Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Президентът Румен Радев призова за непримиримост към ниското качество
Съвсем скоро президентската институция ще организира голяма среща на сънародниците ни, живеещи зад граница, която
да даде тласък за създаването на Национален съвет за българите в чужбина. Това обяви държавният глава Румен Радев на
среща с българската общност в Женева. Той припомни, че създаването на такъв орган е предвидено в Закона за българите
в чужбина и в Националната стратегия за българските граждани и историческите общности зад граница.
Пред българите в Швейцария президентът призова за непримиримост към ниското качество:
"Имаме нужда от друго качество в политическия процес, от други критерии за оценка на работата на политици, на
управление, друго качество на избирателния процес, на инфраструктура, образование, здравеопазване."
Румен Радев допълни, че трябва да се стремим не само към добри макроикономически показатели, но и към оценка на
качествените параметри. Според него трябва да преминем от количествени към качествени измерители на нашия живот:
"Там, където са вложени пари, и то не малко пари, най-видимо е в инфраструктурата, а няма качество. Това означава
няколко неща - лошо качество на провеждане на обществените поръчки, неспособност, липса на административен
капацитет или корупция. Или всичкото това накуп."
Трябва да се стремим към по-добро образование и по-добро здравеопазване, за да слезем от челните места в класациите
за висока смъртност, заболеваемост и обезлюдяване, каза още президентът.
Днес президентът Радев ще посети ЦЕРН, където се намира Големият андронен колайдер и ще разговаря с наши
сънародници, които работят там.
√ "Еврохолд" се надява да получи до края на годината всички разрешения за придобиване на българските активи на
ЧЕЗ
Дружеството "Еврохолд" се надява до края на годината да получи всички регулаторни разрешения, за да придобие
българските активи на ЧЕЗ. Това съобщи председателят на Надзорния съвет Асен Христов на среща с журналисти късно
снощи.
От компанията вече обявиха, че имат сключен договор за 335 млн. евро с ЧЕЗ - Прага. Парите за сделката ще бъдат
осигурени от две глобални банки и собствен капитал, а от холдинга обмислят да поканят представител на държавата в
борда на електроразределителното дружество.
След като бъде приключена сделката за българските активи на ЧЕЗ, от „Еврохолд“ ще се концентрират върху намаляването
на загубите по преносната мрежа, с което няма да се наложи сериозно увеличение на цената на тока, увери Асен Христов
от надзорния съвет на холдинга. И ако е необходимо:
„Мисля, че нито един от моите колеги няма да бъде против да предложим място в Борда на директорите на
"Разпределение енерго" в бъдеще на един държавен представител".
Кредит от 300 млн. евро е договорен с две международни банки, а 80 млн. евро ще бъдат набрани през фондовата борса,
въпреки че проспектът на дружеството вече е връщан два пъти за доработване от КФН.
От небанковия регулатор проверяват също така капацитета на холдинга да осигури финансиране, а както стана ясно резултатът от проверките ще бъде докладван в ДАНС и прокуратурата:
"Предоставили сме информация, която, според нашите юристи, е повече, отколкото би трябвало да се предостави", увери
Асен Христов.
От „Еврохолд“ смятат да останат в енергийния бизнес поне десет години и не скриват амбициите си да придобият и други
активи на ЧЕЗ извън страната.
Още по темата очаквайте в предаването „Преди всички” по "Хоризонт".
√ Евростат: Българите имат сравнително най-ниски нива на потребителски цени в ЕС
Българите имат сравнително най-ниски потребителски цени на стоки и услуги в Европейския съюз. Това показват последни
данни на Евростат за ценовите нива през 2018 г. Страната ни държи най-ниски нива в близо 7 от 10 анализирани стоки и
услуги в ЕС.
Българите имат най-ниски разходи за хотели, нощувки и пътувания. Най-ниски са и разходите за алкохол и цигари, както и
за спорт и туризъм.
Според актуални данни най-големият разход за домакинствата у нас през 2018 г. е бил за храна - около 30 процента.
Сред страните в Европейската икономическа зона Исландия се очертава като най-скъпата страна.
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√ СТО: Растящите търговски ограничения на Г-20 водят до по-голяма несигурност за световната икономика
Все по-големият брой търговски ограничения между икономиките на Г-20 причиняват и по-голяма несигурност за
световната икономика, заяви в понеделник Световната търговска организация (СТО).
Международната организация посочи, че от октомври миналата година до май тази година са били въведени 20 нови
политики, ограничаващи глобална търговията на стойност от цели 335,9 млрд. долара.
Но в същото време тази стойност остава по-ниска от сумата, обхващаща политиките на либерализация на търговията, която
възлиза на 397,2 млрд. долара под формата на 29 отделни мерки през същия период от октомври 2018-а до май 2019-а
година.
Световната търговска организация обаче подчерта, че може да се види глобална тенденция за въвеждане на нови
търговски тарифи и че тази тенденция нараства бързо.
Докладът на СТО идва само няколко дни преди срещата на Г-20 в Осака, Япония, където се очаква световните лидери да
обсъдят световната търговия и геополитическите напрежения.
БНТ
√ Българска парламентарна делегация е на посещение в Москва
Българска делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева е на официално посещение в
Москва.
Предстоят срещи на българските депутати в Съвета на федерацията и Държавната дума, както и разговори с руския външен
министър Сергей Лавров.
Снощи в българското посолство в Москва депутатите се срещнаха с представители на българската общност. Цвета
Караянчева отбеляза на срещата, че 9 години председател на Народното събрание не е посещавал Русия. Тя призова
младите хора да трупат опит тук, но да се върнат в България.
Една от основните теми на разговорите в следващите днес и утре в руската столица ще бъде енергетиката.
Цвета Караянчева - председател на Народното събрание: Темата е много важна и ще разкажа какво точно правим по
тази тема, промяната на енергийната стратегия, за да може да реализираме разширението на газопреносната структура,
втора тръба на Турски поток и ще предложа да я наричаме Балкански поток, защото минава през тези страни. Другата тема
ще бъде Белене, важна тема отново за енергетика и възможността за намиране на инвеститор, който да построи
централата, знаете, че е отворена процедурата и в момента се набират офертите. Също ще говорим за икономика, туризъм,
селско стопанство.
√ КЕВР ще гледа цената на газа
Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открито заседание за цената на газа за третото тримесечие.
По искане на "Булгаргаз", цената може леко да падне - с около 1%. Това ще се отрази на доставчици и присъединени към
газовата мрежа клиенти.
До края на юни КЕВР трябва да се произнесе и за цената на тока и парното. При тях обаче, се очаква увеличение. Средно с
3.5% на тока и 4.5% за парното и топлата вода.
√ Няма замърсяване след пожара в ТЕЦ "Марица Изток 2", води се разследване
Пожарът в ТЕЦ "Марица Изток 2" е напълно загасен и няма замърсяване на околната среда, който застрашава работниците
в централата и околните населени места. Това стана ясно по време на пряко включване от централата в Сутрешния блок
на БНТ.
Пожарът е локализиран вчера около 16 часа и сега е напълно загасен, увери комисар Стоян Колев, директор на
Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Стара Загора. Изгорял е коминът на
сероочистващата инсталация на Блок 8 на ТЕЦ. Благодарение на работата 16 екипа на пожарната не е допуснато
разпространение на огъня до близкия цех, склад за въглища и комина на сероочистката на Блок 7.
Изгорелият комин няма да повлияе на работата на централата, тъй като така или иначе е бил в планов ремонт и не е
работел. Самата сероочистваща инсталация не е засегната от огъня, каза комисар Колев.
Гергана Минкова, областен управител на Стара Загора: Няма замърсяване на околната среда и няма опасност за
работниците в централата и хората в близост.
Областният управител съобщи, че данните от замерванията на въздуха са публикувани на интернет страницата на
централата и могат да се следят от гражданите.
Окръжният прокурор на Стара Загора Дичо Атанасов информира, че вече е направен оглед на мястото на пожара и
предстои събирането на показания, за да се определи причината за инцидента.
Дичо Атанасов, окръжен прокурор на Стара Загора: Първоначална версия още няма. Това ще стане, след като бъдат
изготвени техническите експертизи и извършено събиране на доказателства. Данни за умишлен палеж няма. Най-вероятно
се касае за технически причини или човешка грешка.
√ Опасно време днес в 16 области
Предупредителни кодове за опасно време са обявени в 16 области в страната. Като за Враца, Ловеч, Габрово и В. Търново
кодът е оранжев.
Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури в цяла Северна и Централна южна България. На места валежите могат
да достигнат повече от 50литра на квадратен метър. Има условия за градушки предупреждават синоптиците.
Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за юни.
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Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. С временни прекъсвания ще има краткотрайни валежи от
дъжд, на места главно в Северна България и планинските райони - интензивни и значителни по количество. Ще има и
градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°, за
София - около 27°.
По Черноморието облачността ще е значителна, около и след обяд купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни
валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури 27°-29°.
Температурата на морската вода е 26-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
√ На 3 и 4 юли изслушват кандидатите за генерален директор на БНТ
На 3 и 4 юли (сряда и четвъртък) БНТ2 ще излъчи пряко от Съвета за електронни медии публичното изслушване на
кандидатите за генерален директор на БНТ.
Съгласно Решението на медийния надзорен орган до третия етап от процедурата за избор на Генерален директор на БНТ
са допуснати шестима кандидати.
Всеки от допуснатите до изслушване кандидати разполага с 40 минути за кратко представяне на своята концепция за
развитие на обществената медия и за отговори на въпроси от членовете на СЕМ и от представители на БНТ. След
приключване на изслушването Съветът за електронни медии, при изразено съгласие от страна на кандидата, предоставя
възможност на присъстващите журналисти да зададат своите въпроси.
Поредността на представяне на кандидатите е определена според входящия номер на постъпилите заявления за участие
в конкурса.
На 03 юли (сряда) ще бъдат изслушани:
09:30 ч. – 11:45 ч. - Сашо Йовков
12:15 ч. – 14:30 ч. - Никола Тодоров
14:45 ч. – 17:00 ч. - Явор Симов
На 04 юли (четвъртък) своите концепции за управление на БНТ ще представят пред СЕМ:
09:30 ч. – 11:45 ч. - Сашо Диков
12:15 ч. – 14:30 ч. - Емил Кошлуков
14:45 ч. – 17:00 ч. - Стоил Рошкев.
√ Безпрецедентна среща на САЩ и Русия за напрежението в Близкия Изток
Израел е домакин на безпрецедентна среща на съветниците по националната сигурност на президентите на САЩ и на
Русия. Главни теми на срещата им са напрежението около Иран и ситуацията в Сирия. Белият дом се опитва
междувременно да замести мирния план за израелско-палестинския конфликт с инвестиционен.
Джон Болтън - съветникът на Доналд Тръмп, и Николай Патрушев, който представлява Владимир Путин, разговаряха на
четири очи, след като се срещнаха поотделно с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Секретарят на руския Съвет за сигурност даде да се разбере, че Москва възнамерява да поеме инициативата за мирния
процес в Близкия изток.
Николай Патрушев, секретар на Съвета за сигурност на Русия: Имаме идеи за положителни стъпки, които могат да бъдат
направени заедно от всички страни от региона.
Подробностите обаче Патрушев засега не огласява публично. Теми на разговорите в Ерусалим, които утре ще преминат в
тристранен формат - с участието на израелския колега на Болтън и Патрушев - Мейр бен Шабат, са Сирия и Иран.
Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: Русия трябва да разбере, че Израел няма да позволи на Иран,
който иска да ни унищожи, да установи бази до самата ни граница.
Междувременно държавният секретар на САЩ Майк Помпео започна от Саудитска Арабия и в Обединените арабски
емирства да гради обявената от него глобална коалиция за гарантиране на безопасността на танкерите в района на
Ормузкия проток. Германия обаче заяви, че за нея приоритет е спасяването на ядреното споразумение с Техеран.
Още една инициатива на Вашингтон в Близкия изток беше посрещната враждебно днес. На Западния бряг и в ивицата Газа
палестинци гориха портрети на Доналд Тръмп заради планураната за утре конференция в Бахрейн, на която зет му ще се
опита да замени мирните планове за израелско-палестинския конфликт с инвестиционни.
Джаред Къшнър предлага проекти за 50 милиарда долара, които да донесат работни места за един милион палестинци.
Actualno.com
√ Петкова: Пожарът в ТЕЦ „Марица-изток 2“ няма да се отрази на сигурността на енергийната система
Пожарът, който възникна тази сутрин в ТЕЦ „Марица-изток 2“, няма да се отрази на сигурността на енергийната система.
Това каза пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която днес провери на място обстановката
след възникнало възпламеняване на гума на един от абсорберите на сероочистващата инсталация на блок 8. Блокът е в
планов ремонт до края на м. август. Вследствие на възникналия пожар коминът на блока се е срутил. Най-важното е, че
жертви и пострадали хора няма, подчерта министър Петкова.
Енергийният министър поясни, че РИОСВ е направила измервания за чистотата на атмосферния въздух и е установила, че
няма превишаване на нормите. Предстои оглед от компетентните институции и оценка на нанесените по време на пожара
щети. Застрахователната компания, в която е застрахована ТЕЦ „Марица-изток 2“, вече е информирана. Два от блоковете
на ТЕЦ-а – седми и осми – са в планов ремонт. По данни на изпълнителния директор на централата инж. Живко Динчев,
предстои седми блок да бъде пуснат в експлоатация следващия месец, а осми блок – в края на м. август. Останалите
блокове работят нормално.
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В. Монитор
√ Коалиционният съвет решава за партийните субсидии
Коалиционният съвет между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ се събира днес в МС при премиера Бойко Борисов, за да
обсъждат бъдещето на партийните субсидии.
Самият Борисов обяви преди дни от Брюксел, че ще свика такъв след призивите на патриотите да се изчака с решението.
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов поиска темата да бъде дискутирана в по-широк формат.
Именно недоволството на коалиционните партньори бе и причината в петък поправките в бюджета, където бе разписано
финансирането на партиите от държавния бюджет да се свие рязко от 11 на 1 лев, да не бъдат разгледани и да минат през
пленарна зала с техническите аргументи, че все още няма доклад за второ четене.
Само ден по-рано промените минаха на заседание на бюджетната комисия, където наред със субсидията от 1 лев,
депутатите одобриха и предложението на ДПС за отворено прозрачно финансиране по американски модел от физически
и юридически лица. За сметка на това отхвърлиха предложението на движението за 0 лева субсидия. Не беше одобрена и
идеята на НФСБ даренията за политически партии за една календарна година да не надвишават 8 млн. лв., както и тази на
ВМРО партиите, които имат парламентарни групи, да получават допълнителни субсидии.
Самите поправки за размера на партийното финансиране пък бяха внесени от правителството и лично от Бойко Борисов,
след скандалите с надвнесените субсидии, които партиите ще трябва да връщат най-късно до 31 декември 2020 година.
Всъщност на заседанието на бюджетната комисия преди седмица въобще не бе подложено на разглеждане
предложението на ДПС да се създаде специален фонд за изграждането на детски гради, който първоначално да се попълни
от върнатите надвзети субсидии, както и това за свиване на ДДС-то за книгите. Предлогът бе, че това не е свързано с темата
за субсидиите. Под същия предтекст не бяха гласувани и предложенията на БСП за свиване на ДДС за хляб, мляко, месо и
други стоки.
Междувременно в медиите се появи информация, че ГЕРБ подготвя свои текстове за 9 % ДДС на книгите, които са били
изработени на работна група към бюджетната комисия. Такива обаче официално към момента не са внесяни нито в
деловодството на НС като поправки между първо и второ четене на актуализацията на бюджета, нито като самостоятелни
промени.
√ ЕК установи двоен стандарт в 9% от 1400 проверени храни
ЕК установи двоен стандарт в 9% от 1400 проверени храни, това показват представените в понеделник данни от
общоевропейска проверка на състава на хранителните стоки.
Някои изделия се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав, показва проучването. То е извършено
по еднакъв начин в България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Холандия,
Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.
Проверени са 1400 хранителни стоки в 19 държави от ЕС, се отбелязва в съобщението на комисията. 9% от сравнените
стоки са се различавали по състав, въпреки че лицевата страна на опаковката им е била една и съща. Други 22% от стоките
с различен състав са имали сходна лицева страна на опаковката.
Проверката е установила, че в повечето случаи съставът е отговарял на начина на представяне на стоките. Общо 23 на сто
от изделията са били с еднаква лицева страна на опаковката и еднакво съдържание, а при 27 на сто разликите в състава в
различните страни от ЕС са били съпроводени от различна лицева страна на опаковката.
Комисията постави в понеделник начало на събирането на предложения с общ бюджет 1,26 млн. евро, чиято цел е
укрепване на възможностите на потребителските организации да изпробват стоки и да откриват възможни случаи на
подвеждане. Крайният срок за участие е 6 ноември.
News,bg
√ България подкрепя Еврокомисията за модернизация на СТО
България подкрепя концепцията на Европейската комисия за модернизация на Световната търговска организация (СТО) за
актуализиране на правилата за международна търговия. Тя предоставя по-големи възможности за мониторинг и
деблокиране на механизмите за арбитраж.
Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Женева, където е на посещение за участие в 41-aта сесия на Съвета
на ООН по правата на човека.
В рамките на визитата си Румен Радев има среща и с генералния директор на Световната търговска организация Роберто
Азеведо.
Според Радев предизвикателствата пред СТО са: нарушаването на правилата за международната търговия, прекомерните
субсидии и протекционизъм, както и почти пълното блокиране на апелативния орган на организацията. Това може да
забави световния икономически ръст и икономическото развитие, смята Радев.
Държавният глава посочи, че страната ни е с отворена икономика. Половината от българския БВП се формира в резултат
на външната търговия и за това всеки търговски проблем рефлектира и върху икономическия ръст, възможностите за
развитие на икономиката и инвестициите.
√ Азербайджан очаква хъба “Балкан”
Република Азербайджан разчита на българския газов хъб "Балкан", за да снабдява със синьо гориво не само Европейския
съюз, но и страните от Западните Балкани. Това е заявил външният министър на Азербайджан Елмар Мамадяров, който се
срещна със заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева. Българският първи
дипломат е на официално посещение в Баку.
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Азерският газ достига границата с ЕС при Гърция, затова и в Адербайджан искат изграждането на южния газов коридор,
който да стига и до останалите балкански страни. Мамадяров е заявил, че България се разглежда като важна от транзитна
гледна точка страна.
Вицепремиерът Захариева е потвърдила усилията и целите на българското правителство, насочени към Южния газов
коридор."Междусистемната газова връзка България - Гърция ще ни даде истинска енергийна диверсификация. Работим
по газовия хъб "Балкан" и за свързване на газопреносната си мрежа с всички съседни страни. Имаме инфраструктурата и
може да бъдем транзитна страна, както и да бъдем стратегически партньор на Азербайджан", каза българският външен
министър.
След изграждането на Южния газов коридор и интерконектора България - Гърция, нашата страна ще получава до 1 млрд.
куб. м. газ годишно. На 14 май 2019 г. приключи успешно процедурата за възлагане на обществената поръчка за
проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция - България.
Припомняме, че на 22 май 2019 г. в присъствието на премиерите на България и Гърция, на първия вицепремиер на
Азербайджан и на зам.-председател на Европейската комисия бе даден старт на строителството на интерконектора.
Стратегическото партньорство в енергетиката, инфраструктурата, търговията и транспорта е било тема и на срещите на
Захариева с председателя на парламента Огтай Асадов, както и от министър-председателя на Република Азербайджан
Новруз Мамадов."Надявам се азербайджанският газ да стигне България през 2020 година", заяви пред Захариева и
премиерът на страната - Новруз Мамадов. Той заяви, че би очаквал България да участва и в трансграничните транспортни
проекти на Азербайджан, които целят да свържат Азия и Европа.
Екатерина Захариева подчерта, че се наблюдава увеличение на стокообмена с 34% и на туристите със 76% след откриването
на директна самолетна линия Баку - София, но има много повече какво да се желае.
√ ГИТ: Трудовите инциденти най-често са заради неспазване на правилата
Голяма част от инцидентите на работното място с пострадали (понякога и починали) работници, са били предотвратими.
Това е изводът на ИА "Главна инспекция по труда", където разследват серия инциденти на работното място. Според
трудовите инспектори, причините са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност,
неефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места, съобщиха от ГИТ.
От инспекцията описват повтарящи се причини за инциденти заради поражение от електрически ток. Те се групират в две
основни групи според напрежението на електрическата мрежа и съоръжения.
При злополуки в мрежи с напрежение 380/220 волта установяват две основни причини за възникването на тези инциденти.
Често се започва съзнателно работа по или в близост до неизключено съоръжение или части от мрежата. Тези злополуки
по правило се допускат от квалифицирани работници, които имат ниво на знания по електробезопасност. Работещите в
тези случаи демонстрират прекалено самочувствие и умишлено пренебрегват правилата за безопасност, смятат от ГИТ.
Втората типична причина за този вид инциденти е допускане в експлоатация на електрически съоръжения без
необходимата защита срещу директен и/или индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение.
Нарушената защита срещу директен допир е свързана с наранена или липсваща изолация, счупени или липсващи капаци,
обвивки и др. При индиректния допир най-честите нарушения са свързани с липса на такава защита (най-често зануляване)
и/или неизвършена периодична оценка за нейната ефективност, което става с измерване.
Според ГИТ неправилно свързан нулев проводник и неизвършено измерване за оценка ефективността на защитната мярка
"зануляване" е причината да се допусне метални работни плотове в кухня в заведение да попаднат под напрежение, което
през месец май доведе до смъртта на работник.
При злополуки в мрежа с напрежение над 1000 волта от инспекцията смятат, че причините се повтарят работи се при допир
или опасно доближаване на намиращи се под напрежение въздушни електропроводи или електрически съоръжения.
Пострадалите лица, които са както квалифициран, така и неквалифициран персонал, във всеки от случаите са извършвали
работа в близост до части под напрежение без да отчетат този факт.
От ГИТ са категорични, че злополуките не са поради непознаване на опасността, а по-скоро от неотчитането й при
конкретните условия на работа. Те дават пример със загинал работник. Той и негов колега вдигали метален стълб, който е
опрял в проводник на въздушна линия и той е попаднал под напрежение.
Като традиционно повтарящи се причини, чиито резултат са тежки трудови злополуки от ГИТ отчитат и неизпълнение на
техническите мероприятия за безопасност. Най-често започване на работа без да бъде извършена проверка за отсъствие
на напрежение.
Това, наред с несъгласуване на действията между отделните работодатели и/или между длъжностни лица, и/или самите
работещи, става причина за започване на работа по части под напрежение.
Неизползването на лични предпазни средства при работа по електрически уредби и съоръжения също води до злополуки,
макар и непричинени от протичане на ток през човешкото тяло. В един от случаите работникът не е починал от токов удар,
а от травмите, получени при падането от височина, тъй като не е използвал колан.
От ГИТ напомнят, че дори да се установят нарушения на безопасността и здравето при работа, допуснати от работниците,
работодателите носят цялата отговорност. Работодателите ангажимент не само да осигурят безопасност и здраве при
работа, но и да гарантират чрез ефективен контрол спазването на законодателството и на въведените правила.
Това означава, че ако работник не използва личните предпазни средства например, отговорност на работодателя е да не
го допуска да работи.
От Инспекцията изреждат нормативните актове за безопасни условия на труд.
Основните нормативни актове, които регулират безопасността при работа с електрически ток, са:
- Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
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- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и
по електрически мрежи.
Investor.bg
√ В няколко болници започна тестването на нова методика за формиране на заплатите
Здравният министър Кирил Ананиев лично показа на лечебните заведения как да използват правилата, които обаче
нямат задължителен характер
В болниците в Бургас, Варна и Велико Търново започва тестването на новата методика за формиране на заплатите. Това
каза пред журналисти министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, който от днес започва срещи с ръководствата на
областните и общинските болници, предаде БТА.
В момента тези болници имат ресурс, така че с всяка болница ще проиграем как на практика биха могли да се увеличат
възнагражденията и какви проблеми биха възникнали при структуриране на разходите между отделните медицински
специалисти, допълни министърът. Методиката няма задължителен характер, но в нея има основни неща, които бихме
искали да видим - как на практика ще помогнем за формиране на правилни съотношения.
Ако се приеме, че санитар получава заплата с коефициент 1, за професионалистите по здравни грижи ще бъде 1.7, а за
лекар - 2.2, обясни Ананиев. Всяка болница има вътрешни правила, на базата на които ще могат да разпределят
допълнителните възнаграждения за допълнителни резултати. Ако методиката не се спазва, няма да има санкции, но, по
думите на министър Ананиев, директорите на лечебните заведения са осъзнали, че трябва да се търси баланс между
заплатите на отделните медицински специалисти.
В отговор на въпрос за невъзможността и сега някои болници да достигнат заложените минимуми в Колективния трудов
договор, министър Ананиев каза, че ще бъде проверено колко и защо не ги достигат.
Анексът към Националния рамков договор – 2018 г. вече е одобрен, така че болниците разполагат с допълнителния
бюджет, който ще получат на базата на увеличените цени на някои клинични пътеки, добави министър Ананиев.
Допълнителният ресурс не е на база увеличен обем дейност, а е само на база увеличени цени на клинични пътеки,
подчерта той. Съвсем реално е този допълнителен ресурс да отиде за увеличение на заплати, отбеляза министър Ананиев.
√ Радев наложи вето на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Според президента режимът за „диво къмпингуване“ става по-рестриктивен, като се въвеждат значителни
ограничения в сравнение с досегашния ред
Президентът Румен Радев наложи вето върху два параграфа от Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
В мотивите си той посочва, че не се противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти, както
изрично повелява чл. 55 от Конституцията, прокламиращ основното право на здравословна и благоприятна околна среда.
Според президента обаче режимът за „диво къмпингуване“ става по-рестриктивен, като се въвеждат значителни
ограничения в сравнение с досегашния ред. Тази промяна е предложена между двете гласувания на законопроекта, без
обществено обсъждане, което оставя без отговор редица въпроси. Президентът подчертава, че ограниченията за „диво
къмпингуване“ по Черноморието са вече в закона, а местата, където ще може да се къмпингува, не са определени. Не са
определени и условията за ползване и престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и нормативите, които са изрично
предвидена в Конституцията гаранция за осъществяването на основното право на чиста околна среда.
Освен рестриктивни правила, с промените в закона се въвеждат и строги санкции за тяхното нарушаване. При липсата на
яснота за капацитета на местата, разрешени за разполагане на палатки, кемпери или каравани, не може категорично да се
твърди, че е намерена най-щадящата мярка за постигане на желания резултат - опазването и възпроизводството на
околната среда. Налага се извод за несъразмерност между строгите санкции към гражданите и липсата на строгост към
дължимата грижа от страна на държавата.
Дарик
√ Фирми без регистрация по ДДС сменят касовите си апарати до 30 юни
Остават 6 дни, в които фирмите, нерегистрирани по ДДС и които не ползват софтуер за управление на продажбите, трябва
да сменят касовите си апарати, съобразно изискванията на Наредба Н-18, напомнят от Национална агенция за приходите.
30 юни 2019 г. е крайният срок, в който всички фискални устройства трябва да издават касови бележки с QR-код и да
подават информация към приходната агенция за всяка извършена продажба, ако търговците не са регистрирани по ДДС и
не ползват софтуер за управление на продажбите.
Чрез новите касови бележки потребителите също вече могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите на
фирмите. Достатъчно е да сканират QR кода със своето мобилно устройство, за да проверят дали дадената им касова
бележка е отчетена в НАП.
Над 210 000 касови апарати работят според новите изисквания, регистрират продажби и подават нужната информация в
НАП на всеки 5 минути, съобщиха от данъчната администрация.
Наближава краен срок и за онлайн търговците, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. До 29 юни тази година те
ще трябва да обявят своите електронни магазини в НАП. До момента над 12 000 вече са декларираните електронни
магазини, отчитат от приходната агенция. Подаването на данните става само по електронен път чрез портала за е-услуги
на НАП, като е необходим електронен подпис.
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Economy News
√ $47 млн. българският износ на череши
стински бум преживява търговията с пресни череши в света, като е нараснала с над 70% в обем и с над 93% в стойност за
периода 2014-2018 г. Нарастващата покупателна способност на все по-големи части от населението в Азия и гладът за
прясна продукция прави този пазар особено атрактивен. От това се възползва най-вече Чили, но големите производители
от Южна Европа също търсят път към Далечния Изток. Разместването на пазарните пластове ще създаде много нови
възможности за експорт и в Европа, а благоприятните перспективи ще се запазят и занапред.
На този фон България все още остава встрани от активно търгуващите държави. Дори в момента страната ни има
значителен нереализиран търговски потенциал, показват данните от анализа за ИнтелиАгро. Πpeз 2018 гoдинa Бългapия e
изнecлa чepeши зa пoчти $47 милиoнa, пoĸaзaxa пyблиĸyвaнитe нacĸopo дaнни нa Бългapcĸaтa cтoпaнcĸa ĸaмapa. Taĸa
cтpaнaтa ни e нa тpeтa пoзиция в cвeтa.
Cпopeд дoĸлaдa, глoбaлнaтa cpeдa нa пaзapa зa пpecни чepeши ocтaвa блaгoпpиятнa, въпpeĸи cepиoзния pъcт нa
тъpгyвaнитe ĸoличecтвa пpeз 2018 г. Πpoгнoзaтa e пaзapът дa дocтигнe 1 млн тoнa дo 2024 г пpи pacтящa cpeднa цeнa, ĸoятo
щe дocтигнe €5,4 зa ĸилoгpaм. Meждy 2012 и 2018 г. cвeтoвният пaзap зa чepeши ce e yдвoил oт 350 xил. тoнa нa 700 xил.
тoнa.
Cpeднитe цeни нapacтвaт oт €3,5 нa oĸoлo €4 зa ĸилoгpaм. Πo дyмитe нa Hиĸoлaй Bълĸaнoв, yпpaвитeл нa "ИнтeлиAгpo",
ĸъм мoмeнтa цeнитe в мoмeнтa ca мeждy 4 и 5 лeвa зa ĸилoгpaм. "Гoдинaтa зa чepeшитe бe пo-дoбpa oтĸъм изĸyпни цeни.
Изĸyпнитe цeни oбaчe бяxa тoлĸoвa дoбpи пopaди лoшoтo вpeмe пpeз пpoлeттa, зapaди ĸoeтo чacт oт peĸoлтaтa пpoпaднa.
Итaлия и Иcпaния ce cблъcĸaxa cъc cъщия пpoблeм", ĸaзa тoй пpeд ВlооmbеrgТV Вulgаrіа. "ИнтeлиAгpo" пocoчвa в дoĸлaдa
cи, чe възмoжнocтитe нa бългapcĸитe пpoизвoдитeли зa пo-виcoĸ изнoc в EC щe нapacнaт зapaди opиeнтиpaнeтo нa Иcпaния
ĸъм Kитaй и нa Typция ĸъм Pycия и Kитaй.
Имeннo в Aзия ce oчaĸвa нaй-cepиoзeн pъcт ĸaĸтo в oбeмитe, тaĸa и в изĸyпнитe цeни. "Бългapcĸитe пpoизвoдитeли, ĸoитo
инвecтиpaт в нoви copтoвe, зaгoтoвĸa и пoĸpивaнeтo нa мeждyнapoдни cтaндapти щe ce ĸoнĸypиpaт ycпeшнo в ĸoлeгитe cи
oт Typция, Гъpция, Итaлия и Иcпaния", ce ĸaзвa в нeгo. Πpeз 2018 г. нaй-гoлeми ĸoличecтвa пpecни бългapcĸи чepeши ca
изнeceни в Pyмъния, Бeлapyc, Гepмaния и Xoлaндия. Изнocът нa ĸoнcepвивaни или пpигoтвeни чepeши e пoчти $29
милиoнa, a тoзи нa вpeмeннo ĸoнcepвиpaнитe c ЅО2 чepeши - пoчти $18 милиoнa.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Анализ от 19 европейски държави: 1/3 от храните от една марка са с различен състав - ще се промени ли
стандартът?
След пожара в комина на ТЕЦ "Марица - Изток 2": версии и последици;
Партийната субсидия и коалиционните отношения - какво решение се очаква?
Серия фатални инциденти на пътя - съществува ли формула за спиране на катастрофите?
В минутите на синоптика: докога ще продължат дъждовете и гръмотевиците?
БТВ, "Тази сутрин"
Смърт на пешеходна пътека във Варна. На живо: Каква е причината за трагедията?
Колко време е действала групата за трафик на мигранти у нас? В студиото Мажд Алгафари и Владимир Чуков
Защо общината реши, че терасата на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев е законна?
Как завърши проверката на КОНПИ по скандала „Апартамент гейт"? Гост професор Стоян Кушлев
Кои ще са новите собственици на ЧЕЗ? Ексклузивно: Председателят на надзорния съвет на „Еврохолд България" Асен Христов
Опасно време. Докога ще продължат бурите у нас и задават ли се рекордни жеги в Европа? Професор Георги Рачев
На живо: Какво причини пожара в ТЕЦ „Марица-Изток 2"?
Как ще бъде възстановена централната баня в София?
Нова телевизия, „Здравей България"
Две жени загинаха на пешеходна пътека. Защо се увеличават катастрофите на пътя?
Без нарушения за „Апартаментгейт". Защо проверяващите не откриха проблем в сделките с евтините имоти на
политици?
Пламъци в ТЕЦ Марица Изток 2. Защо избухна огромният пожар в централата и кои са пожарникарите, гасили
огъня?
Заради отсъстващи ученици - инспектори влязоха в училище в Ботевград. На живо - има ли нередности?
Мост, разполовен на две. Опасно ли е съоръжението? Румен Бахов проверява.
Да послушаме кино! Хилда Казасян на лятно турне с незабравимата българска филмова музика.
Под вода след ремонта. На живо - защо се наводниха участъци от „Граф Игнатиев" в София?
√ Предстоящи събития в страната на 25 юни
София.
От 9.30 часа в парк- хотел „Витоша" ще се проведе заключително събитие на Програма ЗОВ. В откриването ще
участват зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева и зам.-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова.
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В 11.00 часа в сградата на Научноизследователския строителен институт (ул. "Никола Петков" 86, Околовръстно
шосе) ще бъде представена готовността за въвеждане на тол системата в техническа експлоатация от 16 август. На
събитието ще присъстват ресорният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков и директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
От 11.00 часа в институцията на омбудсмана Мая Манолова ще представи законопроекта за несъстоятелност на
физическите лица, т. нар. личен фалит.
В 11.30 часа на 5 етаж в МОН ще се проведе брифинг след среща между министъра на образованието и науката
Красимир Вълчев и посланика на САЩ Н. Пр. Ерик Рубин.
В 11.30 часа в Зала Официална на Столична община ще бъде представен проекта на Наредба за управление и
разпореждане с общински спортни и туристически обекти на територията на Столична община. Председателят на
Столичния общински съвет - Елен Герджиков, заместник кметът доц. д-р Тодор Чобанов, Николай Стойнев, Таня
Георгиева и Анатоли Илиев ще представят идеята за насърчаване на инвестициите в спорт и регламентите,
залегнали в новата наредба.
От 16.00 часа в Еврейския културен център (бул. "Ал. Стамболийски"№ 50) Столична Лекарска Колегия на БЛС и
Организацията на евреите в България "Шалом" ще подпишат меморандум за цялостно сътрудничество.

***
Велико Търново.
От 10.30 часа на терасата на кафе "Ясна" /срещу Къщата с маймунката/ ще се състои пресконференция на комитет
"Сава Муткуров" във връзка с издаването на биографията на първия кмет на Велико Търново Георги Живков,
написана от сестра му - Вела Благоева (Живкова).
***
Видин.
От 14.00 часа в заседателната зала на 6-ия етаж в сградата на общината кметът Огнян Ценков ще връчи грамоти на
зрелостниците от випуск 2019, завършили с пълно отличие средното си образование.
***
Кърджали.
В 10.00 часа в двора на ОДМВР-Кърджали старши комисар Венцислав Момчилов ще връчи ключовете на 7 нови
полицейски автомобила.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в парк-хотел „Кюстендил" ще се проведе информационна среща по проект „Приеми ме".
***
Плевен.
От 18.00 часа в Църква на адвентитистите от седмия ден ще се състои беседа на тема „Ваксините- ползи и рискове".
***
Плиска.
От 16.00 часа в Двора на Кирилицата ще се състои тържествено откриване на паметника на бележития български
поет Пенчо Славейков.
***
Пловдив.
В 11.00 часа в залата на УХТ ще се проведе Регионален съвет за развитие на Южен централен район.
***
Сливен./с. Камен.
От 10.00 часа в землището на селото министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва
в тържественото откриване на жътвената кампания на пшеница.
***
Шумен.
От 9.00 в зала 304 в сградата на общината ще заседава ПК „Младежки дейности и спорт".
От 14.00 часа в зала 203 в сградата на общината ще заседава ПК „Правна и опазване на обществения ред".
***
Ямбол.
Изпълнителното бюро на БСП ще проведе заседание в града. В 14.00 ч. ще има пресконференция в клуба на
партията, на ул. "Цар Иван Александър" № 7
От 17.30 часа кметът Георги Славов ще инспектира напредъка на ремонтните дейности по изграждане на нови
допълнителни паркоместа в ж .к. „Златен рог".
В. Стандарт
√ Путин удължи санкциите срещу Евросъюза
Руският президент Владимир Путин издаде днес указ, с който удължи до края на 2020 г. специалните икономически мерки
срещу продукция от страните от ЕС, предаде Интерфакс.
В документа се посочва, че това се прави с цел защита на националните интереси на Русия.
Отделни специални икономически мерки срещу страни от ЕС бяха въведени с указ на президента от 6 август 2014 г., след
което четири пъти бяха удължавани.
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В указа се посочва, че се забранява или ограничава осъществяването на външноикономически операции за внос в Русия
на отделни видове селскостопанска продукция, стоки и продоволствия от страни, които са въвели икономически санкции
срещу руски юридически и физически лица или са се присъединили към такова решение.
Списъкът на тези стоки се определя от правителството на Русия.
На 20 юни лидерите на ЕС удължиха с 6 месеца икономическите санкции срещу Русия, наложени заради конфликта в
Украйна.
“Мениджър“
√ БФБ – първа в Източна Европа дава достъп до най-съвременните технологии за борсови оператори
Българската фондова борса (БФБ) успешно внедри и вече оперира с най-новото поколение технологична архитектура на
Deutsche Börse – Т7. Авангардната платформа дава възможност на пазарните участници на българския капиталов пазар
първи в Източна Европа да се възползват от най-съвременните технологии за борсови оператори.
С миграцията от сегашната система Xetra към T7, забавянето в търговията е намалено още повече. В допълнение,
международните участници в търговията, които вече са свързани с Т7, могат да се възползват от потенциалните синергии
чрез по-ниски разходи за развитие и поддръжка, ако желаят да имат експозиция на българския капиталов пазар.
"Deutsche Börse означава високопроизводителни технологии за капиталовия пазар. На базата на досегашния ни
положителен опит с Xetra гледаме на T7 като устойчива и надеждна система, която отваря нови възможности за растеж на
Българската фондова борса", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.
"С Т7 разширяваме и портфолиото на поръчките за нашите пазари, което открива хоризонт за още поефективни търговски
възможности на българския капиталов пазар”, допълни Такев
"Внедряването на T7 за Българска фондова борса демонстрира още веднъж, че ИТ решенията на Deutsche Börse
представляват висококачествена марка, съчетана с надеждни услуги. Сред клиентите ни по света Т7 означава ниска
латентност и висока гъвкавост. Този факт е доказан от броя на операторите на финансови, деривативни и енергийни
пазари, които използват нашата търговска архитектура", подчерта Стефан Шванд, ръководител направление
„Дигитализация и платформи“ в Deutsche Börse.
Малтийската фондова борса въведе Т7 през март тази година. Няколко други борси в Европа и в света също внедриха
търговската инфраструктура на Deutsche Börse. В допълнение към борсата Eurex, борсата във Франкфурт и Европейската
енергийна борса (EEX), също разчитат на T7; борсите във Виена и Шанхайската са базирани на технологии, разработени от
Deutsche Börse. Борсите в Будапеща, Любляна, Прага, Валета и Загреб използват инфраструктурата на DBAG от години.
Българската фондова борса използва търговската инфраструктура на Deutsche Börse от 2008 г. насам.
√ Ханделсблат: Volkswagen вероятно ще избере Турция за новия си завод
Volkswagen Group планира да построи новия си завод за автомобили в Турция, твърди в материал немското икономическо
издание Ханделсблат, като се позовава на свои източници от групата.
Според него концернът иска да изгради нов завод в страна с евтина работна ръка, а "изборите вероятно ще се сведат до
място, където политическата ситуация е трудна: Турция".
"Унгария и Полша бързо бяха свалени от списъка, заплатите там вече бяха твърде високи. Оставаха Румъния, Сърбия,
България и Турция", пише Ханделсблат. Междувременно този избор се стесни: Volkswagen планира да построи новия си
автомобилен завод в Турция, продължава вестникът. Въпреки че гласуването все още не е окончателно, така се твърди в
средите на групата и има предварително решение за изграждане на новата фабрика в Турция, пише Ханделсблат.
Решаващи са били няколко фактора. Първият са парите, отбелязва изданието. Правителството в Анкара е готово да
предостави трицифрена сума в милиони евро за подкрепа на строителството на нова фабрика за автомобили, съобщават
за Ханделсблат информирани източници. За фаворит, във Волфсбург (централата на компанията - б.р.) е сочено място в
западна Турция близо до град Измир. Анкара е обещала значителна част от планираните инвестиционни разходи от около
1,3 милиарда евро да бъдат покрити.
"С такава финансова подкрепа Турция може лесно да се противопостави на предложенията от България. Правителството в
София масово насърчава създаването на нова фабрика на VW в тяхната страна. Две възможни места са в окончателния
подбор. "В подкрепа на България говори фактът, че държавата е част от Европейския съюз и по този начин гарантира
определена правна сигурност", казва мениджър на Volkswagen", продължава материалът на Ханделсблат.
Разговорите със съответните правителства обаче все още не са приключени, пише изданието. "В момента преговорите се
провеждат с локации в България и Турция", е казал преди няколко дни главният изпълнителен директор на концерна
Херберт Дийс на среща на вътрешния мениджмънт.
Окончателното решение ще бъде взето през следващите седмици, като в него решаваща роля ще играе и Надзорният
съвет. Преди лятната голяма отпуска в основния завод във Волфсбург, която започва в средата на юли, трябва да има
окончателно решение. Твърди се, че Дийс е бил през миналата седмица в Турция за преговори - това казват източници от
бизнес средите.
Основен въпрос за избора на Турция е политическият режим в страната.
През последните години Volkswagen построи много нови заводи на места в Китай, чието правителство редовно нарушава
демократичните принципи, отбелязват наблюдателите. Ръководството на концерна е използвано за деликатни решения.
Въпреки това, много мениджъри в Турция не се чувстват добре в компаниите си. "Не знаем кого бихме искали да изпратим,
когато турският президент пожелае да дойде на откриването", коментира високопоставен изпълнителен директор.
Първият произведен модел в новия завод на Volkswagen по план трябва да бъде VW Passat. Сегашният производствен
обект в Емден трябва да бъде напълно трансформиран в място за производството на електрически превозни средства до
2022 г. Това подсказва, че Skoda Superb също вероятно ще се произвежда в Турция (ако заводът бъде там). И двата
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автомобила са базирани на една и съща платформа и могат да бъдат произведени заедно по-ефективно, съобщават
запознати от кръговете на групата, цитирани от Ханделсблат.
√ Петгодишно дъно удари бизнес доверието в Германия
Доверието на бизнеса в Германия, най-голямата икономика в Европа, е спаднало до близо петгодишен минимум, тъй като
очакванията на мениджърите за предстоящите шест месеца са се влошили. Това сочи следено отблизо проучване,
цитирано от Асошиейтед прес.
Мюнхенският институт Ifo съобщи вчера, че индексът му на бизнес доверието е спаднал до 97,4 пункта през юни спрямо
97,9 пункта миналия месец в съответствие с очакванията на пазарите.
Това е третото поредно понижение на индекса и го свежда до най-ниското му равнище от ноември 2014 година.
Тенденцията се дължи изцяло на отслабващите очаквания на мениджърите, отбелязва АП. Оценката им за ситуацията в
момента все пак леко се е повишила спрямо май.
Прогнозите за растежа на германската икономика бяха понижени неколкократно напоследък, като се очаква икономиката
да се представи слабо през второто тримесечие, след като се върна към растеж през зимата.
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