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√ 2,3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани във водния сектор
В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. в размер на
2,3 млрд. лв. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов на форум „Новите инвестиции във ВиК
инфраструктурата“, който беше открит от вицепремиера Томислав Дончев, министъра на регионалното развитите и
благоустройството Николай Нанков и кмета на София Йорданка Фандъкова.
"Към момента по тази приоритетна ос са подписани 24 договора на обща стойност 946 млн. лв. 17 от проектите са
инфраструктурни като стойността им е 836 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ – 620 млн. лв. Досега успешно са
изпълнени 3 проекта – пречиствателните станции на Шумен, Раднево и Банско. В процес на изпълнение са 14 проекта, от
които 9 са ранни за общините Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия, Приморско, Айтос, Елхово, Пловдив,
Тутракан и Чирпан и 5 са фазирани, които за започнати през периода 2007-2013 г. и бенефициенти са общините Варна,
Видин, Враца, Тервел и Ямбол. Общо от тези инвестиции и изградената инфраструктура ще се подобрят условията на живот
на над 1 млн. български граждани", обясни Димов.
В момента е стартирала процедура за строителство на ВиК Смолян. През 2018 г. се предвижда откриването и на 3 нови
процедури. Едната от тях е за разработване на новия цикъл Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2021-2027
на стойност 24 млн. лв. Също така ще бъдат разработени и 6 нови регионални прединвестиционни проучвания за
новоконсолидирани ВиК оператори на максимална стойност 23 млн. лв. След подготовката на прединвестиционното
проучване за Столична община предстои да се отправи покана и за ВиК строителство и за територията на София-град.
√ Брюксел прие нови правила за биологичното земеделие
Вчера министрите на земеделието от ЕС приеха нови правила относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти. Новият регламент насърчава устойчивото развитие на биологичното производство в ЕС и има за цел
да се гарантира лоялна конкуренция за земеделските стопани и оператори, предотвратяване на измамите и нелоялните
практики и подобряване на доверието на потребителите в биологичните продукти.
"Биологичната земеделска земя се увеличи повече от два пъти през последното десетилетие и продължава да нараства.
Благодарение на правилата, които приехме днес, секторът на биологичното производство ще продължи да се развива и
потребителите могат да бъдат сигурни, че биологичните продукти, които купуват, са от най-високо качество.", каза
министър Румен Порожанов.
Старите правила за биологичното производство не бяха еднородни в рамките на ЕС, тъй като включваха широк кръг от
различни практики и изключения. Освен това принципът на равностойност, приложим за вносните биологични храни,
създаде положение, при което се прилагаха различни стандарти за различните производители от една и съща държава.
Ето защо беше необходима нова законодателна рамка, за да може този бързо развиващ се сектор да разполага с ясни и
стабилни правила, а и за да се даде възможност на производителите на биологични продукти за лоялна конкуренция,
независимо дали произвеждат в ЕС или в трета държава. Освен това, благодарение на новите правила, когато
потребителите купуват продукт с логото на ЕС за биологично производство, те могат да бъдат сигурни, че получават същото
качество в целия ЕС.
News.bg
√ Порожанов иска Закон за розата и лавандулата
Регистрираните розопроизводители ще получат държавна помощ. Това стана ясно от думите на ресорния министър Румен
Порожанов на заседание на земеделската комисия в Народното събрание.
Себестойността на розовия цвят пада. МЗГ прави анализ и след края на кампанията ще има помощ "де минимис" на декар
за производителите. "Ще бъде подкрепен доходът на розопроизводителите. Ще се подпомагат регистрираните
производители", обеща Порожанов, като обясни, че регистрацията е пожелателна.
По думите му много неща в бранша трябва да бъдат регулирани. В момента има дисбаланс между площите и капацитета
за обработка, заяви министърът. Сега те търпят загуби заради изхвърляне на стока. Оказва се, че Афганистан ни е конкурент
при производство на розово масло. Турция и Иран също произвеждат розово масло. Все още държим едно от най-високо
качество розово масло.
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Според министър Порожанов е нужен специален закон, като трябва се реши дали този закон да е за розата или за розата
и маслата.
Лавандулата е следващата бомба със закъснител, предупреди земеделският министър. Изключително много са увеличени
площите, където е насадена лавандула. Житницата на България се е превърнала в меката на лавандулата, отчете
Порожанов.
Иначе до пиковата обстановка с розовия цвят се е стигнало заради големия добив.
Омбудсманът Мая Манолова благодари за бързата реакция на министъра. Самата тя е била сезирана за проблема от
розопроизводителите. В момента има свръхпроизводство от дестилериите, стана ясно от думите й. След заплахите й в
Сопотско изкупната цена се е повишила.
По 30 стотинки на декар ще е държавната помощ по "де минимис". Това е около 5 милиона лева, както е изчислила
омбудсманът. У нас има 40 000 декара рози. Манолова иска държавната помощ да е поне 15 милиона лева.
Крайно време е розопроизводителите да се сдружат, според Мая Манолова. Общественият защитник ще се обърне и
към КЗК за проверка има ли картел в бранша. Липсата на конкуренция убива бранша, отсече Мая Манолова.
Омбудсманът подкрепя идеята за специален Закон за розата.
Капитал
√ Румен Радев се похвали с пробив в отношенията с Путин
За конкретни развития премиерът Бойко Борисов ще отиде в Москва следващата седмица
"Радващо е, че в резултат на моята визита има положителен импулс в българското правителство, което се зае по-сериозно
с българско-руските отношения. Заговори се вече за възобновяване на някои от спрените проекти. Това за мен е признак
на реализъм и отговорно поведение."
Това беше акцентът в изказването на президента Румен Радев след срещата с руския му колега Владимир Путин в Сочи във
вторник. Пред медиите двамата говориха общо малко повече от пет минути, като по-голямата част от времето беше
предоставена на госта. Въпроси не бяха допуснати. Путин дори побърза да се ръкува на изпроводяк с Радев, преди да е
изслушал превода на изказването му. Руският президент каза в началото само, че посещението е хубав знак за
възобновяване на пълноценните отношения и че са направили преглед на двустранните връзки и международното
положение.
Радев повтори думите си, казани ден по-рано пред премиера Дмитрий Медведев, че основната цел на посещението му е
"възстановяване на диалога на най-високо политическо ниво и на доверието". "Трудно е да се говори за доверие след три
спрени мащабни проекта в условия на противопоставяне, от една страна, на ЕС и НАТО, а от друга - на Русия, при санкции
и след недалновидно политическо говорене в последните години", каза той. Двете страни обаче имали потенциал, особено
в енергетиката, но и в икономиката, търговията, туризма, транспорта.
"Първата крачка вече е направена", обяви Радев. Той очаквал положителният импулс да се използва от двете правителства,
а конкретни теми на сътрудничество да се обсъждат при предстоящата визита на премиера Бойко Борисов в Русия. По
неофициална информация той ще се срещне с Путин и с Медведев на 30 май. Очевидно в Москва разчитат на този
разговор, защото и Медведев, и руският президент във вторник в прекия разговор с Радев акцентират, че тогава ще влязат
в конкретните икономически теми.
Министерският съвет вече одобри доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, в който като най-приемлив
вариант за реализацията на оборудването за АЕЦ "Белене", вече доставено на българска територия, е посочена
възможността за възобновяване на строежа. Предстои решение в Народното събрание. Другите два мащабни проекта, за
които Радев говори, най-вероятно са "Южен поток" - за директна доставка на газ на българска територия през Черно море,
и нефтопроводът Бургас - Александруполис.
В публикувано в понеделник интервю за руското издание "Коммерсант" Радев лансира идеята за "Български поток", т.е.
директна доставка на руски газ за България през Черно море. Той подкрепи и възобновяването на АЕЦ "Белене".
Що се отнася до темите, свързани с международната сигурност, които двамата президенти са обсъждали в Сочи,
българският държавен глава заяви: "България има интерес да работи за възстановяване на диалога, защото никой няма
интерес от връщането на студената война, най-вече Европа и Русия." Той е поканил Путин да посети страната ни още до
края на годината.
Румен Радев все пак маркира, че "остават проблеми, по които има още какво да си кажем, за да постигнем взаимно
приемливо решение".
БНТ
√ Еврокомисарят по миграция в специално интервю пред БНТ
България е напълно готова да влезе в Шенген, заяви еврокомисарят за миграцията, вътрешните работи и гражданството
Димитрис Аврамопулос в специално интервю за Българската национална телевизия и "Денят започва". По думите му,
България отдавна е изпълнила всички критерии за членство. Аврамопулос изрази надежда, че реформата на т.н.
"Дъблински регламент", който определя разпределението на мигранти в Европа, да бъде реформиран до края на юни,
какъвто е крайният срок. Още - вижте в интервюто на Александър Марков и операторите Огнян Колчаков и Натали
Янакиева.
Г-н Kомисар, първо, благодаря за интервюто. Идва юни. Оптимист ли сте, че страните - членки на ЕС, ще постигнат
съгласие за реформирането на Дъблинския регламент?
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Димитрис Аврамопулос, еврокомисар за миграция, вътрешни работи и гражданство: Нямаме повече време за губене.
Трябва да положим още усилия, за да изпълним договорката между лидерите на ЕС: те решиха до края на юни да бъде
финализирана реформата на Дъблинския регламент. Да, краят на юни е крайният срок за това, но както вече съм казвал,
ние трябва да положим повече усилия, защото не става въпрос само за Дъблинския регламент. Трябва повече действие в
областта на връщането и реадмисията, презаселването на мигранти и охраната на нашите външни граници. Трябва да
работим много, много здраво.
Всъщност ние сме на финалния етап на реформата, която ЕК започна. Реформата цели по-добро управление на границите,
но ние трябва да направим повече в полето на убежището, защото ако не приемем нова общоевропейска миграционна
система, няма да сме подготвени за нови предизвикателства, каквито имахме през 2015 година. Така че трябва да бъдем
по-добре подготвени.
Искам да Ви кажа следното: Българското председателство на Съвета на ЕС допринесе много да постигнем тази цел. Искам
да изразя открито и публично моите поздравления към България за това, че направи толкова много неща през последните
5 месеца. Но юни е почти тук, така че трябва да увеличим усилията си.
Как ще убедите Унгария и Полша, например, да приемат тази реформа?
Имаме открит диалог с всички страни членки. Брюксел не се опитва да диктува на никого, но чрез диалог да убеждава.
Вашата индиректна препратка към солидарността е много важна за бъдещето на Европа. Солидарността е един от
основните принципи, един от принципите-стожери, на които ЕС е построен. И сега, когато всички страни сме изправени
пред общи предизвикателства и еднакви проблеми, трябва да покажем повече солидарност.
Засега повечето страни членки показват такава солидарност, но очакваме още страни да допринесат. Сигурен съм, че те
имат голямо желание да го направят. Различията между страните членки са в интерпретацията на думата "солидарност".
Аз неведнъж съм казвал: ако погледнете значението на думата "солидарност" в речника, във всички европейски езици тя
има еднакво значение.
Какво смятате за българските предложения за реформа на миграционната система, публикувани вече от различни
медии? Релокацията на мигранти да бъде задължителна само при извънредни ситуации, а държава-членка да носи
отговорност за мигрантите до 5 години след одобряване на молбата им за убежище например.
Релокацията, така или иначе, с течение на времето се превърна в доброволна. Но когато държава членка е подложена на
огромен миграционен натиск, тогава тя трябва да бъде задължителна. Още през 2015 г. Европейският съвет реши да въведе
схемата за релокация. Междувременно броят на влизащите мигранти спадна, защото започнахме да охраняваме по-добре
външните си граници, беше сключено и Споразумението за ограничаване на миграцията между ЕС и Турция. Това
споразумение работи и принася ползи. Ние сме доволни от резултатите от схемата за релокация, но сме много по-доволни
от Схемата за презаселване. Точно там всички страни членки трябва да поемат по-голяма отговорност и да демонстрират
повече солидарност.
Българското предложение се опитва да намери компромисeн вариант. Ние всички се опитваме да намерим компромиса,
защото сме изправени пред едни и същи предизвикателства и определено трябва да разберем, че нито една страна-членка
не може да се справи с миграцията сама. Трябва да покажем повече солидарност и да сме по-добре подготвени за
бъдещето в случай, че се случи нова миграционна вълна.
В Последния доклад от 16 май за Европейския дневен ред за миграцията, ЕК призова: страните членки бързо да
попълнят редиците на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с офицери и да са по-активни в
презаселването и реадмисията на мигранти. Броят на пристигащите мигранти от Турция се увеличава и има
засилено движение през Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина. Ставаме ли свидетели на нов миграционен
маршрут през Балканите?
Не точно, след като влезе в сила Споразумение ЕС-Турция, броят на влизащите мигранти падна драматично. Все още има
отворен коридор през Либия - така нареченият Централносредиземноморски маршрут. Но иначе да - трафикантите
изобретяват все повече и повече начини да избегнат контрола и успяват да отклонят частични потоци. Но не толкова
големи, колкото бяха през 2015 г. Ще Ви дам един пример - през 2015 г. - началото на 2016-а, повече от 13 000 души
пресичаха незаконно европейските граници от изток и юг - от Егейско море, всеки ден. Някои от тях успяха да достигнат
България. Но след Споразумението цифрите паднаха до около 50-100 души дневно. Точно сега т.н. горещи точки на
гръцките острови, приемните центрове, функционират правилно - около 95% от мигрантите там, ако не и всички, са с взети
пръстови отпечатъци, идентифицирани, регистрирани.
Границите на Европа са много по-добре защитени. И тук съм напълно съгласен с Българското председателство, което
постави като основен приоритет по-доброто управление на общите европейски граници.
Г-н Kомисар, Вие сте в България за Срещата на министрите на вътрешните работи и правосъдието на ЕС и САЩ.
Можем ли да очакваме новини около визовата реципрочност между ЕС и САЩ? Кога България, Румъния, Кипър,
Хърватия и Полша ще бъдат приети в Механизма за безвизово пътуване до Щатите?
Визовата реципрочност е един от фундаменталните принципи на нашата визова политика. Да, ще повдигнем този въпрос
пред американските ни приятели. Ние го направихме вече веднъж, ако си спомняте - с канадците. Там имахме успех и
визите за Канада за българи и румънци паднаха. Ние предпочитаме да използваме дипломатически канали вместо
отмъщението. Но ще бъдем много ясни и честни с нашите американски приятели, защото точно сега България, Румъния,
Кипър и другите две държави членки не са източник на никаква заплаха за САЩ. Така че трябва да продължим напред и
да бъдем в предните линии, в опит да постигнем тази цел. Но дискусиите ще продължат през следващите месеци и вярвам,
че ще имаме позитивни общи усилия.
От друга страна, доколкото говорим за България, вярвам, че страната е пред прага на Шенгенската зона. България е
изпълнила всички изисквания, страната по-добре управлява външните граници и същевременно направихте толкова много
неща. Нашите американски приятели трябва да знаят, че ЕС започна много инициативи и установи много по-ефикасна
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система за управление на границите: имаме входно-изходната система, имаме ЕТИАС - Европейската система за
информация за пътуванията, която ще бъде финализирана тази година, и имаме много добро взаимодействие между
страните членки. Обменяме повече информация, всички точки са свързани, нещо, което допреди 3 години не се случваше.
Отбелязахме прогрес и, разбира се, България е част от нашата обща стратегия за повече сигурност и по-добро управление
на границите. Не мисля, че има каквито и да било пречки не само петте страни да влязат в Механизма за визова
реципрочност на САЩ, но България и Румъния скоро да бъдат приети и в Шенген.
Това е и следващият ми въпрос - могат ли двете държави да бъдат приети в Шенген скоро?
Двата въпроса са свързани, защото общият знаменател е как управляваш границите. От момента, в който станеш член на
Шенгенската зона, една от отговорностите ти е да пазиш по-добре общите ни европейски граници, което е задължение за
всички страни. И, както съм казвал преди, България е изпълнила всички изисквания и вярвам, че много скоро ще можем
да идваме в България, без да показваме паспортите си на границата и българите ще се радват на свободното пътуване в
Европа.
Притеснен ли сте за миграционната политика на Италия заради новото правителство?
Неколкократно съм заявявал, че нещата в Италия няма да се променят драстично, според мен. Италия е една от найважните европейски страни. Тя е страна основател на ЕС. Техният принос да намерят решение на тези проблеми е повече
от добре приет. Остава да изчакаме и да видим, но аз лично вярвам, че Италия ще продължи да върви по своя европейски
път и ще има нашата пълна подкрепа в управлението на миграцията, защото Италия е също поставена под огромен натиск.
Бил съм там и с италианците постигнахме доста по отношение сътрудничеството с трети страни - страните от Западна и
Източна Африка, районът на Сахел, защото мнозинството от хората, които успяват да прекосят Либия безконтролно, са
незаконни мигранти в Италия. И вярвам, че Италия се нуждае от Европа, и, разбира се, Европа се нуждае от Италия, за да
посрещнем тези предизвикателства заедно, както сме го правили в миналото.
√ Пет министерства слагат началото на новия програмен период на еврофинансиране
Пет министерства слагат началото на новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
В София в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев и държавния секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб ще
бъдат подписани споразумения за четири програми от новия период.
Споразуменията са в областта на културата, сигурността, образованието и правосъдието. В началото на май стартира и
програмата към министерството на околната среда и водите. Четирите програми, които стартират днес, са с общ бюджет
над 113 милиона и половина евро.
√ 47 млн. лева ще бъдат вложени за подобряване на екосистемите в "Натура 2000"
През 2018-та година ще бъдат вложени 47 милиона лева за подобряване на състоянието на видовете и екосистемите в
мрежата на "Натура 2000". Това обявиха от Министерството на околната среда и водите по повод еропейския ден на
"Натура 2000" и международния ден на биоразнообразието.
Защитените територии от мрежата са 34,4 % от площта на България.
В процеса на обявяването на тези местности страната ни два пъти беше осъдена от Съда на европейската комисия за
непълнота на защитените зони.
В началото на 2016-та България беше осъдена за изграждане на вятърни паркове и други проекти в защитената зона
"Калиакра", а в края на април тази година за това, че не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за
опазването на редки видове птици в Рила планина.
За приетите вече зони не са издадени всички заповеди как да бъдат управлявани.
Мирослав Калугеров, директор на Дирекция: "Национална служба за защита на природата", МОСВ: Не са обявени голяма
част от защитените зони за опазване на местообитанията, като това е един процес, който до 2015 г. ни беше срокът, но така
или иначе в момента се разработи нов за управление на мрежата, предстоят законодателни промени, на база на които ще
се реши какъв ще бъде и инструментът, с който ще бъдат управлявани тези защитени зони.
Investor.bg
√ България е сред лидерите в индекса за социален напредък
За 2017 г. страната ни се изкачва с две позиции нагоре спрямо миналата година до 41-во място в света
България заема едно от първите места в индекса за социален напредък. За 2017 г. страната ни се изкачва с две позиции
нагоре спрямо миналата година до 41-во място в света от гледна точка на социалния напредък, стана ясно от последния
доклад Social Progress Index 2017 на американския мозъчен тръст Social Progress Imperative.
Основната идея зад индекса за социален напредък е да се създаде един показател за социално представяне без
икономически фактори. С него се измерва представянето на страни само и единствено чрез социални показатели. Това
поясни Майкъл Грийн, CEO Social Progress Imperative, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.
Всички съставящи фактори на индекса за социален напредък дават една цялостна картина за качеството на живот на
гражданите в отделните страни. Факторите варират от основни човешки потребности до възможности. Едно от найважните открития е, че БВП не маркира съдбата на хората в дадена страна. При всяко ниво на БВП има възможности за
социален напредък, както и някои рискове. Това означава, че индексът може да каже кой е най-добрият, но и да укаже кои
страни успяват най-успешно да превърнат БВП в социален напредък. Една от страните, които се представят най-добре
спрямо своя БВП, е България, допълни още Майкъл Грийн.
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Експертът поясни, че индексът за социален напредък не е опит да се замени БВП, а да бъде един допълнителен измерител,
който да спомага за развитието на нашите общества. Той се използва и от Европейската комисия, която е разработила
такъв индекс и за региони в ЕС, който се интегрира в кухезионната политика.
"Бих казал, че здравето като цяло е проблем за света. Виждаме много различни предизвикателства в света със
здравеопазването, които са свързани с начина на живот, но и не само. Което означава, че няма гаранция харчещите наймного за здравеопазване страни да се представят най-добре“, поясни още специалистът.
√ Ангелкова: Българските услуги в СПА туризма са на много високо ниво
Разработеният проект от Министерството на туризма включва 7 дестинации, които обхващат 58 населени места
в цялата страна
Българските услуги в сферата на СПА туризма са на много високо ниво, балнео- и СПА дестинациите имат потенциал да
подпомогнат и доразвият сектора. Така ще се привличат все повече посетители през всички сезони. Това каза министърът
на туризма Николина Ангелкова по време на кръгла маса по проекта за балнео- и СПА дестинации, която се проведе в
Стара Загора.
Разработеният проект от Министерството на туризма включва 7 дестинации, които обхващат 58 населени места в цялата
страна.
В наредба точно са разписани критериите, на които трябва да отговарят местата за настаняване и СПА центровете им, за
да бъдат сертифицирани. По този начин гарантираме качеството на продукта, коментира още Ангелкова, цитирана от
пресцентъра на Министерството на туризма.
В този програмен период малките и средните предприятия в туризма и Организациите за управление на туристическите
райони (ОУТР) ще могат да получат и еврофинансиране за дейности, които да подпомогнат работата им. Това става
възможно, след като само преди дни Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри бюджет от 5 млн.
лв., които ще подпомогнат работата на предприемачите. Министърът призова представителите на бизнеса и местната
власт да положат усилия и да се възползват от възможностите на програмата, защото това ще допринесе за развитие на
регионалния и националния туризъм.
След окончателното одобрение на балнео- и СПА дестинациите те ще бъдат дигитализирани и включени в платформата
iLoveBulgaria, в която има вече над 500 туристически обекта и атракции и са направени над 17 хиляди изтегляния.
БТВ
√ Бисер Петков: От 1 юли средната пенсия ще се увеличи с близо 14 лв.
Минималната пенсия става 207,6 лв., а социалната за старост – 125,58 лв.
С актуализацията на всички пенсии с 3,8% от 1 юли средната пенсия от около 360 лв. ще се увеличи с близо 14 лв. Това
обяви в предаването „Тази сутрин” социалният министър Бисер Петков.
От юли минималната пенсия ще нарасне на 207,6 лв., а социалната за старост – на 125,58 лв., уточни министърът. Заедно
със социалната пенсия ще нараснат и всички останали пенсии, несвързани с трудова дейност, които са обвързани с нея,
уточни Петков (това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната
пенсия).
Подготвят се и промени при изплащането на пенсии за деца, загубили родител или и двамата родители. Сега те имат право
на помощ, ако починалите имат определен трудов стаж или при много нисък доход на тези, които ги отглеждат.
Предвидено е от 1 януари 2019 г. право на пенсии да имат всички деца с починали родители, парите ще дойдат от
държавата, обяви социалният министър.
Започва и подготовката на изцяло нов закон за хората с увреждания. В работната група, която го подготвя ще бъдат
включени и майките на деца с увреждания, които многократно протестираха срещу системата която „убива”.
Предвидена е месечна помощ от държавата за най-тежко болните хора с увреждания над 18-годишна помощ. Досега те се
изплащаха по различни програми като средства за асистент.
Продължава и реформата при издаването на ТЕЛК, която предвижда нова методика за определяне на работоспособността,
каза още Бисер Петков.
В. Класа
√ Цензура, падане на лекарската и адвокатската тайна със Законът за личните данни
Критични становища на различни организации се изсипаха върху промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),
пише в. Сега. Експерти алармират, че поправките могат да повлекат след себе си цензура, нарушаване на адвокатската и
лекарската тайна, унищожаване на бизнеса и дори до блокиране на съдебни изпълнения. Автор на закона е МВР, а под
мотивите е поставено името на премиера Бойко Борисов. Целта уж е да се приеме европейският Общ регламент за защита
на данните (GDPR), който е в сила от 25 май.
Предложените изменения засягат правата и задълженията на над 7 млн. граждани и около 2 млн. юридически лица.
Като най-спорен се посочва новият чл. 25д, който може да доведе до внушителни санкции на журналисти, писатели и учени
при използване на нечии данни. Журналистите вече не могат да публикуват нито един документ, заради съдържание на
лични данни. Според юристи текстът е абсурден и труден за разтълкуване.
Становище на Програма Достъп до информация (ПДИ) посочва, че поправките са препятствие за свободата на словото,
гарантирано от Конституцията. „Журналистите могат да се окажат в невъзможност да работят”, каза пред в. Сега адвокатът
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Александър Кашъмов от фондацията. Той съобщи, че немски колеги са препоръчали в българския закон изрично да се
запише, че разпоредбите му не се отнасят за журналистическата работа, както е в Германия.
Съюзът на юристите посочва в свое становище, че няма баланс между правото на свободно изразяване и правото на
гражданите да бъдат защитени личните им данни. Според юристите така направен проектът противоречи на Закона за
адвокатурата.
Адвокатите предупреждават, че може да се стигне до невъзможност да се провеждат съдебни дела. Страна по правен спор
не може да иска от насрещната страна достъп до свои данни, ограничаване на работата с тях или изтриването им.
Асоциацията на застрахователите алармира, че отпада възможността за обработка на данни за здравословното състояние
на техните клиенти, което прави работата им невъзможна.
Минималните глоби са 5000 и 10 000 (без дори да се уточнява в каква валута), като за горната граница е уточнено, че е в
евро – 10 млн. и 20 млн. Глобите, наложени от Комисията за защита на личните данни, да влизат в собствения й бюджет, а
не в държавния предвижда законът.
Подобни санкции могат да елиминират малкия бизнес, както и да осъществяват цензура върху по-малките, особено
регионалните медии.
Dnes.bg
√ Бойко Борисов се срещна с министъра на правосъдието на САЩ Джеф Сешънс
Премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на правосъдието и главен прокурор на САЩ Джеф Сешънс, който е на
посещение в София.
Фокус на разговора беше поставен върху споделения от двете страни ангажимент в борбата с международния тероризъм,
трафика на наркотици, трафика на хора и защита на киберсигурността, съобщиха от правителствената пресслужба.
Борисов и Сешънс дискутираха също така други области на двустранното сътрудничество в правоприлагането,
включително екстрадициите и взаимната правна помощ.
Министър-председателят постави казуса с Желяз Андреев и другите четирима българи, за които САЩ искат екстрадиция
Той посочи, че България не поставя под съмнение Договора за екстрадиция със САЩ, но българските институции ще
продължат да работят активно за разрешаването на случая и защита правата на българските граждани.
В срещата участваха също министърът на правосъдието Цецка Цачева и главният прокурор Сотир Цацаров.
EconomyNews.bg
√ Столична община гарантира финансиране за стартиращи предприятия
Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа рамково споразумение
Столична община чрез Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия в партньорство с Банка ДСК стартира
Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова,
която подписа рамково споразумение с Виолина Маринова - председател на Банка ДСК.
Програмата за финансиране е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов
ресурс за реализацията и развитието на техните бизнес проекти. В изпълнение на Програмата, Общинският гаранционен
фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи.
"В досегашната си дейност фондът е гарантирал 620 проекта за малки и средни предприятия на обща стойност 115 млн.
лв., но за пръв път към него има специална програма, насочена към иновативните стартиращи предприятия", каза кметът
Йорданка Фандъкова.
Фондът ще споделя с банката-кредитор част от кредитния риск, като гарантира до 50% от кредита. Сумата, в рамките на
която ще се издават гаранции по Програмата, е 600 000 лева до края на годината. При повишен интерес към този финансов
инструмент той може да бъде увеличен през следващата година.
Специализираната гаранционна схема е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационнната стратегия за
интелигентна специализация на София, включително информатика и информационните и комуникационни технологии,
както и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.
Novinite.bg
√ Какво е качеството на брашното и хляба у нас?
Хлябът, който се предлага на пазара, е качествен и без неразрешени добавки. Това е установила проверка на БАБХ,
възложена от Върховната административна прокуратура. Инспекторите са установили още, че хлябът у нас се произвежда
от български брашна, всички доставени до хлебозаводите и хлебопекарните от мелниците в страната, каза пред БНТ д-р
Любомир Кулински, директор на дирекция "Контрол на храните" в БАБХ.
Проверката обхвана на практика всички по-големи и по-малки производствени обекти в България, включително и
търговски обекти, които пекат и предлагат хляб на място, обясни д-р Любомир Кулински. Около 900 са обектите в България,
които произвеждат хляб, независимо от тяхната големина и капацитет.
Проверките са общо 1084, от тях близо 900 са в производствени предприятия от различен калибър, 200 са в супермаркети,
квартални фурни, които пекат и продават хляб на място и останалите са в търговски обекти. При тези над 1000 проверки са
издадени 67 предписания и са съставени 5 акта, обясни още Кулински.
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Един единствен обект от проверените е работел без удостоверение за регистрация. Хлябът остана една от малкото храни
в България, които се се произвеждат от български суровини, за много други браншове това не може да се каже, каза д-р
Кулински.
Основните групи от предписания, които са издадени са две - едната касае хигиенните условия, а другата е свързана с
пропуски в етикетирането. По думите на д-р Кулински, проверката не е установила неразрешени съставки в хляба.
В. Монитор
√ За последните 11 г.: Партиите намалели наполовина, заличават още 4
От началото на 2018-a съдът е разпуснал 16 формации
За последните 11 години политическите парии у нас са се свили двойно. През 2006 година те са били 359, а в момента са
около 164, показват данните на Сметната палата на база подадените финансови отчети от страна на формациите.
Още четири партии ще бъдат предложени за заличаване от Сметната палата, коментира вчера шефът на институцията
Цветан Цветков пред Нова ТВ. Причината е, че за втора поредна година не са подали отчет пред националните одитори,
които трябва да следят харчовете им. Именно затова ще бъде сезирана и прокуратурата, която трябва да поиска от съда
заличаване на регистрацията им. Става дума за Български земеделски съюз, Народняшка земеделска партия "Никола
Петков", Гражданска сила и Национално патриотично обединение. Тези близо 25 партии, които не са подали в срок своите
отчети за 2017 година или са го направили след срока, но документите им не отговарят на изискванията, ще бъдат глобени
между 5000 и 10 000 лева, обясни още Цветков.
Междувременно през последните близо пет години - от 2014 година до момента, общо 34 партии и движения са били
разпуснати
от Софийския градски съд, за това, че не развиват дейност, показа справка на „Монитор“ в архива на „Държавен вестник“,
където се публикуват всички съдебни решения. 16 от тези партии са били закрити именно от началото на 2018 година,
докато през 2017-а са били две, през 2015-а - само едно движение, а през 2014 година - общо 14. Тези 16 заличени
формации са част от списък с 33 партии фантоми, които в средата на миналата година Софийската прокуратура поиска да
бъдат заличени. Това са партии, които не са се явявали на избори последните пет години, не са провеждали отчетни или
общи събрания, както и не са подавали докладите си пред Сметната палата. В повечето случаи са маргинални партии малки и не толкова известни. Единствената по-популярна е втората формация на Веселин Марешки „Национално
движение за свобода и демокрация“ (НДСД), която е била заличена в края на март. Останалите партии са „Победа“,
„Българска индустриална аграрна партия“, „Българска национално-радикална партия“, „Български граждани ЗБОРИМ“,
„Гражданско движение Глас“, „Камара на експертите“, „Заедно за Сливен“, „Партия Движение за социална солидарност“
, „Политическа партия Дела“, „Движение за благоденствие и възход“, „Българска национално-патриотична партия“,
„Партия на либералната алтернатива и мира“ (ПЛАМ), „Движение кредитор на доверие“, както и две формации,
защитаващи интересите на родните пенсионери - „Обединена партия на пенсионерите в България“ и „Единен
пенсионерски съюз“. Единствената по-известна формация сред отпадналите за 2014 година от политическия пейзаж е
екстравагантната Бирена партия на България.
√ Три фирми искат да проектират тунели по "Хемус" и "Тракия"
Трима кандидати са подали оферти за проектиране на ремонтите на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ по АМ
„Хемус“ и на „Траянови врата“ на АМ „Тракия“.
Това стана ясно след като вчера в АПИ бяха отворени офертите за изработването на технически проекти при ремонтновъзстановителните работи на съораженията. Обществената поръчка е в три обособени позиции.
Тунелите са част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). Въз основа на проектите, които трябва да се направят, след
това ще се ремонтират и подземните коридори.
По първата позиция за технически проект при ремонта на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ оферта е подал
„Пътпроект“ ЕООД. Стойността й е 350 хил. лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1985 г. и е с
дължина 883 м.
Втората обособена позиция е за проектиране на ремонта на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“. Тунелът е в
експлоатация от 1985 г. и е с дължина 720 м. Стойността на подаданета оферта от Обединение „Свеко - Трансконсулт 22“
ЕООД е 340 хил. лв. без ДДС. В сдружението участват „Свеко Енергопроект“ АД и „Трансконсулт 22“ ООД.
Третата обособена позиция - за проектиране на ремонта на тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“, е на стойност 320 700
лв. без ДДС. Съоръжението е в експлоатация от 1999 г. и е с дължина 834 м. Единствената отворена оферта е на „Виа План“
ЕООД.
Общата индикативна стойност за проектиране е малко над 1 млн. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ. Всеки
от трите технически проекта, които трябва да бъде направен, включва извършването на анализ на риска, геодезически
измервания, конструктивно обследване на съответния тунел, при необходимост извършване на инженерно-геоложки
проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи на
съоръжението.
Целта е да се предвидят всички нужни мерки и дейности, които трябва да се изпълнят, в съответствие с изискванията на
Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.
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√ Само 1 от 50 българи играят на борсата
Най-често слагаме парите на влог или купуваме имоти
Само 1 от 50 или под 2% от българските домакинства инвестират във фондове. За разлика от нас в Европа този показател е
над 10%. На първо място пък се нарежда САЩ, където над 45% от домакинствата инвестират в подобен тип продукти. Това
заяви Станислав Ангелов, мениджър „Инвестиционни продукти“ в една от родните банки, по време на форума „Шумът на
парите“.
Той разясни, че другото име на инвестиционния фонд е колективна инвестиционна схема и представлява колективно
влагане на свободни средства на клиентите в даден фонд.
По думите му все още масовият потребител в България не познава инвестирането във фондове и не се интересува от него.
А това може да се обясни чисто социологически с историята на страната ни. Нашите баби и дядовци не са познавали друга
алтернатива, освен банковия депозит, смята Ангелов. Той е категоричен обаче, че лоша инвестиция няма.
Най-често сънародниците ни, които имат излишни пари, ги слагали на влог в банка или пък купували имоти. „Инвестицията
в недвижим имот, независимо какъв е той, е най-позната, най-сигурна, тъй като можеш да я пипнеш и да я видиш“, уточни
Михаил Чобанов, основател и собственик в Bulgarian Properties.
Според него, ако купим апартамент в столицата и го дадем под наем, то можем да очакваме годишна възвръщаемост в
рамките между 3 и 6%. Това обаче важи, ако сме закупили имота със собствени пари. Ако обаче се налага да теглим заем
от банка, то в такъв случай първоначално може да сме на нула, но в дългосрочен план ще имаме печалба.
Чобанов даде и пример как и с по-малко пари можем все пак да направим инвестиция в имот. Това може да стане, ако
например имаме 20 хил. лева и се обединим с още няколко човека и така да не тичаме при банката за пари. Този вариант
обаче важи, ако целта на покупката е само инвестиционна. Той добави още, че чужденците все още са голям фактор в
пазара на недвижими имоти в нашата страна, като основно се насочвали към популярните за тях морски и планински
курорти. Напоследък дори се наблюдавала тенденция, при която чужденци купували имоти у нас, за да могат отрочетата
им да дойдат да учат в България.
Също така финансовите експерти се обединиха около идеята, че поне 10-20% от месечните доходи трябва да бъдат
спестявани. По отношение на средствата, които ние спестяваме, е много важно каква финансова цел имаме пред нас, т.е.
дори да спестяваме и 20%, и 30%, е добре те да бъдат добре диверсифицирани.
За да знаем какво да правим с парите си обаче, е важно и финансовото образование. Експертите бяха категорични, че в
България подобно липсва.
„Масово не се набляга на това как хората да управляват парите си или пък как и защо се плащат данъците. Тези неща са
важна част от обществото и част от бъдещото развитие“, заявиха специалистите. Като положителен пример бяха посочени
скандинавските държави, в които образованието по финанси започва още в детската градина, докато у нас разбиранията
на тази тема били съвсем различни.
√ Плащат детегледачката на 849 родители
849 родители са подали заявления за осигуряване на детегледачка по проект „Родители в заетост”, съобщиха от Агенция
по заетостта. В първия прием желаещите са били с 12 повече. С програмата се цели родителите да продължат
професионалната си кариера, а на безработните да бъде предоставена възможност за заетост.
Право да се възползват от услугата имат лица, чиито деца са до 5-годишни. 271 от подалите заявление са одобрени, а 109
са определени като недопустими. Останалите пък не са изпратили всички необходими документи, в момента се изчаква
подаването на липсващите, за да се определи дали ще бъдат допуснати до участие в програмата. С приоритет при
разглеждане на документите са самотните родители, като към момента броят на подалите такива е 138. Интерес към
програмата са проявили и многодетни семейства, семейства на социално подпомагане, както и такива от уязвими групи.
Наблюдава се спад в заявленията на последната група. Най-много молби са подадени на територията на София, Пловдив
и Ловеч.
Одобрени да се включат в проекта като детегледачи са 2304 безработни.
Дисквалифицирани поради несъответствие с изискванията са били 863 неработещи лица. Получени са били декларации с
неверни и некоректни данни, както и от хора, които са собственици на фирми. Детегледачите ще бъдат наети на трудов
договор на пълно работно време в срок не по-дълъг от 18 месеца. Възнаграждението е в размер на минималната работна
заплата (510 лв.). В случай че лицето полага грижи за второ или повече деца, се предвижда и допълнително заплащане в
размер на половината от минималната работна заплата.
Fermer.bg
√ Европарламентът ще подслади живота на пчеларите
Европейският парламент (ЕП) обяви на намерението си да направи по-сладък живота на пчелите в ЕС, като предприема
действия, за да защити тях и пчеларите в Европа.
60% от всички храни ще изчезнат, ако умрат пчелите
Законодателният орган на Съюза изброи в Туитър серия от мерки за опазване на пчелите и за съхраняване на чистотата на
меда и другите пчелни продукти в ЕС.
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„Настъпиха тежки времена за пчелите в
Европа“, констатира ЕП.
Основна заплаха за пчелите са някои видове
пестициди, като в същото време стопаните
страдат от пускането на пазара на фалшиви
или подправени версии на продукта. Всяка
година в ЕС се внасят 100 000 тона мед от
Китай.
„ЕП също така иска увеличаване на
финансовата
помощ
за
пчеларите“,
подчертава съобщението.
Публикацията е по случай Международния
ден на пчелите – 20 май. ЕП припомни
решението си да създаде специална
комисия, която ще проучи как са издадени
одобренията за тези пестициди, като найвече ще се проверява за конфликт на
интереси на авторите на проучванията.
Европарламентът припомня, че пчелите са жизненоважна част от селскостопанския сектор на Европа, като оказват
въздействие върху 76% от производството на храни в Съюза.
Economic.bg
√ Фандъкова: Във Виена имат инсталация за горене на боклук в центъра
Кметът на София посочи, че за няколко години депонирането на отпадъци е намаляло от 100 на 16%
Във Виена има 4 инсталации за горене на боклук, като една от тях е в самия център на града, служейки за туристическа
атракция. С тези думи кметът на София Йорданка Фандъкова защити плана на Столична община да се платят общо €157
млн. за изграждане на нова инсталация за горене на софийския боклук. Съоръжението ще е разположено на територията
на ТЕЦ- София, за да осигури допълнителна топлинна енергия за „Топлофикация-София“.
Фандъкова заяви, че в общественото пространство се огласяват неверни данни за новия инсинератор, и добави, че
проектът е подкрепен от Европейската комисия още през 2012 г. „Разработваме този проект няколко години, работи се от
една от най-големите компании в тази сфера, грижата за околната среда е изключителна наша грижа“, каза софийският
кмет. По думите на градоначалника, благодарение на рециклирането на отпадъци, депонирането на боклук е намаляло от
100%, колкото е било преди няколко години, на 16%.
На 17 май Столичният общински съвет гласува да се изтегли 67 млн. евро кредит за изграждането на новата инсталация за
горене на боклук на територията на ТЕЦ-София. Още 65.7 млн. евро за инсинератора ще се осигурят по линия на оперативна
програма „Околна среда”. Общата стойност на проекта е 157.5 млн. евро.
Темата за новия инсинератор, който ще се използва от „Топлофикация-София” за осигуряване на допълнителна топлинна
енергия, преди 2 месеца стана повод за спорове на годишната конференция на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
Тогава Ивайло Хлебаров от екологично сдружение „За Земята” се усъмни доколко проектът за инсинератора е в
съответствие с европейските норми и изисквания.
„Преди близо 10 години неправителствената организация Bankwatch с екип, в който участвах и аз, направи оценка на
цялостното портфолио на ЕИБ в областта на управление на отпадъците – 2/3 от това портфолио отиваше за изгаряне на
отпадъци. Тогава казахте, че чакате европейското законодателство, за да прецените в каква посока ще тръгне банката.
Тогава беше въведена нова рамкова директива, въведоха се цели за рециклиране, които тази година бяха увеличени
заедно с пакета за кръгова икономика. На мен ми е много интересно какво точно ще насърчи банката с този проект в
България, тъй като той е против приоритетите на ЕС”, каза тогава Хлебаров.
Дитмар Дъмлич от ЕИБ му отговори, че банката не финансира проекти без добавена стойност, а този за инсинератора
определено е такъв – той ще реши проблема с боклука на София и едновременно ще осигури енергия за отопление. „В
момента боклукът на София се извозва с камиони из страната, а така вече ще бъде използван като ресурс”, заяви той.
КРОСС
√ В сутрешните блокове
БНТ, „Денят започва"
Могат ли да бъдат опазени личните данни в Интернет? Епизод пореден;
Сигнал за корупция изпрати благоевградски полицаи в ареста - какво е обвинението?
Политически послания след посещението на президента Радев в Русия;
Кога България ще влезе в Шенген - комисар Димитрис Аврамопулос специално за БНТ;
Има ли грешки в матурите по български език и литература?
Темите на София - говори кметът Йорданка Фандъкова;
Прогрес, слънце, безпаричие, риск или как българинът определя науката с една дума? - гост Боряна Димитрова от
Алфа Рисърч
БТВ, "Тази сутрин"
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На живо: След спецакцията в КАТ - Благоевград - ще има ли осъдени корумпирани пътни полицаи?
С колко ще се увеличат пенсиите от 1 юли? Гост - социалният министър Бисер Петков.
Променят ли се отношенията между България и Русия? Защо в рамките на седмица Владимир Путин се среща с
президента Радев и с премиера Борисов?
Има ли сбъркани въпроси в матурите по български език?
Ексклузивно - алпинистът Атанас Скатов след успешното изкачване на осемхилядника и защо му забраниха
Еверест?
В „Седмица на духа" - поетът Александър Петров за богатството, любовта, без която не можем и смелостта да
бъдеш какъвто си.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Как са взимани рушвети в Пътна полиция?". Говори човекът, подал сигнала в МВР.
БСП и ГЕРБ на нож след визитата на президента в Русия. Превръща ли се енергетиката в „дъвка за политическа
употреба"?
Екслузивно пред NOVA - най-младият игумен, заловен да шофира пиян. За алкохола, разкаянието и прошката...
Ремонти без край в началото на лятото. Защо се правят сега? Отговорът от Пътната агенция.
Животът у нас с 30% по-скъп. Защо цените растат много, а заплатите малко?
След 9 ч. - Калин Диков - архитектът с душа на бохем се качва в колата на Ива и Мон Дьо.
√ Предстоящи събития в страната за 23 май 2018
София.
От 06.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен изпитният вариант за
втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета. Изтегленият номер на варианта ще
важи за изпита по всеки предмет.
От 09.00 часа в МОН ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за
седмокласниците. Изпитът ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула.
От 09.00 часа ще започне редовното пленарно заседание на Народното събрание.
От 09.00 часа в хотел „Балкан" министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на енергетиката
Теменужка Петкова ще открият на 23 май Международна конференция за макрорегионално сътрудничество в
областта на туризма и енергетиката.
От 09.00 часа в хотел „Балкан" в присъствието на заместник министър-председателя Томислав Дончев и
държавния секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб ще бъдат подписани споразумения за четири програми
от новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм 2014-2021 г.
От 10.00 часа ще се проведе редовното седмично заседание на Министерския съвет.
От 13.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заедно с министъра на околната
среда и водите Нено Димов ще посетят фермерски пазар, където ще бъдат представени продукти, произведени в
зоните от Натура 2000. Събитието ще е на традиционния фермерски пазар пред сградата на МЗХГ.
От 10.00 часа зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова ще се включи в
дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в България", който ще се
проведе в парк хотел Москва. Събитието се организира от Българска асоциация по водите по проект „Насърчаване
на заетостта във водния сектор", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
От 11.00 часа омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия по проблемите на здравеопазването.
Мястото е в институцията на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон" 22.
От 11.00 часа зам.-кметът на Столичната община Евгени Крусев ще провери изпълнението на три пешеходни моста
по река Владайска. Проверката ще се състои по река Владайска при ул. „Камен Андреев".
От 13.30 часа ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
***
Благоевград.
От 11.00 часа в кабинет 108 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция на председателя на
Общински съвет - Благоевград Радослав Тасков по повод предстоящото редовно заседание на ОбС.
От 11.00 часа в зала № 5 на общината Звената за социални услуги в Благоевград ще се включат в отбелязването на
24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на града.
От 19.00 часа в зала „Пейо Яворов" ще се състои церемонията по удостояване с отличия „Училище на годината 2018". От 18.30 часа програмата ще започне с почетно шествие на знамената от 18.30 часа, което ще тръгне от
Съдебната палата в града, ще премине през Градската градина и ще стигне до входа на Регионална библиотека
„Димитър Талев". От 21.00 часа кметът д-р Атанас Камбитов ще даде специален прием за дейците на културата,
образованието и науката в зала „22 септември".
***
Бургас.
От 10.00 часа в атриума на Бургаския свободен университет ще се проведе тържествената церемония за връчване
дипломите на Випуск 2018.
***
Варна.
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От 10.00 часа в обсерваторията ще се състои кръгла маса на тема "Бъдещето на астрономическото образование в
България".
От 10.30 часа в зала „Одесос" в сградата на Археологически музей - Варна ще се проведе пресконференцията,
свързана с предадени от Митница- Варна на РИМ - Варна антични и средновековни монети, задържани при опит
за незаконно изнасяне и отнети в полза на държавата.

***
Велико Търново.
От 17.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде представена колекцията-дарение на рисунки,
акварел, графика на Димитър Казаков- Нерон (1933-1992) „Творците на Ловеч - диалог във времето".
От 18.00 часа в голяма зала на МДТ „Константин Кисимов" ще се състои тържествена церемония по връчването на
награда „Св. Патриарх Евтимий" и връчване на награда „Култура" на Община Велико Търново. След това ще се
проведе празничен концерт на Духов оркестър при Община Велико Търново, Духов оркестър при СУ „Емилиян
Станев" и с участието на Васил Петров.
***
Видин.
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен
проект „Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в
Трансграничния район на Румъния и България ", финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 20142020.
От 11.00 часа в залата на 6 ет. в административната сграда кметът на Община Видин Огнян Ценков ще даде
пресконференция по актуални теми.
***
Враца.
От 18.00 часа в Градската концертна зала ще се състои церемония по връчване на наградите на кмета на Община
Враца в системата на народната просвета и в областта на културата -2018 година.
***
Дупница.
Състезание „Най-добър секач" ще се проведе на територията на „ДГС Дупница" - в местността Отовица, землището
на с. Самораново.
***
Луковит.
От 13.00 часа в хотел „Дипломат Плаза" Камарата на строителите в България и Искра Михайлова, председател на
Комисията по регионалноразвитие към Европейския парламент, организират съвместна конференция на тема
„Инвестиции и инфраструктура в Северна България". Участие ще вземе зам.-министъра на регионалното развитие
и благоустройството Малина Крумова.
***
Пловдив.
От 18.30 часа в голямата зрителна зала на Дома на културата „Борис Христов" ще се състои тържествената
церемония за удостояване с ежегодната Награда „Пловдив".
Money.bg
√ Във фокуса днес на «Шумът на парите»: технологии, банки и имоти
9-ото издание на едно от най-големите икономически събития в страната – Шумът на парите, стартира вчера с панелите
Капиталови пазари, Двигатели на растежа и Лични финанси. Днес продължаваме с тechНологии, Имоти и Банки. Вижте
акцентите в тях:
Вторият ден от събитието ще стартира с панел TechНологии.
Освен като един от най-многобройните от гледна точка на лектори панели, тук ще видим и добре познати за страната ни
специалисти, като главния изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг Цветан Алексиев и генералния мениджър на
Viber за ЦИЕ Атанас Райков.
За да разкаже повече за българския дигитален пазар, поканихме Георги Малчев, управляващ съдружник в Xplora.bg, докато
основателят и изпълнителен директор на ebag.bg Иван Александров ще сподели пред нас част от тайните, довели до успеха
на най-популярния онлайн супермаркет на българския пазар
На последно място, но може би като един от най-интересните лектори, се очертава и Валентин Найденов, управител на
mining.bg, който, освен че ще ни разкаже, също така и ще ни покаже как се добиват криптоваути и как можем и ние да
печелим от това.
Дискусията в панел Имоти се очертава като една от най-интересните в 9-ото издание на Шумът на парите - не само заради
повишения интерес към вложенията в имоти, но и заради звездното присъствие тази година.
Сред участниците, които ще дискутират актуалните теми в сектора заедно с модератора Иван Велков, са: Полина Стойкова,
изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES, Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International, и
Бисера Пейчева, регионален мениджър София в Планекс Инвест и мениджър Поддръжка на сгради в PLHome.
Изпълнителният директор на ЕРА България Антон Андонов, както и управителите на ARCO REAL ESTATE и ФОРОС, съответно
Евгени Василев и Добромир Ганев, ще са останалите панелисти в дискусията.
Пазарът на земеделски земи у нас ще бъде дискутиран с Анатоли Георгиев, изпълнителен директор на Агрион Инвест.
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Банковият панел отново ще бъде воден от изпълнителния директор на Кредит Център Тихомир Тошев.
Сред панелистите личат имената на главния оперативен директор на TBI Bank Николай Спасов, Илиан Георгиев, член на УС
и главен изпълнителен директор на БАКБ, както и Живко Тодоров, член на УС на ПИБ.
Останалите панелисти тук са: Жулиета Мандажиева, съдружник в адвокатско дружество Точева и Мандажиева, и
Екатерина Кирилова, член на Управителния съвет и главен търговски директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг.
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