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√ Н. Нанков: Изграждането на тол системата не се оскъпява
Бюджетът по договора с изпълнителя остава същият, заяви регионалният министър
Изграждането на тол системата няма да струва повече, отколкото е записано в договора с изпълнителя, който бе сключен
през януари тази година. Това декларира в парламента пред журналисти министърът на регионалното развитие Николай
Нанков.
Той коментира днешното решение на Министерския съвет, който увеличи с близо 180 млн. лв. разходния таван за 2018 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), във връзка с тол системата и електронната
винетка.
Коментарът е по повод обвинения от страна на БСП в пленарна зала при гледането на Закона за пътищата, че
правителството е одобрило допълнителен разход.
„Лев повече за тол системата не се дава. Просто се увеличи таванът на разходите, които може да поеме Агенция „Пътна
инфраструктура” (АПИ)”, каза Нанков. Той обясни, че целта на подобни решения за пътни проекти е АПИ да изпълнява
решенията си към контрагенти.
Средствата ще бъдат изразходвани от 2019 година нататък за внедряване на тол системата. Не че увеличаваме бюджета
на договора, не че даваме нов ресурс, увери Нанков.
В Тетевен ситуацията е тежка, продължава бедственото положение, каза Нанков във връзка с наводненията там. На място
са изпратени екипи от АПИ.
За пораженията от водите в Мизия министърът каза, че държавата няма да остави града „в положение на свободно падане”
и щетите ще бъдат възстановени от бюджета.
Кризисна е ситуацията, в случая причините са само дъждовете. Нашата цел е максимално бързо да се възстанови
инфраструктурата, увери Нанков.
√ Активите на небанковия финансов сектор растат с над 47% през 2017 г.
Приходите в бюджета на КФН не стигат за покриване на разходите, показва отчетът за дейността на Комисията,
представен в парламента
През миналата година активите на небанковия финансов сектор се повишават с 47,2% до 38 млрд. лева, посочва Комисията
за финансов надзор (КФН) в отчет за дейността си през 2017 гоина пред Народното събрание, публикуван от деловодството
на парламента. Най-голям принос за това увеличение имат небанковите инвестиционни посредници (36,6 пр. п.), както и
пенсионните фондове (7,4 пр. п.).
Активите на застрахователите растат с 2 пр. п.
Като година на предизвикателства описва КФН 2017 г. пред депутатите. През миналата година институцията извърши
преглед на активите на пенсионните фондове, както и на балансите на застрахователните и презастрахователните
дружества.
Институцията вече е независима и във финансово отношение - със самостоятелен бюджет, който се сформира от таксите
на надзорните лица, а не е чрез държавна субсидия.
Приходите на Комисията от регулаторна и надзорна дейност през миналата година са в размер на 6,76 млн. лева, като найголям относителен дял заемат държавните такси и постъпленията от санкции. Разходите обаче са за 11 млн. лева - за
персонал, текуща издръжка, членски внос в европейски органи и т.н.
Така КФН е получила трансфер от централния бюджет, който е в размер на 38,47% от разходната част на бюджета, както и
от социалното министерство по програмата "Старт на кариерата", който е в размер на 0,06% от разходната част.
Като цяло през 2017 година със законодателни промени се повиши прозрачността на пазарите на финансови инструменти
и се гарантира по-добра защита за инвеститорите, както и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови
инструменти, е записано още в отчета.
Документът отчита още и намаляване на броя на застрахователите - от 29 на 26 през миналата година. Отнет е един лиценз
на едно дружество, което извършва дейност в сферата на небанковото инвестиционно посредничество и пет лиценза на
дружества със специална инвестиционна цел.
КФН е отнела и правото да извършва дейност на единствената взаимозастрахователна кооперация у нас, е видно още от
доклада.
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Извършени са 833 дистанционни проверки по документи на застрахователи и Гаранционния фонд и общо 20 проверки на
място в тези дружества. Пенсионноосигурителните дружества се проверяват ежедневно (общо почти 7 хил. проверки), като
по този начин се следят сделките с активи, които сключват фондовете и спазването на правилата за инвестиране от този
тип дружества.
БНТ
√ Гледат на първо четене промените в Закона за пътищата
Промените в Закона за пътищата влизат в пленарна зала на първо четене.
Те предвиждат нови пътни такси, електронна винетка от януари 2019 г., и въвеждане на тол система от 16 август следващата
година. Ново звено в Агенция "Пътна инфраструктура" ще управлява ТОЛ системата. Според вносителите след
въвеждането ѝ държавата ще престане да субсидира АПИ.
√ Менда Стоянова: На този етап управлението не е застрашено
Доволна съм от срещата, която проведохме в рамките на голямата коалиция, когато се започнат разговорите от рано, много
по-лесно се разбира идеята на един или друг и да излезем с консенсус, за да не го правим пред медиите. Това каза
председателят на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова в студиото на "Още от деня".
На този етап управлението не е застрашено, заради скандалите при Обединените патриоти, но Менда Стоянова изрази
неодобрение към начина, по който се комуникира. "Мисля, че г-н Сидеров пресоли малко манджата, но той така е поемоционален и винаги реагира", каза Стоянова.
Менда Стоянова: Аз не смятам, че политиката на правителството и политиката на парламента са в тази посока. Ние сме
провели редица законопроекти, правителството е приело редица поднормативни актове за намаляване на
административната тежест, за създаване на по-добри условия за българския бизнес, за все по-голямо внимание към
образованието и квалификацията на младите и по-възрастните хора. Реалните действия не говорят за "убиване на
бизнеса".
Според Менда Стоянова парламентът трябва да приеме ветото на президента Радев на Закона за приватизацията.
Тя каза, че няма категорични данни, че нагреваемите цигари са по-малко вредни.
НАПОО
√ Участие на НАПОО в кръгла маса на тема
На 12 и 13 юли 2018 г. в гр. Благоевград се проведе кръгла маса на тема „Обучението на възрастни в реална работна среда
– предизвикателства и решения“. Събитието беше част от Националната комуникационна стратегия за подкрепа на
Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).
Кръглата маса беше открита с приветствие от страна на г-жа Валентина Дейкова – представител на МОН и г-жа Емилияна
Димитрова – председател на НАПОО.
В кръглата маса взеха участие представители на областни администрации, работодатели от областта, експерти от
Агенцията по заетостта на регионално равнище, директори на професионални гимназии. В двудневните дискусии активно
се включиха представителите на НАПОО, които споделиха опит от участието си в различни международни проекти и
направиха конкретни предложения по темата.
По време на дискусията от страна на НАПОО бяха представени „добри практики“ свързани с обучението в реална работна
среда от различни европейски страни – Австрия, Латвия, Гърция, Испания, Полша, Шотландия. Изключително интересни
за аудиторията бяха програмите за обучение на наставници на работното място от гледна точка на съдържание на
обучението , продължителност, финансиране и др.
По-конкретно на кръглата маса бяха дискутирани чиракуването, стажуването, дуалната система на обучение,
практическото обучение в реална работна среда, ролята на наставника в контекста на предстоящите промени в
националното законодателство и др.
Целта на кръглата маса бе да се създаде подходяща среда за идентифициране на предизвикателства и формулиране на
предложения за решения по отношение на връзката между ученето и работата при възрастните обучаеми.
Събитието се реализира по проект № 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа
(НЗП)”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта
и спорта „Еразъм +”.
Допълнителна информация за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) може да намерите на
следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/epale/bg
Капитал
√ АЕЦ "Козлодуй" ще може да работи до 2051 г.
"Росатом" удължи с 30 години експлоатационния срок на 6-и блок на ядрената централаи
Оборудването, строителните конструкции и системи на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са в работоспособно състояние и могат
да бъдат експлоатирани безопасно до 2051 г. Това са показали резултатите от извършените през изминалите две години
изследвания по проекта за удължаване на живота на ядрената мощност. Те бяха представени на специално събитие в
Министерството на енергетиката, в което освен министър Теменужка Петкова участваха изпълнителният директор на АЕЦ
"Козлодуй" Иван Андреев и първият заместник генерален директор на "Росатом" Кирил Комаров.
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"След като през миналата година пети блок на атомната ни централа получи от Агенцията за ядрено регулиране нов
десетгодишен лиценз, днес успешното продължаване на експлоатационния срок на шести блок е сред водещите ни задачи
в областта на ядрената енергетика", заяви министър Петкова.
"През следващите 30 години 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще функционира безопасно благодарение на предприетите от
"Росатом" действия по модернизирането на мощността", заяви Комаров.
АЕЦ "Козлодуй" финансира програмите за удължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок изцяло със собствени
средства.
Лиценз за 10 години
Въпреки че 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" може да работи още поне три десетилетия, сега централата ще внесе в Агенцията
за ядрено регулиране искане за удължаване на работата му с 10 години. Причината е, че това е максималният срок по
закон, след който ще се кандидатства за нов лиценз.
Сегашното разрешително на 6-и блок изтича през 2019 г. За продължаването му на 28 януари 2016 г. беше подписан
договор между АЕЦ "Козлодуй" и консорциум, който включва "Русатом сервиз", "Росенергоатом" и "Риск инженеринг". По
проекта бяха планирани общо 227 мерки, като предвидените по график до юли 2018 г. 138 от тях вече са завършени. До
края на годината предстои да бъдат изпълнени още 70, а останалите са планирани за следващия лицензионен период.
Нов намек АЕЦ "Белене"
"Сътрудничеството ни с България в областта на ядрената енергетика продължава повече от половин век. Като имаме
предвид уникалния опит на "Росатом", ще се радваме да окажем всестранна подкрепа на българските ни колеги и по други
проекти в областта на атомната енергетика", заяви Кирил Комаров, който е и председател на управителния съвет на
Световната ядрена асоциация (WNA). Той директно каза, че "Росатом" препоръчва българското правителство да разгледа
всички възможни варианти за осъществяването на проекта за АЕЦ "Белене".
Комаров обаче за пореден път изтъкна, че никъде по света такива големи енергийни проекти не се осъществят без
участието на държавата. По време на форума "Атомекспо", който се проведе на 14 и 15 май в руския град Сочи, той каза:
"Не знам да има инвеститор от която и да е държава в света, който би бил готов да реализира ядрен проект, без да получи
гаранции за него."
БНР
√ МС откри процедурите за концесия на четири морски плажа
Правителството откри процедурите за концесия за срок от 20 години на четири морски плажа - "Златни пясъци", "Китен Атлиман", "Созопол - централен" и "Приморско - север".
Концесионерите ще бъдат определени с конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена
от премиера.
Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е определен съгласно действащата методика. За плаж
"Златни пясъци" е 1,713 милиона лева, за "Китен - Атлиман" - 96 хиляди лева, за плаж "Созопол - централен" - 120 500 лева
и за плаж "Приморско - север" - малко над 23 хиляди лева.
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√ ЕС ни пита за смяната на часовото време
След редица искания от страна на граждани, от Европейския парламент и от някои държави от ЕС Комисията реши да
проучи функционирането на действащите разпоредби на ЕС за лятното часово време и да прецени дали те следва да бъдат
променени.
В този контекст Комисията желае да събере мненията на европейските граждани, заинтересованите страни и държавите
членки във връзка с настоящите разпоредби относно лятното часово време в ЕС и относно всяка евентуална промяна на
тези разпоредби.
Онлайн ВЪПРОСНИКЪТ е достъпен на всички официални езици на ЕС (без ирландски) и отговорите могат да бъдат
изпратени на всеки език на ЕС. Въпреки това Ви приканваме, ако е възможно, да попълните въпросника на английски.
По всяко време можете да преустановите попълването на въпросника и да продължите по-късно. След като изпратите
отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник.
Можете също да качите документи, като например документи за изразяване на позиция, или да ги изпратите на
електронния адрес за връзка.
Получените отговори ще бъдат публикувани на тази страница. Ако респондентът възрази срещу публикуването на своите
лични данни, отговорите ще бъдат публикувани в анонимна форма. Ако към отговорите бъде приложен документ, той ще
бъде публикуван непроменен заедно с тях.
Допълнителна информация
Лятно часово време в ЕС — за какво става въпрос?
Разпоредбите за лятното часово време в ЕС изискват смяна на часа два пъти годишно, за да се вземат предвид промените
в дължината на деня и да се извлече полза от наличната дневната светлина през даден период.
В голяма част от държавите от ЕС има дълги традиции по отношение на лятното часово време, които датират от Първата и
Втората световна война или от петролната криза през 70-те години на XX век. Тогава лятното часово време е имало за цел
предимно пестене на енергия. Имало е и други основания, като например пътната безопасност, увеличаването на
възможностите за развлечения вечер при по-дълги дни или просто хармонизиране на националните практики с тези на
съседни държави или основни търговски партньори.
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Разпоредбите за лятното часово време на равнище ЕС съществуват от 80-те години на XX век и понастоящем се уреждат с
Директива 2000/84/ЕО. В Директивата се определя задължението държавите членки, които са решили да прилагат
двойното часово време, да преминават към лятно часово време в последната неделя на март и да се връщат към зимното
часово време в последната неделя на октомври. Целта на законодателството на ЕС за лятното часово време е да се
уеднаквят разминаващите се национални графици за смяна на часа и по този начин да се гарантира хармонизиран подход
в тази област на единния пазар.
Успоредно с това и независимо от разпоредбите на ЕС за лятното часово време, решението за стандартното часово време
само по себе си не се влияе от правилата на ЕС за лятното часово време или евентуалните промени в тях. (Държавите от
ЕС днес се простират върху три часови зони: Западноевропейско време или време по Гринуич (GMT), централноевропейско
време (GMT + 1) и източноевропейско време (GMT+2). Осем държави членки (България, Кипър, Естония, Финландия,
Гърция, Латвия, Литва и Румъния) използват GMT+2 като стандартно време. 17 държави членки (Австрия, Белгия, Хърватия,
Чешка република, Дания, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Словакия,
Словения, Испания и Швеция) използват GMT+1, а останалите три държави (Ирландия, Португалия и Обединеното
кралство) — GMT.) Стандартното часово време се определя по отношение на GMT (време по Гринуич) или UTC
(координирано универсално време).
Следва да се отбележи също така, че дължината на деня варира в зависимост от географското положение на държавите от
ЕС. В северните държави членки сезонната промяна по отношение на дължината на деня е голяма и се характеризира с
тъмни зими с къси дни и светли лета с къси нощи. В най-южно разположените държави от ЕС дължината на деня и нощта
почти не се променя през годината (вижте информация за изгрева и залеза на слънцето в държавите от ЕС).
Добре ли функционират текущите разпоредби за лятното часово време в ЕС?
През годините са проведени редица проучвания, за да се оценят разпоредбите за лятното часово време в ЕС. Трябва да се
отбележи, че проучванията са непълни, тъй като отчетите на държавите-членки не предоставят достатъчно изчерпателна
информация, основана на задълбочени анализи и статистически данни.
Наличните данни сочат следното:
Вътрешен пазар: На този етап има убедителни доказателства само за едно — позволяването на некоординирани промени
на часовото време в държавите от ЕС ще навреди на вътрешния пазар поради по-високите разходи за трансгранична
търговия, неудобствата при превоз, комуникации и пътуване и по-ниската производителност в рамките на вътрешния
пазар на стоки и услуги.
Енергетика: Въпреки че са една от основните причини за настоящите разпоредби, икономиите на енергия, дължащи се на
лятното часово време, са незначителни според изследванията. Резултатите зависят също от фактори като географското
положение.
Здраве: Смята се, че лятното часово време има положителни ефекти, свързани с по-големия брой развлекателни дейности
на открито. От друга страна, хронобиологични изследвания сочат, че ефектът върху човешкия биоритъм може би е посериозен, отколкото се смяташе досега.
Безопасност по пътищата: Няма окончателни доказателства и по отношение на връзката между пътнотранспортните
произшествия и лятното часово време. По принцип, лишаването от сън, дължащо се на преместването на часовника с един
час напред през пролетта може да увеличи риска от произшествия. Същевременно, обаче се смята, че по-дългите летни
дни се отразяват положително на пътната безопасност. Като цяло, е трудно да се каже, че лятното часово време оказва поголямо пряко въздействие върху броя на пътнотранспортните произшествия в сравнение с други фактори.
Селско стопанство: Съществуват опасения по отношение на нарушаването на биоритъма на животните и промяната на
графиците на доене, свързани с промяната на часа.
Комисията редовно получава коментари от гражданите по повод на лятното часово време, което според тях се отразява
отрицателно върху здравето, поради лишаване от сън, а освен това има и други отрицателни последици. По-малка част от
европейските граждани (около 25%) искат текущата система да бъде запазена, тъй като смятат, че тя има положително
въздействие.
Някои държави членки неотдавна изпратиха до Комисията писма по въпроса. По-конкретно, Финландия поиска да се
прекрати смяната на часа два пъти в годината, а Литва призова за преразглеждане на настоящата система, за да се вземат
предвид регионалните и географски различия.
През февруари 2018 г. Европейският парламент прие резолюция, в която иска от Комисията да извърши задълбочена
оценка на директивата и, ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане.
Предстоящи стъпки?
Наличните данни сочат, че общите правила в тази област са от решаващо значение за гарантиране на доброто
функциониране на вътрешния пазар. Европейският парламент също подкрепя това становище и заявява в резолюцията си,
че е от съществено значение да се поддържа единен за ЕС режим на часовото време.
В отговор на резолюцията на Европейския парламент, Комисията пое ангажимент да оцени двете основни алтернативи за
политика, с които разполагаме, за да се гарантира такъв хармонизиран режим:
Запазване на настоящите разпоредби относно лятното часово време в ЕС, установени в Директива 2000/84/ЕО, или
Прекратяване на извършваните два пъти годишно промени на часовото време във всички държави от ЕС и забрана на
периодичните смени на часа. Това няма да се отрази на избора на часова зона и в крайна сметкавсяка държава ще може
да реши дали да използва постоянно лятно или зимно (или друго) часово време.
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√ Малки общини даряват на МВР гориво и дърва, американски департамент – компютри
Гориво, дърва за огрев, изложбени пана, гладачен каландър - това са част от даренията, които МВР е получило от началото
на годината до края на юни, показва справка на "Дневник" в регистъра на ведомството. Общата стойност на подаръците е
над 740 хил. лева. За пореден път най-големият дял, който държавният бюджет дава на МВР, не е бил достатъчен за
нуждите на ведомството. Даренията за миналата година бяха в размер на 2 162 075 лв.
Дарители са основно общини, включително и сравнително малки
Общо 40 са даренията, направени от общини. Най-често местната власт е подарявала на полицията гориво и дърва за огрев.
Най-голямото дарение от този тип е от община Ямбол, направила ремонт за 20 хиляди лева на местното районно
управление. Община Гълъбово пък е дарила изложбени пана за над 1600 лв.
Община Кайнарджа, в която живият по-малко от 5 хил. души, е снабдила на два пъти на полицията с гориво за общо 6 400
лв. Сред другите дарители на гориво са Върбица, Опан, Тутракан, Несебър в размер на 6 000 лв. Общо 135 хил. лв. за
бензин, нафта или газ са дали Средец, Приморско, Созопол, Поморие и Камено. Горските стопанства на 11 общини са
дарили дърва за огрев или горене за над 11 хил. лв.
Полицията в Бяла Слатина е получила дограма за 2 хил. лв. от общината. Местната власт в Севлиево пък е дарила вещи и
услуги за 13 хил. лв. Община Девин е дала акумулатори за 350 лв., а Рудозем - движими вещи за 910 лв. Наркотестове са
получили полициите в Нови пазар и Пловдив. Смолян е предоставил гуми и акумулатори за 1 200 лв., а Гълъбово исторически материали за 1 600 лв.
Американски департамент е дарил компютри и камери за близо половин милион лева
Сред международните спонсори на министерството са Националната агенция за борба с престъпленията на
Великобритания, която е дарила на МВР специално оборудване за 75 400 лв. Подаръкът на офиса на тайните служби на
САЩ към американското посолство в София е на стойност от 12 хил. лв. под формата на лаптоп, твърди дискове,
комбинирани инструменти , фенерчета и калъфи за тях. Департаментът по енергетика на САЩ е дал на българското
вътрешно министерство 406 290 лв. за компютърни системи и конфигурации, мрежови устройства, антена и др.
Дарение сам на себе си
Ведомственото предприятие "БМВ" ЕООД е дарило на МВР прахосмукачка, дивани, гладачен каландър и мебели за над 1
500 лв. Държавното "Мини Марица-Изток" АД е дало транспортни гумени ленти за 2 040 лв. А Българският червен кръст техника, лекарствени материали и консумативи за 39 хил. лв.
Общините са редовните дарители от 7 години
Общините са редовните дарители вече от 2011 година, когато тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов забрани
МВР да получава дарения от физически лица и фирми. Това се случи след като в."Сега" и "Дневник" разказаха в свои
разследвания, че спонсори на МВР са осъдени, криминално проявени и разследвани.
Порочната практика обаче се запази, като просто се видоизмени - частници даряваха общините, а местната власт МВР.
Впоследствие министър Цветлин Йовчев (кабинетът "Орешарски") забрани всички дарения. С приемането на Закона за
МВР, когато вътрешен министър е Веселин Вучков от кабинета "Борисов 2", беше записано, че ведомството може да
получава дарения от общини, държавни структури и предприятия, международен орган или организация, чуждестранен
държавен орган, Европейският съюз, орган или институция на Европейския съюз.
√ България е 63-та от 213 държави по развитие на споделена икономика
България е на 63-то място в света от общо 213 държави и територии в индекса на споделената икономика, разработен и
представен за пръв път днес от шведския мозъчен тръст Timbro, съобщи Институтът за пазарна икономика, който е
партньор в проекта от българска страна.
Индексът е съставен чрез използването на данни за обема на трафика и извличане на информация от сайтовете на
различните споделени услуги и дава нова представа за движещите фактори, стоящи зад peer-to-peer икономиката,
коментират авторите му.
Споделената икономика е по-голяма в страни, където повече хора имат достъп до високоскоростен интернет, но не е в
зависимост от регулациите, както се смяташе досега, е един от изводите в изследването. Същите икономически показатели
за свобода, които благоприятстват развитието на традиционната икономика, имат значение и за размера на споделената
икономика, посочва докладът.
Исландия, островите Търкс и Кайкос, Черна гора, Малта и Нова Зеландия оглавяват списъка с най-високи индекси. България
е на 63-то място като сред страните от ЕС e в златната среда. След България се нареждат, например Германия (77), Румъния
(88), Австрия (115), Чехия (132) и Словакия (177), която е най-ниско в индекса сред страните от ЕС. Целия списък вижте тук.
Като цяло страните с развита интернет инфраструктура и значителен туристически сектор имат големи споделени
икономики, е основният извод на изследователите. Лидерът Исландия, например, в хода на възстановяването от
икономическата криза силно разви туризма си. "Споделената икономика нарасна бързо, за да отговори на търсенето, по
начин, по който трудно бихме могли да си представим, че традиционна туристическа индустрия би могла да стори",
коментира главният изследовател Александър Функе.
В доклада също така се установява, че няма връзка между размера на споделената икономика и различни индикатори за
доверие в обществото. Това наблюдение опровергава схващането, че споделената икономика, за разлика от
традиционната икономиката като цяло, разчита на вече установени междуличностни отношения и доверие.
Най-голямата компания в набора от данни е Airbnb, като почти 1.5 милиона доставчици са активни средно в дадена
седмица. От 286-те компании, анализирани в проучването, една трета предлагат жилищно настаняване, а половината
попадат в широката категория на бизнес услугите.
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√ Кой се готви за Брекзит без сделка
Великобритания и ЕС-27 имат 13 седмици да се споразумеят какви ще са отношенията им след Брекзит – поначало трудна
задача, която вече изглежда непостижима за правителството на премиера Тереза Мей. За целта Брюксел и Лондон трябва
да постигнат съгласие, което да бъде одобрено поотделно от всички останали 27 страни до 29 март 2019 г.
17 месеца след като обяви началото на процеса, Мей с мъка успя да обедини правителството си около преговорна позиция.
Консенсусът трая само два дни, преди в знак на несъгласие министрите за Брекзит и на външните работи Дейвид Дейвис
и Борис Джонсън да напуснат.
Перспективата Обединеното кралство да напусне Европейския съюз "без сделка" става все по-реална. Излизане без сделка
означава, че в деня на Брекзит всички споразумения между двете страни престават да действат, без да има какво да ги
замести. Това ще остави в правен вакуум търговията, пътуванията и комуникациите. Ето кои бизнеси и институции вече се
готвят за този сценарий, който ще хвърли отношенията между Острова и континента в хаос.
Бизнесът
"Еърбъс" активира резервните си планове за Брекзит, заявиха от компанията миналата седмица. Самолетостроителят ще
започне действия, които да гарантират, че производството му може да продължи независимо от това как Великобритания
ще напусне. Преди това компанията предупреди, че обмисля да изтегли инвестициите си от Великобритания.Европейският
производител на самолети обясни, че е направил оценка на рисковете, свързани с Брезкит. Ако страната напусне
"едновременно единния пазар и митническия съюз незабавно и без преходно споразумение", това ще предизвика големи
смущения в производството ѝ във Великобритания и загуби за милиарди долари. "Еърбъс" има 25 обекта в Обединеното
кралство, където произвежда крила на самолети. Компанията дава работа на 14 хил. души на Острова и поддържа по
веригата още 100 хил. работни места.
От автомобилната компания "Ролс-Ройс" също обявиха, че са готови да складират свои стоки, за да смекчат проблемите
през март догодина, но вероятно ще започнат това в края на 2018 г.
Опасения изказват публично и "Ягуар Ленд Роувър", БМВ и "Сименс". От "Амазон" са казали в прав текст на министъра за
Брекзит Доминик Рааб, че страната ще се изправи пред "гражданско неподчинение" при Брекзит без сделка, писаха
"Гардиън" и "Таймс", позовавайки се на източници, присъствали на срещата.
Авиокомпанията "Райънер" също коментира, че шансът за подобно развитие е значителен. "Макар да се смята, че
преходният период в срок от 21 месеца - от март 2019 г. до декември 2020 г., ще влезе в сила и ще бъде удължен,
скорошните събития в политическата сфера във Великобритания засилиха несигурността. На мнение сме, че опасността от
твърд Брекзит се подценява."
Фармацевтичната фирма AstraZeneca обяви, че ще увеличи запасите си от лекарства в Европа с 20%, подготвяйки се за
труса, след като европейският регулатор предупреди бизнеса за опасността. За тази индустрия Брекзит без сделка
означава, че тестовете и издаването на лицензи ще трябва да се правят на два пъти – по британските и по европейските
правила, за да може да се търгува с тях. Досега тестове, направени в едната страна, бяха валидни и в другата.
Службата за здравеопазване също се готви "усилено", за да си гарантира снабдяване на екипировка и лекарства. "Никой
не може да се преструва, че тази ситуация е желана", коментира директорът ѝ Саймън Стивънс. По време на агитацията за
Брекзит едно от най-шумните обещания на активистите бе, че вноската към ЕС ще може да бъде пренасочена към
британското здравеопазване. Бюджетът на службата обаче не се е увеличил значително.
Какво казва ЕС
Главният преговарящ на Европейския съюз по въпроса за напускането на Великобритания Мишел Барние предупреди
Лондон, че разполага с 13 седмици за постигане на споразумение. "Открити сме за всякакви предложения, стига да бъде
възможно да бъдат наистина приложени. Трябва да бъдем готови за всякакво развитие", предупреди той.
Европейската комисия призова държавите членки да ускорят подготовката за всички възможни последици от преговорите
за Брекзит. Тъй като все още не е сигурно дали на тази дата ще има ратифицирано споразумение за оттегляне и какво то
ще включва, в момента се провеждат действия в опит да се гарантира, че институциите на ЕС, държавите членки и частните
субекти са подготвени за оттеглянето на Обединеното кралство, отбелязва комисията.
Предвижда се през октомври Европейският съвет да оцени хода на преговорите и ако те са успешни, да разреши
продължаване на разговорите за бъдещите отношения на Великобритания с ЕС, както и въвеждане на преходен срок преди
същинската раздяла. По искане на Лондон и с единодушие държавните и правителствените ръководители от ЕС могат да
удължат преговорния срок, който изтича наесен.
Британските финансови компании, които ще имат нужда от база в Европейския съюз, трябва да подадат молби за лиценз
този месец, предупреди Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) в опит да подготви фирмите за възможността
Великобритания да напусне ЕС без сделка за Брекзит.
"Тъй като няма гаранции, че ще се стигне до споразумение за преходния период, институциите трябва да обмислят
сценария за "твърд" Брекзит на 30 март 2019 г.", посочи органът в свое изявление.
При липса на преходна сделка връзките с клиентите в ЕС може да бъдат прекратени. "На 30 март 2019 г. компаниите трябва
да имат напълно оторизирано юридическо лице, намиращо се в ЕС-27, за да продължат да доставят услуги в съюза",
предупреди ESMA и посочи, че някои от националните регулатори вече са затрупани с молби.
Ирландия
Как границата между Ирландия и Северна Ирландия да остане отворена е един от най-важните въпроси за двете държави
– и може би най-трудният за решаване. За двете Ирландии е важно да гарантират, че контрол няма да бъде наложен както
заради пресните спомени за въоръжения конфликт, така и поради чисто практическата причина, че границата понякога
минава през задните дворове на хората. След Брекзит обаче тя ще се превърне във външна граница на съюза, също както
тази между България и Турция например, което означава, че на нея трябва да има проверки.
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Ирландското правителство вече обяви, че ще наеме 1000 митнически и ветеринарни служители, които да се занимават с
новите търговски правила след края на преходния период. Премиерът Лео Варадкар все още смята, че има надежда
Лондон и Брюксел да се разберат, но е скептичен относно възможността британския парламент да одобри
споразумението. "Ирландия трябва да забърза подготовката си за сценария "без сделка", каза той.
News.bg
√ Обществените поръчки стават изцяло онлайн
Кабинетът одобри на правителствeно заседание проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
съобщиха от пресцентъра на МС.
Най-съществената част в промените в свързана с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на
обществените поръчки в страната и разработваната за целта централизирана електронна платформа.
В промените е предложено прецизиране на нормативната уредба, включително чрез подобряване на функциите и
сътрудничеството между отговорните органи в тази област предвид констатираната разнородна практика по прилагане на
закона.
Разработваната централизирана електронна платформа обхваща целия процес на възлагане на една обществена поръчка.
Предвидени са и разпоредби, които отчитат етапността на въвеждане на системата в експлоатация.
Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи
да използват за покупки свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания
за свързаност с националната платформа.
Предлага се и промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и
изпълнение на обществените поръчки. Промяната е във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация
и съответства на правилата за съхраняване на информацията.
Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат
уредени в правилника за прилагане на закона.
Електронното разплащане също е възприето като част от процеса на електронизация на обществените поръчки. В тази
връзка и в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС на ЕП и на Съвета на ЕС относно електронното
фактуриране при обществените поръчки е регламентирано задължение на възложителите за приемане и обработване на
електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите.
В приетото предложение по-съществените промени, с които се цели развитие на нормативната уредба в областта на
обществените поръчки, са свързани например с повишаването на стойностните прагове в съответствие с новите
регламенти на ЕК от декември 2017 г. - средно с около 5% за доставки и стандартни услуги. Предвиденото по-значително
увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните
европейски стойности, обясняват от МС.
С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага и
задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на
обществените поръчки да се публикува информация за всички допълнителни споразумения към договорите.
Сред промените е предложено и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични
обстоятелства при участие в поръчки. Този кръг се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския
субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица,
обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие. Променени
са съответните разпоредби, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на
договор за обществена поръчка.
Предвидена е и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на
дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.
В законопроекта са предложени още промени във функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и
предварителния контрол върху обществените поръчки - Агенцията по обществени поръчки (АОП). Те са свързани главно с
осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират
съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.
Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничеството между агенцията и контролните органи в областта на
обществените поръчки. В тази връзка е променена основната задача на действащия Методически съвет, преименуван на
Експертен съвет за сътрудничество.
Съветът приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно
становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените
поръчки.
Независимо че отпада задължителният характер на насоките, контролните органи би следвало да ги съобразяват в своята
практика. Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за
необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.
Очакваните ефекти от приемането на промените са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и
оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на
възлагане.
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√ Европа приема нови правила за психично здраве на пилотите
Три години след катастрофата на Germanwings, в която пилот умишлено се разби в планински склон, ЕК прие нови правила
за психично здраве на пилотите, изискват от авиокомпаниите за пръв път да извършат психологическа оценка на пилотите,
преди да ги наемат, съобщава "Ройтерс".
Следователи заключиха, че умишлени действия на втория пилот Любиц са довели до катастрофата на пътническия самолет
на 24 март 2015 г. на полет от Барселона до Дюселдорф, убивайки всичките 150 души на борда.
Прокурорите коментират, че пилотът е страдал от психическо разстройство, довело до мисли за самоубийство, но е скрил
болестта си от своя работодател, част от групата на Lufthansa.
Новите правила имат за цел да предотвратят подобна трагедия, като предоставят на всички пилоти достъп до програма за
подпомагане в случай на проблеми с психичното здраве, а европейските авиолинии ще извършат психологическа оценка
на пилотите, преди да започнат работа.
Пилотите вече подлежат на годишни медицински прегледи, но те не включват рутинна пълна оценка на психичното здраве.
Пилотите ще бъдат тествани на случаен принцип за алкохол във всички европейски авиокомпании и чуждестранни
превозвачи, които летят в Европейския съюз. Тези действия ще бъдат задължителни, като стюардите и стюардесите също
ще бъдат подлагани на повече тестове за психоактивни вещества.
"С тези правила Европа въвежда правилните инструменти за запазване на психическата годност на екипажа", коментира
изпълнителният директор на Европейската агенция за авиационна безопасност - EASA Патрик Ки.
Авиокомпаниите и държавите-членки на ЕС имат преходен период от две години, в който да приложат новите правила.
В. Стандарт
√ Депутатите гледат ветото на президента върху Закона за приватизационен и следприватизационен контрол
Депутатите ще разгледат ветото на президента върху Закона за приватизационен и следприватизационен контрол. Очаква
се точката да влезе в програмата на депутатите в началото на днешното пленарно заседание.
Осмото поред вето на държавния глава Румен Радев бе наложено на 24 юли 2018 г. заради разпоредби, които според него
не само не защитават обществения интерес, но и съществено го увреждат. Съгласно правилника за организацията и
дейността на Народното събрание депутатите могат да приемат повторно закона с мнозинство повече от половината от
всички народни представители. В този случай ветото ще бъде преодоляно. В случай, че разгледаният наново законопроект
не получи необходимото мнозинство, ветото ще бъде прието и законопроектът ще подлежи на разглеждане по реда,
предвиден за обсъждане и приемане на законопроекти. Пред депутатите стои и възможността да разгледат само отделни
спорни текстове на върнатия закон.
Народните представители ще продължат работа и по първото четене на Закона за пътищата. Работата по него бе започната
в края на вчерашното пленарно заседание.
В. Банкерь
√ КФН: Не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа
След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018 година
често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях такси за разглеждане на проспекти. Това съобщиха от
регулатора. В тази връзка КФН напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на
капиталовия пазар в България не се събират такси от финансовия надзор в случаите на:
- потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
- за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
- за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
- за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса
от Комисията за финансов надзор до края на 2020 година.
√ Банките от еврозоната улесниха получаването на кредити
Банките от еврозоната улесниха вътрешните си критерии за одобрение на бизнес кредити. Това показва последното
проучване на Европейската централна банка за тенденциите през второто тримесечие на 2018 година. ЕЦБ очаква
стандартите в кредитирането да бъдат разхлабени и през следващото тримесечи.
Според доклада занижения има и при стандартите за отпускане на жилищни кредити. Търговски банки са облекчили и
стандартите си за получаване на потребителски заеми.
От Европейската централна банка посочват, че облекчаването на кредитните стандарти е придружено с по-голямо търсене
на кредитиране. Тенденцията е позитивна и това би следвало да подкрепи инвестициите и потреблението в еврозоната.
Централната банка отчита, че ниските лихвени проценти, инвестиционната активност и корпоративните сливания са
предизвикали търсенето на бизнес финансиране.
Кредитните институции от еврозоната също така съобщават, че техните наличности на необслужвани заеми са оказали послабо влияние върху политиката им за отпускане на заеми и че въздействието на необслужваните кредити се очаква да
намалее допълнително през следващите шест месеца.
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√ Националният съвет за иновации се закрива
С правителствено постановление се закрива Националният съвет за иновации към Министерство на икономиката.
Причината е, че функциите му се дублират и надграждат от Съвета за интелигентен растеж към Министерския съвет.
Съветът за интелигентен растеж като консултативен орган към МС е създаден през 2016 г. Той определя насоките за
развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира
изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014- 2020г.
Publics.bg
√ БЕХ успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации от 400 на 550 млн. евро
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на
Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5%
и падеж от 7 години, съобщиха от холдинга.
С настоящото увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще
позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време. Ценните
книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса. Постигнатото увеличение на емисията в продължаващи
волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до
капиталовите пазари. С увеличението на емисията облигации, БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона
на Централна и Източна Европа, считано от 4 юли 2018г.
Приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите,
емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през месец ноември 2018 г.
Economic.bg
√ Данъчните ревизии вече ще се обжалват в цялата страна
Депутатите приеха поправки в ДОПК
Граждани и фирми вече ще могат да подават жалби срещу ревизионни актове на данъчната администрация във всички
административни съдилища в цялата страна. Това решиха депутатите, като приеха промени в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК).
В момента актовете на данъчните могат да се обжалват само в административните съдилища в София, Бургас, Варна,
Пловдив и Велико Търново.
Предложението беше отхвърлено на второ четене в парламентарната правна комисия заради съпротива от НАП и МФ.
Данъчните обясниха, че възможността актовете да се обжалват във всички съдилища ще наложи командироването на
юристите им из цялата страна и така ще създаде затруднения.
На обсъжданията на текста в зала обаче стана ясно, че МФ е склонило на искането на Върховния административен съд за
преразпределение на данъчните дела и затова депутатите от ГЕРБ се върнаха към първоначалното предложение в
редактиран вид.
Окончателно приетият в ДОПК текст гласи, че "ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, може
да се обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен срок от получаването на решението. Делото се разглежда от
административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на
извършване на първото действие по осъществяването на данъчно-осигурителния контрот от органите по приходите".
Actualno.com
√ "Гражданска отговорност" отново ще поскъпне
Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" отново ще поскъпне в близките месец-два, въпреки че през
последната година това вече се случи. От началото на годината тя се увеличи с около 25%, а застрахователите няколко пъти
завишиха тарифите си. Средната премия за лек автомобил отдавна надхвърля 200 лв., но това се оказва недостатъчно.
Анализ на Комисията за финансов надзор (КФН) дава картбланш за нов скок, от което застрахователите няма да пропуснат
да се възползват. Според него събраните премии за 2017 г. за автомобилите, камионите и автобусите не били достатъчни,
за да покрият разходите на застрахователите. Финансовият регулатор не дава препоръки за увеличаване на
задължителната "Гражданска отговорност", но това се чете между редовете, пише в. "Сега".
В началото на годината КФН поръча анализ на Световната банка за размера на застраховката и дали той е достатъчен, за
да покрива щетите. Досега изводите не са обявени. М.г. и МВФ обяви, че застрахователните премии у нас са ниски. Не така
мислят шофьорите.
Изчисленията на КФН показват, че има риск от значителна загуба за 2017 г. - 65 млн. лв. може да не стигнат, за да се покрият
предявените претенции за леки автомобили и лекотоварни до 5 т. В предишните 5 г. обаче не е имало недостиг. За
сравнение - при камионите и влекачите загубите варират от 7 до 47 млн. лв. от 2013 г. до сега.
Финансовият регулатор от години залъгва шофьорите с обещания за въвеждане на системата Бонусмалус, с която
добросъвестните шофьори ще плащат по-ниски премии от нарушителите. В началото на септември отново се очаква КФН,
МВР и транспортното министерство да изберат един от 11-те варианта, предложени от наетия преди година консултант.
Недостигът на пари според застрахователите е заради по-големите суми, които се изплащат за щети в чужбина, причинени
от автомобили с българска регистрация, и по-големите суми, които съдилищата у нас присъждат като обезщетения на
пострадалите. От анализа на КФН става ясно, че средната сума на неимуществена претенция при смърт или телесна
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повреда през 2017 г. е 51 067 лв. През 2017 г. по това перо са платени 232.680 млн. лв. Година преди това сумата е била
217.660 млн. лв.
Posoki.com
√ Калкулатор изчислява колко губим ако не се осигуряваме на реалния си доход
С калкулатор на загубите всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък
от реалния си доход. Софтуерът е достъпен на интернет страницата www.zaplatavplik.bg и до момента е използван над 4
200 пъти, съобщиха от приходната агенция.
Калкулаторът позволява, след попълване на данни за действителния и деклариран доход, всеки да разбере колко средства
няма да получи в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица,
както и пенсии. Най-голям интерес софтуерът предизвиква сред потребители на възраст между 18 и 34 години. 61 % от
посетителите на сайта попадат в този диапазон, а 54 % от тях са мъже.
Калкулаторът е изработен съвместно от експерти на НАП и НОИ, за да подкрепи кампанията на приходната администрация
срещу укриването на част от трудовите възнаграждения на наетите лица. Инициативата на НАП се осъществява и със
съдействието и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на труда и социалната политика,
синдикатите, големите работодателски и браншови организации.
През изминалия месец НАП беше домакин на международна конференция, на която бяха обсъждани именно въпросите,
свързани с недекларираните възнаграждения т. нар. „заплати в плик“. В рамките на събитието бяха представени
практиките на приходните ведомства и структурите на министерствата на финансите на повече от 20 европейски държави
за оценяване на мащабите на недекларираната заетост и мерките за противодействието й.
Cross.bg
√ НОИ стартира проект за подобряване качеството на експертизата на работоспособността
Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Изграждане на система за контрол върху експертизата на
работоспособността“. Той се реализира чрез договор за изпълнение по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОПРЧР), приоритетна ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване,
здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“, финансирана на 100% от
Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 4 999 275,84 лв. (с ДДС), а
продължителността му е 18 месеца.
Проектът е от ключово значение и представлява важен инструмент на реформата и въвеждането на нови мерки за
развитието на държавното обществено осигуряване (ДОО). В тази връзка, част от дейностите по проекта ще бъдат
адресирани към осъзнаването на необходимостта и предприемането на стъпки за извършване на необходимите
изменения и допълнения на законодателни, стратегически и оперативни документи, с цел максимално пълноценното
прилагане на реформата както на ниво осигурителен институт, така и в национален мащаб.
Основната цел на проекта е подобрението на качеството на експертизата на работоспособността чрез повишаване
капацитета и ресурсното обезпечаване на НОИ посредством използването на дълбочинни количествени и качествени
анализи, оптимизация на процесите, обучения и доставка на необходимото техническо оборудване. Сред задачите, които
си поставя той, са още създаването на необходимия капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на
експертизата на работоспособността и за превенция на злоупотреби и грешки, както и подобряването на качеството на
експертизата на работоспособността чрез оптимизиране на работните процеси и съкращаване на сроковете за контрол.
Чрез него ще се търси също и повишаване на качеството и съкращаване на сроковете за обслужване на осигурените лица.
С реализацията на заложените в проекта действия за повишаване на качеството и ресурсното обезпечаване НОИ ще успее
да оптимизира процесите по организиране и ръководене на дейността по оценка на работоспособността на лицата в
работоспособна възраст и осъществяване на експертни, контролно-методически и консултативни функции. Институтът ще
се стреми към подпомагане изграждането и поддържането на капацитет в системата за експертиза на работоспособността
в структурата на института и обвързаните с дейността му партньорски организации и потребители на услуги.
Предложеният цялостен комплекс от мерки ще бъде разработен за цялата структура на НОИ и внедрен във всички
териториални поделения. По този начин ще се осигури интеграция на методологии и практики на работа.
Благодарение на средствата, осигурени по ОПРЧР, НОИ ще оптимизира своите функции в съответствие с реформата на
експертизата на работоспособността, ще подобри достъпа до услуги от страна на заинтересованите страни чрез
оптимизация на ресурсите, ще надгради ефикасността си и ще развие редица инструменти за анализ на цялостния
обществен контекст, чрез които да се повиши доверието на гражданите и партньорите в дейността на института.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
Как БЧК ще помага на първокурсници, останали без родители в кампанията „С тениска на бала".
Кога ще спре да вали - прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева.
На живо - как се възстановяват засегнатите от наводненията райони в Тетевенско.
Последствията и разследването на огнения ад в Гърция.
Ловни казуси - доц. Христо Михайлов от АБВ.
Докъде ще стигне спорът на Патриотите - коментар на политолозите.
Социалният диалог и гласът на хората с увреждания - говори министър Бисер Петков.
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На дневен ред - решения за София - председателят на СОС Елен Герджиков.
БТВ, "Тази сутрин" - от Велико Търново
Как старата столица пази историята за големите български царе?
За развитието и проблемите на старопрестолния град - разговор с кмета на Велико Търново Даниел Панов;
Ще разклати ли управлението скандалът между Валери Симеонов и Волен Сидеров? Гост - зам.-председателят на
ГЕРБ Цветан Цветанов;
С какви идеи БСП ще атакува Бузлуджа тази година - разговор с младия депутат Явор Божанков;
Как се възстановяват пострадалите от наводненията райони и кога ще пътуваме до Велико Търново по магистрала?
Разговор с регионалния министър Николай Нанков?
Как линейка изостави на улицата 8-годишно момче за да превози пострадалата му баба?
Тежък инцидент в Сандански! Как ще бъде наказан шофьорът, блъснал дете на тротоара?
За традициите и занаятите, съхранени на Самоводската чаршия и кои са участниците в международния фолклорен
фестивал в Търново?
Нова телевизия, „Здравей България"
Живот в пепел! Разказ на българката, загубила дома си в пламъците в Гърция; говори кметът на квартала, където
загинаха десетки хора.
Жертва на отвличане. 18-годишно момиче бе намерено изтезавано и дрогирано след близо месец издирване.
Шофьор помете 6-годишно дете на тротоар в Сандански. На живо - разказ на очевидци.
Напрежение след като дете беше ударено на пешеходна пътека. Защо близките му смятат, че шофьорът няма да
бъде наказан?
След бедствието в Тетевен - къщи под вода и пътища като след война. На живо с последна информация.
Сидеров срещу Симеонов: Какво е бъдещето на управлението след конфликта в патриотичните редици?
Коментират Георги Харизанов и Първан Симеонов.
Палатки срещу палатки - епизод пореден в раздора между майките на деца с увреждания. Докъде ще стигнат
протестите?
Нови изисквания към хляба, рибата и месните продукти в менюто на децата. Ще ядат ли по-здравословно в
детските градини от есента? Отговорите - в "На твоя страна".
Уникална находка! Откриха огромна тракийска гробница край Пловдив.
От музея в Ню Йорк до Старо Железаре - как художници преобразяват селото?
√ Предстоящи събития в страната за 26 юли
София.
От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 08.30 до 21.00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест срещу поправките в Закона за
приватизацията и следприватизационния контрол, приети на 17 юли 2018 г. от Народното събрание.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружение за изследователски практики
(инициатива „Зелени закони") и коалиция от граждански организации „За да остане природа в България" във
връзка със законови промени в ущърб на природата.
От 12.00 часа в пресклуба на БТА проф. Николай Овчаров ще покаже и други находки от тазгодишната
археологическа кампания на Перперикон.
От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще
участва в годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) на тема „Българският
език - духовен мост за национално единение". В събитието ще участва и кметът на София Йорданка Фандъкова.
Участниците в конференцията ще бъдат поздравени от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.
От 16.00 часа в Министерството на здравеопазването (залата на ет. 4) ще бъдат представени резултатите от
националното проучване „Подобряване на равноправния достъп до вода и санитария в България", осъществено
от фондация „Земя завинаги", съвместно с Министерство на здравеопазването и Икономическата комисия за
Европа на ООН (UNECE). Участие в пресконференцията ще вземат зам.-министърът на здравеопазването Светлана
Йорданова, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова и представители на
фондация „Земя завинаги".
От 16.00 часа в зала 3 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" 1 председателят на Комисията
по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов и председателят на експертната група на Европейския
съюз по въпросите на футбола Дейвид Боанан ще дадат съвместна пресконференция на тема „Законова рамка за
безопасност и сигурност при провеждане на спортни събития - добрите европейски практики".
От 16.30 часа в зала 132 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" 1 Комисията за борба с
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще изслуша ръководството на КОНПИ.
От 18.00 часа в зала 19 на Квадрат 500 ще бъде представена изложбата на Австрийското посолство в София
„Commuting 2018a", в която Австрия прие от България председателството на Съвета на ЕС.
От 18.30 часа в Къща за литература и превод, ул. „Латинка" 12 ще се състои прожекция и разговор с писателя и
режисьор Стефан Чапалику за неговата работа и за съвременното албанско изкуство.
От 18.30 часа в галерия Credo Bonum ще бъде открита изложба, организирана от природозащитната организация
WWF.
***

11

Бургас.
От 17.00 часа в Експозиционен център Флора ще бъде официално открито Петото юбилейно издание на WINE FEST
BURGAS. От 21.30 часа ще бъдат връчени грамоти за топ 10 вина и голямата награда статуетка "Златен Нептун' за
най-добро бяло вино на фестивала.
***
Варна.
От 09.30 ч. в хотел „Черно море" ще се проведе регионален дискусионен форум по повод 30 юли, международен
ден за борба с трафика на хора. Гости на форума, организиран от Дирекция „Превенции" към Община Варна ще
бъдат г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ),
представители на администрацията на НКБТХ и на местните комисии в страната.
***
Велико Търново.
От 09.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на Великотърновски общински съвет.
От 20.00 часа на сцената на „Арт лято" до ХГ „Борис Денев" ще се проведе премиера на книгата на Ралица Генчева
„Кой те излъга какво е щастие".
От 20.00 часа в Летния театър ще се проведе концертна програма, част от Международния фолклорен фестивал.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на 6 ет. в административната сграда на Община Видин ще се проведе редовна месечна
пресконференция.
От 11.00 часа в крайдунавския парк на града ще бъде открита изложба #artofdanube - най-дългата картина-портрет
на река Дунав. В 11.30 часа на открита сцена на Художествена галерия „Н. Петров" ще се проведе семейно
представление на Цирк "Играчка-Плачко"..
От 15.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА - Видин кметът на Общината Огнян Ценков ще участва в съвместна
пресконференция с административния директор на филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" - Момчил
Станков и с началника на Регионалното управление на образованието - Веселка Асенова, във връзка с много
високата оценка, която получава университета на институционалната си акредитация от Националната агенция по
оценяване и акредитация.
***
Габрово.
От 18.00 часа в Музея на хумора и сатирата ще бъде представена изложбата „Дунавска карикатура".
***
Клисура.
В 13.00 часа в читалище „20-ти април" ще се състои официалното откриване на Национална научна конференция,
посветена на 190 години от рождението на Христо Данов.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на Парк-хотел „Кюстендил" ще се проведе заседание на Общински съвет - Кюстендил.
***
Момчилград.
От 16.30 часа в парк „Нури Адалъ" играчите на шах ще могат да премерят сили, а от 17.00 часа - тези, които залагат
на спортния бридж. Вечерта на лятната сцена в градския парк почитателите на хубавата музика ще могат да чуят
изпълненията на група „Old School Band".
***
Пазарджик.
От 17.00 часа в зала 1302 в сградата на Общината ще се проведе заседание на Комисията „Ин витро" към
Общинския съвет, която ще разгледа 7 заявления за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни
проблеми, подадени през второто тримесечие на годината.
***
Перник.
От 10.30 часа пред Двореца на културата ще се проведат забавни игри и анимация с деца и родители „Лято в
Двореца".
От 11.00 часа пред Общински младежки дом-Перник ще се състои творческа работилница.
***
Пловдив.
В 11.00 часа в Аrtnewscafe на ул. „Отец Паисий" 38 испанският архитект Марта Харабо ще разкаже на чаша кафе
пред гости и граждани за разработения от нея проект в рамките на резидентната програма ADATA AiR.
В 17.30 часа в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов" - Пловдив ще бъде представена новата книга на Мартин
Ралчевски - сборника с разкази „Душа".
***
Свищов.
От 10.00 часа в парк „Калето" ще се проведе закриване на Юлско лято в Читалището и връчване на сертификатите
за участие на децата.
***
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Сливен/с. Гавраилово.
От 10.00 часа на площада пред читалището в село Гавраилово ще бъде открит празникът „Златна праскова" 2018.
В 10.45 часа в салона на читалище „Слънце-1928" ще започне кръгла маса на тема „Състояние и тенденции при
производството на праскови", в който ще се включат водещи специалисти от Института по овощарство - гр.
Пловдив. В 11.00 часа ще бъде лекцията „Възможности и подпомагане на малки стопанства по „Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020", в това число и подготовка за проектни предложения по Подмярка 4.1.2
„Инвестиции в земеделските стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".
***
Смолян.
От 13.00 часа на площад „Свобода" заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-началникът
на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения ритуал по посрещането на 35-ия контингент
на Въоръжените сили на Република България, който успешно приключи участието си в мисията на НАТО в
Афганистан „Решителна подкрепа".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в къща-музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 години.
От 10.00 часа до 12.30 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе програма „Чета и играя - знам
и мога".
***
Хасково.
От 11.00 часа в зала „Марица" на Областната администрация в Хасково ще се проведе работно заседание по
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 363 в сградата на общината ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Шумен.
***
Ямбол.
От 18.00 часа в Музея на бойната слава ще бъде представена изложба на шапки и униформи, използвани в
различни периоди от Българската армия - от Освобождението до наши дни.
Profit.bg
√ ЕС и САЩ заровиха томахавката. Ще работят за премахване на митата
Европейският съюз и Съединените американски щати обявиха примирие в търговския конфликт помежду си и обявиха, че
започват разговори за елиминиране на всички бариери, които пречат на трансатлантическата търговия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер дадоха съвместна
пресконференция след срещата помежду им в Белия дом, от която стана ясно, че от тук нататък няма да се въвеждат нови
мита и санкции, съобщава Reuters.
Освен това ЕС и САЩ ще работят за премахването на вече въведените търговски бариери. Става въпрос за увеличаването
на митата върху вноса на алуминий и стомана от страна на САЩ и ответните мерки, които бяха предприети от европейските
държави.
Според договорката, постигната снощи, Европа ще започне да внася по-големи количества природен газ и соя от
Съединените щати. "Постигнахме успех, за който почти никой не вярваше, че е възможен", написа Тръмп в своя Twitter
профил. Това беше коренно различна позиция от тази, която изрази само преди две седмици, определяйки ЕС като
"търговски враг".
Юнкер сподели, че двете страни са се договорили да не въвеждат допълнителни мита и търговски санкции, докато трае
преговорния процес. Това включва и потенциалното увеличение на митата върху вноса на европейски автомобили, с което
Тръмп заплаши ЕС преди няколко седмици, макар че автомобилният сектор не беше споменат изрично по време на
разговорите. И двамата лидери поставиха фокуса върху индустриалните продукти.
Според Юнкер това е "значима отстъпка" от страна на американския президент. Председателят на Еврокомисията заяви
още, че за първи път САЩ са се съгласили да преосмислят позицията си за митата върху стоманата и алуминия. По-високите
тарифи обаче ще останат в сила в хода на разговорите.
Другият важен елемент от срещата между Тръмп и Юнкер е поетият ангажимент за реформа на Световната търговска
организация. Тя често е критикувана от американския президент за това, че дава предимства на търговските партньори на
САЩ.
Анонимен представител на Европейската комисия, цитиран от Reuters, споделя, че е имало значителен натиск от страна на
администрацията на Тръмп за увеличаване на покупките на соя от страна на ЕС. Това е било поставено като условие за
постигане на договорка.
Американските фермери понесоха значителни загуби, заради ескалацията на търговския конфликт между САЩ и Китай,
тъй като Поднебесната империя е основен пазар за тях. Пекин обаче включи соята в пакета от суровини, върху които се
налагат по-високи мита, в отговор на тези, въведени от Съединените щати върху китайските стоки.

13

По тази причина Европа се очертава като възможна алтернатива за тази продукция. В допълнение към това Тръмп обеща
на земеделските производители и директни парични компенсации в размер на 12 милиарда долара в стила на
икономическата политика от Голямата депресия.
Европейската комисия се е съгласила и на предложението да изгради повече терминали за втечнен природен газ, чрез
които ще се увеличи американския износ на "синьо гориво" за Стария континент. Според Тръмп Европа също ще спечели
много от това, защото ще може да диверсифицира своите енергийни доставки.
Освен елиминирането на митническите бариери, САЩ и ЕС се договориха и за стартиране на дискусии за унифициране на
стандартите и улесняване на търговията с химически, фармацевмтични и медицински продукти.
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