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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ И СИНДИКАЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА 
Следва пълният текст на писмо до министър-председателя Бойко Борисов от национално представителните 
работодателски и синдикални организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“, във връзка с кандидатурата 
на България за членство в еврозоната. 

ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ДИМИТЪР РАДЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
КОПИЕ: 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 
Относно: Предприемане на необходимите стъпки за подаване на заявление за присъединяване на Р България в 
Механизма на обменните курсове – II  /ЕRM II/  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 
Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет 
потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на Р 
България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната. 
Както сте информирани, по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са 
изразявали своите категорични общи позиции, вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и 
социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации. 
В свое писмо до Вас от 14.06.2018 г., социалните партньори предложиха провеждане на спешна работна среща по 
неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II. Натоварената програма на българското 
председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното 
обсъждане в предложения от нас формат. 
Доколкото тези въпроси представляват изключителен интерес, както за нашите членове, така и за цялото общество, за 
институциите на законодателната и изпълнителна власт, банковия сектор и действията в основните области на 
упражняваните политики, с настоящото отново заявяваме категоричната подкрепа на всички социални партньори в лицето 
на национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите в България, за официално 
представяне на българската кандидатура за присъединяване към ERM II, непосредствено след приключване на 
българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на м. юли 2018 г. 
В тази връзка, изразяваме отново очакванията на социалните партньори за незабавно предприемане на всички 
необходими стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на Правителството и БНБ, и заявените предварителни 
позиции. 
 
/п/ 
 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ 
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√ АИКБ ОБЯВИ НОМИНАЦИИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2017 
г. Призовете на най-представителната  работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт 
или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За 
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика“. Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните 
партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата“ с две номинации е отличено Министерство на финансите. Първата номинация е за 
действията на институцията, довели до приемането на Закони за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и на Закона за данък върху добавената стойност. Втората е присъдена за осъществените промени в 
Закона за местните данъци и такси и прилагането на практика на принципа „замърсителят плаща“. Другите номинирани в 
категорията са Националният съвет за тристранно сътрудничество за своя активен принос при изготвянето на промените 
в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Комисията по енергетика към Народното събрание за внесения 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за гарантиране на прозрачността на българския 
електроенергиен пазар. 
„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ са номинирани Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), Асоциация „Активни 
потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева. 
Номинацията на АОБР е за цялостната дейност на организация през изминалата година в областта на ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“ е отличена за популяризирането и анализа на 
изследването за храните с двоен стандарт в ЕС и всекидневно осъществяване на проучвания на услуги и тестове на стоки, 
които защитават правата на потребителите. Д-р Жанет Захариева попада в категория за приноса си в намирането на 
консенсус по редица норми на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а Българска 
асоциация на частните училища за активната си позиция в защита на добрите практики за държавна подкрепа на частно 
образование, не водещи до злоупотреби и сив сектор. 
В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“ също има четири номинации. За приза ще се борят журналистът на bTV Биляна Гавазова за 
рубриката ѝ „Чети етикета“, икономическият отдел на вестник „Сега“ за задълбочени и аргументирани публикации по 
темата за неформална икономика, телевизия „Европа“ за съществените им анализи на икономическите и обществено-
политически процеси, свързани с формирането на сиви практики и репортерите на „Господари на ефира“ Борис 
Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов за разследванията им за корупция и злоупотреби с болнични листа. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата 
с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към 
неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната 
роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Наградите, които се провеждат за пета поредна година, ще бъдат връчени на официална церемония на 17-ти юли. 
 
Приложение: Номинации за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. 
 
Akcent.bg 
 
√ АИКБ ОБЯВИ НОМИНАЦИИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ `ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО`  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2017 
г. Призовете на най-представителната  работодателска организация у нас се връчват в три категории - „За нормативен акт 
или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За 
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика“. Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните 
партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата“ с две номинации е отличено Министерство на финансите. Първата номинация е за 
действията на институцията, довели до приемането на Закони за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и на Закона за данък върху добавената стойност. Втората е присъдена за осъществените промени в 
Закона за местните данъци и такси и прилагането на практика на принципа „замърсителят плаща“. Другите номинирани в 
категорията са Националният съвет за тристранно сътрудничество за своя активен принос при изготвянето на промените в 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Комисията по енергетика към Народното събрание за внесения 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за гарантиране на прозрачността на българския 
електроенергиен пазар. 
 „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ са номинирани Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), Асоциация „Активни 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/06/Nominacii-NIS-final.pdf
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потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева. 
Номинацията на АОБР е за цялостната дейност на организация през изминалата година в областта на ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“ е отличена за популяризирането и анализа на 
изследването за храните с двоен стандарт в ЕС и всекидневно осъществяване на проучвания на услуги и тестове на стоки, 
които защитават правата на потребителите. Д-р Жанет Захариева попада в категория за приноса си в намирането на 
консенсус по редица норми на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а Българска 
асоциация на частните училища за активната си позиция в защита на добрите практики за държавна подкрепа на частно 
образование, не водещи до злоупотреби и сив сектор. 
В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“ също има четири номинации. За приза ще се борят журналиста на bTV Биляна Гавазова за 
рубриката ѝ „Чети етикета“, икономическият отдел на вестник „Сега“ за задълбочени и аргументирани публикации по 
темата за неформална икономика, телевизия „Европа“ за съществените им анализи на икономическите и обществено-
политически процеси, свързани с формирането на сиви практики и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов, 
Влади Василев и Димитър Върбанов за разследванията им за корупция и злоупотреби с болнични листа. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата 
с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към 
неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната 
роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Наградите, които се провеждат за пета поредна година, ще бъдат връчени на официална церемония на 17-ти юли. 
 
News.bg 
 
√ Работодатели и синдикати искат незабавно в чакалнята за еврозоната 
С писмо до премиера Бойко Борисов, управителя на БНБ Димитър Радев и финансовия министър Владислав Горанов, КНСБ, 
КТ "Подкрепа", БСК, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ искат незабавно България да влезе в чакалнята за еврозоната. 
Според работодателите и синдикатите, проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското 
председателство на Европейския съвет потвърждават необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими 
процедури по присъединяване на България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо 
присъединяване към еврозоната. 
По тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са изразявали свои 
категорични общи позиции, вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и социален съвет от 
декември 2017 г. и други самостоятелни декларации. 
В свое писмо от 14 юни, социалните партньори предлагат провеждане на спешна работна среща по "неколкократно 
заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II". 
"Натоварената програма на българското председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното 
провеждане на тази среща и пълноценното обсъждане в предложения от нас формат", коментират работодатели и 
синдикати. 
"Тези въпроси представляват изключителен интерес, както за нашите членове, така и за цялото общество, за институциите 
на законодателната и изпълнителна власт, банковия сектор и действията в основните области на упражняваните 
политики", допълват те. 
Работодатели и синдикатите заявяват категоричната подкрепа за официално представяне на българската кандидатура за 
присъединяване към ERM II, непосредствено след приключване на българското председателство на Европейския съвет, 
през първата седмица на юли. 
Те очкват незабавно предприемане на всички необходими стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на 
Правителството и БНБ, и заявените предварителни позиции. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнес и синдикати обединени за еврозоната 
Национално представителните работодателски и синдикални организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ 
изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, управителя на БНБ Димитър Радев и до финансовия министър Владислав 
Горанов във връзка с кандидатурата на България за членство в еврозоната. 
Публикуваме пълния текст на писмото: 
Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет 
потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на 
Република България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към 
еврозоната. 
Както сте информирани, по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са 
изразявали своите категорични общи позиции,  вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и 
социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации. 
В свое писмо до Вас от 14.06.2018 г., социалните партньори предложиха провеждане на спешна работна среща по 
неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II. Натоварената програма на българското 
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председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното 
обсъждане в предложения от нас формат. 
Доколкото тези въпроси представляват изключителен интерес, както за нашите членове, така и за цялото общество, за 
институциите на законодателната и изпълнителна власт, банковия сектор и действията в основните области на 
упражняваните политики, с настоящото отново заявяваме категоричната подкрепа на всички социални партньори в лицето 
на национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите в България, за официално 
представяне на българската кандидатура за присъединяване към ERM II, непосредствено след приключване на 
българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на м. юли 2018 г. 
В тази връзка, изразяваме отново очакванията на социалните партньори за незабавно предприемане на всички 
необходими стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на Правителството и БНБ, и заявените предварителни 
позиции. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът напомни на правителството за обещанието му да кандидатстваме за Еврозоната 
Кабинетът има 4 дни, за да изпълни многобройните си заявки от последните месеци, че ще пратим официално 
кандидатурата  
Правителството и БНБ, в съответствие със своите отговорности и правомощия, трябва незабавно да предприемат всички 
необходими стъпки за кандидатстване за присъединяване на България към ЕRM II (т. нар. „чакалня за Еврозоната). Това е 
позицията на четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, както и на двата 
синдиката – КНСБ и „Подкрепа“, изпратена до премиера Бойко Борисов, гуверньора на БНБ Димитър Радеви министъра на 
финансите Владислав Горанов. 
Те настояват кандидатурата за присъединяване към ERM II да бъде представена непосредствено след приключване на 
българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на юли 2018 г. 
На няколко пъти през тази година финансовият министър Владислав Горанов заявяваше категорично и публично, че 
България ще кандидатства официално за „чакалнята“ до края на юни 2018 г. За да изпълни това свое обещание 
финансовият министър има само 4 дни. Миналата седмица обаче вицепремиерът Томислав Дончев заяви, отново 
публично, че „то (кандидатстването) ще е толкова скоро, колкото може“. 
Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет 
потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на 
България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната, 
се казва в позицията. 
Социалните партньори посочват, че по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални 
организации са изразявали своите категорични общи позиции,  вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на 
Икономическия и социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации. 
В свое писмо до Вас от 14 юни 2018 г. социалните партньори предложиха провеждане на спешна работна среща по 
неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II. Натоварената програма на българското 
председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното 
обсъждане в предложения от нас формат, пише в писмото. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Дискусия за резултатите от европредседателството се провежда днес в НДК 
Дискусия-отчет на тема "Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 – резултатите" ще се проведе 
днес в НДК. 
Дискусията има за цел да представи постигнатото от българското председателство, което в продължение на шест месеца 
ръководи работата на Съвета на ЕС и предава щафетата на Австрия на 30 юни 2018 г. 
В срещата ще вземат участие социолози, политолози, икономисти, представители на академичните среди, 
неправителствени организации, които ще имат възможност да споделят мнения, коментари и да задават въпроси, 
свързани с дейността и резултатите от председателството. 
По време на форума ще бъдат представени най-новите данни от социологическо проучване на агенция "Алфа рисърч" за 
нагласите и оценките на българите. 
Водещи лектори на дебата ще бъдат Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на ЕС, и Боряна 
Димитрова, управляващ партньор в социологическа агенция "Алфа Рисърч". 
Откриващи изказвания ще направят вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев и вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
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Участие в дебата ще вземат още Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя на България, доц. 
Татяна Буруджиева, доц. Даниел Смилов, гл. ас. Първан Симеонов, Димитър Ганев, доц. Антоний Гълъбов и др. Модератор 
на събитието ще е Гергана Паси, президент на "ПанЕвропа" България. 
 
√ Дебатът за вот на недоверие към правителство мина почти без дебат  
Дебатът за втория вот на недоверие към третото правителство на Бойко Борисов мина почти без дебат. Продължи по-
малко от час и половина, а същинската му част се изнесе в кулоарите на парламента. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова започна мотивите си, които са за провал в политиката за сигурност на правителство, с 
шега-съвет към вътрешния министър Валентин Радев да залови бързо арестанта, избягал от втория етаж на Районното 
управление на полицията в Пловдив, преди той да е пуснал брада и да се е укрил. 
В мотивите си Нинова каза, че управляващите приватизират сектор "Сигурност", като го прехвърлят в частни ръце. Тя 
припомни, че в предизборната програма на ГЕРБ са обещани още 6 хил. полицаи и да има полицейско присъствие във 
всяко населено място. Според нея досега са назначени 1000 полицаи, а заради липса на мотивация са напуснали 2 хил. 
Нинова критикува и мерките в местата за изтърпяване на наказания и лишаване от свобода. "От най-охранявания затвор 
двама опасни престъпници бягат през централния вход посред бял ден и ги преследва само чистачката. Разбира се, два 
месеца МВР ги издирва", каза Нинова и припомни, че те са се изпозастреляли в Ботевград. 
ОЛАФ ли е разкрил контрабанда или правителството 
"Г-н Борисов ли, който преди една седмица каза – щом БСП искат вот на недоверие, значи контрабандата е намаляла, лъже 
или ОЛАФ лъже и ви завижда", каза Нинова. Според нея европейската служба за борба с измамите е разкрила голям брой 
престъпления на митниците, което е следствие на пробити компютърни системи, въведени от ГЕРБ. 
Менда Стоянова от ГЕРБ й отговори, че разкритията на ОЛАФ са благодарение на работата на българското правителство и 
служби, които са предали данни след 6-месечно разследване. Извършителите на митническите измами били от други 
европейски държави. "Няма пари за хората с увреждания, за болници и военни, защото се краде", отговори Нинова на 
Менда Стоянова. "Много спекулации се коментираха по темата с митническите информационни системи, но целият дебат 
не стигна дотам, че да разбере г-жа Нинова, че системата БАЦИС няма нищо общо със системата БИМИС, за която ОЛАФ 
говори", отговори й финансовият министър Владислав Горанов. 
Това беше и единственото изказване на министър в парламентарна зала. Почти целият кабинет без премиера Бойко 
Борисов беше в залата. 
Парламентът като зала за прожекции 
Пропускането на 60 хил. мигранти е достатъчно основание Бойко Борисов да си подаде оставката и да получи възмездие 
по единствения законен начин - с волята и гласа си на предсрочни избори, каза още Нинова. Тя се опита да пусне и видео 
с изказвания на премиера Бойко Борисов в пленарната зала, но председателят на парламента Цвета Караянчева я спря с 
мотива, че това не е прожекционна зала. Нинова обясни, че в едното видео Борисов казва, че страната ни е най-надеждната 
граница на Европа, а във второто казва, че не сме 
си изпълнили ангажиментите и страната е пропуснала 60 хил. мигранти. Според Нинова, ако мигрантите са пропуснати 
случайно, това е накадърност, а ако е умишлено, това е престъпление. "И в двата случая е достатъчно основание да си 
подадете оставката", заяви Нинова. 
Депутатите от "Воля" бойкотираха дебатите по вота на недоверие, защото повечето от тях са във Варна за кампания на 
лидера им Веселин Марешки за запълване на дупките по пътищата. 
ДПС и "Обединени патриоти" се скараха 
ДПС и "Обединени патриоти" включиха взаимни обвинения в дебатите. "Подкрепяме вота на недоверие, защото 
управленският модел генерира напрежение и е източник на нестабилност и несигурност, заяви председателят на ДПС 
Мустафа Карадайъ. "Знаем, че този вот няма да успее. Но ще кажа на тези, за които това е само аритметика – не 
пренебрегвайте политическия ефект на този мощен демократичен инструмент. Не бързайте да се радвате. ДПС ще 
подкрепи този вот. Защото не можем да стоим безучастни, когато държавното управление безпомощно разчита на хаоса, 
когато държавността ерозира, когато общественото напрежение е на градус, когато демокрацията е в опасност, когато 
става дума за бъдещето на всички български граждани", каза Карадайъ. Той не пропусна да каже за пореден път, че 
участието на "патриотите" в управлението на държавата е вредно за национална сигурност. Не пропусна да спомене и 
почетният председател на ДПС Ахмед Доган и конструирания от него български етнически модел. 
"ДПС ще разиграе етническата карта по най-свирепия начин за това, че не е във властта. Ще предприемат действия, които 
ще бъдат радикални. Това ще бъде скоро и всички трябва да бъдем готови за този момент", отговори конспиративно на 
ДПС Павел Шопов от "Обединени патриоти" . После надълго разви тезата си, че ДПС са вредни за националната сигурност. 
Халил Летифов (ДПС) поиска сметка на председателя на парламента Цвета Караянчева, че оставя Шопов и други депутати 
от "Обединени патриоти" да говорят извън темата, и каза, че е позор това, че е избрана от Кърджали. "За мен е достойнство, 
че съм избрана от Кърджали, и никой няма право да оспорва избора на моите избиратели", отговори Караянчева. 
Същинските дебати бяха в кулоарите 
Цвета Караянчева прекрати дебатите към 14:30, по-малко от час и половина от началото им, след като нямаше желаещи 
за изказвания. Председателят на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов поиска думата едва след като Караянчева обяви край на 
дебатите. Вътрешният министър Валентин Радев защити политиката на правителството на пресконференция в кулоарите 
на парламента, тъй като не бил мотивиран да говори в залата. Корнелия Нинова и депутатите й също се изказаха в 
кулоарите. Продължителността на двете пресконференции беше по-голяма, отколкото дебатите в пленарната зала. 
Това е вторият вот на недоверие, внесен от БСП, за третия кабинет на Бойко Борисов. Предишният беше за провал на 
политиката за борба с корупцията и бе гласуван на 25 януари. Той бе подкрепен от ДПС. 
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Гласуването на вота ще бъде в петък сутринта. Ако коалиционните партньори ГЕРБ и "Обединени патриоти" осигурят 
присъствието на всичките си депутати в залата, правителството ще оцелее, тъй като двете партии имат 122 места от 240 в 
пленарната зала. 
 
БНТ 
 
√ Как работят новите правила за защита на личните данни 
Как работят новите правила за лични данни след влизането в сила на новия европейски регламент - темата в "Денят 
започва" коментира Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни. 
Сигналите, които пристигат при нас ние обработваме и публикуваме като становище, обясни Караджов. Според него е 
необходима една по-сериозна обучителна кампания, тоест изграждане на капацитет, на експерти, които да разбират как 
се обработват личните данни.  
Венцислав Караджов: Регламентът не предвиди задължение нито за държавите членки, нито за регулаторите, да 
извършват задължително обучение. 
Органите на МВР имат право да идентифицират нарушителите на закона и на това основание те могат да изискват лични 
данни, обясни още Караджов. 
Имат ли право банките и хотелите да използват личните данни на гражданите - вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Има ли опасност от преливане на реките и язовирите заради поройните валежи  
Има ли опасност от наводнения и бедствено положение заради преминаването на Средиземноморски циклон със студен 
фронт над България - темата коментира Валерия Йорданова, дежурен хидролог в НИМХ към БАН. 
През нощта по-значителни количества валежи е имало в района на Хасково, Ивайловград, Рудозем, източната част на 
страната, обясни хидрологът. Към момента няма съществени нарушения във водосборите на реките. Малко по-значителни 
са количествата за река Янтра, в района на Велико Търново и Габрово. 
По думите на Йорданова, се очаква валежите да се изместят на запад. Около Смолян и Рудозем се очаква речните нива да 
преминат над жълтия праг, но няма да преливат, успокои специалистът. 
 
√ Европейска конференция за социалните права ще се проведе в София 
Европейска конференция на високо равнище на тема "Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за 
постигането на резултати" ще се състои в София. 
Форумът продължава дебата за социалното измерение на Европа в контекста на дискусиите за бюджета през следващия 
програмен период. Ще се обсъжда и бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд. 
Очаква се да бъде отчетено изпълнението на политиките на Европейския стълб на социалните права година след 
лансирането му от Европейската комисия.  
В конференцията ще участват министри, синдикалисти и работодатели от страните членки на ЕС. 
Конференцията ще бъде съпътствана от протест на майки на деца с увреждания, които ще се съберат на входа до НДК. 
 
√ Президентът Румен Радев създаде Обществен съвет по физическо възпитание и спорт  
Изявени имена в спорта ще дават съвети при формирането на политики в областта в рамките на новосъздадения 
Обществен съвет по физическо възпитание и спорт към президента на България. Сред тях Йорданка Благоева, Евгения 
Раданова, Теодор Салпаров, както и уважавани преподаватели и специалисти. 
Спортът е неотменим фактор на общественото развитие на съвременния свят, заяви президентът Румен Радев. Държавният 
глава подчерта още, че в развитите държави спортът е вече част от икономическия прогрес.  
Румен Радев - президент на Република България: Спортът допринася за обединението на нацията, за издигане на нашето 
достойнство. Затова трябва с особено уважение, а бих казал и с тревога да говорим за българския спорт. Вече се радваме 
и на един медал от олимпиада, а масовият спорт се отдръпна от училищата, отдръпна се от нашите млади хора и бе 
изместен от болестите, затлъстяването, агресията. 
Според президента, целта на Съвета е с усилията и експертизата на всички участници в него да се създадат условия за 
усъвършенстване на системата на българския спорт. Така ще се повиши физическата активност сред младите хора и ще се 
намалят драстично разходите за здравеопазване. 
 
Investor.bg 
 
√ МРРБ обяви, че ще инвестира 15,3 млн. лв във ВиК проекти 
Средствата ще бъдат осигурени от оперативна програма „Околна среда“ 
Над 15,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК проекти в страната. Това съобщи днес в София заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на представянето на проекта "Подпомагане на 
ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК". Информацията съобщиха от пресцентъра на 
ведомството. 
Проектът на МРРБ се финансира по ОП "Околната среда 2014-2020 г." и е с продължителност от 54 месеца - до 16 септември 
2020 г.  
По проекта ще бъде създадена и Електронна информационна система за ВиК услугите и операторите. За пръв път ще има 
и публична информация за вида на съоръженията, местоположението и собствеността им, предоставени права за 
стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и др.  
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Според Малина Крумова вече е проведен технически-експертен съвет, на който са обсъждани вариантите за проект, по 
който да се възложи ремонта на язовир "Бели Искър".  
Предстои да се направи обществена поръчка за избор на изпълнител, след изготвянето на техническо задание. Според 
заместник-министърът е реалистично строително-ремонтните дейности да започнат догодина, съобразено с 
предвидените по закон процедури, предшестващи работата на терен. 
 
√ МОН и бизнесът правят нови учебни планове за 40 професии 
Защитените специалности ще бъдат допълнително финансирани, посочи зам.-министърът на образованието и 
науката Деница Сачева 
Министерството на образованието и науката (МОН) ще стимулира приема в професионални гимназии след седми клас. 
Това обяви зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева при представяне на политиките за 
професионалното образование и за създаването на квалифицирани кадри за пазара на труда на Българско-японския 
бизнес форум, цитирана от пресцентъра на МОН. 
„Министерският съвет одобри списък на защитените специалности, за които се очаква недостиг на кадри за пазара на 
труда. Те ще бъдат допълнително финансирани, защото са важни за икономиката", посочи  заместник-министърът и 
добави, че експерти от бизнеса и професионални гимназии в страната започват разработването на нови учебни планове и 
програми по специалности в 40 професионални направления. 
По думите на Сачева форма на обучение са и учебно-тренировъчните фирми, чрез които учениците могат да се докоснат 
до процесите на управление, но и чрез познаването им да бъдат по-добри служители и потребители. 
Тя отбеляза и нуждата от формиране на нови умения у учениците – дигитални умения, предприемачество и възможност 
за анализиране. 
Според заместник-министъра България има интерес от двустранни проекти с Япония в областта на науката. 
В момента български и японски учени участват в общи проучвания в информационните и комуникационните технологии, 
в енергийните ресурси и енергийната ефективност, и в климатичните промени, рисковете и природните ресурси. 
 
БНР 
 
√ Лидерите на ЕС ще предоставят по-големи правомощия на Европейския механизъм за стабилност 
Европейските лидери ще призоват Великобритания да предостави "реалистични и работещи предложения" за 
бъдещите си отношения със Съюза 
Лидерите на Европейския съюз ще се споразумеят на срещата на върха в петък да дадат повече правомощия на 
спасителния фонд на еврозоната, известен като Европейски механизъм за стабилност (фонда ESM), като подробностите ще 
бъдат разработени едва през декември. В същото време се очаква те предоставят взимането на решение за начало на 
разговори за Европейска схема за гарантиране на депозитите (EDIS) на финансовите министри, съобщава агенция Ройтерс, 
цитирайки проектът със заключения на важната среща на европейските лидери в края на седмицата. 
В проекто заключенията от предстоящата среща на ЕС не се споменава нищо за идеята, подкрепена от Франция, за отделен 
бюджет на еврозоната, нито за възможността за по-лесно преструктуриране на държавния дълг, към което пък се стреми 
Германия. 
Проектът със заключения на Срещата на върха в петък относно по-задълбочена интеграция на еврозоната показва, че 
лидерите ще подкрепят идеята, че при извънредни ситуации, Европейският механизъм за стабилност ще може да отпуска 
заеми, за да помогне на намиращите се в затруднено положение банки. Помощта ще бъде под формата на револвираща 
кредитна линия със същия размер като самият фонд за преобразуване на проблемни банки , която кредитна линия ще се 
равнява на 1% от покритите (гарантираните) депозити в еврозоната или около 55 млрд. евро, посочва Ройтерс.  
Европейският механизъм за стабилност също така ще има по-голяма роля при разработването и наблюдението на 
програмите за финансова помощ, показва проектът със заключение на предстоящата среща на лидерите на ЕС. 
"Еврогрупата (финансовите министри от еврозоната) се приканва да постигнат съгласие за терминологичен списък за по-
нататъшното развитие на фонда ESM до декември 2018-а година", се казва в проектът с който разполага Ройтерс, като се 
допълва: "Срещата на върха на еврото в приобщаващ формат ще се върне към тези и други въпроси през декември 2018-
а година". 
В проекто заключенията обаче не се споменава нищо за въвеждането на единни Клаузи за колективно действие (CAC) за 
издаването на нови еврооблигации. Клаузите за колективно действие (CAC) при суверенните облигационни контракти 
улесняват правителствата да пренебрегват малцинството от инвеститори, които се противопоставят на условията на 
предложеното преструктуриране на дълга и които могат да спрат целия процес, като се стремят към по-добра сделка. 
Трябва да се има предвид, че облигациите, емитирани в еврозоната от 2013-а година насам, включват такава CAC клауза. 
Но въвеждането на мярката за "единствен край" би улеснила процеса, тъй като би позволила дадено решение за 
преструктуриране да обхване всички облигации.  
Председателят на Еврогрупата (финансовите министри от еврозоната) Марио Сентено иска европейските лидери да 
предоставят насоки по този въпрос, тъй като подобна стъпка ще направи по-лесно преструктурирането на публичните 
дългове в бъдеще - дискусия, на която се противопоставя категорично силно задлъжнялата Италия. 
Относно въпросите, касаещи Брекзит, европейските лидери ще призоват Великобритания да предостави "реалистични и 
работещи предложения" за бъдещите си отношения с ЕС, като Европейският съюз ще остави вратата отворена за Лондон, 
за да промени мнението си по някои от т.нар. "червени линии" в преговорите. 
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Проектът със заключения на срещата на върха на лидерите на 27-те страни, които ще останат в ЕС след излизането на 
Обединеното кралство през март 2019-а година, изразява загриженост, че не е постигнат значителен напредък за 
намиране на начин за избягване на физическа граница между Република Ирландия и Северна Ирландия след Брекзит. 
Трябва да се има предвид, че без постигането на сделка относно границите, ЕС няма да може да сключи споразумение за 
"развода" с Великобритания. Това може да засили перспективата, че Великобритания ще напусне единния блок без 
споразумение ("твърд" Брекзит), което би навредило сериозно на бизнеса. Ето защо европейските лидери призовават за 
"интензивни усилия" за постигане на споразумение за оттегляне на Великобритания от съюза и за сключване на договор 
за преходен период до края на 2020-а година, който да даде на компаниите време да се приспособят към новата ситуация. 
В проекто заключенията от предстоящата среща на върха, лидерите на ЕС също така посочват, че трябва да се положат 
повече усилия, за да се постигне съгласие за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС след преходния период. 
"Това изисква по-голяма яснота, както и реалистични и приложими предложения от Обединеното кралство по отношение 
на позицията му относно бъдещите отношения", се посочва в доклада, цитиран от Ройтерс. 
Лидерите на 27-те също така оставят вратата отворена, за да може Великобритания да промени мнението си по някои 
"червени линии" в преговорите, като например позицията на властите в Лондон да се напусне Европейския митнически 
съюз. 
"Европейският съвет напомня, че ако позициите на Обединеното кралство се развият, Съюзът ще бъде готов да 
преразгледа предложението си", се казва в текста, който се позовава на позицията на ЕС, основаващата се на британската 
преговорна позиция. 
 
√ Дончев: Темата за евроинтеграцията на страните от Западните Балкани вече е част от дневния ред на Евросъюза 
Администрацията се справи отлично по време на Българското европредседателство, смята вицепремиерът  
Твърде рано е да правим оценка на Българското европредседателство. Това каза в интервю за предаването  „Преди 
всички“ вицепремиерът Томислав Дончев.  
„Ефектите и политическите успехи трябва да се мерят следващите няколко месеца. Включително и по отношение на това 
доколко всички придвижени досиета как продължават. Всичко, което е вкарано в политическия дневен ред на Европа, по 
какъв начин продължава. Това ще бъде истинското измерение на това колко успешно е било председателство на Съвета 
на ЕС“, обясни той.  
Според него държавният апарат и администрациите са се справили отлично с работата си по време на председателството: 
„Факт е, че България успя да отгледа за последните 10 години изключително добре подготвени експерти в 
администрациите, които са в министерствата, в постоянното представителство в Брюксел и като обща оценка мисля, че те 
свършиха чудесна работа. Моята оценка по отношение на администрациите ни е, че те се справиха отлично. От тук нататък 
е въпрос на мениджърска изкусност тези хора, с този капацитет, който са натрупали, включително да бъдат ползвани по 
най-добрия начин“.  
По думите на вицепремиера, членството на Македония и Албания няма как да се случи лесно, но всички рационални 
аргументи предполагат, че Западните Балкани в перспектива трябва да бъдат част от ЕС: „Може би задача за политиците 
на някои от държавите-членки е да убедят техните граждани и техните общества. Съзнавам, че това невинаги е лесно“. 
Дончев коментира и предстоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година: 
„На мен предложението на ЕК ми харесва и считам, че е добре постижение, защото успява да съчетае всички стари 
предизвикателства, които имаме – кохезия, конвергенция, акцент върху научните изследвания и в същото време да 
обърнем внимание на новите предизвикателства, свързани със сигурност, миграция, добър баланс между всички 
разнопосочни интереси, включително и тези след Брекзит. Обичайно финалът – това, което имаме като продукт накрая, не 
се различава чак толкова радикално от предложението на Комисията, но винаги има промени“.  
Вицепремиерът обясни, че структурирането на нов Европейски парламент отнема между 3 и 6 месеца, което би било 
проблем при приемането на многогодишната финансова рамка: „Тук големият проблем е цяла Европа, не България, да не 
закъснее много със следващия програмен период. Всички държави са свързани, защото ползват финансиране от всички 
финансови инструменти. Дупки във времето, в което не се реализира тази политика, би било щета за Европа“. 
Томислав Дончев коментира и изразеното мнение на съпругата му повод на интеграцията на ромите: „Имайки 
самочувствието на самостоятелна личност, на изграден професионалист, на пълноценен гражданин, тя има право да 
споделя каквото намери за добре в каквито иска формати.“  
Всички вярваме в интеграцията на ромите, каза той и добави: Тя няма алтернатива, особено в сферата на образованието – 
там добре знаете, че всички усилия са фокусирани в тази посока. Не знам защо последните години разговорът по тази тема 
тръгна по този начин. Аз вярвам, че част от интеграцията са и усилията за спазването на едни и същи правила от всички 
български граждани. За съжаление, в някои общности, имат усещането, че бидейки малцинство имат право да не спазват 
обществения ред или всички правила и закони, което трябва да бъде прекратено.“ 
По повод на протеста на превозвачите на 4 юли, Дончев заяви, че трябва да бъде намерен компромис, но на първо място 
е обществения интерес, след това държавния интерес и чак след това интересите на всяка професионална общност: 
„Трудна формула, не винаги решението е бързо, не винаги е очевидно и обичайно не е безконфликтно, защото няма как, 
когато имаме конфликтен интерес, на финала да се намери такова решение, което да направи всички доволни. /…/ Ако 
един законодателен акт минава през цялата процедура, т.е. с решение на Министерски съвет, той дълго време е достъпен 
за обществено обсъждане. Може да бъде четен, да бъдат събирани становища и мнения. Тази процедура отнема месеци, 
но позволява да се съобразим с всички реакции. Често се случва един акт да мине през цялата процедура, никой да не му 
обърне внимание и в един момент да се получи турбулентна ситуация точно когато е в парламента“.  
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√ В Ловешка област отчитат най-ниските нива на безработица за последните 9 години 
Най-ниското ниво на безработицата от девет години насам е отчетена в Ловешка област. През май тя е била 9,9 на сто, 
колкото през март 2009 г.  Рекордно ниско ниво на безработицата е регистрирано в община Троян – 4,8 процента. В община 
Ловеч то е 5 на сто, също най-ниско от години. 
Директорът на Регионалната служба по заетостта в Ловеч Цецко Ангелов посочи, че има значително оживление на 
трудовия пазар, в частния сектор, като обявените свободни работни места са с над 50 на сто повече от предходния месец: 
"Най-голям е делът им в преработваща промишленост, търговията хотелиерство и ресторантьорството, аграрния сектор, 
строителството". 
Ангелов поясни и кои са най-търсените професии: 
"Оператори на стационарни машини и съоръжения, работници по събиране на отпадъци, металурзи, работници в 
добивната и преработващата промишленост". 
Има сериозно търсене и на монтажници, водачи на МПС и работници в селското, горското и рибното стопанство. 
 
В. Монитор 

 
√ Мария Габриел: Само 20% от предприятията са в дигиталния бизнес 
Европа изостава, но никога не е инвестирала толкова много в технологии 
Малките и средните предприятия съставляват 99% от дружествата в ЕС. Но само едно от пет от тях се занимават с дигитален 
бизнес. В същото време днес 90 на сто от професиите имат нужда от дигитални умения. Това заяви българският 
еврокомисар Мария Габриел по време на технологичното изложение Webit. 
„Трябва да изпратим послание за нова вълна иновативни европейски предприятия, които да станат глобални“, призова 
еврокомисарят и очерта четири важни предизвикателства пред Европа. Първото е да се гарантира, че големите онлайн 
играчи няма да злоупотребяват и ще играят по правилата. Второто е защитата на гражданите от опасностите на 
дигитализацията. Последните две са постигане на европейска конкурентоспособност и дигиталната сигурност. „За да се 
справим с тези предизвикателства разработихме комплексен подход. Чрез Единния цифров подход Европейската комисия 
от 2015 г. насам изпълни 29 законодателни инициативи“, коментира Габриел и открои няколко от тях: отпадането на 
таксите при роуминг разговорите, преносимостта на онлайн съдържанието, отпадането на геоблокирането и защитата на 
личните данни. 
„Днешното събитие се провежда в края на Българското председателство, в много важна седмица, в която може да отчетем 
много исторически споразумения в технологични сектори – за аудиовизуалните услуги, личните и неличните данни и др.. 
Освен това вчера по време на „Цифровата асамблея сложихме началото на дигиталната трансформация в Западните 
Балкани“, заяви още българският еврокомисар. 
Габриел обясни стратегията за развитие на стратегията за Единен цифров пазар, което по думите й трябва да бъде 
гарантирано от инвестиции. Предложението на бюджет на Европейския съюз в периода 2021 – 2027 г. е обвързано с 
инвестиции на пари, там където има добавена стойност. Част от насърчителните инициативи е програмата "Дигитална 
Европа“ с бюджет 9 милиарда евро, която ще работи за киберсигурността и цифровите умения. С 30% се увеличава 
бюджета на програма „Хоризонт“ до 16 млрд. евро. Развитието на аудиовизуалните произведения ще бъдат подкрепени 
с 1,2 млрд. евро. „Никога досега Европа не е инвестирала толкова в технологии. Освен това Комисията подкрепя 
европейската седмица на програмирането и стартира проект за дигатални стажанти. 6000 студенти от всички специалности 
ще имат възможност да направят платен стаж в друга държава от Общността по програва Еразъм“, каза накрая Габриел. 

 
√ "Булгартрансгаз" разширява мрежата си с 49 млн. лева  
"Булгартрансгаз" обяви търг за проектиране и изграждане на преносен газопровод от българо-турската граница до станция 
"Странджа", става ясно от документацията за обществената поръчка, публикувана на сайта на компанията, съобщава 
Investor.bg. Очакваната стойност на проекта е 48,9 млн. лева (без ДДС) и изпълнителят трябва да проектира, изгради и 
въведе в експлоатация газопровод с дължина от 10,7 километра - от българо-турската граница до компресорната станция 
"Странджа", както и да го свърже и с два транзитни газопровода. 
Проектът е свързан с модернизацията на транзитния газопровод за Турция и с идеята на българското правителство да 
изгради газов хъб на територията на страната. На 27 юни енергийният министър Теменужка Петкова ще открие т. нар. 
"лупинг" между станциите "Лозенец" и "Недялско", който ще позволи обръщането на потока на природния газ и 
доставките на синьо гориво откъм Турция. Проектът бе започнат в средата на 2017 г. 
Именно модернизацията на транзитния газопровод с Турция беше посочена от премиера Бойко Борисов по време на 
визитата му в Русия като вариант България да получава и транзитира руския природен газ, идващ от "Турски поток". 
Засега от Москва още не дават ясен сигнал как ще продължи пътят на природния газ от газопровода по дъното на Черно 
море към Европа. Вариантите са два - през България или през Гърция. За да бъдат спазени правилата на ЕС, газът трябва 
да мине през търговски хъб. 
Вариант, ако трасето мине през Гърция, е да бъде използван и свободен капацитет на Трансадриатическия газопровод 
(TAP), който е част от Южния газов коридор и ще пренася газ от Каспийския регион към Европа. 
Плановете на "Газпром" за "Турски поток" са да бъдат изградени две тръби с мощност от по малко над 15 млрд. куб. метра 
газ годишно. Едната е предназначена директно за турските потребители и така Анкара ще получава газ изцяло директно 
от Русия - през "Турски поток" и "Син поток", и няма да разчита на транзита от България. По този начин се освобождава 
капацитета на връзката между България и Турция. 
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√ Инвестираме още 290 млн. лв. за модернизацията на градския транспорт 
Парите отиват в София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен 
Благодарение на европейските фондове в програмния период между 2007 и 2013 г. са инвестирани близо половин 
милиард лева в модернизирането на градския транспорт в седемте най-големи града на България: София, Бургас, Пловдив, 
Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. В настоящия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-
2020 ще бъдат вложени още 290 млн. лева за изграждането на по-ефективен и екологичен градски транспорт в 39 града в 
страната по приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Това каза днес заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройство Валентин Йовев, който участва в семинар на тема “Разработване на транспортни 
услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия”. Събитието се състоя във Френския 
институт в град София. 
Регионалният заместник-министър посочи, че средствата са предназначени за изграждане на високоскоростен и 
привлекателен обществен градски транспорт, развитие на устойчиви системи за градския транспорт, увеличаване на броя 
пътници, използващи обществен транспорт, както и изграждане на велосипедни алеи, внедряване на автоматизирани 
системи за управление и контрол на трафика, подобряване на достъпността на автобусните спирки, чрез тяхното светлинно 
и звуково обновяване, изграждане на асансьори за достъп, осигуряване на системи за защита от шума и много други 
дейности. 
„С мерките за устойчив градски транспорт ще решим редица проблеми, пред които са изправени днес големите градове в 
ЕС и света като цяло. Намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума, край на огромните задръствания 
и спад на пътнотранспортните произшествия са само най-видимите постижения, които можем да постигнем в 
краткосрочен план“, отбеляза регионалният заместник-министър. Инж. Йовев допълни, че разтоварването на градовете от 
трафик ще има благоприятен ефект и върху публичните инвестиции в поддръжката на публичната инфраструктура, 
подобряването на околната среда и повишаването на стандарта на живот на хората, които ще живеят в по-чиста и здрава 
среда. 
Провелият се семинар в категория “Устойчива мобилност” е част от конкурса „Екообщина“, който цели да насърчи 
устойчивото развитие в българските градове. 
 
Капитал 

 
√ Висшият адвокатски съвет: Без агенти под прикритие в адвокатурата 
Адвокатурата изпрати остро становище до кабинета срещу проекта за промени в mравилника по Закона за ДАНС  
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) остро възрази срещу проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за 
Държавна агенция "Национална сигурност", с който се разширяват възможностите за внедряване на агенти под прикритие 
и сред лицата, упражняващи свободни професии, без да се прави изключение за адвокатите. Новата уредба на практика 
дава възможност да се вкарват агенти в адвокатурата – било като самостоятелно упражняващи практика адвокати, било в 
адвокатски съдружия или дружества. 
Според ВАдС това взривява основата, върху която се градят взаимоотношенията между адвокат и неговия клиент – 
доверието. То обаче е немислимо, ако има дори и минимално съмнение в почтеността на адвоката. Основно задължение 
на адвоката е да пази тайната на клиента, затова е забранено разговорите с адвокат да бъдат подслушвани, включително 
и в затворите и арестите, кореспонденцията с адвоката да бъде проверявана и изземвана, както и да се изземват 
адвокатски книжа и досиета. "Адвокатът не може да свидетелства за факти, които са му поверени в професионалното 
качество. Гаранциите за конфиденциалност в отношенията адвокат - клиент са всеобхватни и защитени от закона", се сочи 
в становището, изпратено вчера до Министерския съвет. 
В него се казва още: "Немислимо е обърналите се към адвокат граждани да получават "консултации" или процесуално 
представителство от агенти на прикритие. Предложените промени дават възможност едно лице да бъде консултирано по 
правни въпроси от "легендиран" адвокат, като поверената на агента информация бъде използвана във вреда на 
гражданина. Такъв подход минира доверието на обществото в правозащитните институции. Достатъчно е гражданите само 
да допускат, че могат да бъдат консултирани от агент на прикритие, за да бъде сринато доверието на обществото към 
адвоката и вярата в правосъдието. 
Няма правова държава там, където професионалната адвокатура е заместена от агентура. Няма съдебна власт без 
независима и свободна адвокатура." 
Висшият адвокатски съвет е категоричен, че промените противоречат на конституцията, на Закона за адвокатурата и 
Етичния кодекс на адвоката. С тези аргументи адвокатурата настоява в обръщението си към премиера Борисов изрично да 
се запише в правилника, че "Не се допускат агенти на прикритие в адвокатурата". 
Към момента дейност под прикритие не може да се осъществява в широк кръг от държавни органи, както и в политическите 
партии. Забранено е да се внедряват агенти в органите на законодателната и съдебната власт, в Конституционния съд, в 
администрациите на Народното събрание, президента и на Министерството на отбраната, в армията, в службите за 
сигурност, службите за обществен ред и партиите. Това ограничение е записано в Наредба за определяне на реда за 
получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на МВР в държавни органи, организации и 
юридически лица и то си има своята логика. 
От мотивите за предлаганата промяна обаче въобще не става ясно кое налага да се вкарат свободните професии в 
контингента на агентите под прикритие и специално - в адвокатурата, която е очевидната цел на това мероприятие. 
Неофициално адвокати коментират, че дори за някогашното ДС навремето е имало непублична забрана да се вербуват 
лица от магистратурата и адвокати. Адвокати по наказателно право коментират на база на опита си, че въвеждането на 
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агенти под прикритие в адвокатурата е много по-вероятно да цели създаването на условия за провокация към 
престъпление, а не за предотвратяването им, каквато е основната функция на службите за сигурност. 
В сегашния състав на Висшия адвокатски съвет има двама души, за които Комисията по досиетата е установила 
принадлежност към службите на бившата Държавна сигурност. Един от тях е зам.-председателят Людмил Рангелов, който 
е бил следовател в ДС. 
И още притеснителни моменти 
В становището на адвокатурата не се коментират другите предложени промени в Правилника на ДАНС, които не засягат 
пряко адвокатурата, но те също са интересни. От правилника отпада текстът, че служители на прикритие могат да са само 
държавни служители, преминали първоначална професионална подготовка и притежаващи разрешение за достъп до 
класифицирана информация. Отпадат и текстовете, които предвиждат, че служителят под прикритие се настанява на 
конкретната работа със съдействието на "съответния ръководител на държавен орган, съответно от управителния орган на 
организацията или юридическото лице, по искане на председателя" на ДАНС при спазване на Закона за държавния 
служител, Кодекса на труда или съответния специален закон. 
Възможно е да има логика да не се предупреждава ръководителят на дадено звено, когато той е на прицел на службите, 
но мотивите за промяната са неубедителни: действащият ред за прикритие не отговарял на нуждите за бързина и 
ефикасност на този институт "за своевременно и адекватно противодействие", особено когато става въпрос за тероризъм. 
Всъщност логиката сочи, че внедряването на един служител под прикритие става много по-бързо и ефективно, когато става 
с помощта на ръководителя на съответното звено, така че предлаганата промяна въобще не отговаря на мотивите. 
 
Блиц 
 

√ Най-лъжливи са кантарите в Пазарджик 
 От 16 проверени от ДАМТН везни там 12 се оказали в нарушение 
Най-голям дял на хванатите нередовни кантари при направените проверки на ДАМТН в Южна България е констатиран в 
Пазарджик. Това сочат данни на контролното ведомство, цитирани от в. „Монитор“.    
От 16 проверени там везни 12 или 70% от всички са се оказали нередовни, защото са с изтекъл срок за метрологична 
проверка.    
В цялата област Пазарджик са проверени 16 везни и са съставени 11 протокола за задължителни предписания и още 
толкова акта за установяване на административно нарушение.    
От началото на 2018 г. инспекторите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са инспектирали 
442 везни в търговската мрежа на територията на Южна България. Проверките са били съсредоточени в областите Пловдив, 
Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, като са обхванали 281 търговски обекта.    
Констатирани са нарушения в 66 от проверените обекти - установени са 78 везни с изтекъл срок на задължителната 
метрологична проверка.    
Пет от тях са били и с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране, което позволява 
измерванията с тях да бъдат манипулирани. Установена е и една везна, която е неразрешена за търговска дейност. За 
нарушенията са съставени 66 протокола за задължителни предписания, с които несъответстващите везни са спрени от 
употреба и 61 акта за установяване на административно нарушение.  
Предстои образуване на административно-наказателно производство по отношение на още 5 нарушители, на обща 
стойност от около 12 хил. лв.   Проверките в цялата страна продължават, като ще обхванат и временно разкритите търговски 
обекти, характерни за настъпващия летен сезон.    
Малко по-добре са нещата в Асеновград, където от проверени 12 везни 5 от тях се оказват с изтекъл срок на 
задължителната метрологична проверка. В Първомай пък от същия брой проверени кантара 7 били с изтекъл срок на 
задължителната метрологична проверка.    
При 165 проверени везни в градовете Хасково, Харманли, Симеоновград, Кърджали, Карлово и Смолян инспекторите на 
ДАМТН не са констатирали нарушения. Според запознати с триковете на търговците, старите везни се манипулират най-
често, като се изпилват тежестите им и те мерят по-малко, а за електронните се монтират специални дистанционни. 
 

EconomyNews.bg 
 

√ Цени и добиви на зърно 
Първите количества зърно от новата реколта в Монтанско се изкупуват по 240-260 лева за тон, съобщиха от Стоковата борса 
в града. 
Ечемикът, който първо се прибира, се търгува около 250 лева за тон, а пивоварният ечемик - 270-280 лева за тон. Цената 
на пшеницата е 250 лева за тон, като е възможно в следващите дни да намалее заради проливните дъждове през 
последната седмица, които влошават качествата на все още неожънатата пшеница, уточниха от борсата в Монтана. 
В Добричка област жътвата на пшеницата започна по-рано от обичайното начало в първите дни на юли. Средният добив 
от първите ожънати масиви е 539 килограма при 598 килограма през миналата стопанска година, съобщиха от областната 
дирекция "Земеделие". 
Земеделските стопани в Добричкия регион произвеждат най-много хлебно зърно в страната като през това лято 
комбайните ще приберат реколтата от над 1 200 000 декара. Засега най-висок е средният добив в землището на Каварна - 
580 килограма, а най-малко зърно прибират в община Тервел - по 470 килограма. Общо са ожънати около 65 000 декара в 
региона. 
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Очаква се средният добив през кампанията да достигне миналогодишния, каза Веселин Овчаров, старши експерт в 
дирекцията. По думите при последното обследване на масивите са установени посеви с изсъхнали листа заради кафява 
ръжда, но класовете са чисти. 
По време на жътвената кампания в селищата в община Балчик ще бъдат осигурени денонощно дежурни телефони. Преди 
прибирането на реколтата кметът Николай Ангелов разпорежда край масивите с пшеница да бъдат поставени 
предупредителни и забранителни знаци за моторни превозни средства и каруци, за да се предотврати опасността от 
пожари. 
С кметската заповед се забранява изгарянето на стърнища, като глобата за граждани е от 100 до 6000 лева, а за юридически 
лица - от 1000 до 20 000 лева. Жътвата трябва незабавно да бъде преустановена при силен вятър или други метеорологични 
условия, които са предпоставка за възникване и разпространение на пожари, разпорежда още кметът. От "ВиК" трябва да 
информират за броя, местоположението и техническото състояние на противопожарните хидранти във всяко село. 
Зърнопроизводителите се задължават да представят в районната служба по пожарна безопасност схема с точното 
разположение на масивите с посеви. 
 
Economic.bg 
 
√ Книга с посланията на Председателството бе представена в НДК  
Тя е част от културната програма по закриване на шестмесечното Българско Председателство 
Артинсталация, представляваща разтворена книга, чиито страници съдържат петте основни послания на българското 
председателство на ЕС – културно сътрудничество и диалог, консенсус, българска национална специфика и идентичност, 
конкурентноспособност и сближаване (кохезия), беше разположена в централното фоайе на НДК. Тя е с размери 2/1,5 м. 
и е изработена от деца. 
Книгата е създадена по проект „Да оцветим Европа с багри, музика и светлина”, реализиран от район „Връбница” към СО, 
и е осъществена с финансовата подкрепа на „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския 
съюз 2018” на Национален фонд „Култура”. 
Инсталацията беше официално открита на 26 юни от 11:00 часа, а на събитието присъстваха кметът на район „Връбница” – 
Младен Младенов, Елиянка Михайлова – директор Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” в МК, 
председателят на Съвета на директорите на НДК – Борислав Велков, както и част от децата и екипа, участвали в 
изработването на книгата. 
„Тази книга е приказно голяма. Книгата винаги е интересно послание. Хубаво е, че първото ви участие е именно в толкова 
голяма книга. Така сами може да видите всичките усилия, които сте положили, а всички заедно можем да я прочетем. 
Може би някои от вас идват за първи път в НДК. Това е едно чудесно място за култура. В момента тук има и много политици, 
чиито решения са важни за нас и за нашия живот. Чувствайте се винаги добре дошли тук”, поздрави децата Велков. 
 
КРОСС 
 
√ Мълчаливото съгласие влезе в АПК 
Парламентът прие окончателно внесените от ГЕРБ промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК), свързани с 
електронното правосъдие и мълчаливото съгласие, предаде „Фокус”. 
Според текстовете в определени случаи непроизнасянето в срок ще се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със 
съдържанието, поискано от заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, не може 
да се създават задължения и да се засягат права и законни интереси за граждани и организации, различни от заявителя. 
Съгласно промените исканията, сигналите и предложенията, жалбите, молбите, исковете и приложенията могат да се 
подават до административните органи на съдебната власт и организациите, осъществяващи обществени услуги по 
електронен път по реда на Закона за електронното управление, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния 
орган на интернет страницата му. 
Съгласно закона, административните органи, органите на съдебната власт, организациите и адвокатите участници в 
производствата са задължени да посочват електронен адрес за призоваване и получаването на документи и съобщения. 
 
√ Има ли риск от рязко поскъпване на отоплението през есента 
Решението на КЕВР за поскъпване на природния газ ще доведе до 7-процентов скок на парното и топлата вода от 1 юли, 
но по-тежките последици ще се усетят по-късно. Това стана ясно от коментарите на енергийните експерти Еленко Божков 
и Иван Хиновски в студиото на „Тази сутрин”. 
Божков отбеляза, че „Булгаргаз” са искали 18% по-висока цена, а регулаторът неоснователно е ограничил заявката до 11% 
на базата на едни „13 млн. лева надвзети приходи, които съществуват само на книга”. „През октомври ще трябва да се 
търсят едни нови 13 млн. лв., за да се държат цените на това ниво”, посочи бившият член на КЕВР и прогнозира, че заради 
тренда на поскъпване на суровия петрол в крайна сметка може да се стигне до сериозен скок – 25-27%. 
„Октомври вероятно ще се повтори ситуацията от началото на април миналата година, когато топлинната енергия скочи с 
30%. Сега обаче следват зимните месеци”, коментира той. 
Хиновски посочи, че исканото 18-процентово поскъпване на природния газ е „убийство за износа”, а в следващите месеци 
цената на суровия петрол се очаква да се успокои. По думите му сегашното увеличение ще доведе до около половин 
процент по-скъп ток спрямо по-ранните разчети на КЕВР, но „много повече ще се получи откат в топлинната енергия” – и 
особено в цените на топлофикациите без когенерати. 
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„Много по-важно е да се каже, че цената на природния газ ще се отрази върху промишлеността. Намалява се експортният 
потенциал на страната и губим работни места”, допълни той. 
Така редица стоки и услуги, сред които – и хлябът, може да поскъпнат с 5-10%. 
 
√ Стартира финалният етап класацията „Любимите Марки” – 10-то юбилейно издание 
От днес, 27 юни до 5 юли потребителите могат да посочат своята любима марка в третия, последен етап от единствената 
потребителска класация у нас „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ”.  Общо 105 марки в 35 категории продължават във финалния кръг на 
конкурса. По 3 бранда във всяка категория се борят за титлата ЛЮБИМА МАРКА. До момента в десетото, юбилейно  
издание на конкурса са взели участие близо 30 000 потребители. 
Гласуването се извършва след предварителна регистрация на интернет адрес www.mylovemarks.eu. Потребителите 
номинират или гласуват в поне половината от категориите, след което потвърждават избора си през линк, изпратен 
автоматично на електронната им поща, посочена за контакт. Непотвърдените гласове не се отчитат. 
Подбрани са 35 категории, а именно: 
1.    ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ. 
2.    БУТИЛИРАНИ ВОДИ. 
3.    КАФЕ И ТОПЛИ НАПИТКИ. 
4.    ЯДКИ, ЧИПС, СОЛЕТИ. 
5.    ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. 
6.    МЕСНИ ПРОДУКТИ. 
7.    МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. 
8.    МАЙОНЕЗИ, ЛЮТЕНИЦИ И СОСОВЕ. 
9.    БИО ПРОДУКТИ И СУПЕР ХРАНИ. 
10. КОЗМЕТИКА. 
11. БИО И НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА. 
12. ДЕРМО И МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА. 
13. БЕБЕШКА КОЗМЕТИКА. 
14. БЕБЕШКИ И ДЕТСКИ ПРОДУКТИ. 
15. АВТОМОБИЛИ. 
16. БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА. 
17. ЗАВЕДЕНИЯ. 
18. УЕБ МЕДИИ И САЙТОВЕ. 
19. РАДИО. 
20. ТЕЛЕВИЗИЯ. 
21. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ И БРОКЕРИ. 
22. БЪЛГАРСКА МАРКА. 
23. БЪЛГАРСКА МАРКА – ХРАНИ И НАПИТКИ. 
24. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ. 
25. ВИТАМИНИ И ХРАНИТЕЛНИ И ДОБАВКИ. 
26. БАНКИ. 
27. ФИНТЕХ КОМПАНИИ. 
28. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОТЕЛИ И КОМПЛЕКСИ. 
29. ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ – МОЛ. 
30. ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ. 
31. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. 
32. ИТ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ. 
33. ЛЮБИМ РАБОТОДАТЕЛ. 
34. ИНОВАТИВНИ МАРКИ. 
35. ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ. 
Критерият, по който ще се излъчат марките в отделните категории, ще бъде броят на подадените гласове. 
По повод 10 години класация „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” организаторите подготвят книга „Мисия: Любима Марка”. В нея ще 
бъдат събрани историите на успеха на онези марки, които печелят любовта и сърцата на потребителите, историите на 
успешните брандове. 
За разлика от други класации, „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” не разчита на жури при номинациите – те са свободни, основани 
единствено на потребителските предпочитания и не включват специални пазарни критерии. По този начин „ЛЮБИМИТЕ 
МАРКИ” представя не експертното, а потребителското мнение за брандинга. Инициативата се реализира за десета поредна 
година и е единствената класация, основана само върху мнението и нагласите на потребителите. 
Церемонията по награждаването и връчването на сертификатите на марките – финалисти за 1-во, 2-ро и 3-то място в 
отделните категории ще се състои на 13 юли 2018 г. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Жълт код. Къде има опасност от наводнения - актуална информация за валежите; 
- Личните данни. Месец по-късно: има ли престараване в прилагането на регламента за личните данни; 
- Македония и ЕС. Македония по пътя към Европейския съюз - коментар на Костадин Филипов; 
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- Турция след вота - промени ли се нещо - репортерът на БНТ Александър Марков; 
- Спортът на фокус - проф. Даниела Дашева; 
- Сигурност и политика - министър Валентин Радев; 
- "Денят започва с футбол" - какви са прогнозите на актьора Христо Петков и един мексиканец в България - Карлос 

Ареяно. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- С колко ще скочат сметките ни за ток и парно от първи юли? Дискусия в "Тази сутрин". 
- Къде ситуацията остава критична след проливните дъждове у нас? И на живо от Солун: Откъде премина циклонът 

"Нефели"? 
- Как се сблъскаха управляващите и опозицията преди гласуването на вота на недоверие? В студиото - Димитър 

Главчев от ГЕРБ и Георги Свиленски от БСП. 
- На живо: Как се стигна до тежкия инцидент в Дряново, при който полицейски автомобил блъсна дете? 
- След нападението върху полицаи в ромската махала в Ботевград: Необходими ли са допълнителни правомощия 

за служителите на МВР? Експертът по сигурност Николай Радулов и лидерът на партия ДРОМ Илия Илиев. 
- Как се харчат парите за хората с увреждания и има ли злоупотреби? 
- Защо Бронзовата къща в центъра на София се построи едва в края на европредседателството? 
- Защо Георге Иванов отказа да подпише договора за новото име Северна Македония? Какви ще са последствията? 

Коментар на Александър Йорданов. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Палаткови лагери и оставки след задгранични командировки - говори мининстърът на труда и социалната 
политика Бисер Петков; 

- Ще затвори ли ЕС границите си и ще спре ли това мигрантите към страната ни - в студиото Ангел Джамбазки, 
евродепутат; 

- Защитени ли са личните ни данни и кой може да злоупотребява с тях - разговор с еврокомисаря Мария Габриел; 
- Опасно време над България и Гърция - до кога ще продължат проливните дъждове? 

 
√ Предстоящи събития в страната за 27 юни 2018 
София.  

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседания на Министерския съвет. 
- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще назначи полковник Радостин Илиев на длъжността 

директор на Щаба на отбраната и ще го удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал". 
- От 18.00 часа в резиденция „Лозенец" държавният глава Румен Радев ще участва в церемонията по отбелязването 

на 20-годишнината от създаването на Военно-апелативния съд и Военно-апелативната прокуратура. 
- От 14.00 часа министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова ще открие 

изложба с посланията на лидерите на Европейския съюз и на държавите членки, написани след неформалната 
вечеря в София на 16 май 2018 г. Изложбата е подредена в Национална галерия - Двореца, на пл. „Княз Алекснадър 
I". 

- От 18.30 часа вицепремиерът Томислав Дончев, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, директорът на „Алфа 
Рисърч" Боряна Димитрова и др. ще участват в дискусия на тема „Могат ли европейските ценности да се купуват с 
еврофондове?", която ще се проведе в Центъра за култура и дебат „Червената къща". 

- От 07.30 часа в парка пред блок №105 в „Дружба" 1 ще се проведе протест на жителите на столичния квартал 
срещу застрояване на зелена площ. 

- От 09.30 часа в зала 3 на НДК ще се проведе европейска конференция на високо равнище на тема „Европейският 
стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати". 

- От 09.30 часа в София Тех парк, зала Експериментариум, ще се проведе Балкански хакатон под надслов 
„Премахваме дигиталните граници". Събитието ще бъде открито от кмета на Столична община Йорданка 
Фандъкова и комисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. 

- От 11.00 часа в бизнесцентъра на Резиденция „Анастасия" ще се проведе заключителна конференция по проекта 
„Бъди Зелен=Бъди Модерен=Бъди Европа", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична Община, 
Програма Европа 2018 от фондация „Българе". 

- От 11.00 часа в Американска зала на Столична библиотека на пл. „Славейков" проф. Любомир Халачев, 
председател на Гражданския съвет на ПП АБВ, ще направи дарение на Столична библиотека - 4 документални 
филма, включени в албум, които разказват за бита и душевността на българите в периода 1850-1950 г. 

- От 15.00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе дискусия на тема „Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018 - резултатите". 

- От 19.00 часа в зала 1 на НДК, Симфония №8 на Густав Малер, изпълнена от над 400 музиканти, ще закрие първото 
Българско председателство на Съвета на ЕС. По време на официалната церемония ще бъде предадена щафетата 
на следващото Австрийско председателство. 

- От 19.30 часа в комплекс Зала Арена Армеец ще се проведе работен коктейл на Националния Регистър за Ново 
Строителство и Реконструкции, по време на който ще бъде представена класацията за най-големи инвеститори, 
проектанти и строители в България за 2017 и ще бъдат представени доклади за актуалното състояние на пазара в 
България за периода 2017-2018. 

*** 
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Велико Търново. 
- От 11.30 часа в зала № 314 на Областна администрация - Велико Търново ще се проведе пресконференция за 

стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви" „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за 
обществено-икономическия и културен живот в Търново". 

*** 
Каварна. 

- От 18.00 часа Дните на славянската култура в Община Каварна продължават с концерт на Фолклорен ансамбъл 
,,Кирилица"- гр. Подолск с ръководител Алина Тихонова, танцов ансамбъл „Фантазия" - гр. Москва с ръководител 
Ирина Гусева и певицата Лидия Музалева - заслужил артист на Русия. Събитията от програмата ще се състоят на 
площад ,,Защитата на Каварна". 

*** 
Кюстендил. 

- От 13.00 часа в сградата на читалище „Братство" ще се проведе заседание на Областен съвет по животновъдство. 
*** 
Пазарджик. 

- От 9.40 ч. в Пресклуба на БТА председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ще направи дарение в подкрепа на 
кампанията на десетокласника от МГ „Константин Величков" Кирил Балдев за събиране на книги за читалища в 
малки населени места и ще му връчи личен подарък. На събитието Кирил ще бъде придружен от кмета на 
Пазарджик Тодор Попов. 

*** 
Плевен. 

- От 12.30 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на регионалните представители на 
„Да, България" в Плевен по темата АЕЦ-Белене и други актуални проблеми в държавата. 

*** 
Пловдив. 

- Общинските съветници от ГЕРБ Ани Лафчиева и Емил Русинов ще проведат срещи с граждани. Началото на 
срещите им е съответно в 17.00 и в 17.30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница" №5. От 
16.00 часа Георги Василев ще проведе приемна в партийния офис в район „Южен" на ул.„Академик Петър 
Динеков" №1А. 

***  
Шумен. 

- От 9.00 часа във Второ Основно училище „Д-р Петър Берон" директорът организира „вот на доверие" към 
управлението си. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе редовен брифинг. 
*** 
Ямбол/с. Лозенец. 

- От 14.30 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД 
Владимир Малинов и представители на изпълнителя „Главболгарстрой" ЕАД ще присъстват на откриването на 
разширението на транзитния газопровод за Турция (лупинг). 

 
 
В. Банкерь 
 
√ Преговорите с Турция за членство в ЕС са в мъртва точка 
ЕС констатира, че водените с Турция преговори за присъединяване на практика са в мъртва точка, а Анкара все повече се 
отдалечава от съюза, се казва в заключителната декларация на срещата на външните министри на 28-те в Люксембург, 
предаде Франс прес. 
"Съветът отбелязва, че Турция все повече се отдалечава от ЕС. Поради това преговорите за присъединяване на Турция на 
практика са в мъртва точка", пише в документа на срещата, на която се обсъдиха перспективите за разширяване на ЕС. 
Уточнява се, че "не се предвижда отваряне или затваряне на преговорна глава и не се предвижда никаква дейност по 
модернизиране на митническия съюз ЕС - Турция". 
Тези изводи потвърждават заключенията на последния доклад на Европейската комисия за оценка на страните -  
кандидатки за членство, който бе публикуван през април. В него ЕК също изключи отваряне на нова глава в преговорите 
по присъединяване на Анкара. 
Отношенията между Брюксел и Анкара силно се обтегнаха след опита за държавен преврат в Турция от юли 2016 г. и 
последвалите масови чистки срещу опозиция и журналисти. 
В декларацията си външните министри на ЕС приветстват усилията на Турция за приемането на над 3,5 милиона бежанци 
на нейна територия, но изразяват и съжаление за "диспропорционалните мащаби и обхват на взетите мерки" след опита 
за преврат и призовават Турция "спешно да обърне негативната тенденция". 
Сред поводите за безпокойство на министрите са "постоянното и тревожно отстъпление на правовата държава и основните 
права и влошаването на независимостта и функционирането на съдебната система", както и наказателните мерки срещу 
журналисти, университетски преподаватели, депутати и членове на политически партии, правозащитници и потребители 
на социалните мрежи. 


