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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Канал 3 
 
√ Последен ден за депутатите преди ваканцията 
Натоварен парламентарен контрол преди почивката 
Натоварен парламентарен контрол се очаква преди депутатите да излязат във ваканция. В днешния последен ден преди 
над едномесечната отпуска на народните представител, в парламента ще се явят шестима министри. 
Пръв на парламентарната трибуна ще се качи вицепремиерът Валери Симеонов, който от дни е в обтегнати отношения с 
партньора си в коалицията „Обединени патриоти” Волен Сидеров. Именно от председателя на ПГ на Патриотите е 
единственият въпрос към Симеонов. Той е относно концесиите за злато на територията на Република България. 
Втори на трибуната ще се качи финансист номер едно в държавата Владислав Горанов. Към него има едно питане от 
представителя на левицата Крум Зарков, който се интересува от политиката на Министерството на финансите спрямо Фонд 
"Радио и телевизия". Министърът на образованието Красимир Вълчев ще отговаря на три въпроса и едно питане. А 
именно: относно ползването на училищни автобуси в община Септември; относно приема на децата в детски заведения и 
в първи клас в по-големите градове в страната; относно изграждането на пристройка към училищната сграда в доспатското 
село Касъка; относно състояние и бъдещо развитите на мрежата от иновативни училища в България. 
Земеделският министър Румен Порожанов ще отговори на въпрос относно уведомителни писма за извършена оторизация 
и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2015, 2016 и 2017 г. Вторият 
въпрос към него е относно финансовото състояние на Селскостопанска академия. А третият - относно приоритетните 
задачи на Българската агенция по безопасност на храните в областта на здравеопазването и хуманното отношение към 
животните в България. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на въпрос относно мониторинг и контрол на плана за 
рекултивация, вследствие на дейността в село Белащица. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще трябва да 
дава отговори свързани с "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД и за липсата на адекватна пътна инфраструктура 
за обслужване на Икономическа зона София - Божурище.  
След заседанието депутатите излизат във ваканция. Ще се завърнат на работа на 4 септември, малко по-рано от 
очакваното, тъй като първите им дни за работа съвпадаха Деня на Съединението на 6 септември, който е почивен. 
 
Investor.bg 
 
√ Личните данни в публичните регистри вече са проследими 
След регистрация гражданите могат да имат достъп до данни от 50 регистъра 
Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от 
администрациите, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Услугата "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в 
регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX" e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно 
връчване (www.edelivery.egov.bg), поддържана от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).  
Регистрация може да бъде направена с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код 
(ПИК) на Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, 
които имат достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри. 
По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп 
до техните данни от страна на институциите. 
Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия 
регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното управление и на подзаконовите нормативни 
актове за неговото изпълнение. 
 
√  България е на 63-то място в света от общо 213 държави по споделена икономика 
Исландия, островите Търкс и Кайкос, Черна гора, Малта и Нова Зеландия оглавяват индекса на споделената икономика 
България се класира на 63-то място в света от общо 213 държави и територии в нов индекс на споделената икономика, 
разработен и представен за пръв път от шведския мозъчен тръст Timbro. Класацията в България бе представена от 
Института за пазарна икономика, който е партньор в проекта. 
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Предишни анализи за размера на споделeната икономика се базират на анкети или полеви проучвания. За индекса 
Споделена икономика на Timbro изследователите са събрали месечни данни за трафика към 286 услуги в 213 страни. 
Проведено е и пълно преброяване на активните доставчици за 21 от 286-те услуги, сред които и Airbnb, използвайки 
програми за автоматизирано извличане на информация от интернет (т.нар. scraping). 
"Индексът "Споделена икономика на Timbro" е първият световен индекс на споделената икономика. Той е съставен чрез 
използването на данни за обема на трафика и извличане на информация от самите сайтове на различните услуги, и дава 
нова представа за движещите фактори, стоящи зад peer-to-peer икономиката (икономика, основана на директни 
транзакции между купувач и продавач)", казва главният изследовател Александър Функе, доктор на науките в 
Университета на Пенсилвания. 
Исландия, островите Търкс и Кайкос, Черна гора, Малта и Нова Зеландия оглавяват списъка с най-високи индекси, показва 
изследването. България се класира на 63-то място, като е в златната среда сред страните от ЕС. След страната ни са 
класирани Германия (77), Румъния (88), Австрия (115), Чехия (132) и Словакия (177), която е най-ниско в индекса сред 
страните от ЕС.  

 
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.  
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 Функе. 
Според анализаторите 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. 
Едно важно предупреждение относно индекса е, че той обикновено подценява услуги, базирани върху конкретни мобилни 
приложения. Това влияе най-вече върху услугите за споделено пътуване. Услуги като Uber и Lyft не оказват влияние върху 
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класацията до такава степен, каквато иначе се очаква. Това би могло да обясни защо, например, държава като Дания се 
нарежда изненадващо високо в списъка, въпреки че там са забранени услугите за споделено пътуване.  
Връзката между споделената икономика и свободните пазари може да се направи, като се използва Индексът на 
икономическата свобода на Института "Фрейзър". Той се състои от пет компонента, всеки от които измерва конкретен 
аспект на икономическата свобода. Тези компоненти са размер на правителството, съдебна система и право на 
собственост, достъп до сигурни и стабилни пари, свобода на международната търговия и регулиране на кредита, труда и 
бизнеса. Освен тях други фактори, включени в анализа на Timbro, са среден брой години в училище, ниво на 
глобализацията (по Индекса на глобализация на KOF), дял на населението под 40 години, дял на населението с достъп до 
широколентов интернет, БВП на глава от населението, доверие в обществото и др. 
Данните ясно показват, че използването на услуги от споделената икономика е по-високо в икономически свободните 
страни. Стандартна линейна регресия потвърждава зависимостта между икономическата свобода и използването на 
услуги от споделената икономика. Един интересен резултат е, че услугите на споделената икономика се използват по-
малко в по-богати страни (с по-голямо БВП на глава от населението), ако всички други фактори не се променят. 
Възможна интерпретация на тази зависимост е, че услугите на споделената икономика предоставят евтини алтернативи на 
сходни продукти или услуги, предоставени от обикновените фирми, като образованието и демографията изглежда не влия 
много. 
Спрямо петте фактора от индекса за икономическа свобода, данните показват, че ползването на услуги от споделената 
икономика се увеличава с увеличение на всеки от показателите за икономическа свобода, освен размера на 
правителството. С увеличаването на правителството и услугите от споделената икономика също растат. Данните ясно 
показват, че споделената икономика не е основно начин да се избегне данъчното облагане и регулация, а по-скоро нещо, 
което се облагодетелства от високи нива на регулация. 
 
БНТ 
 
√ Дезинфектират влизащите превозни средства на Дунав мост 
Като превенция срещу Африканската чума по свинете, на Дунав мост при Русе вече се извършва дезинфекция на влизащите 
превозни средства. По последни данни броят на огнищата на болестта в съседна Румъния са 400. Всички ловци в региона 
са обучени как да действат при откриване на мъртви животни. Затягат се и мерките в големите свиневъдни комплекси в 
областта. 
 
НАПОО 
 
√ Приети са 9 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии 
Управителният съвет на НАПОО, на заседание проведено на 27.06.2018 г. прие 9 проекта на Държавни образователни 
стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение, разработени във вид на  „Единици резултати от учене“: 
1. 811020 „Администратор в хотелиерството“ – трета степен на професионална квалификация; 
2. 582080 „Помощник в строителството“ – първа степен на професионална квалификация; 
3. 582040 „Строител- монтажник“ – втора степен на професионална квалификация; 
4. 762030 „Помощник-възпитател“ – трета степен на професионална квалификация; 
5. 346040 „Съдебен служител“ – трета степен на професионална квалификация; 
6. 863070 „Военнослужещ – санитарен инструктор“ – четвърта степен на професионална квалификация; 
7. 861010 „Охранител“ – трета/ четвърта степен на професионална квалификация; 
8. 521010 „Машинен техник“ – трета/ четвърта степен на професионална квалификация; 
9. 523040 „Монтьор на електронна техника“ – втора степен на професионална квалификация. 
Проектите на ДОС за придобиване на квалификация по професии са представени в Министерство на образованието и 
науката за утвърждаването им с наредби на министъра на образованието и науката. 
Проектите на ДОС за придобиване на квалификация по професии са достъпни на интернет –страницата на НАПОО: 
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-proekti/  
 
БНР 
 
√ Парламентът увеличи размера на акциза за нагреваемите цигари от 1 октомври 
Бирата в опаковки над 5 литра остава без бандерол 
Парламентът увеличи размера на акциза за нагреваемите цигари от 1 октомври, но бирата в опаковки над 5 литра остава 
без бандерол. 
Народното събрание одобри на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, с които се увеличава 
акцизът на нагреваемите тютюневи изделия. От 1-ви октомври ставката за тях ще е 233 лева за килограм, а не 152 лева, 
както досега. Приемането на поправките премина почти без дебат.  
Георги Търновалийски от БСП, който се изказа срещу измененията, отново подчерта, че с промяна в данъчния закон в 
средата на годината, управляващите нарушават закона за публичните финанси: 
"Не разбирам защо е това бързане. Разбирам, че законът е лобистки за бюджета - така беше наречено, но в това бързане 
за мен прозират други интереси и други лобистки намерения". 

https://www.navet.government.bg/bg/811020-administrator-v-hotelierstvoto-2/
https://www.navet.government.bg/bg/582080-pomoshtnik-v-stroitelstvoto-2/
https://www.navet.government.bg/bg/582040-stroitel-montazhnik-2/
https://www.navet.government.bg/bg/762030-pomoshtnik-vazpitatel-2/
https://www.navet.government.bg/bg/346040-sadeben-sluzhitel/
https://www.navet.government.bg/bg/863070-voennosluzhesht-sanitaren-instruktor/
https://www.navet.government.bg/bg/861010-ohranitel-2/
https://www.navet.government.bg/bg/521010-mashinen-tehnik-2/
https://www.navet.government.bg/bg/523040-montor-na-elektronna-tehnika-2/
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-proekti/
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След като измененията влязат в сила, облагането на така наречените бездимни цигари ще е 40 процента от 
конвенционалните. Така от всяка продадена кутия държавата ще събира вместо 93 стотинки, колкото е сега, по 1,43 лв..  
Бандеролът за бирата в опаковки над 5 литра отпадна с оттеглената поправка от председателя на Бюджетната комисия 
Менда Стоянова от ГЕРБ. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Конституционният съд решава противоречи ли Истанбулската конвенция на основния закон 
Противоречи ли Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 
станала известна като Истанбулската конвенция, на българската Конституция ще се разбере днес. 
През март Конституционният съд (КС) реши да образува дело по казуса, а днес ще се произнесе съответства ли 
международният акт на основния закон или не. Искането за това бе подписано от 75 депутати от ГЕРБ и бе придружено с 
постъпилите в парламента положителни и отрицателни становища за ратификацията на международния документ. Според 
източници на "Дневник" с четири особени мнения конвенцията ще бъде обявена за противоконституционна. 
Неочаквано тя предизвика множество обществени дебати и повишена активност в социалните мрежи. Трите тези, към 
които се насочиха противниците на Конвенцията бяха, че тя въвежда понятието трети пол, задължава държавите да 
признаят еднополовите бракове и изисква от тях да въведат в училище обучение за нетрадиционна сексуална ориентация. 
В аргументите си те се опират на понятието "gender", което обикновено се превежда на български език като "социален 
пол", но което не е свързано според текста на конвенцията с трите въпроса. Какво означава конвенцията четете тук. 
На заседание преди десет дни конституционните съдии обсъдиха изпратените до съда становища, както и своите 
аргументи. От институцията отказаха да коментират пред "Дневник" кое мнение е надделяло при обсъждането. Докладчик 
по делото е Анастас Анастасов. 
На сайта на Конституционния съд са качени становища в 270 страници. Сред тях обаче липсват становищата на 
конституираните като заинтересовани страни - Народното събрание, президента, Министерския съвет, министрите на 
вътрешните и външните работи, на правосъдието, образованието, здравеопазването, председателите на ВКС и ВАС, 
главния прокурор, омбудсмана, Комисията за защита от дискриминация, Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция 
за закрила на детето. 
Според определение на Конституционния съд от края на март становища са искани и от Съюз на юристите в България, 
фондация "Български адвокати за правата на човека", Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Българска 
асоциация за европейско право, сдружение "Алианс за защита срещу домашното насилие", фондация "Асоциация 
Анимус", сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола", фондация "Български фонд за жените и Институт за 
модерна политика. Както и до проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р 
Пенчо Пенев, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Атанас Семов, проф. д-р Жасмин Попова, проф. д-р Тенчо Колев, проф. д-
р Даниел Вълчев и д-р Мартин Белов. 
Никое от тях обаче не е на сайта на институцията. От Конституционния съд обясниха за "Дневник", че са качени само 
становищата на тези, които не са възразили да бъдат огласени. 
Становището на проф. Даниел Вълчев обаче беше разпространено от самия него преди няколко дни, без да го има на сайта 
на Конституционния съд. Според него делото за Истанбулската конвенция дава уникален шанс на КС да внесе яснота какво 
трябва да се разбира под "мъж" и "жена". Той смята, че минималното, което съдът следва да направи, е отчетливо да 
изясни, че според Конституцията "мъж" означава биологичен мъж, а "жена" - биологична жена. Проф. Вълчев не отхвърля 
обаче възможността парламентът да уреди сключването на брак между лица от един и същи пол или да създаде нова 
правна фигура аналогична на брака, но това трябва да стане открито и по предвидения в конституцията ред, подчертава 
той. 
От качените на сайта на КС становища превес макар и лек, имат тези, според които конвенцията противоречи на основния 
закон. 
"В обяснителния доклад към конвенцията, в частта относно определенията, използвани за целите на Конвенцията се 
пояснява "(43) Терминът "gender" под тази дефиниция няма за цел да измести термини като "жени" и "мъже", 
употребявани в конвенцията (44). Терминът "насилие над жените, основаващо се на социалния пол (gender)", е употребен 
(на различни места) в конвенцията и се отнася до насилието, което е насочено срещу жената, защото е жена или засяга 
жените непропорционално. Този израз следва да се разбира като целящ закрила на жените от насилие, което е резултат 
от "gender" стереотипите и специфично обхваща жените". Следователно, предметът на Конвенцията налага използването 
на термина "gender", преведен (не се ангажираме дали е точен превод или не) като "социален пол", изхождайки от 
необходимостта да се уредят горепосочените субектни отношения в посока на РАВНОПОСТАВЕНОСТ между мъжа и жената. 
Безспорен факт е, че в българския език няма дума, съответна по смисъл и значение на чуждицата "gender", което от своя 
страна доведе до придаването на смисъл на използвания термин, различен от смисъла, който е имал предвид 
законодателят", се казва в становището на фондация П.У.Л.С. 
От организацията допълват, че Истанбулската конвенция е фундамент, който е събрал най-доброто от всички 
международни актове, уреждащи защитата от всички форми на насилие. 
В писмо, подписано от 287 университетски преподаватели се казва, че понятието "gender" го има от 2016 г. в българското 
законодателство чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Там е 
записано: "Равнопоставеност на жените и мъжете" е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за 
преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите 
лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол". 
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В подкрепа на Конвенцията са становищата на Български хелзински комитет, Комисия за защита от дискриминация и 
организацията на евреите в България "Шалом". 
Сред отрицателните становища са тези на Светия Синод и Мюсюлманското вероизповедание в България. Според Съюза на 
българските писатели Конвенцията е неясна и двусмислена и с нея се прави опит да се разрушат изгражданите векове 
наред традиции и морални устои. 
Според практикуващи съдии, занимаващи се с гражданските и наказателните дела за домашно насилие, има пропуски в 
българското законодателство за защита на пострадалите от насилие. Според съдиите Стоян Мадин (наказателен съдия) и 
Галя Вълкова (граждански съдия) от Софийския районен съд Истанбулската конвенция е нужна, за да запълни празнините 
в българското законодателство. 
Действията на управляващите по международния документ 
Заради полюсните позиции към документа, включително и в управляващата коалиция, ГЕРБ прецени, че само 
Конституционният съд може да даде правна експертиза влиза ли той в противоречие с основния закон. Междувременно 
обаче Министерският съвет оттегли проекта за ратификацията на Истанбулската конвенция от Народното събрание. 
Правителството мотивира отмяната на вече взетото си решение със сезирането на Конституционния съд. Точно този развой 
обаче постави Конституционния съд в деликатната ситуация да прецени дали това оттегляне може да е основание да не се 
образува дело или не. Юристи смятат, че макар ратификацията да е временно отложена, подписът на България под 
конвенцията остава. 
Истанбулската конвенция бе приета от правителството на 3 януари, но още същия ден тя предизвика напрежение между 
партньорите в управляващата коалиция. Впоследствие БСП се обяви срещу ратификацията ѝ от Народното събрание. 
Социалистите искаха и да се проведе национален референдум за Истанбулската конвенция, но предложението бе 
отхвърлено от депутатите. По-късно на фона на протести и прокарване на несъществуващи в документа тези за въвеждане 
на гей бракове и заплаха от "трети пол" и управляващите дадоха заявка, че ще отложат разглеждането ѝ от парламента. 
След това премиерът Бойко Борисов обяви, че партия ГЕРБ ще оттегли решението си за конвенцията, защото нямало да 
носят сами пасива. 
Документът, чийто финален текст е одобрен през 2011 г. съдържа серия мерки срещу домашното насилие и въвежда 
понятия, които целят да разчупят половите стереотипи заради схващането, че те често са в основата на случаи както на 
насилие, така и на дискриминация. Документът указва, че държавите следва да предприемат законодателни и други 
мерки, за да "предотвратят всякакви форми на насилие" по полов признак, било то семейно, домашно, заради конфликти 
и т.н., както и насилие, способствано от социални и културни стереотипи. Повече за заложеното в документа вижте тук. 
Истанбулската конвенция в другите държави 
Конвенцията вече е ратифицирана от повечето държави от Съвета на Европа - 32 от 47 страни. От тях 19 - Австрия, Белгия, 
Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, 
Франция, Холандия, Хърватия, Швеция са членки на Европейския съюз като последните, които го направиха тази година - 
след като България изтегли проекта за ратификация от парламента, бяха Хърватия и Гърция. 
В същия списък са всички балкански държави без Косово, тъй като не е член на Съвета на Европа. 
Освен от България тя не е ратифицирана от Великобритания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Унгария и 
Чехия. Не са го направили и Армения, Украйна и Молдова, които не са в съюза. 
Единствените две пък, които не са подписали конвенцията страни от Съвета на Европа са Азербайджан и Русия. Малка част 
от държавите са изразявали резерви.  
 
√ Министър Петков представи на майките с деца с увреждания проектите си за реформа 
оциалното министерство предлага сегашните интеграционни добавки да бъдат заменени с по-сериозна финансова 
подкрепа за всички хора с увреждания. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков, който се срещна днес с представители на двете протестиращи групи пред Народното събрание - майки на деца с 
увреждания и хора с увреждания от национално представителните организации, съобщи БТА.. 
Той дойде лично да връчи на протестиращите два варианта на законопроект за хората с увреждания. Вариантите се 
различават по това кой ще е органът, който прави индивидуалната оценка. В единия се предлага това да е звено към 
Агенцията за социално подпомагане (АСП), а в другия - Агенцията за хората с увреждания. 
Идеята е, ако хората с увреждания подкрепят първия вариант, това звено към АСП да се занимава само с оценката на хора 
с увреждания, а не както е в момента - с всичко останало, за което се получават критики от хората с увреждания. По думите 
на министъра вторият вариант е по-трудно изпълним, защото трябва да се структурират териториални звена към Агенцията 
за хората с увреждания. 
По отношение на финансовата подкрепа министър Петков уточни, че тя ще е под формата на месечни плащания, които 
включват интеграционните добавки. Подкрепата ще е в по-висок размер и ще е обвързана с линията на бедност, а не с 
гарантирания минимален доход. Предвид ежегодното актуализиране на линията на бедност се предполага, че 
финансовата подкрепа ще расте, каза министър Петков и допълни, че тази година линията е 321 лева, а за следващата вече 
на обществено обсъждане е размер от 348 лева. 
Размерът на финансовата подкрепа ще се диференцира според степента на увреждане, като най-голяма ще е за хората, 
които получават социално-инвалидни пенсии с чужда помощ, които са около 15 000 по данни на НОИ. Това са навършилите 
пълнолетие, които като деца Закона за семейните помощи получават максималната помощ, но след това остават само на 
социално-инвалидна пенсия и добавка за чужда помощ, което сумарно прави около 250 лева, каза министърът. Във 
финансовата помощ ще се включат и четвърт от социално-инвалидните пенсии, които бяха спрени като отпускане през 
2015 г., но НОИ продължава да изплаща отпуснатите дотогава, допълни министърът. 
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Бисер Петков уточни, че става дума за 350 000 души, които годишно като разход за бюджета на НОИ са около 133 млн. 
лева. По думите му това е една от първите стъпки - нетипични плащания за НОИ със социален характер, да бъдат извеждани 
към социалната система. 
Някои от новите елементи в законопроекта са свързани с прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания 
и създаването на нови органи. Въвежда се и координационна роля на Агенцията за хората с увреждания, каквото е и 
искането на хората с увреждания. По отношение на областта на социално приобщаване на хората с увреждания са 
поискани становищата на различните министерства и техните предложения са включени в законопроекта. Регламентирано 
е и правото на лична помощ като асистентска услуга за каквато настояват майките на деца с увреждания. По думите на 
министъра социалната министерство освен асистентската услуга, включва и финансовата подкрепа, защото от 
Министерството считат, че при сегашното състояние на пазара на труда, както и при настоящия брой потенциални 
ползватели на асистентската услуга, такава не може да бъде осигурена за всички. 
Министърът каза, че е имал разговор с представител на лечебно заведение, който го е попитал как могат да бъдат внесени 
от трети страни болногледачи и медицински сестри, защото има сериозен дефицит на такива. Предвиден е и квотен 
принцип за всички работодатели да наемат хора с увреждания, като квотата ще се определя спрямо броя на заетите в 
предприятието. 
Министърът и омбудсманът Мая Манолова призоваха майките на деца с увреждания и хората с увреждания от национално 
представителните организации да се съберат на една маса в идния понеделник от 11.00 ч., за да обсъди работната група в 
социалното министерство предложенията за промени. Бисер Петков подчерта, че сроковете, които протестиращите и 
Народното събрание са му поставили за приемане на закона, изискват работата да започне веднага с участието на всички 
групи. 
Министърът призова да се свали напрежението, за да се решат проблемите на хората с увреждания. Срещата обаче 
прерасна във взаимни нападки между двата протестиращи лагера за участието на отделните групи в реформата. Те спориха 
и по историята на влизането и излизането им от работните групи. 
 
В. Стандарт 
 
√ Теменужка Петкова ще действа за сключване на споразумение по делото за БЕХ 
Парламентът възложи на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да предприеме действия за сключване на 
споразумение по делото за Българския енергиен холдинг (БЕХ). Проекторешението бе внесено от ПГ на ГЕРБ във връзка с 
делото, образувано от Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгартрансгаз", и „Булгаргаз" за разследване на възможно 
нарушение от Договора за функциониране на ЕС, изразяващо се във възможна злоупотреба с господстващо положение на 
газовите пазари в България. 
С проекторешението си парламентът възложи на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да предприема действия 
за постигане на споразумение по делото за БЕХ. Депутатите възложиха още на министъра на енергетиката да информира 
Народното събрание за производството и предприетите по него действия и на ресорния заместник министър-председател 
да контролира изпълнението на решението. 
Вносителите мотивират проекторешението си с факта, че по делото има нови обстоятелства, тъй като на 24 май 2018 г. ЕК 
е обявила, че е постигнала споразумение с „Газпром". Предмет на това дело е разследване на възможна злоупотреба с 
господстващо положение от страна на „Газпром" на пазари в Централна и Източна Европа, между които и България. Делото 
е приключено без налагане на финансова санкция. Вносителите смятат, че развитието по това дело е относимо към делото 
БЕХ поради сходната правна квалификация на твърдените нарушения и припокриване на пазарните участници, имащи 
отношение по двете дела, чието поведение е анализирано от ЕК. 
В рамките на дебата, от ПГ на „БСП за България" обявиха, че ще подкрепят това решение. От ДПС обявиха, че това решение 
дава възможност на енергетиката на България да поеме въздух. 
 
В. Банкерь 
 
√ 4.5 теравата електроенергия се пренасочват към свободния пазар 
Промените в правилата за търговия на българския енергиен пазар поставят в нови взаимоотношения с Националната 
енергийна компания  производителите на 4.5 теравата (TW) електрическа енергия. Това съобщи Иванка Диловска, 
енергиен експерт и член на управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт пред  Bloomberg TV.  
"След промените в Закона за енергетиката от 1 юли и на Наредбата за регулиране на цените е факт и новото решение на 
Комисията за цените. Правилата за търговия се правят и променят от всички пазарни участници, но и по инициатива на 
комисията. С промяната на правилата се цели е всички нововъведения в Закона да са адекватно отразени и в правилата", 
обясни Иванка Диловска. 
"Значителна част от енергията на вътрешния пазар - около 10 на сто от произвежданата в страната, се пренасочи от 
регулирания към свободния пазар. Промените засегнаха два типа енергопроизводители  – на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ) и производителите на високоефективна комбинирана енергия. За тях новото е, че държавната компания 
НЕК няма вече задължително да изкупува тяхната енергия и няма да им я плаща по пазарни цени. От една страна те ще 
продават на свободен пазар – на Българската независима енергийна борса, без взаимоотношения с НЕК, а с фонд Сигурност 
на енергийната система, от който ще си получават премиите. Ако продават но по-ниска цена, от тази, която ДКЕВР определя 
за регулирания пазар, вероятно ще са на загуба. Но от тяхната гъвкавост зависи дали ще търгуват успешно. ",  обясни 
Диловска и уточни, че като резултат от новите правила пазарните индекси, с които се измерва концентрацията на 
участници ще се променят в положителна посока. 
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√ Валидните хартиени винетки няма да се подменят след въвеждането на електронните 
Приходите от тол системата няма да може да се използват за общински пътища 
Купените хартиени винетки за леки автомобили, които са валидни и след 1 януари 2019 г., няма да има нужда да се 
подменят и шофьорите ще могат да пътуват с тях. Електронната система няма да ги отчита като нарушители. Това обясни 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в интервю за сутрешния блок на БТВ. 
Електронните винетки ще се продават от 1 януари 2019 г., а приходите от тол таксите ще започнат да бъдат генерирани от 
средата на 2019 г. Тол системата е най-важният ни приоритет, заяви той. Министърът обясни, че се създават възможности 
за купуване на електронните винетки от бензиностанциите, през телефон и през интернет. Ще има уикенд винетка за леки 
автомобили. Цената и времетраенето ще обсъдим септември-октомври, допълни той. 
Регионалният министър отбеляза, че има недостиг на ресурс в Агенция „Пътна инфраструктура“ и затова тол системата е 
важна. С внедряването й ще има по-добър контрол, по-добра поддръжка на пътища и повече пари за ново строителство. 
Над 350 км са построените магистрални участъци за последните 8 години. С приходите след въвеждането на тол системата 
още 400 км ще могат да се построят за пет години, обяви той. 
 В отговор на въпрос министърът обясни, че не може приходите от тол системата да отиват за общински пътища, тъй като 
европейска директива регламентира в какво да се инвестират. Започнали сме обмислянето на компенсаторен механизъм 
от държавата за общински пътища. Получаваните в момента около 350 млн. лв. приходи от винетки годишно се инвестират 
в поддръжка на републиканката пътна мрежа. Държавата отделя ресурс 70-80 млн. годишно за общински пътища, който 
може да се увеличи, каза той.   
Магистралата „Русе – Велико Търново“ може да бъде завършена до 2022 – 2023 г. Срокът зависи от това колко бързо ще 
се избере строител, информира Николай Нанков. Той напомни, че има жалби, свързани с екологичното законодателство. 
Заседанието на Върховния административен съд е насрочено за 21 септември. Такива жалби често са свързани с 
бламиране на процеса, отбеляза министърът. Проблемът не е самото строителство. Често сме критикувани, че строим 
скъпо и некачествено. Това не е вярно – строим най-евтините магистрали, но не за сметка на качеството, като увеличаваме 
и гаранцията, каза още той.  
Николай Нанков съобщи, че през месец август предстои да бъде направена първа копка на участъка между пътните възли 
„Белокопитово“ и „Буховци“ на АМ „Хемус“. Вчера Министерският съвет взе решение за отчуждаване на имоти по трасето, 
отбеляза той. Близо десетте км от Ябланица до Тетевен се изпълняват с много добри темпове. Следващите два месеца 
предстои да стартират обществени поръчки за още 137 км по протежението София – Велико Търново, каза министърът. 
Имаме готовност да стартираме процедура за строителство на участъка до разклона с пътя за Плевен и Ловеч до края на 
месеца. По-тежка ще е процедурата за инженеринг - проектиране и строителство, на участъка до Велико Търново, посочи 
той и допълни, че необходимите проучвания и геология за тези 85 км могат да забавят строителството на отсечката с не 
повече от 6 месеца. До 3 години и половина ще можем да стигаме по „Хемус“ до Велико Търново, а цялата магистрала ще 
е готова до 2024 г., каза Николай Нанков. Довършваме автомагистрала „Струма“, завършихме предсрочно с 6 месеца пътя 
Ахелой – Равда, но фокус в този мандат е Северна България, подчерта той.  
Тунел под „Шипка“ ще има, заяви министърът. До края на годината ще завърши околовръстният път на Габрово, който е 
над 20 км и първи етап от проекта за тунела. Участъкът е изцяло ново строителство, с най-високите мостови съоръжения, 
изграждани през последните 30 години в страната. От началото на следващата година ще стартираме с процедурите за 
тунел под „Шипка“ с дължина 3,2 км, като за него има и интерес от чужди инвеститори, съобщи Николай Нанков. Над 4000 
тежкотоварни автомобила на денонощие е трафикът по направлението. При невъзможност за частно финансиране, 
публично-частно партньорство, ще осигурим държавно финансиране и за тунела, посочи министърът. Трафикът през 
Петрохан, за който започнахме с предпроектно проучване и геология, за да може да стартират необходимите процедури, 
е идентичен, каза още той.   
От страна на Казанлък пътят към тунела под „Шипка“ и свързването му с АМ „Тракия“ от южна страна са част от големия 
проект, защото иначе той би се обезсмислил. Трябва да мислим и за свързването на АМ „Русе – Велико Търново“ с тунела, 
посочи регионалният министър.  
По отношение на древното селище Скаптопара Николай Нанков коментира, че комисията от експерти приключва работата 
си. Не сме археолози, а строители. Няма да сблъскаме археологията с инфраструктурата, категоричен бе той. Добре е, че 
пътят беше проектиран от там. Бяха осигурени 2,5 млн. лв. европейски средства, за да извадим на показ Скаптопара. Ценим 
археологическото наследство и го възстановяваме. Нека археолозите да дадат мерки, ще се съобразим и ще ги изпълним,  
дори ако трябва да се измести трасето или да се направи консервиране, заяви министърът. Ще осигурим средства и за 
нови разкопки в центъра на града, каза той. 
 
EconomyNews 
 
√ Ръст на депозитите до 74 млрд.лв. 
В края на юни 2018-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 74,392 
млрд. лева (72,0% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 8,5% след растеж с 6,1% през май, показват данни 
на Българската народна банка (БНБ). 
Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 22,693 млрд. лева (22,0% от БВП), нараствайки на годишна база 
с цели 15,6% след тяхно повишение с 12,5% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите 
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предприятия намаляват с 13,7% на годишна база след понижение с 30,5% през май и достигат през юни 2,682 млрд. лева 
(2,6% от БВП). 
През юни депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 
49,017 млрд. лева (47,5% от БВП), като се увеличават на годишна база със 7% след растеж с 6,5 на сто през май 2018-а 
година. 
В същото време кредитите за неправителствения сектор в края на юни са в размер на 55,586 млрд. лева (53,8% от БВП) 
спрямо кредити за 55,048 млрд. лева през май (53,3% от БВП), като нарастват на годишна база с 6,7% (спрямо юни 2017 
година). 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на миналия месец с 3,8% на годишна 
база след поишение с 3,1% през май и достигнат 32,048 млрд. лева (31,0% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 21,031 млрд. лева (20,4% от БВП), като спрямо юни 2017-а година те се 
увеличават с 9,2% след повишение с 8,9% през предходния месец. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,952 
млрд. лева и нарастват на годишна база с 9% (при годишно увеличение с 9,4 на сто през май), докато потребителските 
кредити възлизат на 8,736 млрд. лева и са с цели 15,1 на сто над нивата от юни 2017-а година след тяхно повишение с 
14,9% месец по-рано. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,507 млрд. лева (2,4% от 
БВП), нараствайки на годишна база с 30,1% след тяхно повишение с 51,1% през май 2018-а. 
Нетните чуждестранни активи в края на месец юни пък нарастват с 4,8% спрямо година по-рано, достигайки 52,152 млрд. 
лева. Чуждестранните активи се увеличават с 3,7% (след повишение с 1,8% през май 2018-а), достигайки 61,553 млрд. лева, 
докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,400 млрд. лева, намалявайки на годишна база с 2,2 на сто (след понижение 
с 0,6% през май 2018-а). 
 
Actualno.com 
 
√ Почти половината от българския автопарк е над 20 г. 
Българите масово карат коли втора употреба, близо половината от автопарка у нас е на възраст над 20 години и 
автомобилите са основно на дизел. Това показват данните на Евростат за автомобилния парк през 2017 г., цитирани от bTV.  
Според европейската статистика у нас през миналата година е имало около 3,4 милиона автомобила, което приблизително 
е по 450 коли на 1000 българи. 
 Автопаркът ни нараства с по около 100 хиляди автомобила годишно. Близо половината обаче са на над 20 години.  
Около 35 на сто са на възраст до 15 години, а до 10 г. са около 350 хиляди коли или около 10 процента от автопарка. Новите 
автомобили до 5 години са едва 5%. 1,7 млн. българи карат дизелови коли, които са и най-разпространени.  
Най-нови коли в Евросъюза карат белгийците, а най-стари – в Полша. 
 
В. Строител 
 
√ Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда 
Предварителните прогнози за необходимите умения могат да бъдат мощен политически инструмент за вземане на 
решения. Това посочват от Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Според експертите 
в бързо променящия се свят би било от голяма полза да има яснота за това как пазарът на труда ще се трансформира в 
резултат на развитието на технологиите, изменението на климата и демографските промени. При наличието на тези данни 
хората ще могат по-лесно да бъдат насочвани за това какви видове образование и обучение да следват, предприятията ще 
знаят от какви умения ще се нуждаят служителите им, а създателите на политики ще могат да адаптират системите към 
новите потребности. 
е платформа, която предоставя информация за настоящите и бъдещите тенденции и може да помогне за вземането на 
информирани решения. „Оценката за полезността на LMSI нараства и тя се превърна в политически приоритет на ЕС“, се 
посочва в програмата на Европейската комисия за нови умения. Събирането, анализирането и използването на LMSI в 
процеса на разработване на политики трябва да се основава на процеси, подкрепяни от правителствените органи, и с 
ангажираността на заинтересованите страни. За CEDEFOP прогнозираните умения и тяхното съчетаване означава процес 
на разработване и използване на наличната информация от LMSI. От Европейския център са убедени, че по този начин 
може да се постигне по-добър баланс между предлагането и търсенето на знания, както и насърчаване на икономическото 
развитие чрез целенасочени инвестиции от страна на отделни лица, държави, региони, сектори или предприятия. „Това 
не означава планиране на човешките ресурси, като например колко водопроводчици ще са нужни през 2025 г., а е 
изследване как се развиват пазарите на труда и следователно как се променят работните места, уменията и нуждите от 
обучение. То не претендира, че е в състояние да предскаже еволюцията на компетенции с каквато и да било сигурност, но 
очакванията могат да сигнализират за настоящите и възможните бъдещи несъответствия и да дадат насоки как да се 
преодолеят“, обясняват специалистите. 
Обзор на CEDEFOP подчертава, че всички държави членки установяват нови и/или разширяват съществуващите дейности 
за предвиждане на умения и засилват тяхното използване при разработването на политики. Данните за България сочат, че 
страната ни е в начален етап на този процес. Предприетите ключови действия между 2009 г. и 2013 г. са съфинансирани от 
Европейския социален фонд, включително създаването на Информационна система за оценка на компетенциите 
(www.mycompetence.bg). През 2013 г. България прие формален механизъм за включване на резултатите от прогнозите за 
търсенето и предлагането на работна ръка в правенето и прилагането на правителствените политики. Информацията за 
пазара на труда се използва от заинтересовани страни от публичния и частния сектор в областта на обучението на 
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национално, регионално и местно равнище. В перспектива стратегическите документи за периода 2014 – 2020 г., като 
например Националната стратегия за развитие на професионалното образование и обучение, определят като приоритетно 
междуинституционалното сътрудничество на образователния сектор с бизнеса. 
Очаквани умения при изработването на политики 
Ефективното предвиждане и съгласуване на уменията, базирано на LMSI, може да свърже образованието, обучението и 
заетостта, както и да насърчи партньорствата за осигуряване на умения и квалификации, подходящи за работното място и 
търсени от работодателите. В тази връзка държавите членки използват очакваните умения на национално и регионално 
равнище в подкрепа на политиките в областта на заетостта, образованието и обучението: 
Методи за прогнозиране на очакваните умения 
Методите за очакваните умения варират в ЕС, като сред основните са оценка на знанията и бъдещи прогнози. Източниците 
на данни също са различни. Използваните начини могат да повлияят на наличните данни, и обратно. Някои методи са по-
добри в описването на текущото състояние на предлагането и търсенето на умения, други – при предоставянето на 
дългосрочни прогнози. 
Различните способи означават, че очакванията за квалификации могат да хвърлят светлина върху краткосрочните, 
средносрочните и дългосрочните проблеми и да подкрепят разработването на политики на макро-, мезо- и микрониво. 
Всички държави членки, с изключение на Чехия, Кипър и Унгария, използват оценка или одит на уменията на национално 
и/или, както е в Швеция, на регионално равнище. Много страни от ЕС използват също и количествени прогнози. Те 
обикновено се основават на икономически модели, които правят предположения за множеството фактори, оказващи 
влияние върху пазара на труда, за да оценят бъдещото развитие в различните сектори, професии и умения. За да бъдат 
ефективни, количествените прогнози се нуждаят от качествени данни за пазара на труда в продължителни времеви 
периоди. 
Ефективно предвиждане на уменията 
Традициите, практиките и административната структура на всяка държава членка оформят своя подход към управлението 
на уменията. Никой модел обаче не може да гарантира ефективността на предвиждането на квалификации като 
политически инструмент, но някои принципи могат да помогнат за координирането на участниците и целевите групи и 
процеси: 
Ефективното предвиждане на уменията зависи от разпространението на резултатите. Повечето страни в ЕС споделят 
информацията, включително доклади, пред широка аудитория чрез средствата за масова информация: списания, уеб 
сайтове, телевизия, вестници, семинари и други събития. Ирландия, Литва и Люксембург например имат уеб портали за 
умения. 
Постигане и финансиране 
Резултатите от прогнозирането на умения трябва да бъдат тълкувани и представени по разбираем и атрактивен начин за 
всяка целева група. Например информацията за търсене на работа трябва да бъде местна или да дава реалистични 
перспективи за мобилност. Предвид нуждите на потребителите, е създаден порталът Skills Panorama, имащ за цел да 
направи LMSI лесно достъпна за тези, които се нуждаят от нея в целия ЕС. 
Точното прогнозиране на очакваните умения зависи в не по-малка степен от финансирането. В повечето държави членки 
министерствата на образованието или труда са основните органи, които осигуряват средства. Асоциациите на 
работодателите и синдикатите също финансират мерки, като например проучвания на работодатели и служители (Гърция). 
В Литва институциите за висше образование са длъжни да провеждат анкети сред работодатели, за да оценят 
удовлетвореността им от завършилите висше образование. Европейският социален фонд подкрепя дейности за 
предвиждане на умения в страните от ЕС с нововъзникващи и установени системи, включително в Естония, Франция, 
Латвия, Литва, Малта, Австрия, Румъния и Словения. 
С поглед към бъдещето 
Анализ на CEDEFOP за подходите за прогнозиране на уменията в ЕС показва развитие на национално ниво и наличие на 
добри практики, които могат да вдъхновяват заинтересованите страни от други държави. В сътрудничество с властите и 
засегнатите лица, включително социалните партньори, CEDEFOP предоставя технически експертен опит, методи и 
инструменти за насърчаване на кооперирането. „По този начин може да се помогне за изграждането на път за развитие на 
предвиждането и съгласуването на уменията“, подчертават от Европейския център. 
 
Econ.bg 
 
√ Как администрациите ползват личните ни данни, нова услуга от ДАЕУ? 
Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат достъп до данни от 50 регистъра. 
Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от 
администрациите. 
Услугата "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в 
регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX" e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно 
връчване (www.edelivery.egov.bg), поддържана от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Регистрация може 
да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на 
Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат 
достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри. 
По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп 
до техните данни от страна на институциите. Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и 
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ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното 
управление и на подзаконовите нормативни актове за неговото изпълнение. 
 
News.bg 
 
√ Столичните общинари разшириха "Зелената зона" в 4 района 
Столичният общински съвет (СОС) прие "Зелената зона" в София да се разшири в общо 4 района. По думите на Румяна 
Милова от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в момента местата в "Зелена зона" са около 16 500.  
Паркоместата общо в "Синя" и "Зелена зона" са около 21 500. 
Предстоящото разширяване предвижда още около 5 500 паркоместа. До дни трябва да излязат схемите за разполагане на 
самите паркоместа. Тогава ще стане ясен и точният брой на новите паркоместа в зоните в София, обясни още Милова. 
Разширяването на "Зелената зона" ще стане в 4 района - "Оборище", "Красно село", "Възраждане", "Лозенец". 
Жителите на районите ще могат да закупят винетен стикер за годишно платено паркиране в разширената "Зелена зона". 
Стикерът ще струва 100 лв. Новите паркоместа ще бъдат готови за използване от 1 ноември тази година. 
"Всеки гражданин ще може на сайта на съответната община да се запознае с това как ще изглежда неговата улица след 
въвеждането на зоната, къде ще има паркоместа, къде ще е забранено паркирането, къде ще има места за хора с 
увреждания. Ще имат възможност и в рамките на един месец да представят предложения за изменения, да могат да бъдат 
обсъдени и променени преди да сме започнали да маркираме тези места", допълни още Милова, цитирана от БНР. 
Столичните общинари приеха и въвеждането на нощен абонамент за платено паркиране в "Синята зона" на града за 
собствениците на заведения и хотели в София. 
Абонаментът ще струва 650 лв. месечно и ще работи от 19.30 до 08.30 часа сутринта. Относно това Милова заяви, че е по-
важно да се види дали и колко ще бъдат клиентите на нощния абонамент. 
"Той се намира само в "Синята зона", която не е много голяма. Контролът ще се извършва съвместно с екипи на общинската 
полиция", обясни Милова. 
Румяна Милова обяви и че иска общината да делегира повече контролни функции на Центъра за градска мобилност, за да 
се засили контролът върху неправилното паркиране в града, предаде Нова. 
СОС прие с мнозинство и да се разреши на Центъра за градска мобилност да отдаде на концесия спирките на градския 
транспорт за период от 15 години. 
 
Club Z 
 
√ Ще дойде ли американският втечнен газ в Европа? 
Планът на Тръмп за износ на втечнен природен газ в Европа трябва да бъде проверен на практика 
Планът на президента Доналд Тръмп за продажбата на огромни количества американски втечнен газ в ЕС след преговорите 
с високопоставени представители на блока е изправен пред проверка за приложимост в реални условия, пише Ройтерс. 
След среща в Белия дом с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер вчера Тръмп заяви, че ЕС ще купува 
също така повече американска соя и ще работи с Вашингтон за свеждане до нула на други търговски бариери. 
"Представителите на ЕС ми казаха, че незабавно ще почнат да купуват соя от нашите производители. Също така ще купуват 
големи количества втечнен природен газ (LNG - liquid natural gas)", написа Тръмп в Туитър. 
Юнкер посочи, че ЕС ще построи повече терминали за обработка на американския LNG. 
Изглежда между търговските партньори е била сключена голяма сделка за LNG. Всъщност обаче три четвърти от 
съществуващите европейски съоръжения за внос са празни, а търсенето на американски LNG на континента е ограничено. 
Най-печелившите пазари за американски LNG са в Южна и Северна Америка, Индия и Далечния Изток, а Европа е накрая 
на опашката, тъй като се радва на сравнително ниски цени и голямо предлагане на газ през тръбопроводите от Русия и 
Норвегия. 
Сигналите за световните цени на газа определят търговските потоци на LNG, каза днес главният изпълнителен директор на 
Роял Дъч Шел (Roryal Dutch Shell) Бен ван Бюрден. 
"Дали американският LNG ще достигне Европа? Да, но само ако има търговски възможности, които са смислени", каза той. 
Политиците нямат особено влияние по този въпрос. ЕС вече прилага нулеви мита за вноса на американски LNG, тъй че 
намаляването им не е опция за насърчаване на търговията в бъдещи преговори между САЩ и ЕС. 
Спадът в добива на местен газ в Европа от Северно море, Холандия, Германия и Норвегия отваря възможност за Русия и 
евентуални доставчици на LNG от САЩ. 
Производството на ЕС ще спадне наполовина до 2040 година, според Международната агенция за енергията. 
Дотогава 84 процента от газа ще се внася спрямо 71 процента през 2016 година, посочва агенцията. Този дял може и да е 
по-малък, ако зелената енергия расте по-бързо, а енергийната ефективност намали нуждите от газ. 
Тръмп каза пред репортери вчера, че Европа ще бъде голям купувач на LNG, за да разнообрази енергийните си доставки. 
"А ние имаме много", допълни той.  
Много европейски компании вече са обявили планове да купуват LNG от нови американски проекти. 
Португалската Галп (Galp), италианската Едисон (Edison), британската Би Пи (BP) и Роял дъч шел проявяват интерес към LNG 
от планиран проект в Луизиана на Венчър глоубъл (Venture Global). 
Доставките обаче няма да са на разположение още години, като дори тогава няма гаранции, че ще стигнат до Европа в 
значими количества, ако се оформят по-печеливши пазари като Китай. 
Наличието на повече опции за LNG ще помогне на Европа да избегне налагането на по-високи цени от Русия, казват 
анализатори. 
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LNG е ценна възможност за Европа, може да създаде по-силни преговорни позиции, посочва Ханс Кьоних от берлинската 
компанията за анализи Аурора енърджи рисърч (Aurora Energy Research). 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва " 

- 100 минути „кървава луна" - в очакване на най-дългото лунно затъмнение за века. 
- По стъпките на пилигримите - истории от пътя Камино. 
- Отново инциденти с деца на пътя - как да ги пазим? 
- Колко опасни са неохраняемите реки и язовири? 
- Може ли чумата по животните да бъде опасна за хората - говорят експертите? 
- В разгара на лятото - как да се предпазим от инфекции? 
- Между законите и скандалите - равносметката на депутатите в края на сезона. 
- Срещу хулиганството - могат ли да спрат новите мерки безредиците по стадионите? 

БТВ, "Тази сутрин" - от Велико Търново 
- Как ще реагира семейството, чието дете беше изоставено от Спешна помощ? 
- Кога ще се реши окончателно проблемът със замърсяването на въздуха в Русе? Интервю с областния управител 

Галин Григоров 
- Бойни кучета разкъсаха мъж в развъдник в Сливенско. На живо: Кой е отговорен за трагичния инцидент? 
- Тийнейджър намушка връстник с нож заради публикация в интернет. На живо: Как се стигна до бруталната 

агресия? 
- Защо в края на политическия сезон Народното събрание приключи с физическа саморазправа? В студиото - 

дискусия с депутати от всички парламентарни групи 
- Камен Донев ексклузивно от родния си град Русе 

Нова телевизия, „Здравей България" 
-  Как след публикация в интернет 16-годишно момче намушка друго с нож.  
- Напръскаха контрольори с лютив спрей. На живо - каква е причината за агресията? 
- Бой, закани, удари под кръста. В края на парламентарния сезон говорят: Десислава Атанасова от ГЕРБ, Александър 

Симов от БСП, Десислав Чуколов от Атака, Велислава Кръстева от ДПС и Пламен Христов от ВОЛЯ. 
- Ще помири ли омбудсманът двата лагера на протестиращите майки? Гостува Мая Манолова. 
- 12% по-високи заплати от догодина иска КНСБ. Откъде да дойдат парите? Разговор с Пламен Димитров. 
- Пак бедствие в Гърция. След пожарите - наводнение в Атина. 
- "Дръжте крадеца": Излизаш на разходка, обират апартамента ти. 
- Човекът амфибия преплува Охридското езеро с белезници на ръцете и краката. Ще успее ли да влезе в Гинес? 
- С техните камъни по техните глави. Ива пред Мон Дьо, Мон Дьо пред Ива. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 27 юли 
София. 

- От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Конституционния съд по въпроса дали Истанбулската конвенция е 

противоконституционна.  
- От 8.30 часа 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 17.00 часа на пл. „Княз Александър I Батенберг“ с тържествена церемония ще бъде даден официално стартът 

на Еко-Рали България 2018. Първият електромобил ще мине под стартовата арка в 19.00 часа.  
*** 
Асеновград. 

- В 09.00 часа пред Историческия музей в Асеновград ще се проведе кръводарителска кампания. 
- В 11.00 часа в зала 305 в сградата на Община Асеновград ще се проведе пресконференция по повод старта на 

проект “Градска среда-благоустрояване на открити публични пространства в гр.Асеновград”. 
*** 
Благоевград. 

- От 09.30 ч. в зала „22-ри септември” общинският съвет ще проведе заседание.  
- От 12.30 часа в Измирлиева къща, която се намира в кв. „Вароша“, ще бъде представен пленер по живопис под 

надслов "Механично смесване на култури".  
*** 
Бургас. 

- От 17:00 часа на басейн "Флора" ще бъде открито състезанието по водна топка за Купа "Бургас".  
*** 
Варна. 

- От 9.30 часа в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил“, ул. „27-ми юли“ във Варна ще се проведе 
общоградско тържество по случай 140 години от Освобождението на града.   
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- От 11.30 часа в сградата на община Варна (зала „Варна“) министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва 
в дискусия по проекта за 7 балнео- и СПА дестинации на България.  

- От 14.00 часа в зала „Варна“ на Община Варна ще се проведе пресконференция на Международния джаз фестивал 
„Варненско лято“.  

- От 14.00 часа в Арт салона на Радио Варна Демократична България дава пресконференция на тема: „Как 
управляващите харчат общите ни пари". 

***  
Велико Търново.  

- От 9.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.  
- От 18.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе лекция на архитект Андреа Д‘Антраси - MAD 

Works, MAD Architects.  
- От 19.00 часа от парк „Бузлужда“в кв. „Бузлуджа“ ще започне любителска колоездачна обиколка на Велико 

Търново „Веломафия ВТ“.  
- От 20.00 часа в Летения театър ще се състои българска концертна вечер, част от програмата на Международен 

фолклорен фестивал.  
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа пред Библиопощата ще бъде открито „Мястото“ по проект „Място - доброволчество с въздействие” 
на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

- От 11.30 часа пред Библиопощата ще се проведе арт работилница за деца.  
- От 17.30 часа пред Библиопощата ще се проведе изложба на участниците в пленера по изобразително изкуство 

„Моят град”.  
- От 20.00 часа на площад „Бдинци” ще се проведе концерт на „Krassy and The Fighters”; „PaceRide” и „Радула“ - Рок 

край Дунав.  
*** 
Габрово. 

- От 14.00 часа в залата на Художествената галерия в гр. Габрово ще бъде представена книгата "Ален Мак самотен" 
от Мерсия Макдермот. На събитието ще присъстват народният представител от ПГ на „БСП за България” Валери 
Жаблянов и евродепутатът от БСП Георги Пирински. 

- От 16.30 часа лидерът на БСП Корнелия Нинова ще поведе колоездачната обиколка от Габрово до историческия 
връх Шипка под надслов Купа „Бузлуджа 2018”.  

*** 
Казанлък. 

- От 13.00 часа в Дома на културата в Казанлък председателят на НС на БСП Корнелия Нинова и председателят на 
МО в БСП Николай Бериевски ще открият кръгла маса на тема „Младите хора на Балканите: Мисия Оставам!”.  

*** 
Перник/с. Драгичево. 

- От 10.00 часа в сградата на кметството в с. Драгичево общински съветници от ГЕРБ-Перник и кметът на селото 
Виктор Викторов организират съвместен приемен ден с жители на населеното място.  

*** 
Пловдив. 

- В 12.00 часа във фоайето на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ свещеници ще отслужат водосвет за здраве и 
благоденствие на лекарите и пациентите по повод деня на светеца, чието име носи здравното заведение. 

- В 12.00 часа в параклиса на УМБАЛ-Пловдив – „Свети Пантелеймон“ ще бъде отбелязан празникът на Свети 
Великомъченик Пантелеймон с молебен за здраве на пациентите и персонала, и с раздаването на рибен курбан. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в бл. „Яворов”, ул. Борисова № 81, вх. В, партер, ще се проведе встъпителна пресконференция по 
повод Десетият фестивал на хора с увреждания „Светът е за всички – 2018 г.”, съфинансиран от Община Русе. 

*** 
Русе/Бяла. 

- От 11.00 часа в новопостроения православен храм „Св. Пантелеймон“ в гр. Бяла областният управител ще 
присъства и на тържественото освещаване на храма. 

- От 15.30 часа в Залата на Общинския съвет в Бяла областният управител на област Русе г-н Галин Григоров ще 
участва в конференция на тема „Сигурност“. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в зала 315 на ОДМВР-Сливен ръководството на областната дирекция ще даде месечен брифинг.  
- От 17.32 часа до 22 часа ще бъдат затворени подстъпите към булевард „Илинденско въстание“, от кръстовището 

за Ямбол до входа на танковата бригада заради Рали „Сливен“. 
*** 
Шумен. 
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- От 9.00 часа в залата на РУ-Шумен директорът на ОДМВР-Шумен ст. комисар Ялчън Расим и окръжният прокурор 
и административен ръководител на ОП Маргарита Георгиева ще предоставят информация за разкрито тежко 
криминално престъпление. 

- От 11.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на общинската епизоотична комисия. 
***  
Ямбол.  

- От 22.00 часа до 06.00 на 28 юли ще бъде извършена дезинсекция на територията на община Ямбол. 
 
Profit.bg 
 
√ Какво да очакваме от валутната двойка евро/долар? 
След като падна до дъно за месеца от 1.1575, EUR/USD успя да отскочи и да се стабилизира над 1.1650, като дори проби и 
1.1700. Така бичите настроения около най-търгуваната валутна двойка нараснаха. 
„В началото месец юли имахме видео за EUR/USD и тогава очаквахме, че EUR/USD ще удари 1.20. Нашите очаквания не се 
променят, като сега очакваме EUR/USD да достигне 1.21-1.22”, заяви управителят на Admiral Markets UK клон България. 
Първата и основна причина за това, според Цонев, са 10-годините щатски облигации. В началото на май месец доходността 
по 10-годишните американски ДЦК проби 3%, но не успя да се задържи над тези нива. Това се случи, въпреки завишените 
очаквания на Фед за представянето на щатската икономика и сигнала за 4 вместо 3 увеличения на лихвите през тази година. 
„Това е една много добра причина да разберем, че умните пари вече бяха прогнозирали тези повишения и пазарите бяха 
отиграли тези виждания на Фед”, смята управителя на Admiral Markets UK клон България. 
Втората причина за поскъпването на EUR/USD, която Цонев изтъкна, e доларовият индекс. Той трябваше да задържи нивата 
над 95,20, но не успя и понастоящем се търгува на нива от 94.00-94.33.  
„Ние очакваме корекцията в доларовия индекс да продължи, поради което предполагаме, че EUR/USD ще продължи към 
1.21-1.22”, прогнозира Димитър Цонев. 
Като трета причина за бъдещо рали на EUR/USD управителят на Admiral Markets UK клон България цитира очакванията за 
заплатите в САЩ. 
„В момента Фед очаква инфлацията в САЩ да се ускори. Ние смятаме точно обратното – инфлационните очаквания ще се 
понижат през следващите няколко месеца или позитивите вече са отчетени от пазара”, добави Цонев. 
За повече информация как да търгувате валутни двойки, индекси, акции и други финансови продукти можете да се 
свържете с екипа на Amidral Markets UK клон България на 02/981 11 11, или да им пишете на info@forextrade.bg  

mailto:info@forextrade.bg

