Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО НА
РАБОТЕЩИТЕ
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) до
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев във връзка с промени в нормативните актове, свързани с превенция на
здравето на работещите.
ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на
ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за
предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за
трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес,
подобряване на условията на труд и др.
В момента работни групи, определени с Ваши заповеди, разработват проекти на Наредби за изменение на Наредбата за
дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на
работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива
дееспособност на работещите.
Във връзка с това и за да се постигнат най-добрите нормативни решения предлагаме:
Ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от
работодателя във връзка с условията на труд.
Обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да
бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически
проверени норми.
Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на
лекарите, извършващи прегледите във връзка с условията на труд (отразени в Наредба №3/1987 г.), е доказано
неефективен и не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските
страни, които не са членове на ЕС.
Смятаме за необходимо при предстоящите изменения и допълнения в горепосочените наредби да се вземат предвид
установените в законодателството и практиките на Европейските страни принципи:
Не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд кандидатите за
работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от
ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
От обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни
болести/обща медицина, извършвани от ОПЛ. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на
труд.
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За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на
провеждане и документиране на прегледа и изследванията. Те са насочени към разкриване в ранен стадий на свързани с
условията на труд заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на
резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от
прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар (Чл.16 (1) от Препоръка 171 на МОТ).
У нас правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават по
имейл или факс, въз основа на документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.
Честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните
медицински познания и статистически проверки. У нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни.
Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар,
притежаващ специфични познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и
познания за конкретните условия на работа.
Във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост (посочена в
съответния стандарт) работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина.
У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB – от трима
специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“ с ЕКГ и изследване на слуха.
Регламентира се ясно в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за
работещия и работодателя) и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор.
В нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с
организирането и участието в прегледите и изследванията, и на лекарите – за пропуски и неадекватни препоръки към
работодателя.
Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина
и с представители на МЗ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Считаме, че моментът е важен за бъдещето на превенцията на здравето на работещите и за поддържане на тяхната
работоспособност.
Във връзка с това предлагаме:
Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по
стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да
бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за
превенция и ролята на трудовите медици в нея.
С УВАЖЕНИЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
News.bg
√ Работодателите искат стандарти за трудовата медицина
Работодателски организации написаха открито писмо на здравния министър Кирил Ананиев, вицепремиера Валери
Симеонов и социалния министър Бисер Петков за промените в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето
на работещите.
Писмото е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК),
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ).
Работодателите предлагат профилактичните прегледи и изследвания за условията на труд да са с обхват и периодичност
и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
Предлагат да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения,
за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за
превенция и ролята на трудовите медици в нея.
Те предлагат да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани
от работодателя във връзка с условията на труд.
Второто им предложение е обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд,
заплащани от работодателя, да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават
на съвременни, статистически проверени норми.
Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на
лекарите, които преглеждат работниците, е доказано неефективен. Той не съответства на подхода и практиката на
превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските страни, които не са членове на ЕС, пишат от
работодателските организации.
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Работодателите дават пример с практиките в Европейските страни. При тях няма предварителни и периодични
профилактични прегледи във връзка с условията на труд на кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на
професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при
общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
Вторият пример, изтъкнат от работодателите е, че от обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са
изключени прегледите от специалист вътрешни болести/обща медицина, извършвани от личните лекари. За сметка на
работодателя са само прегледите във връзка с условията на труд.
За всеки от рисковите фактори при работа има разработени и утвърдени стандарти за медицинските прегледи и
изследванията, както и тяхното провеждане и документиране. Целта е да се разкриват в ранен стадий заболяванията,
свързани с условията на труд. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на
резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
Четвъртото предложение на работодателите е, че заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови
дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия
лекар. В България правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. Техните заключения и препоръки
се дават по имейл или факс, въз основа на документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.
Честотата на профилактичните прегледи за трудовите условията на труд у нас е значително по-висока от установената в
европейските страни, пишат работодателските организации.
Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар,
притежаващ специфични познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и
познания за конкретните условия на работа, дават пример представителите на бизнеса.
Тези прегледи се извършват от трудовите медици. При необходимост работникът се насочва към специалист в съответната
медицинска дисциплина. У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над
85 dB - от трима специалисти по "вътрешни болести", "нервни болести" и "УНГ" с ЕКГ и изследване на слуха, пишат
работодателите.
Те искат ясна регламентация в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това
последствия за работещия и работодателя) и кои са препоръчителни. На вторите работникът се явява по свой избор.
Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина
и с представители на МЗ.
Повод за писмото на работодателите са създадените работни групи, които подгтотвят проекти на Наредби за изменение
на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните
медицински прегледи на работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и
поддържане на устойчива дееспособност на работещите. Групите са определени със заповеди на здравния министър.
Дунав мост
√ Отворено писмо до министъра на здравеопазването
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) до
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев във връзка с промени в нормативните актове, свързани с превенция на
здравето на работещите.
ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на
ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за
предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за
трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес,
подобряване на условията на труд и др.
В момента работни групи, определени с Ваши заповеди, разработват проекти на Наредби за изменение на Наредбата за
дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на
работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива
дееспособност на работещите.
Във връзка с това и за да се постигнат най-добрите нормативни решения предлагаме:
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Ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от
работодателя във връзка с условията на труд.
Обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да
бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически
проверени норми.
Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на
лекарите, извършващи прегледите във връзка с условията на труд (отразени в Наредба №3/1987 г.), е доказано
неефективен и не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските
страни, които не са членове на ЕС.
Смятаме за необходимо при предстоящите изменения и допълнения в горепосочените наредби да се вземат предвид
установените в законодателството и практиките на Европейските страни принципи:
Не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд кандидатите за
работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от
ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
От обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни
болести/обща медицина, извършвани от ОПЛ. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на
труд.
За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на
провеждане и документиране на прегледа и изследванията. Те са насочени към разкриване в ранен стадий на свързани с
условията на труд заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на
резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от
прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар (Чл.16 (1) от Препоръка 171 на МОТ).
У нас правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават по
имейл или факс, въз основа на документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.
Честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните
медицински познания и статистически проверки. У нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни.
Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар,
притежаващ специфични познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и
познания за конкретните условия на работа.
Във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост (посочена в
съответния стандарт) работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина.
У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB – от трима
специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“ с ЕКГ и изследване на слуха.
Регламентира се ясно в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за
работещия и работодателя) и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор.
В нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с
организирането и участието в прегледите и изследванията, и на лекарите – за пропуски и неадекватни препоръки към
работодателя.
Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина
и с представители на МЗ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Считаме, че моментът е важен за бъдещето на превенцията на здравето на работещите и за поддържане на тяхната
работоспособност.
Във връзка с това предлагаме:
Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по
стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да
бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за
превенция и ролята на трудовите медици в нея.
С УВАЖЕНИЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В. Банкерь
√ В новия брой на вестник "БАНКЕРЪ", четете:
Регламентът за личните данни е излишна бюрокрация
При всички случаи този регламент е една прекомерна административна намеса. Особено за малкия и средния бизнес.
Това е пример за едно европейско пререгулиране и излишна бюрокрация, която влошава бизнес климата без нужда.
Така или иначе, компаниите под страх от глоби ще трябва да извършат редица административни дейности, които
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са непродуктивни. Те няма да увеличат техните продажби, печалбите им, няма да увеличат и възнагражденията на
хората. Това казва Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пред в. "БАНКЕРЪ"
Интервюто може да прочетете в новия ни брой.
Балтон за 20.5 млрд. към копче за 3 милиарда
От края на социализма до днес АЕЦ "Белене" възкръсва за четвърти път. Това възкресение заприлича на изваждането на
не носена, но вече остаряла дреха, вмирисана на нафталин от дългогодишното си пребиваване в гардероба. Защитниците
на ядрената енергетиката обаче веднага ще възразят, че тя отново се превръща в моден шлагер като в онези времена,
когато никой не я подлагаше на съмнение. Всичко по темата в новия брой на в. „БАНКЕРЪ“.
Програма в чекмедже
Неоспоримият факт, че от доста време насам програмите на правителствата са само за парлама и нито се изпълняват, нито
отчитат, отразява две печални особености на българската държава и обществото ни. В своето единство те дават логично
обяснение защо сме най-бедната и корумпирана страна в ЕС, защо сме на дъното на всички класации и продължаваме да
пропадаме под нея и защо напук на всички факти премиерът на тази държава самоуверено твърди, че тя "никога не е била
толкова добре". Всичко по тази тема - във в. „БАНКЕРЪ“.
За първи път боклукът има цена
С промените в закона такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество битови отпадъци за имота
или според броя на ползвателите на услугата в имота. За да се плаща според количеството боклук, общините може да
задължат хората да купуват определен минимален брой торби, с които да си изхвърлят сметта. На заседанието на
работната група обаче е станало ясно, че найлоновите торби са вече в забвение. Те не били подходящи, защото не сме
дораснали за тях. Проучвания показвали, че малко хора биха давали пари за торби, повечето биха крили пребладаващата
част от боклука, който изхвърлят в други, а не нарочно платени за целта опаковки. Вижте във в. „БАНКЕРЪ“.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Регламентът за защита на личните данни в ЕС влиза в сила
Регламентът за защита на личните данни във всички страни от Европейския съюз влиза в сила от днес. Целта на новия
документ е увеличение на правата на потребителите по отношение на техните лични данни, уведомиха от ЕК.
Всеки доставчик на услуги ще бъде задължен да предоставя на клиентите си достъп до подадените от тях данни, както и
право на промяната им или пълното им заличаване. Регламентът предвижда специални технически и организационни
мерки, които доставчиците на тези услуги трябва да осигурят, за да ги предлагат на европейските граждани и съответно да
обработват личните им данни според изискванията на новата регулация.
Регламентът ще се прилага и по отношение на дружества и лица, които са извън територията на ЕС, но в търговската си
дейност обработват лични данни на европейски граждани.
Прилагането и спазването на регламента ще бъде отговорност на национални регулатори. Предвижда се и централен
орган, който ще се нарича Европейски борд за защита на информацията. Неговата цел е да подпомага еднаквото прилагане
на регламента във всяка държава и да действа като форум за регулаторите, а при спорове да издава задължителни
решения. По предварителна информация обаче, много от националните регулатори не са подготвени за прилагането на
тази мярка.
В специално изявление заместник-председателят на ЕК , отговарящ за цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви:
"Неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще
ползват един и същ набор от правила в целия ЕС. Надеждните правила за защита на данните са базата за функционирането
на единния цифров пазар и за процъфтяването на интернет икономиката. Новите правила гарантират, че гражданите могат
да имат доверие в начина, по който данните им се използват, и че ЕС може да се възползва максимално от възможностите,
предлагани от основаната на данни икономика".
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави, че
личните данни са златото на 21-ви век. "Ние оставяме данните си на практика с всяка направена стъпка, особено в
цифровия свят. Що се отнася до личните данни днес, хората са изложени като в аквариум. Защитата на данните е основно
право в ЕС", каза Йоурова.
ЕК отпусна 1,7 милиона евро за съфинансиране на обучението на специалисти в областта на защитата на данните. Още 2
милиона евро бяха отпуснати, за да се помогне на националните органи за защита на данните да достигат до
предприятията, по-специално МСП, и физическите лица.
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Dnevnik.bg
√ Брюксел осигурява на България допълнителна помощ за управлението на евросредства
Европейската комисия съобщи, че ще подпомогне допълнително властите на национално и регионално равнище в
България, Гърция, Полша, Испания и Хърватия за по-добро управление на средствата от ЕС. В България ще бъде подкрепено
изпълнението на програмата "Региони в растеж".
За да се подобри управлението на финансираните от ЕС програми в периода след 2020 г., експерти от Комисията и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще предоставят съобразена с конкретните нужди
подкрепа. Те ще се съсредоточат върху изграждането на подходяща организационна структура и развитието на
необходимите умения на персонала, се посочва в съобщение от Еврокомисията.
Първата фаза на пилотното действие — от лятото на 2018 г. до края на март 2019 г. — ще бъде посветена на изготвянето
на пътна карта за изграждане на административен капацитет. С помощта на експертите компетентните органи ще планират
подобрения в няколко области (организационна структура и прозрачност; човешки ресурси; вътрешни процедури,
инструменти и системи в областта на информационните и комуникационни технологии; добро управление, включително
взаимодействие с външни заинтересовани страни).
900 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са заделени за първата фаза на пилотното действие.
Бюджетът за втората фаза ще бъде определен на по-късен етап.
Капитал
√ Вместо шамар "Газпром" получава потупване по рамото
Европейската комисия реши да не глобява руския газов монополист заради злоупотребата му с господстващо
положение
Разследването на Европейската комисия (ЕК) срещу "Газпром" за предполагаема злоупотреба с господстващо положение
в осем страни, включително България, приключи без глоба. Вместо това руската компания поема задължения за промяна
на пазарното си поведение. Повечето от тези задължение – като отпадането на забраната за препродажба на газ от
клиентите на "Газпром", вече са приложени, така че изходът на продължилото повече от три години разследване на
Брюксел срещу руския газов гигант ще има минимален ефект за клиентите му.
Все пак компаниите, които смятат, че са им нанесени вреди от поведението на "Газпром", могат да се обърнат към
националните съдилища, за да търсят компенсации. Те обаче ще трябва да докажат щети. Подобен подход едва ли ще
бъде предприет от "Булгаргаз".
Решението беше обявено от комисаря по конкуренцията Маргарете Вестагер без обичайния й апломб, тъй като тя вероятно
е напълно наясно, че то няма да бъде прието с особен ентусиазъм в засегнатите страни. Според изчисление на "Капитал"
за периода 1 януари 2010 - 30 януари 2017 г. България е платила с 804 507 738 лв. повече от Германия за същото количество
газ. Разликата в цените може и да не се дължи изцяло на монополното поведение на "Газпром", но сама по себе си е
стряскаща.
Първоначалните надежди бяха, че ЕК ще повтори шумните си решения срещу Amazon, Apple или Google, но вместо макро"Газпром" се оказва, че ще получи съвсем микроудар. Самият газов монополист публично заяви задоволството си от
действията на ЕК, още повече че компанията на практика няма да се наложи да прави почти нищо, за да се съобрази с
решението на ЕК.
На какво се съгласява "Газпром"
Предложенията на "Газпром", с които се целеше прекратяването на разследването, бяха предоставени на Европейската
комисия през март миналата година. След това за повече от една година заинтересованите страни имаха право да
предлагат корекции. Според Вестагер в ЕК са били получени повече от 40 предложения. От България освен Българския
енергиен холдинг (БЕХ) имаше поне още две писма от независими експерти. Както личи от финалните задължения, поети
от "Газпром", малко от предложенията са били взети под внимание.
1) Реекспортът разрешен. "Газпром" премахва пречките пред препродажбата на доставения от компанията газ. Например
досега ако "Булгаргаз" имаше повече заявки за газ от реалното потребление, нямаше как да препродаде излишъците си.
Специално в България "Газпром" контролираше дори измерването на газа по транзитните газопроводи, като по тази начин
пречеше за свободната търговия на газ.
Засега въпреки промяната на правилата, които за България са в сила от две години, все още няма информация "Булгаргаз"
да е реекспортирaл газ.
2) Разнообразяване на доставките. Руската компания трябва също така да осигури доставки на газ от други дестинации,
въпреки че за това няма физическата инфраструктура (процедура, известна като суап). Например ако "Булгаргаз" поиска
да може да купува газ, доставян на границата между Украйна и Словакия, ако прецени, че е й по-изгодно.
В тази точка ЕК се съобразила с БЕХ. "Газпром" ще даде възможност на "Булгаргаз" също да изнася, а не само да внася газ
чрез суап, както беше първоначалното предложение на руската компания. Т.е. отсега нататък "Булгаргаз", поне на теория,
ще може да продава газ в Полша или Словакия.
Въпреки че ЕК и лично Вестагер са много горди с това нововъведение, то ще има много ограничено приложение.
За да се достави газ от друга точка, има и фиксирана такса за пренос. От Словакия и Полша в момента тя е приблизително
10% от доставните цени за България. Т.е. ако "Булгаргаз" установи, че цената на газа в Словакия е с над 10% по-ниска от
тази в България, компанията може да поиска да внася газa си оттам. Клиентът на "Газпром" трябва да поръча минимално
количество от поне 50 млн. кубически метра (200 в първоначалния вариант на задължената). В българския случай това е
приблизително 2% от годишното потребление на страната.
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Но за да се задейства тази клауза, това трябва да стане с поне 4-месечно предизвестие, те. клиентът няма как да се
възползва от краткосрочни флуктуации на цената. Освен това "Газпром" може да откаже, ако се окаже, че няма капаците
за пренос. По-големият проблем е, че дори и клиентът да договори газ от друг място, тъй като в договора си има клауза
"вземи-или-плати", той може да се окаже с излишък от газ, който няма къде да пласира.
Предложенията клаузите "вземи-или-плати" да отпаднат от договорите с "Газпром" не са били взети под внимание.
3. Преразглеждане на цената. ЕК намира, че "Газпром" вероятно е могла да наложи по-високи цени в пет държави членки
(България, Естония, Латвия, Литва и Полша)". Това означава, че или ЕК се е отказала да разследва евентуални загуби за
клиентите, или не е могла да ги докаже. Ако такива се докажеха, "Газпром" със сигурност щеше да бъде глобен.
"Газпром" се задължава да разреши включване на клауза за преразглеждане на цената на доставяния газ. Това обаче е
оръжие не само в ръцете на клиентите. Ако руската компания прецени, че цените по нейните дългосрочни договори са
под пазарните, тя също може да поиска промяна на цената.
Преразглеждането на цените може да става на всеки две години или веднъж на пет години извънредно. Ако една от двете
страни не се съгласи в рамките на 180 дни, въпросът може да бъде отнесен към международен арбитраж. За това вече има
практика в Западна Европа, където в периода 2012-2014 г. "Газпром" трябваше да се съгласи на промяна на много свои
контракти.
ЕК обаче е отказала да включи и автоматични механизми за коригиране на цените. Причината е може би, че сега цената
на доставяния от "Газпром" газ за Източна Европа е по-евтин. Ако имаше автоматични регулатори спрямо пазарните цени
в целия ЕС, то цената можеше да тръгне нагоре.
Ефектът за България
На практика краткосрочно България не може да се възползва от нито един от поетите на "Газпром" ангажименти. Това
може да се случи само ако цените на газа тръгнат сериозно нагоре. В такъв случай обаче едва ли руската компания ще
позволи големи разлики в цените на различните пазари, така че "Булгаргаз" да арбитрира между тях.
Все пак като цяло поетите задължения от "Газпром" ще направят газовия доставчик малко по-внимателен и ще го принудят
да не налага големи различия в цените между Източна и Западна Европа. За сметка на това газовата ръка на Кремъл се
отървава от многомилиардна глоба и си отваря възможността за нови сделки в ЕС.
БНТ
√ Прием на президента Румен Радев за 24 май
Президентът Румен Радев събра на прием по случай деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
видни учени, артисти, писатели, учители и хора на изкуството.
Силно присъствие има и на дипломати, както и много представители на политическия елит у нас. Церемонията започна с
българския химн в изпълнение на хор от Националното музикално училище" Любомир Пипков".
В краткото си обръщение президентът Радев каза, че знанието на всеки от нас започва от българския учител. По думите му
духовността и знанието изживяват тежки времена, а преподавателите са често недооценени и обидно третирани.
√ Премиерът Бойко Борисов на аудиенция при папа Франциск във Ватикана
Днес във Ватикана е аудиенцията на министър-председателя Бойко Борисов и водената от него официална българска
делегация при Негово светейшество папа Франциск.
За първи път в историята на отношенията на двете страни премиерите на България и на Република Македония - Бойко
Борисов и Зоран Заев с водените от тях официални делегации бяха заедно снощи на официалния прием в българското
посолство след като малко по-рано през деня пак заедно поднесоха венци пред паметника на Светите братя Кирил и
Методий в градината на посолството. Веднага след българската на аудиенция при папата ще влезе и македонската
делегация.
√ Засилена полицейска охрана на черешовите масиви в Кюстендилско
И тази година екипи на полиция и жандармерия ще се включат в опазването на черешовата реколта от посегателства в
Кюстендилско. Мерките за сигурност бяха въведени преди девет години заради случая през 2009 година, когато в
черешова градина край с. Шишковци беше убит пазач.
От както са въведени строгите охранителни мерки, стопаните в Кюстендилско казват, че се чувстват защитени, кампанията
протича спокойно без инциденти, а кражби на череши почти няма.
Кирил Георгиев - черешопроизодител: Разбира се, че съм доволен, ефектът е положителен и то много добър. Осъществява
се сериозна дейност по охраната на черешовите насаждения и кражбите са сведени почти до минимум.
Климент Терзийски - кмет на с.Шишковци: Ние бяхме едно от селата, които пострадаха преди години, сега това нещо с
идването на тумби цигани се прекърши и вече нямаме набези на цигани.
Охраната на черешовите масиви ще се осъществява съвместно от служители на общинско предприятие "Охрана" и от
полицията.
Боян Миленков – началник сектор "Охранителна полиция" в РУП – Кюстендил: В охраната на черешите ще се включат и
сили на Главна дирекция "Жандармерия" и ГД "Гранична полиция". В хода на операцията ще се изграждат временни КППта на възлови за черешовата кампания места и допълнително ще има автопатрули , които ще контролират ППС и лица
занимаващи се с тази дейност, относно работно време на пунктовете, работно време на пунктовете и цялата документация
по транспорта и брането на череши.
Със старта на кампанията влизат в сила и строги правила, въведени от кметската управа в областния град, които касаят
разкриването на пунктове за изкупуване на череши, беритбата и продажбата на сладкия плод.
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Мирослав Миланов - началник на отдел "Канцелария и управление на собствеността" в община Кюстендил: Както всяка
година ще се откриват изкупвателни пунктове, които са на територията на община Кюстендил само на общински места, в
частни обекти няма да се изкупуват череши.
За да няма посегателства през тъмната част на денонощието, работното време на берачите ще е строго ограничено или от
7 сутринта до 20 ч. вечерта. Новото през тази година е, че собственици на череши или потребители не могат да превозват
извън населените места повече от 10 кг череши без да притежават специален документ.
Мирослав Миланов - началник на отдел "Канцелария и управление на собствеността" в община Кюстендил: Ако някой купи
или му подарят череши, той трябва да има приемно-предавателен протокол. Във всяко едно кметство и кметско
наместничество ще има такива приемно-предавателни протоколи и кметовете и кметски наместници, те ще ги раздават на
населението.
Брането на първите череши в Кюстендилско вече започна, очаква се кампанията да приключи до средата на юли. Дотогава
ще продължат и охранителните мерки по опазването на черешовите масиви, а стопаните се надяват на добра реколта и
печалби.
√ Дончев: Време е да мислим за обща европейска политика за администрацията
Кохезионната политика променя всички за добро. Тя не е само инвестиционен процес, но и училище за администрацията,
защото управлението на европейските пари внася нов манталитет, разбиране, култура и навици в администрациите на
всички държави-членки. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в Брюксел на конференция за доброто управление
на политиката по сближаване на ЕС, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
Дончев подчерта, че е време политиката по отношение на администрациите в ЕС да е обща европейска политика и да има
минимален стандарт, на който да отговаря всяка една администрация в държавите-членки на ЕС.
На конференцията комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела обяви старта на инициативата на
ЕК за ускоряване на изграждането на административен капацитет за управление на европейските средства през следващия
програмен период. Първата фаза на инициативата е на стойност 900 000 евро. Общо пет Управляващи органа на
оперативни програми от България, Гърция, Полша, Хърватия и Испания ще получат подкрепа от ЕК за допълнително
укрепване на административния капацитет чрез използване на експертизата на Организацията на икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР). От българска страна за участие в инициативата е одобрена ОП "Региони в растеж" 20142020.
"Ние носим отговорността да гарантираме, че Кохезионната политика ще продължава да подобрява ежедневието на
нашите граждани и ще има конкретни резултати в европейските региони", заяви комисар Вела. По думите му едно
инвестирано евро днес ще генерира близо три евро допълнителен БВП след 10 години.
През 2018 г. политиката на сближаване на ЕС отбелязва 30 години от създаването си. Тя е най-важният инвестиционен
инструмент на ЕС, който подкрепя икономическия растеж, създаването на работни места, конкурентоспособността и
намаляването на различията между страните-членки. За сегашния програмен период до 2020 г. по линия на Кохезионната
политика ще бъдат инвестирани 351,8 милиарда евро в европейските региони, от които 7,4 млрд. евро в България.
Investor.bg
√ България продължава да покрива числовите критерии за членство в еврозоната
Периодичните Конвергентни доклади за 2018 г. на ЕЦБ и на ЕК потвърждават заключенията на предходните доклади
В Конвергентните доклади, които оценяват готовността на държавите за членство в еврозоната, България продължава
устойчиво да покрива четирите числови критерия за членство, а именно тези за ценова стабилност (инфлация), стабилност
на публичните финанси (бюджетно салдо и държавен дълг) и за дългосрочния лихвен процент. Това се посочва в
периодичните Конвергентни доклади за 2018 г. на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Европейската комисия,
разпространени от Министерството на финансите. Потвърдени са заключенията на предходните доклади от 2016 г., че
страната ни покрива всички числови критерии на еврозоната.
България успешно изпълнява критерия за ценова стабилност, като с данни до март 2018 г. стойността на 12-месечната
средна инфлация е 1,4 на сто при референтна стойност от 1,9 на сто. Бюджетното салдо през 2017 г. е положително в
размер на 0,9 на сто от БВП, при дефинирано ограничение за дефицита на сектор "Държавно управление" до 3 на сто от
БВП, а съотношението на брутния държавен дълг към БВП от 25,4 на сто е значително под референтната стойност от 60 на
сто, като сме на трето място сред страните в ЕС с най-ниска държавна задлъжнялост. Средният дългосрочен лихвен процент
на България за периода април 2017 - март 2018 г. е 1,4 на сто и също е под референтната стойност от 3,2 на сто.
По отношение на критерия за динамиката на валутния курс, българският лев не участва в механизма на обменните курсове
на Европейската парична система - Валутен механизъм II (ВМ II), но е фиксиран в рамките на действащия режим на паричен
съвет при официален разменен курс от 1,95583 лева за едно евро, поради което за периода от 4 май 2016 г. до 3 май 2018
г. не показва отклонение. Страната ще покрие този критерий, когато българският лев се присъедини във ВМ II.
В контекста на пълноправното ни членство в еврозоната, препоръчва се България да продължи стъпките си към
осигуряването на стабилна среда за устойчива конвергенция чрез структурни реформи и икономически политики,
ориентирани към стабилност, пишат от финансовото ведомство.
В Конвергентните доклади има констатации по отношение на съответствието между българското законодателство, от една
страна, и Договора и Устава на ЕСЦБ, от друга:
- Националното законодателство предвижда допълнително основание за освобождаване на член на управителния съвет
на БНБ, което не съществува в европейското право. Това е възможността, предвидена в Закона за противодействие на
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корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, член на управителния съвет на БНБ да бъде освободен
от длъжност при наличие на установен конфликт на интереси;
- Националното законодателство не предвижда изрична възможност членовете на управителния съвет на БНБ да обжалват
пред национален съд решения за тяхното освобождаване;
- Националното законодателство забранява на централната банка да финансира българското правителство и други органи
и институции. Според ЕЦБ тази забрана трябва да бъде разширена, като изрично включи и забрана за финансирането на
публични институции и органи на ЕС или други държави членки;
Същите констатации бяха включени и в предходните Конвергенти доклади, с препоръката че съответните части на
българското законодателство следва да бъдат приведени в буквално съответствие с правото на ЕС.
Позицията на българската страна, с която ЕК и ЕЦБ са запознати по повод на този доклад и при предишните доклади, е
следната:
- Посочените разпоредби в българското законодателство отразяват по-високата степен на консерватизъм и спецификата
на националното право по отношение на основанията за освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет
на БНБ;
- Общите разпоредби на българското национално право дават възможност за обжалване на решенията за освобождаване
на всички членове на Управителния съвет на БНБ, както ЕЦБ сама отбелязва в доклада си, макар да няма изрична
разпоредба за това в Закона за БНБ или в други специални закони;
- Забраната за финансиране на други органи и институции включва и тези на ЕС или на други държави членки, макар това
изрично да не е записано в Закона за БНБ;
- Изменения в българското законодателство, които да създадат допълнителна правна сигурност в съответствие с
тълкуванията на ЕЦБ, биха могли да бъдат извършени в кратък срок в периода, предшестващ присъединяването на
България към еврозоната.
√ При 19% от обществените поръчки има нарушения
Нанесените на бюджета вреди за 2017 г. са над 10,624 млн. лева, което е с 2,213 млн. лева повече спрямо 2016 г.,
отчете Агенцията за държавна финансова инспекция
Дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към
понижение. При 216 или при 19% от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат
процедурен характер констатира Агенцията за държавна финансова инспекция в отчета си за 2017 г.
Министерският съвет прие годишния отчет за дейността на контролния орган, съобщи правителственият пресцентър.
През 2017 г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138
обществени поръчки на стойност над 1,260 млрд. лева.
Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки, са констатирани при
229 поръчки, представляващи 20% от проверените или 2,1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със
сключени договори.
Чрез контролната дейност на АДФИ своевременно са отстранени причинени вреди, реално са възстановени неправилно
разходвани средства, като е предотвратено незаконосъобразно харчене на публичен ресурс.
Инспекторите на АДФИ изчисляват, че през миналата година нанесените на бюджета вреди възлизат над 10,624 млн. лева,
което е с 2,213 млн. лева повече спрямо 2016 г. и представлява 0,15% от средната стойност на сключените през последните
три години договори.
Предотвратените вреди на бюджетите на организациите са в размер на 4,486 млн. лева, което е четири пъти повече в
сравнение с предходния отчетен период.
За вреди на стойност 1,093 млн. лева финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона
за държавната финансова инспекция
Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4,904 млн. лева, за които не са
налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за
уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за
реализиране на имуществената отговорност.
През миналата година са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически
и 11 на юридически лица.
По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са
наложени глоби и имуществени санкции над 244 хил. лева.
Докладите от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, както и всички
доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са 134.
БНР
√ МВФ: Заплатите в България и останалите нови страни от ЕС растат по-бързо отколкото в старите
Заплатите в България и останалите нови страни - членки растат по-бързо спрямо старите държави от Европейския съюз,
сочи доклад на Международния валутен фонд. Въпреки това работната миграция е насочена към старите - държави
членки, което причинява шок на трудовия пазар на останалите.
Въпреки че икономическата активност в Европа се възстановява, ниската инфлация остава проблем, особено за повечето
страни в еврозоната. В същото време ЕЦБ няма толкова ходове за подкрепа, затова при следващия икономически шок
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вероятно трябва да се действа с фискални инструменти, но Европа трябва да се подготви, смята Силвия Новак от
европейския департамент на МВФ:
"Фискалните дефицити и дълговете са все още много високи в някои части на Европа. Икономиките сега са в добро
състояние и това ни дава възможност да се подготвим за края на икономическия цикъл. Затова бихме се обърнали към
хората, които вземат политическите решения, да направят реформи, да създадат буфери и да увеличат потенциала за
икономически растеж".
Европейският трудов пазар е изключително интегриран, категорична е Фаяз Рея от Европейския департамент на
Международния валутен фонд:
"Производството на стоки и извършването на услуги става все по-разделено между страните. Това означава, че търсенето
на определен вид работна ръка не е свързано с държавите, към които даден продукт се изнася, а с тези, в които се
произвежда".
Като добавим по-ниската инфлация, икономически растеж и производителност на труда се стига до различна степен на
нарастване на трудовото възнаграждение:
"Растежът на възнагражденията остава много потиснат, особено в държави като Германия, Австрия, Белгия, Франция,
Холандия и Дания. В новите страни-членки като България, Румъния, Чехия и някои от Прибалтийските държави се отчита
много сериозен ръст на работната заплата".
√ КЕВР предвижда минимално поскъпване на топлоенергията и тока от юли
Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда засега минимално поскъпване на топлоенергията от юли, но в
тези сметки не влиза предстоящото увеличение на цените на природния газ, заради които скокът може да е по-голям. Това
каза председателят на регулатора Иван Иванов.
Предварителните разчети на "Булгаргаз" сочат, че синьото гориво трябва да поскъпне поне с 16 на сто от средата на
годината. Това не може да не бъде взето предвид при определянето на цените на топлофикациите, допълни той:
"Комисията предвижда едно наистина консервативно решение и минимално увеличение. Но при нас още не е дошло
заявлението на "Булгаргаз" за цената на природния газ. Там нямаме полезен ход. Ако международните пазари
продължават да вдигат цената на суровия петрол и ако природният газ, доставян от "Газпром", продължава да расте като
цена, по определен начин това трябва да бъде отразено в цената на топлинната енергия, защото това е основната
суровина, с която работят топлофикациите".
Токът трябва да поскъпне средно с малко под 2%. Това изчислиха от енергийния регулатор. Според разчетите,
увеличението за клиентите на ЧЕЗ ще е с 1,7 на сто, за тези на ЕВН - 1,81 на сто, а за клиентите на Енерго Про - с 2,6 на сто.
Окончателното решение с колко ще поскъпне токът ще бъде взето след обществено обсъждане след около месец.
√ ОП "Региони в растеж" е избрана от ЕК като част от нов пилотен проект
Българската програма „Региони в растеж“ е една от петте, които Европейската комисия избра като част от нов пилотен
проект в областта на доброто управление и изграждането на административен капацитет.
Останалите програми, които са на национално и регионално равнище, са в Гърция, в Полша, в Испания и в Хърватия.
Експерти от Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще предоставят необходимата
подкрепа. Те ще се съсредоточат върху изграждането на подходяща организационна структура и развитието на
необходимите умения на персонала.
Вицепремиерът, отговарящ за еврофондовете, Томислав Дончев заяви:
"Тезата за категоричната необходимост от силен административен капацитет в изпълнението на кохезионната политика
звучи още по-актуално в момента, защото вече имаме публикувано предложение на Комисията за многогодишна
финансова рамка, от което става ясно, че за да се справим с новите предизвикателства и да продължаваме да работим и
да решаваме старите, трябва да бъдем по-ефективни от всякога".
Първата фаза на проекта, която трябва да започне през лятото и да приключи до края на март догодина, ще бъде посветена
на изготвянето на пътна карта за изграждане на административен капацитет. За нея са заделени 900 000 евро от
Европейския фонд за регионално развитие.
В. Банкерь
√ Рисковете от банковия съюз
В опита си уж дипломатично да ни обяснят, че няма да изпълнят договорните си ангажименти и да приемат България в
ERM ІІ, въпреки че тя формално изпълнява критериите от Маастрихт, европейските политици на практика ни въвличат в
един своеобразен капан, а именно влизане по принуда в Европейския банков съюз. Нещо, което от доста време те се
опитват да прокарат.
Негативните ефекти от подобен ход бяха ясно посочени преди месец от подуправителя на БНБ Калин Христов.
Капан 1
В свое изявление, публикувано в електронното издание на едно от най-влиятелните граждански сдружения в ЕС - EuroFi,
Христов обясни: "Съществуват явни непривлекателни фактори, заложени в механизма, предназначен за държави членки,
чиято парична единица е различна от еврото като тази за включване в Единния надзорен механизъм.
Страна с "тясно сътрудничество", поясни Христов, ще бъде третирана изключително асиметрично. Тя ще остава изключена
от окончателното вземане на решения по надзорни въпроси в Управителния съвет на Европейската централна банка
(ЕЦБ)".
Капан 2
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"Надзорните решения на ЕЦБ, които не са правно обвързващи извън еврозоната, ще трябва да бъдат възпроизвеждани с
актове на местния надзорен орган на държавата, приела механизма на "тясно сътрудничество". Нейният местен надзорен
орган (бел. ред. - а не този на ЕЦБ) ще носи отговорност при евентуални спорове."
Капан 3
"Страната, приела механизма на тясното сътрудничество, да остава без достъп до ликвидна подкрепа от ЕЦБ и без достъп
до Единния стабилизационен механизъм като потенциален източник на средства за пряка и непряка рекапитализация на
банките."
Заключението на подуправителя на БНБ е, че да се включи страната ни чрез "тясно сътрудничество" в Банковия съюз,
преди да е станала член на еврозоната, е рискова стъпка.
Капан 4
Това, което Христов не казва в изявленията си, е, че ако България влезе в Европейския банков съюз, преди да е член на
еврозоната чрез механизма за "тясно сътрудничество", тя ще се превърне в "горещ картоф" в ръцете на държавите членки
на еврозоната. Става дума за това, че те по-всяко време могат да прекратят "тясното сътрудничество" с нашата държава,
ако тя има някакъв реален или измислен от чиновниците в ЕС проблем. На практика държавите от еврозоната могат да
ни изхвърлят от подобни структури и механизми, когато си поискат. Което няма да е възможно, ако България е член на
еврозоната, но не в нейната чакалня.
Затова, когато българските политици решават по кой път да хванат към ERM ІІ и към еврозоната, е добре да ползват вече
утъпканите пътеки, а не да прокарват нови. Иначе могат да попаднат в непроходима гора, от която няма измъкване.
Club Z
√ Може ли ГДБОП да сваля сайтове за фалшиви новини
Онлайн изданията да подлежат на регистрация, предлага Тома Биков (ГЕРБ)
Може ли ГДБОП да сваля и сайтове за фалшиви новини. Според депутата от ГЕРБ и член на медийната комисия в
парламента Тома Биков – да.
Засега това било само лична негова идея, за която само разговарял с колеги народни представители, разказа Биков пред
Клуб Z. Поводът – отдавна повдиганата тема за липса на регулация по отношение на онлайн съдържанието, изобилстващо
от фалшиви новини.
"Сайтовете са абсолютно нерегулирана среда. Моята лична идея, на която все още не съм дал ход, само говоря с колеги, е
на първо място да се направи регистър на собствеността на сайтовете и всеки сайт да се впише в него", разказва депутатът.
По думите му в регистъра трябва да се съдържа информация и за собствениците на онлайн медиите – идея, притворена и
в законови изменения от депутати от ДПС, начело с Делян Пеевски още през февруари. Засега проектът на Движението
стои "на трупчета" с мотива, че и Министерският съвет анонсира, че също ще пише законодателни текстове за медийна
регулация и двата проекта трябва да се обединят и да се разгледат заедно в Народното събрание. Какво гласят текстовете
на кабинета все още не е известно.
Биков доразвива идеята като предлага всеки сайт, който не е обявил собствеността си, да бъде поставен под специален
надзор на съдържанието, защото сайтовете, които се крият зад блог платформи, чрез GoDaddy и пр. обикновено са и автори
на фалшиви новини.
"Когато някой го няма в регистъра, той вече трябва да бъде подозрителен", посочва Биков.
Този надзор можело да се осъществява от Съвета за електронни медии (СЕМ), "за да не правим нови специални структури",
като СЕМ ще сезира ГДБОП за сайтове, разпространяващи фалшиви новини.
Биков обаче признава, че няма как да се регулира процесът с обявяването на реалната собственост на сайтовете. Честа
практика у нас е реалните собственици да се крият чрез подставени лица, а за меродавна се приема информацията за
вписванията в Търговския регистър. Много от медиите са и собственост на чужди компании.
"Изпълнението е много тънък момент, защото ако се преминат определени линии бихме могли да бъдем обвинени, че
искаме да нарушим свободата на словото. Затова много внимателно трябва да се дадат такива правомощия на ГДБОП, за
да не се прехвърлят някакви граници и да се тръгне в посока на ограничаване на медиите", посочва още депутатът на Бойко
Борисов.
Все още не е ясно дали ако тази идея някога види бял свят, то тя ще бъде записана в закон или само като разширение на
сега действащата нормативна уредба.
"Въпросът със сайтовете не е обхванат по никакъв начин, а вече минаха доста години откакто интернет е фактор в тази
среда. За мен е задължително да се постави поне някаква основа. Все пак говорим за хибридна война. Трябва да се опитаме
да противодействаме на тази атака", посочва в заключение Биков.
Manager.bg
√ КЗП: Цената на организираното пътуване може да бъде променяна 20 дни преди началото му
Туроператорът не може да променя цената на организираното пътуване при оставащи по-малко от 20 дни до
заминаването. Други съществени условия в договора подлежат на редакция не по-късно от десет дни до началната дата.
През останалото време при неприемлива за потребителя промяна на тези параметри той има право да се откаже от
договора без да дължи неустойки. Това напомни председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър
Маргаритов по БНТ преди началото на активния летен сезон и почивките.
Съществени елементи на организираното пътуване могат да бъдат маршрут, превозни средства, места за настаняване,
културни и исторически забележителности за посещение и т.н.
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По отношение на цените, Маргаритов предупреди, че има нереалистично ниски цени за туристически услуги. Като уточни,
че много зависи от включените в пакета компоненти, той подчерта, че има нива, под които не може да бъде изпълнено
това, което се обещава. „Комбинацията между цветните картинки и хубаво описаните услуги и несъразмерно ниската цена
винаги трябва да е подозрителна за потребителя. Преди да пристъпи към закупуване на такова пътуване, той би могъл да
осъществи контакт с предлагащия офертата, да зададе няколко контролни въпроса, за да се увери доколко е сериозна и
коректна офертата“, обърна внимание председателят на КЗП.
Маргаритов обясни, че договорът за организирано пътуване, издадените ваучери за включените услуги и платежните
документи биха помогнали за решаването на евентуален казус. Важно е обаче туроператорът е регистриран и с валидна
застраховка професионална отговнорност.
Когато потребителите сами организират пътуването си, рисковете са повече, особено, ако са по-доверчиви и нямат голям
опит в селектирането на дестинации, обекти и т.н., смята председателят на КЗП. От негова гледна точка важно е да няма
заблуждаваща информация за вида на различния тип oбекти и услугите, които те могат да предложат, тъй като при
самостоятелна организация това, на което туристите се спират, е пряко свързано с техните търсения. „Има хора, които
предпочитат по собствен маршрут да вървят. Те търсят по-спецефичните неща, това, което не ги обвързва с групата“, каза
Маргаритов.
Комисията за защита на потребителите има опит в уреждането на различен тип спорове в сферата на туризма, като оказва
съдействие за възстановяване на справедливостта при засегнати права, но и налага санкции при установяване на
нарушения. Не по-малко важно е, че способства за утвърждаването на добри практики. Пример за такава е предложената
от хотелиери компенсация гостите да посетят хотелите им отново при договорената програма, тъй като не бяха успели с
логистиката по изхранването в рамките на All Inclusive пакет за Великденските празници преди две години, припомни
председателят на КЗП. „Това се среща все по-често. Пазарът става по-голям, конкуренцията се изостря и търговците си
дават сметка, че когато са в „издънка“, да предложат компенсация на клиентите си“, коментира Маргаритов.
√ От Кремъл обявиха визита на Борисов в Москва на 30 май
Посещението на премиера на България Бойко Борисов в Русия ще се състои на 30 май, предаде ТАСС, като се позова на
Юрий Ушаков, помощник по външнополитическите въпроси на руския президент Владимир Путин.
"На 30 май очакваме работно посещение на премиера на България Бойко Борисов", обяви Ушаков пред журналисти,
предаде БТА.
В началото на тази седмица на двудневна визита в Русия беше българският президент Румен Радев. Той бе приет
последователно от руския премиер Медведев и президента Путин. В разговорите си с Радев и двамата споделиха публично
очаквания Борисов скоро да направи визита в Москва.
Ушаков даде и повече информация за програмата на Путин, наситена с международни пътувания в началото на юни. На 5
юни руският президент ще е в Австрия, а в периода 8-10 юни ще бъде на държавно посещение в Китай и ще участва в
срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество.
Все още няма официално потвърждение от Министерски съвет за предстояща визита на Борисов в Москва с конкретна
дата.
√ Китай иска да инвестира в България и региона
Китайското правителство е готово да съдейства за привличането на стратегически инвестиции от китайски компании в
България, в Западните Балкани и в Централна и Източна Европа, заяви държавният съветник и министър на външните
работи на Китайската народна република Ван И на среща с българския вицепремиер и министър на външните работи
Екатерина Захариева. Това съобщиха от Министерството на външните работи
Двамата външни министри разговаряха в Буенос Айрес. Екатерина Захариева и Ван И са в столицата на Аржентина за
срещата на първите дипломати на страните от Г-20. Захариева представлява на форума Европейския съюз.
"Впечатлен съм от вашата страна. Няма да забравя как по време на визитата ми в България премиерът Бойко Борисов ми
показа на картата стратегическото положение на България и транспортните и енергийни коридори - заяви министър Ван
И. - Бихме искали да насърчим повече китайски компании да инвестират в България, в Западните Балкани и в Централна и
Източна Европа. Готови сме да сътрудничим за това."
Вицепремиерът Екатерина Захариева информира китайския си колега за Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, чийто
домакин бе София, и за идеята да се финансират с близо 30 милиарда евро редица инфраструктурни проекти, които ще
свържат страните от региона, бизнеса и хора, и ще го направят по-конкурентоспособен.
"Лично премиерът Борисов е ангажиран с привличането на финансиране по тези проекти на Балканите. Ние сме мост
между Европа и Азия. Вярвам, че срещата в рамките на инициативата "16 плюс 1" в София през юли ще помогне много за
развитието на региона, който се нуждае от модерни пътища, жп магистрали, електропроводи, газови връзки.а Радвам се,
че вашият премиер Ли Къцян ще бъде 4 дни в България", каза Захариева.
В началото на юли българската столица ще е домакин на 7-та среща на правителствените ръководители от Инициативата
"16+1". Програмата включва пленарно заседание на премиерите, бизнес форум, церемония за подписване на документи.
"Надявам се срещата да е много успешна", заяви Ван И. Китайският външен министър нарече България "Надежден
партньор" на страната му в Централна и Източна Европа и "Наш добър приятел в Европейския съюз". Той поздрави за
външнополитическите успехи Българското председателство на Съвета на ЕС. "България има много силни страни и може да
научим много един от друг", добави той.
По време на разговора външният министър на Китайската народна република повдигна въпроса със спасителната операция
на българския алпинист Боян Петров. Ван И сподели, че самият той е запален планинар и приел лично задачата да се
организира издирването на българина.
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"Толкова съжалявам за Боян Петров. По нареждане на премиера Ли Къцян организирахме спасители, но метеорологичните
условия и височината бяха проблем през цялото време. Неговата съпруга реши да прекрати операцията и вие ни
уведомихте за нейното решение. Тази случка обаче е голям символ на приятелството между нашите две държави", заяви
министър Ван И.
"Лично и от името на българския народ ви благодаря за помощта за Боян Петров. Бях в непрекъснат контакт със съпругата
му. Знам от българи на място, че вашите спасители са действали изключително професионално. Тази акция, която обедини
толкова държави, ще остане в историята на Хималаите. Дори със смъртта си Боян Петров ни обедини. Той се намира сега
там, където винаги е искал да бъде", каза вицепремиерът Екатерина Захариева.
В. Монитор
√ Проверяват всяка година качеството на хотелите и кръчмите
Предлагат нови промени в Закона за туризма
Хотелите и кръчмите, които притежават етикет за качество, ще бъдат подложени на ежегодни проверки. Това предвиждат
новите промени в Закона за туризма, публикувани за обществено обсъждане. Предложението идва по-малко от месец
след обнародването на последните приети корекции в същия нормативен документ.
В случай че бъдат приети, сертификатът за качество ще бъде издаван от министъра на туризма за срок от 3 години. „Чрез
етикет за качество ще се удостоверява прилагането на съответните стандарти за качество на предлаганите туристически
услуги“, е записано в мотивите към закона. Всички обекти, които притежават значката, пък ще бъдат включвани в
специален каталог.
За да се следи дали търговците спазват наистина изискванията, то специална комисия ще ги проверява всяка година и при
установяване на нарушения издаденият етикет за качество ще става невалиден. Какви обаче ще са изискванията за
получаване на тапията все още не е ясно.
В новия закон се предлага още да бъде създадено и специализирано звено към министъра на туризма, което да следи за
качеството. В момента тази функция е в ръцете на Комисията за защита на потребителите (КЗП), които имат правомощията
да налагат санкции. Част от служителите на комисията пък ще бъдат прехвърлени към министерството.
Въвеждат се и изисквания, на които трябва да отговарят националните курорти. Сега има 42 курорта от национално
значение: 19 балнеолечебни, 5 планински и 18 морски. От тях обаче само 8 имат статут на национални съгласно
дефиницията за "национален курорт" в Закона за туризма. Промените обаче ще дадат възможност на онези, които нямат
такъв статут, да го получат след изпълнение на определени условия, основно свързани с изграждане на необходимата
туристическа инфраструктура. Условията ще бъдат определени с наредба към закона.
За развитието на планинския и ски и туризъм пък се предлагат промени свързани с изграждане на инфраструктура и
гарантиране качеството на услуги в ски училищата.
Въвежда се нов подход при определянето на видовете ски писти и зони. За целта комисията на министерството ще
извършва както първоначална проверка по искане от оператора на ски зоната, така и текущи проверки за обезопасеността
и информационна обезпеченост на ски пистите, на детските ски зони и на снежните паркове.
Въвеждат се и изисквания за изграждането на ски зона или разширение на съществуваща. Това ще става въз основа на
устройствен план по Закона за устройство на територията. Относно изграждането или разширението на ски зона в горски
територии или земеделски земи - държавна или общинска собственост, компетентните органи трябва да учредяват
възмездно право на строеж и/или съответните ограничени вещни права (сервитути) при спазване на разпоредбите на
Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
предвижда законопроектът.
Заложено е още и сертифицирането на ски училищата. Така, ако някое училище няма нужния сертификат, го грози глоба
от 1000 лева, а едноличните търговци и юридическите лица ще бъдат глобявани с 3 бона. В тях може да преподават само
ски учители, които имат документ за правоспособност. Процедурата ще е подобна на тази, през която минават планинските
водачи и екскурзоводите.
Също така се предлага и категоризираните места за настаняване да имат уникален идентификационен код (УИК), който ще
генерира от Националния туристически регистър и ще съдържа данни за категоризирания туристически обект. Това
означава, че обектите ще имат номер като нашето ЕГН, което ще подобри функционирането на Единната система за
туристическа информация, обясняват от туристическото министерство.
КРОСС
√ Красимир Вълчев: Професионалното образование ще става все по-привлекателно и високо платено
Професионалното образование ще става все по-привлекателно и по-високо платено. Това каза за Радио „Фокус"
министърът на образованието Красимир Вълчев.
Той поясни, че усилията на образователното министерство през следващите години ще бъдат насочени към разкриването
на повече места за прием в професионалните гимназии. „Това, което ни казва пазарът на труда, е, че имаме все повече
позиции, които изискват средно техническо професионално образование. Те са с по-високи възнаграждения от тези, които
изискват висше образование. Пазарът на труда все повече изисква квалификация, а не образователна степен.
Професионалното образование ще става все по-привлекателно, защото предприятията днес са далеч по- технологизирани
и по-чисти, ще стават и все по-високо платени позициите, които изискват професионално образование. Ние трябва да
намерим начин, това да го кажем на учениците и техните родители", каза образователният министър.
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Красимир Вълчев допълни, че вече са предложени промени в Закона за професионалното образование, които целят
неговото развитие и насърчаване.
√ Нова наредба намалява обема на изкопите за канализация, тръбите за отпадъчни води
Намаляване на обема на изкопните работи при изграждането на канализационни системи, повторно използване на
изкопания материал и приоритетно използване на рециклирани строителни продукти са сред мерките, които са залегнали
в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на канализационни системи. Предложените промени са публикувани за обществено обсъждане от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Портала за обществени консултации и на сайта на
министерството.
Проектонаредбата е разработена от работна група с експерти от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Университета по архитектура, строителство и геодезия,
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България и Съюза на ВиК
операторите в Република България. Участниците в нея направиха преглед по прилагането на изискванията на действащата
нормативна уредба и анализ на необходимостта от нейното изменение с допълнителни данни, за да се подобри наредбата
и да се приведат в съответствие с европейските стандарти. С нея се въвеждат принципи на устойчивото строителство, които
са сред основните изисквания към строежите.
С оглед опазване на околната среда и оползотворяване на природните ресурси се регламентира при строителството на
нови канализационни системи приоритетно да се използват строителни продукти, включително и рециклирани, които
съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране или оползотворяване. Целта е
да се доведе до намаляване на строителните отпадъци по време на изграждането и експлоатацията на системите.
Според предлаганите промени механизираните процеси в пречиствателните станции за отпадъчни води и изискването за
паралелно работещи съоръжения стават задължителни и за станциите с капацитет от 2000 до 10 000 еквивалент жители.
При проектирането на пречиствателни станции следва да се отчита и възможността за изграждане на повече от една
пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води в населеното място. Други промени предвиждат в населени
места, в които има разделна улична канализационна мрежа, да се проектира и сградно канализационно отклонение за
имоти, които заустват дъждовни или подпочвени води, за да се отвеждат в уличната дъждовна канализационна мрежа.
Сред промените е и изискване в станциите да се проектират пунктове за мониторинг на качеството на водите, които да
позволяват вземането на представителни проби.
С проекта на Наредба се въвеждат изисквания при проектирането и изграждането на дълбоководни зауствания,
включително нормативните актове в съответствие с които се съгласува и одобрява инвестиционния проект за
дълбоководно заустване в морето, към броя на тръбопроводите за заустване, тяхното оразмеряване, осигуряването им
при полагане върху морското дъно, начина на изпускане на пречистените води и др. Освен това, в края на тръбопроводите,
където ще се зауства пречистената отпадъчна вода, ще се монтират специални дифузори за по-добро разсейване и
смесване на сладката и солената вода. Залага се и че на всеки пет години ще се извършват подводни водолазни огледи на
цялото трасе на тръбопровода за заустване. Такива ще се правят и след всяка зима, както и извънредно след щормове със
статут на бедствие.
Въвежда се и минимален обхват на събираните и поддържани от ВиК операторите данни за целите на проектирането,
изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи. Те ще включват информация за основни
технически параметри на канализационните клонове като дължина на участъци от шахта до шахта и диаметри, характерни
коти и специфични характеристики на ревизионните шахти, преливниците, задържателните резервоари, помпените
станции и пречиствателните станции за отпадъчни води. Ще се събират данни и за броя битови и небитови абонати, които
обслужва канализационната мрежа и заустени отпадъчни количества от небитови абонати. Данните за състоянието на
канализационната мрежа ще включват година на изграждане, материал на тръбите, информация за аварии, наводнения,
инспекции, планирани и предприети мерки при експлоатацията и поддържането на мрежата.
√ По телевизиите тази сутрин
БНТ, „Денят започва"
Дипломация по време на европредседателство - министър Екатерина Захариева;
Нови правила за личните данни - защитават ли децата или ограничават възможностите в училище;
Еврото. По пътя към еврозоната - къде се намира България;
Поглед от Китай - как иновациите променят света - разказ на Надя Обретенова;
Туитя, спамя, лайквам... Как новите думи и изрази променят езика;
Мания за влакове. На живо - как се събират над 250 влака на една гара?
БТВ, "Тази сутрин"
Ледено бедствие в Панагюрище! На живо: Как се възстановява градът след градушката?
Галиче преди балотажа: На живо, кой ще спечели кметските избори;
Ексклузивно - българинът, който покори Еверест! В студиото, алпинистът Слави Несторов;
На живо: премиерите на България и Македония на аудиенция при папата! За какво си говориха Бойко Борисов и
Зоран Заев?
В седмицата на духа - големият писател Антон Дончев;
В рубриката „Чети етикета" - охраняват ли се добре водоизточниците в България и кой гарантира, че водата която
пием е безопасна?
На живо от Симитли: защо братя близнаци-абитуриенти избраха да отидат на бала си, облечени като хайдути?

14

За националното турне „Из България", гостува ученикът на Марсел Марсо, Герасим Дишлиев - Геро;
Нова телевизия, „Здравей, България"
"Желязна защита или тотален хаос? Как ще ни засегнат новите правила за личните данни?"
По изборите в Галиче. Дни преди балотажа - кой ще е наследникът на Ценко Чоков? Миролюба Бенатова
представя;
Арестуваната кметица - отстранена от длъжност. Кадрувала ли е Десислава Иванчева от ареста?
Кражба за стотици левове от златарско ателие. Коя е обирджийката?
На море у нас или в чужбина - къде ще е по-евтино? На живо - готови ли са хотелиерите по Черноморието?
Борисов при папа Франциск. Преди посещението - на живо от Рим.
Любимци от екрана. Герасим Георгиев - Геро и Стефания Колева преди края на сезона на хитовия комедиен сериал
"Полицаите от края на града".
В аванс преди "Събуди се". Певицата Белослава пред Ива Софиянска - Божкова.
Кожата, в която живея - залятата преди години с киселина Мария Бонева пред Мариян Станков - Мон Дьо

√ Предстоящи събития в страната за 25 май 2018
София.
От 10.00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще се проведе финалният кръг на
състезанието по български език „Пазим езика си".
От 16.00 часа в зала „София" на Българския червен кръст ще бъде открито общото отчетно събрание на БЧК. Гости
на най-висшия форум на организацията ще бъдат представители на президентството на Р България, на
законодателната и изпълнителната власт, на Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец, на неправителствени организации, партньори, медии.
***
Асеновград.
В 18.30 часа на пл. „Акад. Николай Хайтов" ще се състои тържествен ритуал на община Асеновград за изпращане
на абитуриентите от СУ „Св.княз Борис I". Събитието е част от програмата на Майските културни празници на
Асеновград.
***
Благоевград.
От 9.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе редовната сесия на Общински съвет-Благоевград, която ще
започне с обявяване на решение на Общинската избирателна комисия относно прекратяване пълномощията на
общинския съветник Илко Стоянов.
***
Варна.
От 13.00 часа през Щаба на Военноморските сили ще се проведе церемония по откриване на реставрираната
сграда № 3, която е част от командването на флота и ритуал по случай 102 години от началото на подводното
плаване в България.
В 18.00 часа на стадиона на спортен комплекс „НСБ Спортпалас" във Варна Министърът на младежта и спорта
Красен Кралев ще даде старт на футболен мач между отбор от Генералния секретариат на Съвета на ЕС и сборен
отбор от млади варненски футболисти и журналисти.
От 19.00 часа в зала 1 на Фестивалния и конгресен център ще се проведе благотворителната кампания
„Талантливите деца и младежи на Варна" по инициатива на БСП - Варна и Сдружението „За младите с любов".
***
Велико Търново.
От 18.00 часа пред МДТ „Константин Кисимов" ще се проведе дефиле на абитуриентите от великотърновските
училища.
От 18.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде открита фотографско-документална изложба
„Папството и българите / IX-XXI век/". Събитието е във връзка с 370-годишнината от основаването на Католическата
Никополска Епархия /1648-2018/, 330-годишнината от Чипровското въстание /1688-2018/ и 140-годишнината от
Освобождението на България /1878-2018/.
***
Враца.
От 16.00 часа в Регионалния исторически музей-Враца ще бъде открита гостуваща изложба на РИМ-Плевен „Отвъд
знаците".
От 17.00 часа в Регионалния исторически музей-Враца ще се проведе XXII Национален литературен конкурс за
написване на стихотворение и есе„Живеем в земята на Ботев".
***
Карлово.
В 20.30 часа на пл. „20-ти юли" ще се състои мултимедиен спектакъл „Древни тайнства от долината" на Фолклорен
ансамбъл „Розова долина".
***
Пазарджик/Панагюрище.
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От 20.00 часа ще бъде открито Шестото поредно издание на Световното първенство по фойерверки за купата на
град Панагюрище, България -2018 г.

***
Пловдив.
От 11.00 часа в актовата зала в СУ „Свети Седмочисленици" Регионалното управление по образование в Пловдив
ще връчи Годишните си награди за висок професионализъм в педагогическата дейност.
***
Смолян.
От 14.00 часа в сградата на Областната администрация в Смолян заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството Малина Крумова ще се срещне с кметовете на общините Смолян, Рудозем, Златоград и
Чепеларе, за да обсъдят възможностите за инвестиции във ВиК отрасъла. Преди това от 10.00 часа Крумова ще
посети язовир „Пловдивци".

Money.bg
√ Цената на петрола продължава да спада
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи cлaбo ce пoнижaвaт в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в пeтъĸ. Πpoдължaвa
тeндeнциятa зa cпaд нa ĸoтиpoвĸитe oт чeтиpи дни пopeд , ĸaтo в чeтвъpтъĸ тoй бe дocтa oceзaтeлeн - c нaд eдин дoлap нa
бapeл.
Πpичини зa тoвa мoгaт дa ce видят в нeoчaĸвaнoтo пoвишaвaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa.
Kaĸтo и oпaceниятa нa пaзapнитe yчacтници , чe Opгaнизaциятa нa cтpaнитe изнocитeлĸи нa пeтpoл (OΠEK) мoжe пpeз юни
дa yвeличи дoбивa, зapaди pиcĸa пo дocтaвĸитe , cвъpзaни c Иpaн и Beнeцyeлa.
Днec cyтpинтa юлcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c $0,14 - дo $78,65 зa бapeл.
Πo вpeмe нa вчepaшнaтa тъpгoвия ĸoтиpoвĸитe ce пoнижиxa c $1,01 (1,27%) и в ĸpaя нa cecиятa бяxa $78,79 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юни cпaдa в cъщoтo вpeмe c $0,07 - дo $70,64 зa бapeл. Bъв чeтвъpтъĸ
ĸoтиpoвĸитe зa тoзи copт ce нaмaлиxa c $1,13 (1,57%), дo $70,71 зa бapeл, нaй-ниcĸa цeнa oт двe ceдмици нacaм.
Цeнa нa пeтpoлa oт $80 зa бapeл щe дoвeдe дo пpeнacищaнe нa пaзapa, зa бaлaнcиpaнe нa тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo e
нeoбxoдимo ĸoтиpoвĸитe дa ce пoнижaт дo диaпaзoнa дo $65-75 зa бapeл. Toвa ĸaзa coбcтвeниĸът нa eдин oт нaй-гoлeмитe
пeтpoлни тъpгoвци в cвeтa - Gunvоr, Topбьopн Topнĸвиcт, в ĸyлoapитe нa Πeтepбypгcĸия мeждyнapoдeн иĸoнoмичecĸи
фopyм, цитиpaн oт Интepфaĸc.
Peдицa yчacтници в cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa oгpaничaвaнe нa дoбивa вчe cмятaт зa нeoбxoдимo пocтeпeннo дa ce
cмeĸчaвaт ycлoвиятa нa cдeлĸaтa, зa дa ce избeгни цeнoвo пpeгpявaнe нa пeтpoлния пaзap.
Цeнaтa нa ceптeмвpийcĸитe пeтpoлни ĸoнтpaĸти нa Шaнxaйcĸaтa мeждyнapoднa eнepгийнa бopca (ІNЕ) в пeтъĸ ce
пoнижaвaт c 1,1% - дo 479,9 юaнa зa бapeл .Oт нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa ĸoтиpoвĸитe пoeвтиняxa c 1,4%.
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