва решение на КЕВР от 1 юли 2019 г., в което се казва, че
при цена на тока от 135 лв./MWh държавната ТЕЦ би била на печалба, а при цена над 93 лв./MWh се покриват поне
променливите разходи на дружеството така, че това да позволи да се намаляват разходите на дружеството. Какво се случва
на 3 юли на този фон:
"Същевременно на конкретната дата, 3 юли, държавното дружество ТЕЦ "Марица Изток" 2 не предлага електрическа
енергия на платформата или предлага такава на половината от разполагаемия си капацитет."
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От сигнала и приложените към него документи става ясно, че на тази дата заявеният разполагаем капацитет на ТЕЦ-а е 952
MW, но предлага енергия една от 3 от блоковете си - между 352 и 465 MW в различните часови пояси на деня. Изводът на
авторите на сигнала е следният:
"Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от държавното дружество ТЕЦ "Марица Изток" 2 лишава дружеството
от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа изкуствено висока цена на
електроенергията."
Заради този начин на управление на държавното дружество, което води до щети и за самото него, и за българската
индуствия, както се твърди в сигнала, авторите му посочват, че може да става дума за престъпления по чл. 219 и чл. 282 от
Наказателния кодекс - тези текстове са в главите "Престъпление срещу стопанството" и "Престъпления по служба" (виж подолу точно какво гласят).
В сигнала се казва още, че от изложените факти следва извод за "поредното бездействие и неупражняване на
задълженията от лица с управителни фунции от ТЕЦ "Марица-Изток" 2 и БЕХ, както и от страна на министъра на
енергетиката като принципал, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на
електроенергия.
"Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти
по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските
граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като
практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката", заявява бизнесът и настоява главният
прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно
данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните досъдебни производства.
Текстове от Наказателния кодекс:
Чл. 219. Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или
запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда,
унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се
наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
(2) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено
управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на
предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление,
наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал.
1, точка 6.
Чл. 282. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си
с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни
вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото
по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.
(2) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно
положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от
правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.
Дума
√ АИКБ искат разследване на „Марица Изток-2“
Прокуратурата трябва да установи дали има престъпление, след което да определи извършителя. Имайки предвид
ограниченото предлагане и производство на електрическа енергия, отговорни лица най-вероятно ще са ръководството на
ТЕЦ „Марица-Изток” 2, ръководството на БЕХ - принципал на ТЕЦ-а, министерството на енергетиката в лицето на министъра
– принципал на БЕХ. За това призова в ефира на Нова тв изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. Припомняме,
че от АИКБ, Българската стопанска камара и КРИБ изпратиха сигнал до главния прокурор относно пазара на електрическа
енергия и по-конкретно – недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на
платформата „Ден напред“.
Сигналът посочва конкретни факти, които, според нас, съдържат факти за обосновано предположение за извършване на
престъпление от общ характер, обясни Иванов.
Очакваме прокуратурата да си свърши работата. Ако установи данни за извършено престъпление, да повдигне обвинение
срещу евентуалните извършители, коментира директорът на АИКБ.
Сигналът е конкретен и кратък – той посочва търговията на Българската независима енергийна борса на 3 юли. Данните са
конкретни. На този ден цената на платформата „Ден напред” е най-скъпата в Европа. Два пъти по-скъпа електроенергия от
средната цена в Европа и три пъти по-скъпа отколкото в Германия, Австрия, Швейцария, Франция. Това от една страна се
дължи на недостатъчното предлагане, от друга – на завишеното търсене. Нашият сигнал е насочен главно към
недостатъчното предлагане. Сигналът е срещу държавната ТЕЦ „Марица Изток” 2, тъй като на същия ден тя не работи с
пълния си капацитет, а с една трета от инсталираната мощност и до една втора от разполагаемата в конкретния ден
мощност, обясни Иванов.
Той заяви, че индустриалците имат съмнения за недобро управление на държавната централа.
Следващите сигнали, които смятаме да пуснем, са към КЗК и КЕВР. Ограниченото предлагане е следствие и на
концентрация в производителите и в търговците на електроенергия. Има търговци, които са изкупили голяма част от
базовите мощности на големите ни централи, разполагат с огромен капацитет от електроенергия за година напред и
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съответно могат да ограничават предлагането на платформата „Ден напред” и да карат цената да експлодира, както се
случи на 3 юли, заяви Добрин Иванов.
Другият сигнал, който ще подадем в КЗК, е за концентрация при някой от търговците и при някои от производителите,
допълни Иванов.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Горанов: Около 3% от базата данни на НАП е засегната от хакерската атака
Около 3% от базата данни на НАП може да се счита за засегната, като неприятният извод е, че има изтекли не само лични
данни, а и данъчно осигурителна информация. Това каза финансовият министър Владислав Горанов след Съвета по
сигурността към Министерския съвет, свикан от премиера Борисов. Горанов заяви, че една от услугите, установена в 2012
година е била по-уязвима и е дала възможност за подобна атака. Съществува вероятност, макар и малка, инвазивността
на системата да се е случила със злонамерени действия от вътре, каза още Горанов.
Владислав Горанов, министър на финансите: Изключително неприятна ситуация. Установи се, че информацията,
разпространена през руския домейн, е част от данните на НАП. Около 3% от базата данни на НАП може да се счита за
засегната, като неприятният извод е, че има изтекли не само лични данни, а и данъчно осигурителна информация.
Оценките и анализите, че данъчно осигурителната информация, която е изтекла и се разпространява, е недостатъчна, за
да може да се направи цялостен извод за имущественото или финансово състояние на конкретно физическо лице, но това
не прави случаят по-лесен за обяснение. Факт е, че НАП е една от най-достъпните от гледна точка на комуникация. 114
услуги за гражданите се извършват през информационните системи на НАП. Като само за един ден има около 100 -150
хиляди справки и декларации, които се извършват по електронен път. Съмненията са, че именно една от услугите,
установена в 2012 година е била по-уязвима и е дала възможност за подобна атака, като тепърва се установява и не е
изключена версията и вътрешна инвазивност на системата - т.е уязвяването да се е случило и със злонамерени действия
от вътре от информационната среда на НАП.
Ще поискаме съдействие от Европейската агенция по киберсигурност, каза още Горанов.
Той обясни, че е ограничен частично достъпът до по-уязвимата услуга.
Днес ГДБОП ще сезира и прокуратурата по казуса.
Горанов подчерта, че извлечената информация не представлява класифицирана информация и тя е създадена от самите
лица под формата на декларации. Тепърва ще се определи точният брой на лицата, за които има допуснато изтегляне на
лични данни. Експертните оценки са, че са изтеглени откъслечени парчета от базата данни и на тази информация не може
да се направи анализ за материалното състояние на даденото лице.
Не можем да твърдим руска намеса, отговори на въпрос финансовият министър.
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов разясни, че до момента е установено, че от руски домейн е изпратено
съобщение до български медии, от който линковете водят до сървър, на който е качена информация.
Младен Маринов: От извършената проверка на част от информацията, можем да твърдим, че тази информация съвпада с
информация налична в сървърите на НАП, което потвърждава, че е извършен нерегламентиран достъп до информация на
НАП. Екипите продължават работа по изясняване начина, по който е пробита системата. Предприети са мерки за
минимизиране на щетите. В същото време по разпореждане на премиера в другите държавни институции се извършва
преглед на информационните системи с оглед констатиране на уязвимости по отношение на външен нерегламентиран
достъп.
√ Боян Магдалинчев: Политиката няма да надделее при избора на главен прокурор
Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на нов главен прокурор. Номинации ще могат да се правят през
следващите 4 заседания на пленума, а концепциите ще се представят до 12 август. Изборът е насрочен за 24 октомври.
Гост с коментар по темата в "Още от деня" беше представляващият пленума на Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев.
Процедурата ще бъде толкова прозрачна, колкото е разписана в Конституцията и в Закона за съдебната власт, заяви
Магдалинчев. Всички заседания на пленума ще бъдат излъчвани директно онлайн. Те са открити и всеки може да ги следи,
допълни той.
Процедурата стартира едва сега, като на този етап няма нито една номинация. Тепърва предстои издигането на
кандидатурите за главен прокурор, след което те подлежат на обществено обсъждане, заяви Магдалинчев.
На този етап няма никакво основание да се твърди, че предстоящият избор е предрешен", категоричен беше той и
допълни, че определено политиката няма да надделее при избора на главен прокурор.
Боян Магдалинчев: Изборът на главен прокурор, както и изборът на председателите на Върховния касационен и Върховния
административен съд е единствено и само функция на Висшия съдебен съвет. Нито управляващите, нито политическата
класа има възможност за излъчване на номинации, нито има възможност да взима решения в тази посока.
Магдалинчев коментира реформирането на ВСС, като подчерта, че в тази връзка няма никакви предписания от страна на
годишния мониторинг върху съдебната система.
Боян Магдалинчев: Повечето препоръки бяха дадени в януарския доклад през 2017 г. на Механизма за сътрудничество и
оценка. Това бяха 17 препоръки. В тази посока няма нито една препоръка на механизма за сътрудничество и оценка към
Европейската комисия. Така че приемаме, че нещата са реформирани.
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Относно номинациите за главен прокурор, Магдалинчев обясни, че очаква доста остра битка между кандидатите.
Боян Магдалинчев: В един момент се спрягаше Пламен Георгиев - след всичко това, което се публикува, той не може да
бъде кандидат за главен прокурор по никакъв начин. Доколкото си спомням и за жената, с която г-н Гешев живее на
семейни начала, излязоха публикации за връзки с един от свидетелите по делото за Иванчева или за негов съдружник.
Тоест, той като че ли изпита донякъде нещата на собствения си гръб, че нещо се прави още преди да се е проговорило, че
той ще бъде кандидат за главен прокурор.
√ Специално за БНТ: Биографът на Урсула фон дер Лайен - Даниел Гофарт
Германката Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес пред Европейския парламент речта на своя живот. В нея ще опита
отново да спечели колебаещите се на своя страна и да стане първата жена, която ще седне на председателското място в
Европейската комисия. В родината й се очаква тя да бъде избрана, въпреки вероятността за малко мнозинство. Ако това
стане, тогава на голямата тактика на вечното прегръщане, която прилагаше Юнкер, ще бъде сложен край. Фон дер Лайен
е човек, който преследва целите си, докато не ги реализира, казва в интервю БНТ, нейният биограф Даниел Гофарт.
С него разговаря кореспондентът ни в Берлин Мария Стоянова
В политически Берлин всичко се върти около собствена орбита. Изведнъж вниманието е насочено към Брюксел и
Страсбург. За чуждестранните кореспонденти в Германия дори редовният брифинг на правителствения говорител в
понеделник не представлява интерес. В центъра на вниманието е журналистът, автор на една от най-високо оценяваните
биографии на фон дер Лайен „Канцлер в запаса“. Това не е единствената книга за нея, но има най-добри рецензии заради
дистанцията на автора към главния герой и заради критичността му.
Даниел Гофарт, автор на "Канцлер в запаса": В деня, в който съобщиха името ѝ за Европейската комисия бях много
изненадан. Както и останалите наблюдатели също. В предишни години тя е споменавана като генерален секретар на НАТО,
като върховен представител на ЕС по въпросите на външната политика, но че може да стане председател на Европейската
комисия изненада Германия.
Книгата разказва за една съвременна жена, която не се оставя да бъде ограничавана само в една роля и която
революционира традиционната семейна представа на германските консерватори. Урсула фон дер Лайен израства в
семейството на политик. Родена и израснала в Брюксел, докато баща ѝ е работил в Европейската комисия. Живяла е в
Съединените щати и там се ползва с много добро име. В биографията ѝ обаче четем, че тя има абсолютна воля за власт.
Даниел Гофарт, автор на "Канцлер в запаса": Висока е само 1,61м, но има изключителна енергия. Майка е на седем деца,
завършила е медицина. Направи голяма кариера на върха на германската политика. Тя е много дисциплинирана, много
твърда и не бива да бъде подценявана. Винаги се усмихва приветливо и сърдечно, но същевременно е много
целенасочена. Както всички политици от това високо ниво, тя има високо самочувствие. Понякога преиграва с
инсценирането си като политик, но е абсолютен професионалист.
Откакто е номинирана за председател на Европейската комисия фон дер Лайен изглежда като презаредена. Твърде много
и тежки бяха проблемите в поверения ѝ ресор – министерството на отбраната. Именно заради негативните заглавия, с
които се свързваше името ѝ, Ангела Меркел реши да заложи на друга личност за свой наследник и така фон дер Лайен
остана „канцлер, но в запас“. До 17.06. тази година, когато според Даниел Гофарт френският президент остава впечатлен
от познанията ѝ по френски. Тогава, на представянето на новото поколение европейски бойни самолети, Макрон решава,
че фон дер Лайен е по-подходяща от Манфред Вебер.
Даниел Гофард, автор на книгата „Канцлер в запас“: Мисля че Европа ще вземе добро решение, ако бъде избрана. Тя
вероятно ще придвижи напред въпроса с климата, тя със сигурност ще опита да придвижи темата с кандидатите за
убежище и бежанците. Най-вероятно ще опита да смекчи напрежението между източна и западна Европа.
Като министър на отбраната фон дер Лайен има опит с темите, които се отнасят до сигурността, а оттам и в
международното, и трансатлантическото сътрудничество. Ако заеме високия пост в Брюксел, тя няма да предприеме
промени в политиката към Русия. Според Даниел Гофарт, който ръководи политическия отдел на списание „Фокус“ фон
дер Лайен няма да прави ревизия на газопровода "Северен поток 2", както обещаваше Манфред Вебер. Проектът вече е
изграден. На друг европейски въпрос обаче още няма отговор. За неговото решаване бяха дадени големи надежди.
Даниел Гофард, журналист в сп. "Фокус": По въпроса за Шенген, мисля че Манфред Вебер стигна твърде далеч с
обещанията. Г-жа фон дер Лайен каза, при представянето си в Европейския парламент, че много внимателно ще огледа
въпроса за разширяването на шенгенското пространство и страните, които изпълняват критериите трябва да бъдат приети.
Това отчитам като позитивна нагласа.
В Берлин от вчера се броят и преброяват гласовете в Европейския парламент. 747 са депутатите с право на глас. Фон дер
Лайен се нуждае от 374. Вчера фон дер Лайен даде обещания на „Зелените“ и на социалдемократите в писмо от осем
страници. Освен това е ясно, че и депутатите в Европейския парламент биха искали да почиват и ако провалят избора
довечера ваканцията им се проваля.
Даниел Гофард, журналист в сп. "Фокус": Мисля, че не толкова ваканцията ще бъде решаваща. По-скоро е важно това, че
европейските социалисти и социалдемократи получиха съгласие по много техни въпроси. Италианците получиха
председателското място на Европейския парламент, испанците имат върховен комисар по външната политика. С това
лявата парламентарна група можа да сложи свои хора на важни постове. Затова вярвам, че и от техните редици ще дойдат
гласове. Ако искате да се хващаме на бас, ще кажа, че тя ще спечели с малко.
Ако довечера фон дер Лайен не бъде избрана, ще се върне в Берлин и ще довърши мандата си начело на министерството
на отбраната. Провалът обаче ще предизвика криза на европейските институции и ще се отрази пряко върху
правителството в Берлин, което и без това е разклатено от социалдемократите.
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√ Пендаровски: Северна Македония очаква да стане член на НАТО до края на 2019-а
Северна Македония очаква да стане член на НАТО до края на тази година и се надява да получи дата за началото на
преговорите за членство в ЕС през октомври. Това заяви президентът Стево Пендаровски, цитиран от в. „Катимерини“.
Страните членки на НАТО подписаха споразумение през февруари, което позволи на Скопие да стане 30-тият член на
водения от САЩ военен алианс, след като беше сключен Договорът от Преспа с Гърция, с което беше сложен край на
десетилетния спор за името с Атина. Процесът по ратификацията отнема около година.
Европейската комисия официално препоръча през май Северна Македония да започне преговори за членство в ЕС.
„Очакваме, че ЕС през октомври ще вземе решение за датата за стартиране на преговорите ни за членство“, заяви
Пендаровски на пресконференция по време на посещението му в Словения – първото му задгранично пътуване след
избирането му за президент през май.
Пендаровски допълни, че очаква всички страни членки на НАТО през следващите месеци да ратифицират споразумението
за членство на Северна Македония. Той изрази надежда, че новата ЕК ще започне работа през септември и датата за
започване на преговорите за членство със Скопие няма да бъде отлагана.
Пендаровски се противопостави на всяка промяна на границите в региона, когато беше помолен за коментар за
потенциална сделка за размяна на земи между Сърбия и Косово – идея, която се обсъждаше преди няколко месеца.
„Границите трябва да останат там, където са. Всеки друг вариант може да създаде ефекта на доминото, което ще навреди
на няколко държави в региона, включително на Северна Македония“, категоричен беше Пендаровски, който добави, че
промяна на границите може да доведе дори до въоръжени конфликти.
√ ЕС наложи санкции на Турция
Външните министри на страните в Европейския съюз наложиха първоначални санкции срещу Турция. Причината са
сондажите за газ във водите на изключителната икономическа зона на Кипър.
В декларация, приета снощи, министрите на външните работи от ЕС заявяват, че прекъсват преговорите за споразумение
за въздушния транспорт и ще приканят Европейската инвестиционна банка да преразгледа отпускането на кредити на
Турция. Освен това Европейския съюз намалява с близо 150 милиона евро европейската помощ, предвидена за Турция
през 2020 г.
Министрите предупредиха, че Европейската комисия работи по подготовка на допълнителни целеви наказателни мерки
срещу Турция, която започна преговори за присъединяване към ЕС през 2005 г.
Решенията на Европейския съюз за санкции срещу Анкара няма да засегнат решимостта ѝ да продължи с енергийните
дейности край Кипър, обяви турското министерство на външните работи.
Два турски кораба извършват сондажи край Кипър. Според ЕС това е нарушение на международните закони и на
суверенитета на страната.
News.bg
√ Младен Маринов призна, че е засегната националната сигурност
Засегната е националната сигурност. Това призна пред bTV министърът на вътрешните работи Младен Маринов по повод
вчерашния хакерски пробив на сървъри на НАП, от който са потърпевши над 5 млн. души.
Министърът обясни, че от вчера са сформирани екипи от служители на ДАНС, ГДБОП и НАП, които работят по случая. До
момента е установено, че действително има осъществен достъп до сървър на НАП, от който е била изтеглена информация,
като част от нея вече е сверена. Прави се анализ на логовете, за да се уточни периода, в който е направено влизането в
сървъра, обясни Маринов и увери, че към момента се работи по откриване на уязвимости, които биха довели до друга
атака.
Според вътрешния министър най-вероятно става въпрос за атака отвън, изключвайки възможността за пробив отвътре. Той
подчерта, че всяка система, която е отворена за външен достъп, има своите уязвимости, и подобни атаки не се случват
само у нас. В подкрепа на думите си той напомни хакерските атаки спрямо САЩ. Може би това е първият случай в България,
който има успех и са откраднати много лични данни, заяви Маринов.
Запитан дали според него атаката е срещу държавата и управлението ни, министърът подчерта, че не е специалист по
политически анализи и могат да се направят анализи както по криминална, така и по политическа линия. Той обясни, че
обикновено организираните престъпни групи, които се занимават с хакерски атаки, търсят да осребрят действията си. Все
пак Маринов призна, че може да се направи и политически анализ на случая и свърза атаката с вчерашното правителствено
решение относно закупуването на изтребителите Ф-16.
Мейлът идва от руски сайт - иска се оставката на финансовия министър от проруски партии, така че може да се направи
политически анализ, заяви Маринов, но настоя първо да се установи как точно е било проникнато в системата, а след това
да се правят изводи.
Все пак вътрешният министър бе категоричен, че атаката със сигурност засяга националната сигурност, тъй като са изтекли
данните на много хора, включително на служители на НАП, прокурори и т.н., които могат да бъдат използвани.
Неслучайно колегите от ДАНС работят, тъй като достъпът до такава информация си е елемент от националната сигурност,
поясни Маринов.
Припомняме, вчера правителството актуализира бюджета заради сделката със САЩ за закупуване на изтребителите Ф-16.
Часове по-късно стана ясно, че е бил извършен пробив в системата на НАП, а до няколко медии е бил изпратен анонимен
мейл с текст: "Правителството ви е бавноразвиващо се. Състоянието на киберсигурността ви е пародийно".
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√ Украйна удължи забраната за внос на руски стоки до декември 2020 г.
Правителството на Украйна удължи забраната за внос на руски стоки до 31 декември 2020 г. чрез поправка в съответното
постановление, информира ТАСС.
Забраната изтичаше на 31 декември 2019 г.
На 1 януари 2016 г. заради приемането на икономическата част от Споразумението за асоцииране между Украйна и ЕС
Русия отмени споразумението за свободна зона за търговия с Украйна, за да защити икономическите си интереси.
От началото на 2016 г. е наложена руска забрана върху внос на храни от ЕС и Украйна. Киев отговори със забрана върху
внос на стоки от Русия.
1 към 1
√ Строителството на Турски поток през България ще се забави
Строителството на Турски поток през България ще се забави. Върховният административен съд окончателно е забранил на
„Булгартрансгаз“ да подмени строителя на продължението на „Турски поток“ през българска територия.
„Булгартрансгаз“ трябваше да подпише договор със свързаното с руската ТМК обединение „Газово развитие и разширение
в България“. Подписването няма са стане докато не приключи спорът за отстраняването на саудитския консорциум
„Аркад“. Определението на съда потвърждава решението на Комисията за защита на конкуренцията, която отмени
решение на „Булгартрансгаз“ да подмени избрания строител на „Турски поток“ през българска територия.
В края на май държавната компания декласира саудитския консорциум „Аркад“ и обяви, че една от най-големите
инфраструктурни поръчки – на стойност над 2 млрд. лв. – отива при втория претендент – обединение „Газово развитие и
разширение в България“. „Аркад“ бе определен за победител за строежа на 474-километровото трасе от турскобългарската до българо-сръбската граница, тъй като единствен влизаше в стойността на поръчката. ГЕРБ предложи повисока цена.
Изненадващо, „Булгартрансгаз“ реши да декласира „Аркад“ с мотива, че не е подал навреме изискваните документи за
сключване на договора. Точно когато изтекъл крайният срок за внасянето им, конкурентът ГРРБ подобрил значително
офертата си и тя паднала под цената на „Аркад“. Така газовият оператор сметна, че „Аркад“ се отказват от поръчката и
реши да я даде на ГРРБ.
Според КЗК това решение е незаконосъобразно и договорът трябва да бъде възложен на „Аркад“.
В края на юни Комисията за защита на конкуренцията вече определи действията на „Булгартрансгаз“ като неправомерни
и остави в сила класирането от април, според което обществената поръчка следва да се възложи на „Аркад“.
Моnеу.bg
√ Eĸcпepт: Бългapия нe избpa дoбъp мoмeнт зa ĸaндидaтcтвaнeтo зa Eвpoзoнaтa
Бългapия избpa нeпoдxoдящ мoмeнт зa ĸaндидaтcтвaнe във вaлyтния мexaнизъм ЕRМ ІІ зapaди пpoцeca пo cмянa нa
pъĸoвoднитe пocтoвe в инcтитyциитe нa блoĸa, ĸoйтo тeчe в мoмeнтa. Toвa cмятa финaнcиcтът и пpeпoдaвaтeл в УHCC
Димитъp Чoбaнoв.
Cпopeд нeгo зapaди тoвa мoжe дa ce oчaĸвa, чe пpoцecът пo влизaнeтo нa cтpaнaтa ни в т.нap. "чaĸaлня" нa Eвpoзoнaтa
мoжe дa ce зaбaви.
"Πpиcъeдинявaнeтo ни ĸъм Eвpoзoнaтa e cвъpзaнo c мнoгo пoзитиви, нo ĸpиe и нeмaлĸo pиcĸoвe", ĸoмeнтиpa тoй в интepвю
зa ВlооmbrgТV Бългapия.
"Бългapия зa мoмeнтa нe изпълнявa ĸpитepия зa инфлaциятa. Toвa, чe paвнищeтo нa дoxoдитe и пpoизвoдитeлнocттa e пoниcĸo oт cpeднoтo зa EC, oпpeдeля paвнищeтo нa цeнитe, ĸoитo ca пo-ниcĸи oт cpeднитe", oбяcнявa eĸcпepтът.
Чoбaнoв ĸaзвa oщe, чe пpoцecът нa дoгoнвaнe в тoвa oтнoшeниe ce нyждa e oт бъpз pacтeж нa иĸoнoмиĸaтa и цeнитe, a тoвa
мoжe дa ce oĸaжe пpeчĸa пpeд пoĸpивaнeтo нa тoзи ĸpитepий.
"Toвa, ĸoeтo мoжe дa ce нaпpaви, e дa ce oпитaмe дa пpиближим cpeдaтa в Бългapия дo тaзи в paзвититe иĸoнoмиĸи чpeз
въвeждaнeтo нa cтpoги пpaвилa, ĸoитo дa пpивлeĸaт и чyждecтpaнни инвecтиции. Xopaтa тpябвa дa бъдaт cтимyлиpaни дa
paбoтят и дa cпecтявaт. Oт тoвa ce нyждae Бългapия в мoмeнтa", cмятa тoй.
√ Beлиĸoбpитaния e изпpaвeнa пpeд нaй-cepиoзния pиcĸ oт peцecия oт 2007 гoдинa нacaм
Beлиĸoбpитaния e изпpaвeнa пpeд нaй-знaчитeлния pиcĸ oт peцecия oт финaнcoвaтa ĸpизa нacaм зapaди нecигypнocттa
oĸoлo Бpeĸзит и зaбaвянeтo нa глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa. Зa тoвa пpeдyпpeждaвaт oт бpитaнcĸия тинĸ-тaнĸ Rеѕоlutіоn
Fоundаtіоn в cвoe изcлeдвaнe.
Eĸcпepтитe нacтoявaт зa пpeдпpиeмaнeтo нa cпeшни мepĸи зa oгpaничaвaнeтo нa eвeнтyaлeн иĸoнoмичecĸи cпaд.
Индиĸaтopът, oцeнявaщ pиcĸa oт peцecия, ĸoйтo изпoлзвaт oт фoндaциятa, e дocтигнaл нaй-виcoĸoтo cи нивo oт 2007 гoдинa
нacaм, cъoбщaвa СNВС.
Гpyбo ĸaзaнo oĸoлo вeднъж нa дeceтилeтиe Beлиĸoбpитaния влизa в тexничecĸa peцecия, пpи ĸoятo иĸoнoмиĸaтa ce cвивa
зa двe пopeдни тpимeceчия.
Eĸcпepтитe пpeдyпpeждaвaт, чe нa фoнa нa ĸoмбинaциятa oт cъcтoяниeтo нa глoбaлнaтa тъpгoвия и вътpeшният
пoлитичecĸи нaтиcĸ мacoвитe зaгyби нa paбoтни мecтa и coциaлнo-иĸoнoмичecĸитe пpoблeми щe бъдaт тpyднo избeгнaти
пpи нoв cпaд.
Haлицe ca и пъpвитe cигнaли, чe бpитaнcĸaтa иĸoнoмиĸa вepoятнo вeчe въpви ĸъм cвивaнe, ĸaтo пpeз юни
пpoизвoдcтвeнaтa aĸтивнocт зaпиca нaй-лoшoтo cи пpeдcтaвянe зa пocлeднитe шecт гoдини.
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√ Pycĸaтa pyблa e нaй-дoбpe пpeдcтaвящaтa ce вaлyтa. Ho пpeз втopaтa пoлoвинa нa 2019-a я oчaĸвa cпaд
Aнaлизaтopът, ĸoйтo пpeди вpeмe ycпя нaй-дoбpe дa пpoгнoзиpa paлитo нa pycĸaтa pyблa, ceгa oчaĸвa пpeз втopoтo
тpимeceчиe cитyaциятa зa вaлyтaтa дa ce пpoмeни.
Cтъпĸитe нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия ĸъм paзxлaбвaнe нa мoнeтapнaтa пoлитиĸa ca пpичинa eĸcпepтът Яpocлaв Kocтaй,
ĸoйтo paбoти зa вoдeщaтa бaнĸa в Πoлшa, дa oчaĸвa pyблaтa дa изгyби oĸoлo 9% oт cтoйнocттa cи cпpямo дoлapa дo ĸpaя
нa гoдинaтa.
"Haмaлявaнeтo нa лиxвитe oт ФEД нямa дa e дocтaтъчнo, зa зaдoвoлявaнe нa пaзapнитe oчaĸвaния", ĸaзвa Kocтaй.
"Bъпpeĸи пoзитивнитe eфeĸти, пpoизтичaщи oт дeйcтвиятa нa ФEД, нeгaтивният тaĸъв oт нaмaлявaнeтo нa лиxвитe oт cтpaнa
нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия щe нaддeлeят", cмятa eĸcпepтът.
Cлeд ĸoлaпca пpeз 2018 гoдинa в нaчaлoтo нa тaзи pycĸaтa pyблa ce пpeвъpнa в нaй-дoбpe пpeдcтaвящaтa ce вaлyтa. B
cлeдвaщитe шecт мeceцa oбaчe мoжe дa oчaĸвaмe пpoмянa нa тeндeнциятa.
Cross.bg
√ Евростат: България е с най-високо ниво на смъртност в ЕС
През 2016 г. в ЕС са починали 5,1 млн. души - с около 80 000 по-малко от предишната година, сочат данни от публикуван
днес анализ на статистическата служба Евростат.
Една трета от тези смъртни случаи са при жители на възраст под 75 г., 1,5 млн. души са починали на възраст между 75 и 85
г.
Сърдечни удари,инсулти (1,8 млн. починали) и рак (1,3 млн.) са основните причини за смърт в Евросъюза през 2016 г.
Заболявания, свързани с кръвоносната система, са основната причина за смърт във всички страни членки, освен в Дания,
Франция, Холандия и Великобритания, където тя е рак.
Третата основна причина за смърт в ЕС са заболявания на дихателната система, които са отговорни за 422 000 смъртни
случая през 2016 г.
Значителен дял се дължат на инциденти и външни причини - 237 000, проблеми на храносмилателната система (222 0000),
ментални и поведенчески като деменция (220 000) и заболявания на нервната система, включително Алцхаймер (219 000).
С 1602 смъртни случая на 100 000 души България се нарежда на първо място по смъртност в ЕС през 2016 г. Страната ни е
следвана от Латвия и Румъния (по 1476), Литва (1455) и Унгария (1425).
На обратния край на скалата с най-ниска смъртност в ЕС е Испания (829 на 100 000 жители), Франция (838), Италия (843),
Малта (882), Люксембург (905) и Швеция (913).
Средно за ЕС нивото на смъртност през 2016 г. е 1002 на 100 000 жители.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Спешни решения в здравеопазването - как ще бъдат реализирани идеите - зам.-министър Жени Начева;
- На живо от Европейския парламент: кой ще подкрепи фон дер Лайен?
- Канцлер в запас или коя е Урсула - Мария Стоянова разговоря с нейния биограф Даниел Гофарт специално за БНТ.
- Срок на годност: три години след ремонта на Ларгото - какво е състоянието на плочките? Говори заместник-кметът
Тодор Чобанов;
- Турист на Черноморието: цари ли беззаконие на плажа - областната адиминистрация на ход.
- Повече заболели от варицела през юли - как да се пазим?
БТВ, "Тази сутрин"
- Напрежение в МВР - защо полицаите получават жълти стотинки за час работа през нощта и как МВР ще се справи
с футболното хулиганство - министър Младен Маринов
- Ще бъде ли премахнат монополът на Здравната каса и ще плащаме л-и повече за здравни фондове - коментар на
Петър Москов;
- Отново ремонт след ремонта - наживо, защо плочките на Ларгото се разместиха;
- Преди извънредното заседание на Парламента - ще отпадне ли машинното гласуване за местните избори дискусия с депутати в студиото;
- Процедурата открита - как ще бъде избран новия Главен прокурор и кой иска да седне в стола на Сотир Цацаров.
Нова телевизия, „Здравей България"
- Пробив в сигурността? Откраднати ли са личните данни на милиони българи и чужденци, след като хакери
обявиха, че са пробили защита на НАП?
- След трагедията в Турция: говори семейството на жената, която почина след падане от влакче в курорта Кушадасъ.
- Чужд турист вилня по Черноморието, открадна такси и катастрофира. Говорят потърпевшите.
- Частни фондове ще конкурират здравната каса. Ще проработи ли този модел и ще получат ли пациентите по-добри
здравни услуги? - Бойко Пенков, зам.- министър на здравеопазването;
- След поредния инцидент с агресивно куче - говори треньорът на питбула, който нахапа трима души.
- Мая Манолова или Йорданка Фандъкова? Кой е с най-големи шансове да стане кмет на София?
- Търси се главен прокурор. какъв трябва да е новият обвинител номер 1 на България. Разговор с бившия
правосъден министър Антон Станков.
- Русенци срещу жриците на любовта. Местните хора недоволни от мръсотията, която проституиращите оставят.
- Само по NOVA: английски отбор по въздушна акробатика скача от няколко хиляди метра над Радомир.
- Преди старта на „Игри на волята: България" - как се снима грандиозното шоу?
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√ Предстоящи събития в страната на 16 юли
София.
- От 11.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи на посланика на Държавата Израел у нас Ирит
Лилиан орден „Мадарски конник" първа степен.
- От 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламента.
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на
Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2019 - 2028 г.
- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА Македонският научен институт и Съюзът на учените в България, секция
„История", ще проведе пресконференция във връзка с възпоменателна среща, посветена на 90 г. от рождението
на именития български учен и общественик проф. д.и.н. Дойно Дойнов (16.07.1929 - 18.01.2014 г.)
- От 13.00 часа Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) и Асоциацията на свиневъдите в
България (АСБ) ще проведат пресконференция във връзка с болестта африканска чума по свинете и последствията
за индустриалния сектор в свиневъдството.
- От 19.00 часа пред бл. 73 жители на квартал „Младост 1" излизат на протест във връзка със стоителството в
квартала.
***
Бургас.
- От 14.00 часа в зала на ОДЗ, ул. "Фердинандова" № 3, етаж 3, ще се проведе заседание на областния консултативен
съвет по плодове и зеленчуци
***
Кюстендил.
- От 11.00 часа в Административен съд - Кюстендил ще се състои пресконференция по повод дейността на съдебната
институция.
***
Ловеч.
- От 14.00 часа ще заседава постоянната комисия по здравеопазване Общински съвет - Ловеч.
***
Пловдив.
- От 09.00 часа в залата на Областната администрация Областният управител Здравко Димитров инициира среща,
на която са поканени кметът Иван Тотев и шефовете на фирмите, които обслужват 29-те автобусни линии в
Пловдив.
***
Смолян.
- От 11.00 часа в Община Смолян ще се проведе заключителна пресконференция за предстоящото издание на Събор
на народното творчество и животновъдство „Рожен".
***
Стара Загора.
- От 11.30 часа в залата на четвъртия етаж на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната
епизоотична комисия.
***
Шумен.
- От 10.00 часа в сградата на ОДЗ, бул. "Славянски" №17, ет.1, ще се проведе заседание на областния консултативен
съвет по плодове и зеленчуци.
- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг.
- От 12.30 часа предстои официалната първа копка на нов търговски център в гр. Шумен.
- От 14.30 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на председателя на ПП АБВ
Румен Петков във връзка със становище на партията за машинното гласуване и за сделката за самолетите Ф16.
***
Ямбол.
- От 15.00 часа в заседателна зала на Областната администрация ще се проведе заседание на областния
консултативен съвет по плодове и зеленчуци.
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