Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ Ще задължат ли работодателите да наемат хора с увреждания?
Ще има ли глоби, ако това не се изпълнява?
Според нова идея, залегнала в проекта за Закон за хората с увреждания, всяка фирма в страната с повече от 20 служители
ще има задължителна квота за назначаване на хора с увреждания.
Предложението предвижда компаниите с персонал от 20-49 души да назначават един човек с увреждания. Във фирмите с
50-99 служители пък ще трябва да бъдат наети двама души с увреждания, а при компании с над 100 човека персонал
назначените трябва да са 4% от списъчния състав.
Към момента за големите фирми има изисквания, но няма санкции.
Идеята е 30% от минималната работна заплата, която би се платила на неназначен човек, да се внася в специален фонд.
"Въпросната квота, за която става въпрос, ще бъде за хора с ТЕЛК-решения. А това не винаги се припокрива – много хора с
такива решения нямат увреждания по смисъла на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ОО", коментира в
ефира на "Здравей, България" Капка Панайотова от Центъра за независим живот.
По нейни думи хората с ТЕЛК могат да имат функционални дефицити, но те са подвижни и работоспособни.
"На финала на интеграционния процес стои трудовата реализация. Ако ние не създадем условия тя да бъде реален факт,
няма да променим средата", каза Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.
"Ние смятаме, че не трябва да се върви по пътя на задължаване и санкции, а по пътя на насърчаване и подкрепа. Това важи
както за работодалите, така и за хората с увреждания", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Той допълни, че тези квоти могат да се запълнят и с хора с фалшиви ТЕЛК-ове. По този начин няма да се разреши проблема
на хората с увреждания, категоричен е Велев.
Вижте повече по темата във видеото.
Новини.Бг
√ Ще задължат ли работодателите да наемат хора с увреждания?
Капка Панайотова от Център за независим живот, Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в София и Васил
Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България коментираха в сутрешния блок на Нова телевизия искането
работодатели да наемат определен брой хора с увреждания.
Долапчиев смята, че правителството проявява кураж като подема обсъждането на темата. Той напомни, че подобни
изисквания има и в Германия и те работят напълно успешно.
Васил Велев от своя страна заяви, че квотите за наемане на хора с увреждания трябва да са еднакви, както за държавната
администрация, така и за бизнеса.
Според него обаче е недопустимо подобни изисквания да има за малките предприятия. „Не трябва да се върви по пътя на
задължаванията и изискванията, а по пътя към насърчаването и подкрепата. Задължаването винаги води до контрол, а
когато него го има, винаги се намират 101 начина за заобикаляне на изискването“, каза Велчев.
Долапчиев напомни, че не може човекът с увреждания да се приема като бреме. „Човекът с увреждания може и да е
абсолютно достоен, за да работи напълно ефективно и да се развива“, поясни той.
Blitz.bg
√ Ще задължат ли работодателите да наемат хора с увреждания?
Капка Панайотова от Център за независим живот, Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в София и Васил
Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България коментираха в сутрешния блок на Нова телевизия
исканетоработодатели да наемат определен брой хора с увреждания. Долапчиев смята, че правителството проявява кураж
като подема обсъждането на темата. Той напомни, че подобни изисквания има и в Германия и те работят напълно успешно.
Васил Велев от своя страна заяви, че квотите за наемане на хора с увреждания трябва да са еднакви, както за държавната
администрация, така и за бизнеса. Според него обаче е недопустимо подобни изисквания да има за малките предприятия.
„Не трябва да се върви по пътя на задължаванията и изискванията, а по пътя към насърчаването и подкрепата.
Задължаването винаги води до контрол, а когато него го има, винаги се намират 101 начина за заобикаляне на
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изискването“, каза Велчев. Долапчиев напомни, че не може човекът с увреждания да се приема като бреме. „Човекът с
увреждания може и да е абсолютно достоен, за да работи напълно ефективно и да се развива“, поясни той.
Actualno.com
√ Задължително да се наемат хора с увреждания - има куп капани
Задължително фирми със състав между 20 и 49 души трябва да назначават 1 човек с увреждания на работа, компании със
състав между 50 и 100 души – 2-ма души с увреждания, а за предприятия с над 100 души – 4% хора с увреждания от
средносписъчния състав. Това предвиждат готвени промени в закона, които все още официално не са пуснати за
обществено обсъждане и които вече предизвикаха сериозни реакции.
Да, имам резерви. Първо, защото говорим най-вече за хора с ТЕЛК решения, което невинаги се припокрива с хора с
увреждания по смисъла на Конвенцията за хора с увреждания на ООН т.е. нямат бариера в средата си на живот. Не казвам,
че тези хора са "фалшиви инвалиди", просто наредбата в България е такава и ще облагодетелства определени хора,
коментира Капка Панайтова, директор на Центъра за независим живот.
Това е европейска практика, не се съгласи председателят на Съюза на незрящите в България Васил Долапчиев. Това е
инструмент, който ще увеличи шансът да се реализират трудово на хората с увреждания, категоричен беше той пред Нова
телевизия. И даде своя статистика – 740 000 души в България са с увреждания.
В момента за държавната администрация незадължителният процент за назначаване на хора с увреждания е 2 на сто, а за
частния сектор – от 4 до 10 на сто, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. Трябва да се върви по пътя за насърчаване
и подкрепа – както за работодателите, така и за търсещите работа. Ако се говори за пътя на санкциите, трябва да има
контрол и ще се намерят 101 начина да се заобиколи това – например наемане на хора с фалшиви ТЕЛК-ове. Недопустимо
е в микропредприятие да се прави такова нещо – там всеки знае кой колко работи, и сега има болезнена реакция при
разпределянето на парите. Такива предприятия са стотици хиляди – как ще се осъществи контрол, изказа аргументите си
Велев.
Долапчиев обяви, че тепърва ще излезе вариант за публично обсъждане, че има диалог, но законът трябва да бъде приет
окончателно до края на годината. Той обаче се съгласи, че при малки предприятия действително трудно ще се интегрират
хора с увреждания, заради повечето работа. И поиска хората с увреждания да могат достойно да си намерят работа, не
работодателите да бъдат задължавани да поемат социална функция.
Как ще тръгне на работа човек, който няма асистент да му помогне да стане от леглото? Как ще ходи на работа, за когото
достъпността до средата навън е непреодолима бариера – да излезе, а не да работят? Работодатели и сега търсят хора да
наемат, но образованието на хора с увреждания, не с ТЕЛК-ове, не е достатъчно високо, заяви Панайотова.
А Велев каза, че в Германия няма разделение между малки и големи предприятия и процентът е 2%. При всички случаи
трябва да се махнат микро и малките предприятия т.е. до 50 души и процентът да е 2% за всички, не само за държавната
администрация, подчерта председателят на АИКБ, който напомни и друго – реално назначени хора с увреждания не могат
да се уволнят. Фирмите с над 50 души състав реално са под 10 000, може да има контрол, каза още Велев.
Долапчиев обаче контрира, че искат да може хората с увреждания да бъдат освобождавани от работа без това да е
дискриминационно към хора без увреждания.
“Дума“
√ Закон задължава работодателите да наемат хора с увреждания или да плащат глоба
С цел гарантиране на заетостта на хората с увреждания се въвежда квотен принцип, който регламентира отговорностите
на работодателите да назначават хора с трайни увреждания.
Това предвижда единият от двата варианта на проектозакона за интеграция на хората с увреждания. Според него
работодатели с 20 до 49 работници и служители трябва да наемат 1 човек с увреждани, с 50 до 99 работници - двама души,
и със 100 и над 100 - 4% от средно списъчния си състав.
Ако квотите не бъдат изпълнени, работодателят внася всеки месец във фонд "Заетост на хората с увреждания" такса в
размер на 80% от минималната заплата за всяко неназначено лице с увреждане.
Според закона, фондът се създава към Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и се издържа със средства от споменатите
глоби, национални, европейски и международни програми, както и от дарения от местни и чуждестранни физически и
юридически лица.
Работодателите, наели хора с увреждания, могат да кандидатстват през АХУ за средства за осигуряване на достъп,
адаптиране и оборудване на работното място на служителя с трайно увреждане. Работодателят наема хора с трайни
увреждания за не по-малко от 3 години след усвояване на средствата.
Работодателите обаче недоволстват. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България
работодателите трябва да бъдат насърчавани да наемат хора с увреждания, а не задължавани и санкционирани.
Lex.bg
√ Закон задължава работодателите да наемат хора с увреждания или да плащат глоба
С цел гарантиране на заетостта на хората с увреждания се въвежда квотен принцип, който регламентира отговорностите
на работодателите да назначават хора с трайни увреждания. Това предвижда единият от двата варианта на проектозакона
за интеграция на хората с увреждания.
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Според него работодатели с 20 до 49 работници и служители трябва да наемат 1 човек с увреждани, с 50 до 99 работници
– двама души, и със 100 и над 100 – 4% от средно списъчния си състав. Ако квотите не бъдат изпълнени, работодателят
внася всеки месец във фонд „Заетост на хората с увреждания“ такса в размер на 80% от минималната заплата за всяко
неназначено лице с увреждане.
Според закона, фондът се създава към Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и се издържа със средства от споменатите
глоби, национални, европейски и международни програми, както и от дарения от местни и чуждестранни физически и
юридически лица. Работодателите, наели хора с увреждания, могат да кандидатстват през АХУ за средства за осигуряване
на достъп, адаптиране и оборудване на работното място на служителя с трайно увреждане. Работодателят наема хора с
трайни увреждания за не по-малко от 3 години след усвояване на средствата.
Работодателите обаче недоволстват. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България
работодателите трябва да бъдат насърчавани да наемат хора с увреждания, а не задължавани и санкционирани.
Dnes.bg
√ Работим най-много в Евросъюза, но не сме ефективни. Защо?
Причините: Закъснения, пиене на кафе, пушене, писане на имейли..
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време.
"Причината за това са закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли", обяснява Васил Велев,
председател на АИКБ.
Сред основните пречки да изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света, предаде БТА.
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица.
"За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас", поясни Велев.
Работната седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната
организация на труда препоръчва 4-дневна работна седмица. Според Велев вариантът не бил добър.
По време на кризата, когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи този модел, но служителите били недоволни,
че получават по-ниски възнаграждения. По думите му 40-часовата работна седмица била нормална за Съюза. У нас
проблемът бил друг, а именно с полагането на извънреден труд.
Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд.
Работодателите също не били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало
да има глад за 500 000 специалисти, обяснява Велев.
Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в сектор индустрия. За сравнение брутната добавена
стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за Европа.
“Монитор“
√ Българският работник ефективен само 5 часа на ден
Седмично се трудим най-много от европейците
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време. Причината за това са
закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли, обяснява Васил Велев, председател на АИКБ.
Сред основните пречки да изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света.
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица.
„За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас“, поясни Васил Велев.
Работната седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната
организация на труда препоръчва 4-дневна работна седмица. Според Велев вариантът не бил добър. По време на кризата,
когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи този модел, но служителите били недоволни, че получават по-ниски
възнаграждения. По думите му 40-часовата работна седмица била нормална за Съюза. У нас проблемът бил друг, а именно
с полагането на извънреден труд.
Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд. Работодателите също не
били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало да има глад за 500 000
специалисти, обяснява Велев.
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Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в сектор индустрия. За сравнение брутната добавена
стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за Европа.
"Нов живот"
√ Евростат: Работната седмица в България е най-дълга в сравнение със страните от ЕС
Работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз. Страната ни е втора в класацията на държавите
от съюза, предаде бТВ. Проучване на „Евростат” от началото на август показва, че у нас работна седмица продължава
приблизително 40 часа и 8 минути.
Числата са от проведено изследване за 2017 г. Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа. Първенци
са гърците с 42 работни часа на седмица. За сравнение Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна
работна седмица.
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България ефективно се работи едва в 60% от работния ден.
„По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС”, твърди Васил Велев от АИКБ.
razgradnews.net
√ Имаме една от най-дългите работни седмици
Работната седмица в България е една от най-дългите в Европейския съюз. Страната ни е втора в класацията на държавите
от съюза.
Проучване на „Евростат” от началото на август показва, че у нас работна седмица продължава приблизително 40 часа и 8
минути. Числата са от проведено изследване за 2017 г. Средната стойност за всички държави в ЕС е малко над 37 часа.
Първенци са гърците с 42 работни часа на седмица.
За сравнение Международната организация на труда препоръчва само 4-дневна работна седмица.
Според Асоциацията на индустриалния капитал ефективно се работи в 60% от работния ден.
„По-важно е какво се създава за това време – по брутен вътрешен продукт на глава от населението България е на последно
място в ЕС”, твърди Васил Велев от АИКБ.
Факти.бг
√ Работим най-много в ЕС, но полза – йок!
Причините: Закъснения, пиене на кафе, пушене, писане на имейли...
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време.
"Причината за това са закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли", обяснява Васил Велев,
председател на АИКБ.
Сред основните пречки да изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света.
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица.
"За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас", поясни Велев.
Работната седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната
организация на труда препоръчва 4-дневна работна седмица. Според Велев вариантът не бил добър.
По време на кризата, когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи този модел, но служителите били недоволни,
че получават по-ниски възнаграждения. По думите му 40-часовата работна седмица била нормална за Съюза. У нас
проблемът бил друг, а именно с полагането на извънреден труд.
Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд.
Работодателите също не били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало
да има глад за 500 000 специалисти, обяснява Велев.
Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в сектор индустрия. За сравнение брутната добавена
стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за Европа.
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Важни обществено-икономически и политически теми
“Мениджър“
√ Борисов: Течът на мазут край Созопол е спрян
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с екипа, който работи по отстраняването на мазута от потъналия през
1921 г. край Созопол американски търговски кораб „Мопанг”.
Премиерът подчерта, че работата по премахването на мазута ще започне веднага щом условията го позволяват и че в
момента категорично е спрян течът, което не налага спешното пускане на водолази, които да рискуват живота си.
Той посочи, че е възложил на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски
и Изпълнителната агенция „Морска администрация“ да започнат незабавни действия за отстраняване на замърсяването.
„Знаете екологията винаги е била водеща за нас.
Осигурихме финансирането, за да може да влязат при достатъчно добри условия“, каза премиерът Борисов и подчерта, че
дейностите по премахване на мазута от кораба трябва да се провеждат при спазване на всички мерки за безопасност.
От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и водолазния екип съобщиха, че в момента течът е спрян и от кораба
не изтича мазут, както и че днес времето не позволява да започнат действията по източване на потъналия плавателен съд.
В сряда на оперативно заседание на Министерския съвет беше одобрен план за действие във връзка с потъналия кораб,
предаде bTV. Отпуснатите средства за справяне с проблема възлизат на 2,454 млн. евро.
Сумата ще се използва за техника и екипи, които да работят по отстраняването на теча и е предвидена за максималния
срок на работа – над 50 дни, при хипотеза за пълни резервоари - 650 тона мазут.
√ Петролът не успя да определи посока на пазарите в Азия
Цените на петрола се движеха разнопосочно в азиатската търговия, но прогнозите са за общ спад след отчетеното свиване
на американските запаси.
Американският лек суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 3 цента до 67,89 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка също през октомври,
поевтиня със 17 цента до 74,61 долара за барел.
Вчера петролът поскъпна силно след отчетеното значително намаление на американските запаси от черно злато с 5,8
милиона барела през миналата седмица.
В Лондон Брентът повиши котировките си с 2,15 долара, а американският петрол прибави 2,05 долара в края официалната
търговия в Ню Йорк снощи.
БНР
√ КЕВР: Природният газ поскъпва от октомври
Ще има увеличение на цената на природния газ от 1 октомври, обявиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Промените зависят от цената на суровия петрол на международните пазари. Към момента изглеждат реалистични
прогнозите на "Булгартрансгаз" за 15-процентно увеличение, заяви председателят на енергийния регулатор Иван Иванов.
До края на септември Комисията ще се произнесе каква ще бъде цената на природния газ за последното тримесечие. Иван
Иванов допълни, че при наличие на значително увеличение, това автоматично ще повлияе и на цената на топлинната
енергия:
"Всичко ще направим възможно, ако се наложи увеличение, то да бъде направено в началото на отоплителния сезон,
защото не искам да си помисля дори, че може да се прави увеличение на цената на топлинната енергия по средата, на 1ви януари".
Банкеръ Daily
√ Кабинетът одобри плана за присъединяването ни към ЕRM II и Банковия съюз
Правителството одобри в сряда (22 август) Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на България за
присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година.
Документът е изготвен в следствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и
управителя на Българска народна банка за участие на страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване
на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) №1024/2013 и за намеренията на
страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.
В Плана за действие са включени мерки, които, предвид поетите с писмото ангажименти, следва да се изпълнят до края
на юни 2019 година.
Мерките се изразяват в: засилване на рамката на надзора в банковия сектор чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ и
предприемане на необходимата подготовка в съответствие със съществуващите процедури, чрез извършване на редица
промени в националното законодателство, като се предвижда към края на 2018 г. те да бъдат одобрени от Народното
събрание; подобряване на макронруденциалната рамка чрез въвеждане до края на 2018 г. на макропруденциални
инструменти в Закона за кредитните институции, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към
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кредитополучателите; засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни
дружества); подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне
на съответните законови изменения; засилване на рамката за борба с изпирането на пари; модернизиране на рамката за
управление на държавните предприятия посредством преглед и оценка на законодателната, регулаторната и
функционална рамка и отправяне на препоръки, свързани с преодоляването на несъответствията между българското
законодателство и най-добрите международни практики, в последствие и изготвяне на законодателни текстове в
съответствие с насоките на ОИСР; ратифициране от Народното събрание на Споразумение относно прехвърлянето и
взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.
Изпълнението на изброените мерките ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на
политиката, които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019г., и като краен
резултат да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
√ Българите пътуват много, но предимно в страната
През второто тримесечие на 2018 г. 1 084,9 хил. българи са направили туристически пътувания, съобщи Националният
статистически институт.
Преобладаващата част от тях - 77,7 на сто, са пътували само в страната, 17,5 на сто - само в чужбина, а 4,8 на сто са пътували
както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите на възраст
15 и повече навършени години се понижава с 5,6 на сто, като броят на пътувалите в страната намалява с 12,4 на сто, докато
броят на пътувалите в страната и чужбина и само в чужбина се увеличава съответно с 58,3 и 22,4 на сто.
През второто тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 431,4 хил., или 39.8 на сто
от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като найвисок е този дял при хората на възраст 45 - 64 години - 80,4 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията
в чужбина делът на пътувалите на възраст 15 - 24 години е най-голям - 22,5 на сто от пътувалите в съответната възрастова
група.
По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44,3 на
сто), така и в чужбина (65,6 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия".
През второто тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 490,6 хил., или 91,3 на сто от общия брой
лични пътувания.
Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96,5 на сто, а на тези в чужбина - 65,4 на сто.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39,8 на сто, докато в
чужбина са разходите за транспорт - 29,2 на сто.
През второто тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече
навършени години е 180,89 лв. в страната и 610,77 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са
средно 157,73 лв. в страната и 1 053,72 лв. в чужбина.
√ Търговията в ЕС се базира на 116 действащи споразумения
Улесняването на търговията е една от причините за съществуването на Европейския съюз − страните в него се възползват
от премахването на бариерите пред бизнеса, но също така насърчават възможностите за взаимно изгоден обмен с други
части на света. През 2016 г. ЕС е отговарял за 15,6% от световния износ и за 14,8% от световния внос. Това прави блока един
от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ.
Европейският съюз в момента има 116 търговски споразумения, които или са действащи, или са в процес на договаряне
или актуализиране. Тези споразумения са не само възможност за намаляване на митата за европейските стоки, но и начин
за популяризиране на европейските стандарти за качество и безопасност. Те също така помагат за защитата на определени
наименования за произход като шампанско или сирене рокфор, които имат висока репутация за качество и традиции.
Европейският съюз използва споразуменията и за налагането на трудови или екологични стандарти − например, чрез
спиране на вноса на стоки, за производството на които е използван детски труд.
В края на 2017 г. бе финализирано търговско споразумение с Япония. Много други споразумения са в процес на
договаряне.
Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства на европейския бизнес. Търговските споразумения
отварят вратите на чужди пазари за европейските фирми и изравняват условията на конкуренция на европейския пазар,
като заставят чуждестранните производители да се съобразяват с нормите на ЕС.
Най-големите чуждестранни пазари за ЕС са САЩ (20%), Китай (10,5%) и Швейцария (8%). Вносът пък идва от главно от
Китай (20,2%), САЩ (13,8%) и Русия (7,8%).
Търговията със страни извън ЕС е довела до създаването на милиони работни места в Европа. По оценки на Европейската
комисия около 26 млн. работни места са били свързани през 2015 г. с международната търговия. Единният пазар също
така стимулира търговските връзки в рамките на ЕС.
Още един благоприятен ефект от търговията е засилването на конкуренцията на европейския пазар − вносът на стоки
заставя европейските компании да разнообразяват предлагането си и да поддържат привлекателни цени.
√ САЩ наложиха мита върху китайски стоки за още 16 млрд. долара
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи днес нови мита върху китайски вносни стоки. Митата
са 25-процентни и са върху вносни стоки за 16 милиарда долара, предадоха световните агенции.
Новите налози се прибавят към вече въведените на 6 юли 25-процентни мита върху китайски стоки за 34 милиарда долара.

6

Тази ескалация на търговската война между двете страни може да бъде последвана от нова вълна през септември, когато
може да бъдат наложени мита върху стоки за 200 милиарда долара. Новите мита бяха наложени днес няколко часа преди
втория ден на дискусии между американски и и китайски представители, които се опитват да сложат край на търговската
война между двата основни световни икономически гиганта.
Китай веднага реагира, като наложи днес 25-процентни мита върху внос на американски стоки на стойност 16 милиарда
долара.
Те включват емблематични продукти като мотоциклетите Харли Дейвидсън, бърбъна или портокаловия сок.
След влизането в сила на новите американски мита Пекин каза, че ще подаде оплакване в Световната търговска
организация, съобщи китайското министерство на търговията. Пекин изрази твърдото си противопоставяне на новите мита,
които възприема като нови митнически санкции, се допълва в изявление на министерството.
“Монитор“
√ Moody's: Търговските спорове между САЩ и Китай забавят световната икономика през 2019 г.
Търговските спорове между Китай и САЩ ще доведат до забавяне на ръста на световната икономика през 2019 г., смятат
от Moody's Investors Service, съобщава „Прайм”.
В четвъртък САЩ и Китай си наложиха взаимно нови мита за по 16 млрд. долара. В тази връзка рейтинговата агенция
прогнозира, че догодина търговската война между двете най-големи икономики на планетата ще намали с 0,3-0,5
процентни пункта ръста на Китай. За САЩ този спад е около 0,25 п.п. Експертите на агенцията обаче смятат, че Пекин ще
успее с административни мерки и поддръжка на ликвидността да преодолее негативите от по-ниския спад. Прогнозите за
икономите на страните от G20 за за 2018 г. ръст от 3,3%, а за догодина - 3,1%.
По-ниският ръст на икономика ще намали и търсенето на петрол, добавят от Moody's.
√ Наши и румънски фирми се събират на бизнес форум през есента
Износът ни за Румъния се повишава с 11.5%
Подготвя се провеждане на бизнес форум с участието на български и румънски компании през есента. Той ще бъде открит
от министъра на икономиката Емил Караниколов и румънския му колега Раду Щефан Опря.
Това е станало ясно по време на среща между икономическият министър и Н. Пр. г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен
посланик на Румъния у нас.
Двамата са се обединили около мнението, че е налице сериозен потенциал в търговско-икономическите
взаимоотношения между България и Румъния. За първите пет месеца на 2018 г. българският износ за Румъния се повишава
с 11.5% и възлиза на 924 млн. евро, а стокообменът между двете държави расте с 6.8% и достига 1 827 млрд. евро, като
търговското салдо е положително за страната ни. „Важно е да инициираме повече общи събития, които да дадат още
възможности за бизнеса от двете държави и провеждането на съвместен форум ще е силен сигнал в тази посока“, е
подчертал Караниколов, цитиран от пресцентърът на министерството.
Предвижда се бизнес форумът да се проведе тази есен в България. На него ще бъдат поканени компании от двете страни,
които имат конкретен интерес, за да обменят опит и да намерят потенциални партньори.
Дневник
√ В разговор с големите вериги ще се търси вариант за по-плавно поскъпване на хляба
От министерството на земеделието планират разговори с ръководствата на големите вериги магазини, в които се продават
храни, за да се търсят варианта за по-плавно поскъпване на хляба. Новината съобщи министър Румен Порожанов по Би Ти
Ви.
Основания за качване на цената има, тъй като пшеницата от новата реколта ще е по-скъпа. "Прибирането на реколтата
започна при цена 300 лева за тон, сега е 350 лева", каза министърът.
Румен Порожанов обяви, че между 60 и 70% от хляба се купуват през търговските вериги. Фактът, че пшеницата от новата
реколта ще влиза в производството му постепенно, давал възможност да няма рязко поскъпване, смята земеделският
министър.
Според него въпреки очакваната с около 10% по слаба реколта ще има достатъчно суровина, за да се захрани българският
пазар.
√ Съдбата на председателя на агенцията по храните ще се реши след разговор Борисов – Порожанов
Министърът на земеделието Румен Порожанов ще разговаря с премиера Бойко Борисов, преди да реши дали да уволни,
или да поиска оставката на изпълнителния директор на агенцията по храните. В интервю за Би Ти Ви министърът посочи,
че смята Дамян Илиев за отговорен за скандалната поръчка за препарати за диагностициране на чума, която беше спряна
от премиера.
Препаратите бяха на стойност 330 хил. лв., като те трябваше да бъдат доставени от компютърната фирма "Глобул вижън
2018" ЕООД, която получила права да ги продава седмица преди поръчката. "Премиерът беше прав. Поръчката не беше
най-лицеприятната, която може да се появи, и правилно беше спряна", каза Румен Порожанов. Той обяви, че има
забележки и към работата на Дамян Илиев по време на кризата с чумата по овцете и козите.
В отговор на въпрос Румен Порожанов обяви, че е спокоен за поста си, но въпросът с оставката стои постоянно на дневен
ред пред всеки министър в кабинета. Той изрази задоволство, че във вторите проби, взети от районите, в които имаше
регистрирани случаи на чума по дребните преживни животни, зараза не е открита.
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Земеделският министър обяви, че общо са взети над 8000 проби, като не всички са обработени. Това трябва да стане до
края на седмицата, така че поетапно да започнат животните да се пускат на паша.
Африканската чума по свинете е на 15 км от България
В отговор на въпрос Румен Порожанов каза, че няма как дива свиня да мине през изградената ограда по границата с
Румъния. Нейната роля е да спре пренасянето на африканската чума по прасетата.
"За да минат, трябва да се засилят или нещо да ги гони. А едно болно животно не е толкова функционално", посочи
министърът.
Според него оградата ще струва 1.1 млн. лева, като се е оскъпила заради решението да е двойна. Порожанов обяви, че
африканската чума по свинете вече е стигнала в Калъраш, което е на 15 км от българската граница.
√ Пътната полиция от днес вече ще глобява водачите с невалидни застраховки от "Олимпик"
Пътната полиция от днес вече ще глобява шофьорите, които имат невалидни застраховки "Гражданска отговорност" от
компанията "Олимпик", но не са сключили нови. От МВР дадоха пет дни гратисен период, за да имат хората време да
сключат нови полици.
Санкции ще има само за водачите, които бъдат хванати в нарушение на пътя. Ако автомобилът не се кара, не е нужно да
има нова застраховка.
Съгласно Закона за движение по пътищата при липса на застраховка следва взимане на книжката и спиране на колата от
движение до представянето на документ за платена полица. Налага се и парична глоба.
За липсата на "Гражданска отговорност" е предвидена и глоба - 250 лв. за физическо лице и 2000 лв. за юридическо лице
или за едноличен търговец. При повторно нарушение наказанието е съответно 800 и 4000 лева. Лице, което не е собственик
и управлява МПС без валидна застраховка, се наказва с глоба 400 лева. При повторно нарушение наказанието е 800 лева.
След фалита на кипърския застраховател "Олимпик" без валидни застраховки останаха около 200 хил. водачи с полици от
техния български клон.
“Дума“
√ Властта одобри план за чакалнята на еврозоната, ще има проверка на банките
Правителството одобри План за действие, чието изпълнение щяло да присъедини България към Валутния механизъм II
(ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 г. Поне това обещава властта, която вчера одобри документът, изготвен
вследствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска
народна банка за участие на България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ).
Планът предвижда новата мащабна проверка на българската банкова система, която ще започне през септември или
октомври тази година и трябва да приключи до юни-юли 2019 г. Без проверка на банките Европейската централна банка
(ЕЦБ) няма как да поеме надзора върху българските финансови институции. Предишната голяма проверка беше през 2016
г. На този етап не е ясно дали всички от тях ще бъдат включени в инспекцията, чиято цел е да се провери дали банките
отчитат и класифицират коректно кредитите си. Ако се окаже, че някоя институция има повече лоши кредити, отколкото
официално декларира, или че те не са добре обезпечени, БНБ може да разпореди съответната банка да вдигне капитала
си, предаде "Медиапул".
Досега само веднъж банковата система у нас бе подложена на подобен мащабен преглед на активите и стрес тестове –
през 2016 г., като целта беше да се върне доверието в системата след фалита на КТБ. Резултатите от проверката бяха
обявени сравнително лаконично на 13 август 2016 г., като те се оказаха силно позитивни. Само две банки показаха
необходимост от вдигане на капитала – ПИБ и Инвестбанк.
Впоследствие Европейската комисия изрази известни резерви около процедурата по провеждането на проверките, но не
се появиха официални сигнали проверката да е била компрометирана или резултатите да са били манипулирани. Очаква
се новата проверка да е още по-стриктна, тъй като ще се провежда с участието на Единния надзорен механизъм към ЕЦБ,
който иска да знае истинското състояние на банките, които поема за надзор.
След присъединяването на България към Банковия съюз Франкфурт би трябвало да поеме директния надзор върху трите
най-големи финансови институции у нас – УниКредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ, които са с чужди собственици, а
останалите трезори да контролира индиректно.
Присъединяването към Банковия съюз е един от шестте ангажимента, които България пое пред европейските институции
на 29 юни 2018 г. като условие да бъде приета в "чакалнята" на еврозоната – ERMII. София получи обещание от Брюксел
влизането в ERMII и Банковия съюз да стане в един и същи ден.
Според графика, който страната сама си е поставила, това трябва да стане към юни-юли 2019 г., тоест след евроизборите,
които са през май. Още през юли обаче ЕЦБ даде да се разбере, че една година може и да се окаже недостатъчна на
България за влизане в Банковия съюз чрез т.нар. "тясно сътрудничество". Докато влизането в съюза става по решение на
ЕЦБ, то присъединяването на лева към ERMII трябва да се одобри от ЕЦБ, ЕК и лидерите на всички страни от еврозоната
плюс Дания. Досега няма друга държава извън еврозоната, която да е влязла в Банковия съюз.
В плана за действие, одобрен от правителството, се вижда, че проверката на банките е най-сложната задача, която
България трябва да изпълни. Тя ще отнеме и най-много време – около 11 месеца. Останалите пет ангажимента, поети от
България на 29 юни и залегнали в плана, са засилване на макропруденциалния надзор, на контрола над небанковия
финансов сектор, на борбата с прането на пари, на управлението на държавните предприятия и уреждането на проблемите
с несъстоятелността.
Една от първите задачи на Народното събрание след ваканцията пък трябва да бъде ратифицирането на подписаното от
България споразумение за вноските в Европейския фонд за преструктуриране, чрез който се спасяват банки. Според
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текстовете България трябва да прехвърли част от събраните около 400 млн. лв. в националния фонд за преструктуриране
към европейския. С тези пари ще могат да се спасяват чужди банки, но пък България ще може да ползва ресурса на
европейския фонд, ако се наложи да преструктурира родни финансови институции.
Предстои да се смени и цялата законодателна рамка на банковия надзор, и на правомощията на БНБ и ЕЦБ в тази посока,
което трябва да стане до края на 2018 г.
√ Кирил Войнов временно оглави агенцията за технически надзор
Бившият шеф на националната пожарна о.р. ген. Кирил Войнов стана временно изпълняващ функциите на председател на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
Това решиха министрите, съобщиха от МС. Досега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър
Горновски, който е в продължителен болничен. За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се
препятства дейността й, се налага до завръщането на титуляря да бъде определен временно изпълняващ функциите на
председател.
До момента Кирил Войнов изпълнява длъжността заместник-председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво
на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията, съобщиха още от МС.
√ За година НЗОК да разшири пакета дейности, обещават пред Съвета на ЕС
Подборно ще се сключват договори с болници
Да бъде разширен до 2019 г. пакетът от медицински дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, с цел намаляване на
преките плащания от пациентите. Това предвижда актуализираната програма за реформи в частта здравеопазване, която
прие кабинетът на последното си заседание. Според нея във връзка с разширяването на медицинския пакет, плащан от
касата, предстои оптимизиране на дейността на НЗОК и усъвършенстване на механизмите за контрол на медицинските
дейности.
От програмата става ясно, че до 2020 г. трябва да бъде въведено селектираното сключване на договори с болниците въз
основа на Националната здравна карта и Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична
помощ.
За подобряване на ценообразуването на лекарствата се предвиждат промени в Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и в Наредбата за оценка на здравните технологии.
Обещават до 2020 г. да създадат фармакотерапевтични ръководства за 62 специалности. В момента има ръководство по
11 медицински специалности. Ръководството би трябвало да послужат на лекари за ясни правила при предписване на
различните класове лекарства при съответното заболяване.
До декември 2018 г. трябва да бъде изградена Националната здравна информационна система, за която е известно, че
трябва да струва около 12 млн. лв.
Друга цел, която МЗ си поставя до 2020 г., е идентифициране на корупционни практики във връзка с доставката и
употребата на медицински изделия.
До 2019 г. трябва да бъдат създадени благоприятни възможности за професионално развитие на здравни специалисти в
страната и е предвидено актуализиране на Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, както и предложение към МОН за увеличаване на приема на студенти по медицински специалности.
Причина за актуализацията на програмата на правителството за реформи е препоръката от Съвета на ЕС към страната ни,
направена в началото на т.г. Забележките на съвета са в няколко направления, сред които здравеопазването.
Констатацията е, че неравенството в доходите и в достъпа до услуги (образование, здравеопазване и жилищно
настаняване), както и рискът от изпадане в бедност или социално изключване у нас са сред най-високите в съюза. През
2016 г. 2/5 от населението е изложено на риск от бедност или социално изключване, докато доходите на най-богатите 20%
от домакинствата са били почти 8 пъти по-високи от доходите на най-бедните 20%. Критиките на съвета към България са и
по отношение на ограничения достъп до здравеопазване, причинен от ниските публични разходи, което се компенсира от
доплащане от пациентите, неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното
осигуряване. Делът на българите без здравно осигуряване е голям в сравнение с повечето държави членки на ЕС,
критикуват от съвета. Проблем е и малкият брой на медицински сестри.
OFFNews
√ Държавата отпусна 5,6 млн. лева за ученически шкафчета и по-модерни кабинети
Правителството ще отпусне 5,6 млн. лв. за осигуряване на съвременна образователна среда, съобщава пресслужбата на
МС след днешното заседание на кабинета.
Средствата са за дейностите по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена
през 2018 г.
2 869 295 лева от тази сума ще бъдат заделени за 111 хиляди ученически шкафчета за 588 общински училища. В тях
учениците ще могат да съхраняат учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, както и екипите за физическо
възпитание и лични вещи. Това е една от мерките за олекотяване на ученическите раници.
83 общински училища ще получат 793 337 лева за оборудване на стаи в полуинтернатни групи за часовете по интереси. С
парите се финансира закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.
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320 615 лева се отпускат за ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебнопроизводствени бази на 8 училища, както и за осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти.
1 635 731 лева са за купуване на уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за обезпечаване на
експерименталната работа по учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и
опазване на околната среда в VII и в IX клас за 1879 общински училища.
Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.
√ МВР обяви поръчка за 238 милиона лева за личните документи с биометрични данни
Министерството на вътрешните работи пусна обществената поръчка с прогнозна стойност 238,2 милиона лева без ДДС за
изграждане и поддръжка на системата за издаване на личните документи от поколение 2019 г., които ще са с биометрични
данни.
Компанията изпълнител ще трябва да изгради цялата система, а след това и да обслужва процеса по издаване на
документите – доставка на бланките и транспортирането на персонализираните документи, както и обезпечаване на
цялостния процес – софтуерно и хардуерно.
За обезпечаването на целия процес в предмета на поръчката е включено и строителството на нови сгради, съответстващи
на нормативните изисквания за физическа сигурност на класифицираната информация – със съответните зони за сигурност
и контрол на достъпа до тях. Също така в тях щели да бъдат монтирани специално оборудване и софтуер.
Срокът за изпълнение на зададените дейности в поръчката е 10 години, което е повече от максимално допустимите в
Закона за обществените поръчки 5 години. От МВР посочват обаче, че инвестицията е сериозна и за нейната
възвращаемост ще бъдат необходими поне 120 месеца. Поради тази причина МВР ще се възползва от възможността,
предоставена в ЗОП – „по изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага
поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа
причина.
√ Путин: НАТО измества военната си инфраструктура по-близо до границата ни, Русия ще отговори
Русия е принудена да реагира на преместването на инфраструктурата на НАТО и появата на елементи от система за
противоракетна отбрана на САЩ близо до своите граници. Това заяви руският президент Владимир Путин след среща с
финландския си колега Саули Нинистьо, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
На въпрос на финландска журналистка руският лидер отговори, че военната инфраструктура на НАТО се придвижва към
границите на Русия, както и че се увеличава количеството на техниката на алианса, личният състав и броят на ученията
близо до руските граници.
"Разбира се, трябва да следим какво става там, да укрепваме инфраструктурата си. Трябва да реагираме на това, което
става край границите ни, в непосредствена близост се появяват елементи на американска система за ПРО", каза Путин.
Той отбеляза, че тези системи за ПРО могат да се използват и за изстрелване на ракети със среден обсег.
Путин заяви, че Русия е готова да обсъди с НАТО правила за полетите на военната авиация. По думите му Финландия е
направила предложение в тази посока, а Русия го приветства. "Готови сме да обсъждаме това с нашите партньори от НАТО,
но те се отказват от това. Смятам, че това е неконструктивна позиция", заяви Путин.
Руският президент каза, че е обсъдил с финландския си колега и начини за уреждане на кризите в Сирия и Югоизточна
Украйна.
Той добави, че са обсъдили и темата за Арктика, най-вече поради това, че сега Финландия председателства Арктическия
съвет. Нинистьо заяви, че Хелзинки се надява Русия да участва в евентуална среща на върха за Арктика. "Доколкото
разбирам, и двамата (с президента Путин) сме готови да участваме в арктически съвет на върха, ако такъв се състои", каза
финландският президент.
Да се организира такава среща беше предложено миналата година от Нинистьо при негово участие във форум в
Архангелск. Тогава Путин изрази готовност да участва в такова събитие.
В изказването си на днешната пресконференция с финландския си колега руският президент заяви, че посещението му в
Австрия е имало изключително частен характер. Въпреки това е успял да обсъди въпроси с канцлера на Австрия и с нейния
министър на външните работи.
Путин определи срещата си с американския президент Доналд Тръмп като полезна, но заяви, че санкциите на САЩ срещу
Москва са контрапродуктивни и безсмислени, предаде Ройтерс.
Той добави, че Европа се нуждае от проекта за газопровод "Северен поток 2", и посочи, че Русия е най-подходящият
доставчик на енергоносители за Европа.
Путин заяви, че нито той, нито Тръмп е очаквал на срещата им в Хелзинки да решат всички двустранни проблеми.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
- Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов с коментар за чумата по животните в Странджа, спряната
обществена поръчка и оградата по границата с Румъния;
- След породения инцидент с военна машина - какви са причините и имат ли достатъчно опит пилотите - отговаря
бившият служебен министър на отбраната Велизар Шаламанов;
- Какъв е рискът в сектора на застраховките „Гражданската отговорност"?
- Защо три години след смъртта на родилка в София няма наказани?
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Нова телевизия, „Здравей България"
- Малък самолет падна край Шумен - подробности за инцидента;
- Нападение над камариерка. Камариерка твърди, че е нападната и малтретирана от собственик на хотел в Слънчев
бряг след като поискала заплатата си;
- Ще задължи ли държавата работодателите, да наемат хора с увреждания и ще ги глобява ли, ако не го правят? дискусия в студиото;
- Жители от разградското село Завет твърят, че са тормозени от децага от местния интернат;
- Общински съветник от София на война с хамалите и проститутките в центъра на София.
√ Предстоящи събития в страната за 23 август
София.
- От 10.30 часа в района на авиобаза „Враждебна" (кв. „Враждебна", ул. „Осма") президентът и върховен
главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев ще бъде гост на честването на 70-ата годишнина от създаването
на Българската военнотранспортна авиация и празника на 16-а транспортна авиационна група. На събитието ще
присъстват заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната генерал Андрей
Боцев.
- От 15.30 часа на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с орден
„Мадарски конник" първа степен посланика на Република Судан Илхам Ахмед. Дипломатът ще получи висшето
държавно отличие за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения между България и Република
Судан.
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно заявление от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за изменение на лицензия за
производство на електрическа и топлинна енергия
- От 10.00, 13.00 и 15.00 часа в зала „Киото" на хотел „Маринела", по повод годината на Brexit - 2019, ще се проведат
срещи за финална ориентация на българските първокурсници, които тази есен ще отпътуват за обучение в
британски университети.
- От 10.15 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на
Проект на решение относно заявление на „Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на
цената на природния газ за балансиране за газова година 2018/2019.
- От 17.00 часа в Руския културно-информационен център ще се състои честване на 75 години от края на битката при
Курск.
- От 19.00 до 21.00 часа в Гьоте-институт ще се състои инсталацията с участие на публика „MAPS" на художника Вито
Валентинов.
***
Банско.
- От 20.30 часа на площад „Никола Вапцаров" ще бъде открито Деветото издание на фестивала „Банско Опера Фест".
***
Бургас.
- От 21.00 часа на остров Света Анастасия ще бъде представена постановката „Да минеш под дъгата". От 20.00 часа
от Магазия ще отпътува кораб до острова.
***
Велико Търново.
- От 10.00 часа в читалище „Надежда - 1869" ще се състои работилница по бродерия.
- От 10.00 часа в Спортен комплекс „Арена Килифарево" ще се състои велосипедна ваканция и лятна полицейска
академия за деца.
- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще даде кметът на община Горна Оряховица инж.
Добромир Добрев във връзка с реализацията на проект за градската инфраструктура.
***
Добрич.
- От 19.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои концерт на проф. Георги Спасов по повод неговата
70-годишнина - „Флейтови импресии‘.
***
Карлово./ с. Баня.
- От 18.30 часа във фоайето на читалище „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде открита етнографска изложба „От
бабините ракли". Присъстващите ще могат да видят презентация „Ревю на автентични баненски костюми".
***
Кюстендил.
- От 15.00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет ще се проведе пресконференция.
***
Плевен.
- От 10.30 часа в ИЛВ-Плевен ще се състои ден на десертното и винено грозде.
***
Пловдив.
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От 20.00 часа на сцената на Античния театър ще се състои концерт-спектакъл на Ансамбъл „Тракия", който е с вход
свободен за гражданите и гостите на града. Концертът е част от програмата на Международния конкурс за
високоалкохолни напитки.

√ Шофьорите да се движат с повишено внимание, поради ремонтни дейности на пътни участъци днес
Шофьорите да се движат с повишено внимание, поради ремонтни дейности на пътни участъци днес, съобщават от АПИ.
Движението по АМ "Хемус" в тунел "Правешки ханове" в посока Варна ще се осъществява в една лента, поради ремонтни
дейности на пожароизвестителната инсталация в изпреварващата лента. Трафикът е насочен в активната и са поставени
необходимите пътни знаци. Срокът за завършването им е до 12:00 часа.
Движението по АМ "Хемус" в тунел "Правешки ханове" в посока София ще бъде в една лента, поради ремонтни дейности
на пожароизвестителната инсталация в активната лента. Движението ще се извършва в изпреварващата лента и
шофьорите трябва да спазват пътните знаци. Срокът за изпълнение е от 12:30 до 15:30 часа.
Движението по АМ "Тракия" от км 13 до км 17 в посока Бургас ще се осъществява в една лента, поради ремонтни дейности
на ограничителните системи в изпреварващата лента. Преминаването на МПС ще бъде в активната лента. Срок до 17:00
часа.
Движението по АМ "Тракия" от км 2 до км 4 в посока Бургас ще бъде в една лента, поради ремонтни дейности на
ограничителните системи в изпреварващата лента. Трафикът е насочен в активната лента. Срок до 17:00 часа.
Временно движението по АМ "Тракия" от км 196 до км 200 в посока Бургас ще се осъществява в активна лента. Поради
ремонт на мантинели в средна разделителна ивица ще е затворена изпреварващата лента. Движението ще се регулира от
сигналисти. Срок до 17:30 часа.
Движението по път I-8 Костенец - с. Габровица се осъществява в една лента от км 148 до км 151, поради частични ремонтни
дейности на асфалтовата настилка. Срок до 17:00 часа.
Движението по път I-9 Каварна - Кранево от км 43 до км 83 да бъде с повишено внимание, поради косене на храсти и
банкети. Срок до 17:30 часа.
√ МРРБ публикува промени в наредбите за сигнализация на пътищата
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува промени в три наредби, касаещи повишаване
безопасността на движение по пътищата, а именно: в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка, Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и в Наредба № 1 от 2001 г. за
организиране на движението по пътищата. Наредба № 2 и Наредба № 18 са издадени съвместно с Министерството на
вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С измененията в Наредба №2 се предвижда повишаване вниманието на участниците в движението към пешеходните
пътеки, като на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, детски градини,
площадки за игра и други, се дава възможност да се предвиди изпълнение на пешеходни пътеки с пътна маркировка върху
червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната
маркировка.
С измененията в Наредбата се регулират и участъците, в които могат да се изпълняват пешеходни пътеки на червена
основа, тъй като до сега те бяха изпълнявани по субективна преценка на различни места и във всякакви цветове.
Повишават се и изискванията за осветяване на пешеходните пътеки с цел подобряване на тяхната видимост. Завишават се
и изискванията към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки.
С основните промени в Наредба № 1 се цели подобряване на процеса на актуализация на генералните планове за
организация на движението като се повишава контрола върху изпълнението му. Управляващият пътя (собственикът на
пътя) се задължава да докладва резултатите от извършената проверка за обстоятелства, които могат да доведат до
промяна на генералните планове, максимум на 5 години. Докладът, с оглед упражняване на контрол и одобряване на
предложените мерки, ще се представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на съответния
общински съвет в зависимост от управляващия пътя.
Подобрява се и сигнализирането на пешеходните пътеки като се въвеждат изисквания за по-високи характеристики на
светлоотразяващите фолиа за пътните знаци, които ще осигурят повишаване на видимостта им. Това се предвижда с
основните изменения в Наредба № 18 от 2001 г.
Промените в трите наредби ще допринесат за повишаване на безопасността на движението, подобряване на видимостта
на пешеходните пътеки, в т.ч. и чрез завишаване на изискванията към характеристиките на строителните продукти за
тяхното изпълнение, както и чрез привличане на вниманието на участниците в движението към тях.
Наредбите са качени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации, както и на сайта на МРРБ.
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