Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ През юли в НС - закона за личния фалит
България е единствената в Общността без подобен нормативен акт
През юли омбудсманът Мая Манолова вкарва в парламента проектозакон за личния фалит. Това стана ясно по време на
първото публично обсъждане на проекта, провело се във вторник.
Тя припомни, че делът на лошите кредити у нас е над 12%, срещи средно ниво за ЕС от 4,6%. През 2017 г. просрочените
задължения са 4,7 млрд евро, като само потребителските са около 400 млн евро. Манолова изрази надежда текстовете да
бъдат разгледани бързо от депутатите, защото България е единствената страна в Общността, нямаща подобен нормативен
акт. По думите й в момента законодателството дава превес на монополисите и ощетява откъм права гражданите.
Според нея, липсата на закон за частния фалит оформя два потока - към сивия сектор и към терминал 2.
Темата за вечния длъжник остава болезнена, посочи Манолова и за да поясни, че трябва да се търси баланс, посочи, че все
пак е важно кредиторите да удовлетворят своите вземания, а държавата да предпази гражданите.
Законът за частния фалит цели да подкрепи хората, които са изпаднали във временна невъзможност да плащат заемите
си, като се предлага бърза процедура пред съда. Именно това е органът, който ще прави проверка на длъжника.
Несеквестируемият минимум да се запази, а тези, които нямат пари за адвокат, да могат да получат правна помощ,
предвижда проектът.
Представителите на министерството на правосъдието уточниха, че евродирективата в тази насока не обсъжда гражданска
несъстоятелност по принцип, а само, когато става дума за физически лица предприемачи.
Проф. Огнян Герджиков посочи, че не трябва да се бърза с приемането на проекта. Абсурд би било този закон да влезе в
сила от януари 2020 г. И даде за пример Германия, където след приемането законът влязъл в сила 4 години по-късно.
Същото мнение изрази и председателят на АИКБ Васил Велев. Според председателя на КЗП Димитър Маргаритов
предложеният закон за частния фалит ще е в подкрепа на потребителите.
Заместник-председателят на правната комисия в НС Филип Попов заяви, че проектозаконът дава добра основа. А ебатът
около текстовете трябвало да се води внимателно.
Част от участниците в обсъждането се обявиха за бързо вкарване на законопроекта в парламента, защото по този начин
ще се даде положителен сигнал към обществото, че нормативната уредба не е изцяло в услуга на монополистите и
потребителите имат защита.

Важни обществено-икономически и политически теми
News,bg
√ Борисов и Заев откриват Втория икономически форум в Пловдив
Премиерите на България и на Северна Македония Бойко Борисов и Зоран Заев заедно откриват втория икономически
форум в Пловдив, съобщи БНТ. Двамата ще се видят по обяд след обострянето на отношенията между двете страни заради
споровете за националността на Гоце Делчев, роден като Георги Николов Делчев.
Скопие предложи паметта на революционера да бъде чествана заедно от двете държави на 7 октомври. Това е датата, на
която костите му са предадени от комунистическата власт в България на тогавашна Югославия.
София категорично отхвърли това предложение и заяви, че ще повдигне нерешените исторически въпроси по време на
преговорите за членство на Северна Македония с Европейския съюз.
Междувременно македонският президент Стево Пендаровски призна, че Гоце Делчев е българин.
Това е само един от фрагментите за изчистване на историческите спорове, с които се занимава Българо-македонската
комисия за изчистване на историческите спорове.
Припомняме, от АБВ през 2017 г. обърнаха внимание на изказванията на македонския премиер за неспоменаване на
българите в Илинденско-преображенското въстание.
На 5 август (3 дни след като се чества Илинденското въстание - б.р.) македонският премиер в интервю за 1ТВ заяви, че
Илинденското въстание било македонско и той е горд, че е първият премиер, преклонил се пред гроба на Гоце Делчев.
Малко по-късно - след като лидерът на опозицията Корнелия Нинова призова премиера Бойко Борисов да не мълчи по
заформилия се скандал, Заев написа в социалната мрежа Фейсбук, че: "в приятелска България има публичен дебат дали
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ние двете страни и двата народа изграждаме искрено приятелство и сътрудничество. Искам всички граждани, критиците
в Македония и България да нямат дилема, приятелството и сътрудничеството са искрени".
Мнението на премиера Борисов бе, че Македония ще получи отговор на думите на Заев, когато Македония дойде до ЕС.
По-късно в спора се включи и президента Румен Радев. Според него написаното от Заев във "Фейсбук" не е извинение.
"Заев посочи като грешка (своето изявление - б.р.), но не коригира думите си. За мен е необяснимо, че българското
правителство не реагира така, както трябва да се реагира", каза Радев.
През март 2019 г. е издаден сборник "Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. през погледа на европейските
дипломати". Негов съставител е проф. Божашка. Избраните преписки на чуждестранни дипломатически мисии
категорично свидетелстват, че Илинденско-Преображенското въстание представлява най-сериозният опит на българското
население да се освободи чрез революция.
Това въстание е продължение на освободителните борби на българския народ от 70-те години на XIX в. Документирана е
подготовката и хода на въстанието, за етническия състав на населението в Македония и представляват дипломатически
преписки на посланици, консули, вицеконсули, министри на външните работи и държавни секретари и са неоспорими
историографски факти.
√ БНБ удължава действието на 1% антицикличен буфер с едно тримесечие
Продължаващия ръст на кредитите даде отново повод на БНБ да вземе решение за удължаване на действието на
антицикличния буфер. На 25 юни 2019 г. Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер,
приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за третото тримесечие на 2020 година.
Антицикличния буфер в момента е нулев, но от началото на септември 2019 г. той ще започне постоянно да расте, като
стартира от 0.5%. Това ниво ще се запази до април 2020 г., когато ще бъде увеличено на 1%. Нивото на антицикличния
буфер, което е различно от нула, задължава банките да заделят допълнително капитал, за да покриват риска по
отпуснатите от тях кредити. Колкото по-голям е кредитният портфейл на една банка, толкова по-голямо въздействие има
антицикличния буфер върху нейния капитал.
Антицикличният буфер се ползва едновременно за охлаждане на рисковите апетити на банките в период на икономически
растеж и засилено търсене на заеми и в същото време като инструмент, задължаващ ги да заделят повече резерви, с които
да посрещнат едно бъдещо влошаване на конюнктурата и увеличаване на проблемите с платежоспособността на
кредитополучателите.
Антицикличният буфер е един от инстументите, който надзорните институции ползват за увеличаване на защитата на
парите на вложителите в банките.
Аргументите на БНБ да удължи срока на действие на антицикличния буфер от 1% са следните: "Тенденциите от
предходните тримесечия за повишена активност на кредитния пазар в страната се запазват. В периоди на засилено
кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят, ако способността
на кредитополучателите за обслужване на задълженията отслабне при евентуален бъдещ спад на икономическата
активност и нарастване на включените в лихвените проценти рискови премии. Поддържането на антицикличен капиталов
буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на
капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща
реализация на кредитен риск".
БНТ
√ Създават Национален координационен център за безопасно движение по пътищата
Кабинетът обсъжда създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата. Идеята е на
вътрешния министър Младен Маринов и трябва да се реализира до половин година.
За новия център няма да се отделят нови средства и да се назначават още служители. Той ще сведе до минумум времето
за реакции при инциденти и нередности на пътя.
МВР отчита увеличаване на броя на катастрофите през последните две седмици заради старта на активния летен сезон.
√ Транзитът на газ - основна тема в срещите на българската делегация в Москва
Русия приветства готовността на България да осигури транзита на газ от Турски поток към Европа и обеща съдействие за
ремонта на бойните самолети Су - 25 у нас. Българска делегация, начело с председателя на парламента ни е в Москва.
Днес се проведоха срещи с председателя на Съвета на федерацията и с външния министър на Русия.
Вижте повече от Надежда Василева.
Русия е важен партньор за България в енергийната сфера. Това потвърди председателят на парламента Цвета Караянчева.
Традиционно големите енергийни проекти бяха водеща тема в разговорите в Москва.
България подкрепя преминаване на разклонение на газопровода Турски поток през територията на страната, заяви на
срещите си днес Цвета Караянчева.
Цвета Караянчева - председател на НС: Аз предложих, тъй като тръбата минава от Турция през България към Сърбия,
този регион е балкански регион, да се казва Балкански поток, уточних, че тази тръба се прави по европейско
законодателство и няма никакви опасности.
С доставката на газ по тази тръба ще се засили и ролята на газовия хъб Балкан. и ще има реална диверсификация на
доставките, отбеляза Караянчева.
Цвета Караянчева - председател на НС: Говорихме и за АЕЦ "Белене" и за участието на "Росатом" в състезанието, което е
обявено, ако мога така да кажа, за стратегически инвеститор, за доброто сътрудничество, което има "Росатом" с АЕЦ
"Козлодуй" при поддръжката на блоковете.
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Българският парламентарен шеф каза още, че България няма да предоставя държавни гаранции за проекта "Белене" или
договори за изкупуване на енергия на преференциални цени. Руският външен министър Сергей Лавров също акцентира
върху възможностите за развитие на двустранните отношения в сферата на енергетиката.
Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия: Надяваме се, че парламентът на България ще подкрепя тези
усилия.
Българската делегация е обсъдила ремонта на самолетите Су-25 и е поискала съдействие от Русия.
Цвета Караянчева - председател на НС: Ремонтът на самолетите Су-25 ще бъде в България, в "Авионанс", с руски
инженери, които руската страна ще командирова в България. Обеща съдействие г-н Лавров, за да може по-бързо да се
случи този процес.
Председателят на българския парламент ясно заяви, че като член на Евросъюза и НАТО, страната ни може да бъде мост в
отношенията на двете организации с Русия.
Българска парламентарна делегация е на официално посещение в Москва за първи път от 2010 г. насам. То съвпада и с
годината, в която двете страни отбелязват 140 години от установяване на дипломатическите отношения.
Българската делегация поднесе цветя пред гроба на Незнайния войн в Александровската градина.
√ В "Референдум": 19,6% смятат, че има промяна при двойния стандарт на храните
Според всеки пети (19,6%) ситуацията с двойния стандарт на храните в България се е подобрила. Това показва проучване
на „Алфа рисърч“, направено специално за предаването на БНТ1 „Референдум“. 72,8% смятат, че промяна няма, а 7,6% не
могат да преценят.

Темата за двойния стандарт при храните в предаването обсъждаха Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска
национална асоциация "Активни потребители", професор Пламен Моллов, преподавател в Университета по хранителни
технологии в Пловдив, доцент Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН,
Александър Йоцев, председател на Съюза на търговците на храни в България, Стефка Петрова, водещ специалист в
областта на храненето и хранителната политика и Ива Угринова, директор на Института по молекулярна биология на БАН.
√ Фонд "Земеделие" изплати над 3,47 млн. лв на млади фермери за 2018 г.
Държавен фонд "Земеделие" изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за
Кампания 2018 г., съобщиха от Фонда.
Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания.
Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на
заявление по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ , които имат придобити професионални умения в областта на
селското стопанство и чието стопанство е създадено преди не повече от 5 години преди първото заявяване на схемата
Млади земеделски стопани.
Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане
по Схемата, и представлява 50 % от размера на плащането на хектар по нея.
За сравнение, за Кампания 2017 бяха изплатени 1,42 млн. лв на 3 400 стопани, като плащането представляваше надбавка
от 25% от подпомагането на хектар по СЕПП.
√ Все по-трудно се намират кадри за туризма във Варна и курортите
В разгара на летния сезон, все още трудно се намира обслужващ персонал за много от хотелите във Варна и курортите. От
няколко години вакантните места се заемат предимно от молдовци и украинци, които са мотивирани да работят в
България. Управата на хотелите се стреми да задържи добрите кадри по всякакъв начин и за следващи сезони, тъй като
това спестява време и финансови инвестиции в обучението им.
Всяка година най-много са свободните позиции за бармани, камериерки, готвачи и сервитьори. У нас не липсват желаещи
да работят в туризма, но българите предпочитат да го правят в чужбина, привлечени от по-добрите условия и поатрактивното заплащане.
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От бранша смятат, че ако не се вземат спешни мерки да бъдат задържани обучените в нашите училища кадри, няма как да
се реши този проблем в дългосрочен план.
Стоян Маринов, председател на Варненската туристическа камара: Започна да се случва, започна, аз наблюдавам как
оферти за администратори, за бармани, за сервитьори започнаха с по 100, 150 до 200 лева от миналата, тази година да
нарастват, дори по някой път вече и за дни става въпрос, за седмици една и съща фирма, която е търсила например
сервитьор за 800 лева, вече пуска обява от порядъка на 900, сигурно, ако не може да намери ще повиши и над 1000 лева,
така че има възможности, вярно не са големи заради краткия сезон и заради повишаващите се разходи, но работодателите
трябва да намерят начин.
Работодателите трябва да намерят начин и да осигурят целогодишна заетост на по-голяма част от ключовите хора, като
например да бъдат прехвърлени в зимните курорти или пък да ги ангажират с допълнителни обучения за повишаване на
квалификацията.
Стоян Маринов, председател на Варненската туристическа камара: Имахме такива центрове, пращаха ги да учат
допълнителни езици или да усъвършенстват езиковото си обучение, компютърни грамотности, резервационни системи,
маркетингови умения, за сервитьорите подобряване на сервиза, това също е решение и тези хотелиери, които си оставят
постоянен персонал, който не е зает през зимата организират подобни обучения, но за съжаление засега са само бели
лястовици, отделни случаи.
Докато това не стане държавна политика, хотелиерите ще продължават са търсят квалифицирана работна ръка от Украйна
и Молдова, например.
Павлин Косев, председател на Асоциацията на ресторантьорите и хотелиерите: Това, че внасяме от трети страни
кадри ни облекчава и ни спасява до някаква степен, решава ни проблема до някаква степен, със сигурност трябва да се
внимава тези кадри на какви позиции се слагат, защото има хотели, в които ситуации, казуси, в които не са толкова добре
предвид езиковата бариера, защото ако обслужват туристи, особено български туристи, понякога българите се дразнят,
когато на руски или на друг език го обслужват в България.
За сега българските работодатели са доволни от чужденците, които са наели за сезона.
Владина и Валентина са от Украйна. Пристигат преди около месец във Варна по линия на стажатстка университетска
програма. В момента работят като сервитьорки в хотел в курорта "Светите Константин и Елена".
Владина: Зачита ни се като практика, работим, трупаме опит, знания, опознаваме нова европейска държава. Харесва ни,
хората тук са много топли и приветливи. Българските клиенти понякога сами минават на руски език, когато ги обслужваме.
А понякога ние търсим сервитьор, който говори български и той ни помага на място.
Валентина: В сравнение с Украйна, тук се чувстваме повече у дома. Подкрепят ни, дават ни съвети. В момента уча в
университета, специалност "Мениджмънт". За бъдеще - ще търся също такъв голям хотел с ресторант и да използвам опита,
който съм натрупала тук.
Павлин Косев, председател на Асоциацията на ресторантьорите и хотелиерите: Много по-важно за един служител е
работния климат, отношението и признанието от прекия му ръководител. Отношението от комплексния управител, на
високо ниво мениджмънта, който е в хотела и ресторанта. Социалната политика, всички придобивки, всякакви дребни
неща, които изглеждат малко смешни или твърде дребни, за служителите са много важни.
Размерът на заплатата, чуждестранните служители поставят чак на трето място.
Павлин Косев, председател на Асоциацията на ресторантьорите и хотелиерите: Трансферът на хора в ЕС няма нищо
лошо и не е мръсна дума да се казва, че някои отива да живее в чужбина, свободата на този трансфер и възможност на
всеки да работи където иска е нещо хубаво. Както българи отиват в чужбина, така ние вземаме от трети страни и ще
работим с тях.
И тази година туризмът в България е изправен пред сложен летен сезон. За никого в бранша не е тайна, че от една страна
причина е недостигът на персонал, а от друга, че туристите избират по- евтините конкурентни пазари. Големите хотели във
Варна и курортите в момента са пълни. Не такова е положението в по-малките бази за летен отдих и почивка.
Сезонът ще бъде решен при записвания в последната минута, смятат хотелиерите. Това обаче ще доведе и до намаление
на приходите, а голямата битка на сектора ще бъде накрая да не се излезе на червено.
√ Огнян Златев ще ръководи представителството на ЕК в Хърватия
Ръководителят на представителството на Европейската комисия Огнян Златев е назначен от 1-ви юли на същия пост в
Хърватия.
Еврокомисията отбелязва, че той е висококвалифициран експерт в областта на комуникациите с близо 30 години
професионален опит.
Хърватия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 януари догодина.
√ Новият премиер на Великобритания ще встъпи в длъжност на 24 юли
Новият премиер на Великобритания ще встъпи в длъжност на 24 юли, съобщи официален представител от канцеларията
на министър-председателя. По-рано във вторник управляващата Консервативна партия обяви, че името на новия ѝ лидер
и съответно премиер ще бъде съобщено на 23 юли, когато завърши процедурата по гласуването сред членовете.
Новият премиер ще встъпи в длъжност след обяд на 24 юли, казаха от Даунинг стрийт 10.
Двама са претендентите за поста – бившият кмет на Лондон и бивш външен министър Борис Джонсън и външният
министър Джерами Хънт. До момента на избирането на нов лидер, премиер на Великобритания остава Тереза Мей.
Кралица Елизабет Втора ще даде мандат на новия министър-председател да състави правителство. Процесът на
назначаване на министрите ще бъде бърз – кандидатурите на членовете на кабинета не трябва да бъдат гласувани от
парламента.

4

БНР
√ Парламентът ще обсъди годишния доклад на ВСС за 2018 година
Народното събрание ще обсъди годишния доклад на Висшия съдебен съвет за 2018 година и докладите за дейността на
прокуратурата и на разследващите органи. Извън законодателната работа в пленарната зала, се очаква в рамките на
парламента "Обединени патриоти" да поставят началото на консултации с останалите парламентарно представени
политически сили за размера на партийните субсидии.
До решението за провеждане на консултации се стигна след Съвет на управляващата коалиция вчера, който имаше за цел
да обсъди въпроса за размера на партийната субсидия, след като част от патриотите се възпротивиха на прокараното на
първо четене предложение на ГЕРБ за 1 лев на получен глас.
По думите на съпредседателя на „Обединени патриоти“ Валери Симеонов, политическите разговори в рамките на
парламента ще имат за цел да се намери баланс по темата за държавното финансиране на политическите партии, и
законопроектите за политическите партии и за държавния бюджет да бъдат обсъждани и разглеждани заедно. Заявките
са това да стане след постигане на разумен компромис между всички политически сили. Максималният срок за прокарване
на законодателните промени, който си поставиха управляващите, е краят на юли. Припомняме, че още миналата седмица
подобни консултации за размера на партийните субсидии инициираха от БСП, но ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не се
отзоваха на поканата за разговори.
√ В България няма свободни честоти за тестове на 5G мрежата
Интервю на Добромир Видев с професор Мишел Израел за предаването ''Хоризонт до обед''
5G мрежите в цял свят са част от желанието на бизнеса да създаде т.нар. потребление на умните устройства в домовете.
Тези мрежите се смятат и за основата на развитието на автономните превози. В България нещата са още в началото. Но и
може да не се случат скоро. Причината - все още няма освободени честоти за тестове на мрежата.
На планетата Земя има около 7 милиарда души, а към 2020 година в интернет се очаква да има вързани 22 милиарда
устройства. И ако тази статистика не е достатъчна, само си помислете колко от устройствата ви са вързани в интернет.
Понеже броят им все повече ще нараства, разбираеми са и скорошните притеснения на Великобритания, че китайска
компания беше спечелила търга за изграждане на 5G мрежа. Факт обаче е, че в световен мащаб нарастват инвестициите в
изграждането на мрежи.
Мария Агют, която работи в лондонски анализаторски център, обясни на технологичния форум „Уебит“, че
видеостриймингът и онлайн игрите ще са част от факторите, които ще дадат тласък за бързото развитие на 5G мрежите.
Азия и САЩ са сред пазарите, които имат най-голям потенциал да развиват точно този тип мрежи.
„Проучванията, които направихме, показаха, че 22% от абонатите на една от компаниите ни в САЩ използват съдържание
извън техните домове, извън уай фай зоните, тоест, използват мобилни данни. В Индия има близо 700 милиона абонати
на мобилни услуги. И много от тях използват мобилните си телефони като устройства, които могат да закачат на телевизора
и оттам да стриймват съдържание. Проучването ни в Индия показа, че 71% от потребителите на интернет използват точно
този начин да гледат и това го правят поне веднъж месечно. 40 процента го правят няколко пъти дневно. Друга статистика
- една от игрите за три месеца е била играна онлайн от 25 милиона души. Друга - от 25 милиона играчи за пет дни.
Причината за тези цифри са, че все повече хора играят игри онлайн чрез облачните услуги. Това означава, че даже нямате
нужда от скъпи устройства или страхотен компютър, а просто от много бърз интернет.“
Проучването, цитирано от Мария Агют, подкрепя тезата, че видеото и игрите може да са стимул за развитие на 5G мрежите.
Като начало, доста от компаниите вече са се усетили и са започнали да предлагат подходящите тарифни планове. Доста от
телекомите също са започнали тестове за стриймване на съдържание с висока резолюция…
„Много телекоми вече правят тестови излъчвания. Ако си спомням правилно и тенис турнирът „Ролан Гарос“ даже имаше
съобщение че ще бъде излъчван, използвайки 5G мрежа. Западна Европа води в състезанието за Ultra HD канали, които се
излъчват. Във Великобритания „Амазон“ и Netflix създават съдържание за ултра HD. „Амазон“ примерно има около 800
заглавия. В Корея през април 2019 година три оператора успяха много успешно да стартират 5G мрежа. Плановете на
Япония са да излъчва Олимпийските игри в Токио догодина дори на 9К резолюция. В Южна Корея мой колега отиде там и
видя как много хора искат да използват 5G мрежите, когато услугата стартира от първи април. А само за месец 5G мрежата
имаше около 260 000 абоната."
Очакванията на изследователската компания са до 2023 г. повече от един милиард потребители да използват 5G. Три
милиарда се очаква да бъдат те до 2025 година. Голяма част от използваните услуги през 5G ще са в Азия.
Австрия, Швейцария, Италия, Великобритания са част от държавите, които планират 5G мрежи за тази година в определени
райони.
В България компаниите имат готовност за тестове. Но няма свободни честоти. Причината е, че част от честотите се ползват
от военните. А по думите на заместник-военния министър Анатолий Величков освобождаването на честотите няма да се
случи скоро заради милионите, нужни за това.
„Имаме да освобождаваме и в седми и в осми диапазон, или както се нарича седми и осми дивидент. Там са работещи
честоти на една немалка част от въздухоплавателните средства.“
5G мрежата има за цел да осигури до един милион връзки на квадратен километър. Това ще бъде от съществено значение,
когато става въпрос за създаване на т.нар. интелигентни градове, тъй като ще може да се свържат милиони малки, с ниска
консумация на енергия устройства, от светофари до мобилни устройства.
„5G използва в момента честоти около 3,5 гигахерца, които не са много по-високи от сега действащите 2,1 GHz максималната за 4G, но може да се използват и по-високи, които отиват в милиметрови вълни. Има изследвания за това
как тези милиметрови вълни действат върху човека, от гледна точка на това как те да бъдат прилагани като терапевтично
средство при лечение на различни видове заболявания и те са използвани в Русия повече от 50 години вече като
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физиотерапевтични уреди. От друга гледна точка обаче броят на антените ще стане безкрайно много. Като имате предвид,
че 4G технологията в момента, която действа, има базови станции при няколкостотин метра или няколко десетки метра в
зависимост от гъстотата на потребителите, тук те ще бъдат на всеки ъгъл", каза професор Мишел Израел от Националният
център по опазване на общественото здраве и анализи.
В Израел държавата е сключила договор с мобилните оператори и те са задължени във всеки момент онлайн в реално
време да представят мощностите на предавателите.
„Така че, който от министерството на здравеопазването отговаря за контрола на излъчването да може във всеки момент
да влезе и да види триизмерна картина на съответното място - има ли наднормени стойности или няма наднормени
стойности, които реално биха могли да се получат без да се извършва измерване."
Професор Мишел Израел предложи промени в закона за здравето:
„Едно от нещата, които ние предлагаме в този закон е всички измервания, независимо кой ги извършва от акредитирани
лаборатории ли ще бъдат - частни, от регионалните здравни инспекции, от когото и да е, да влизат на едно централно
място, каквото е Националният център по обществено здраве и анализи, който е към Министерството на
здравеопазването. Тази информация е необходима, за да може да се попълва дори тази база данни. Хвърчат някакви
измервания, които по някакъв начин са верни, но министърът на здравеопазването не може да ги ползва за контрол.“
√ Днес и утре са изслушванията на кандидатите за генерален директор на БНР
Днес и утре ще се проведат изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио в
Съвета за електронни медии. Кандидатите са петима и изслушванията им ще бъдат по реда на подаване на заявленията
им за участие в конкурса в СЕМ.
Изслушванията днес ще бъдат от 9.30 до 17 часа в следния ред – Светослав Костов, Митко Димитров и Валерий Тодоров.
За четвъртък са насрочени изслушванията на останалите двама кандидати – Даниела Манолова и настоящият генерален
директор на БНР Александър Велев.
Съгласно приетите от СЕМ правила, изслушванията на кандидати са публични, ръководят се от председателя на медийния
регулатор и ще се предават директно на интернет страницата на БНР и радио Бинар.
Кандидатите ще представят концепциите си, след което всеки член на Съвета има право да зададе въпросите си.
Предвидена е възможност за въпроси и от представители на БНР. В паузите между изслушванията на отделни кандидати,
при изразено желание от тяхна страна, СЕМ предоставя възможност за въпроси и на останалите присъстващи журналисти.
Съветът за електронни медии ще вземе решението си кой ще бъде генерален директор на общественото радио в петък.
√ Постигната е договорка за ляво правителство в Дания
Лидерката на датските социалдемократи обяви, че ще формира правителство на малцинството, след като постигна
споразумение с три леви и лявоцентристки партии след седмици на преговори, предаде АФП.
„Постигнахме целта си. Показахме, че когато датчаните гласуват, както направиха, ново мнозинство може да превърне
надеждите им в действия“, заяви Мете Фредериксен, която е на 41 г. и ще бъде най-младият премиер в историята на
Дания.
В страна, в която кабинет на малцинството е норма, преговорите са съсредоточени около конфликтни искания за климата,
икономиката и миграцията.
Фредериксен заяви, че ще представи днес 18-странично споразумение, а новото правителство ще бъде известно утре.
Триседмичните политически консултации бяха най-дългите в Дания от 1988 г.
С подкрепата на трите политически партньора социалдемократите ще имат 91 от 179 места в парламента.
В. Монитор
√ Половината камери на тол системата ще събират прах
Обхватът на пътищата и парите от тях се свиха наполовина
Над 40 на сто от инфраструктурата за бъдещата тол система ще бъде неизползваема първоначално. Планира се при старта
й да се таксуват камионите по 6000 км шосета, които обхващат основно автомагистрали, и пътища първи и частично втори
клас.
Първоначално от регионалното обявиха за таксуване близо 11 000 км, но след намаляването им, камери и останалото
оборудване ще събира прах неопределено време.
По договор изпълнителят „Капш“ е задължен да изгради цялата инфраструктура по всички заложени в поръчката от
държавата по техническо задание километри, а едва на по-късен етап би могло да се включват и останалите пътища, след
ремонтирането им със събраните от тол системата. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на регионалното развитие
Николай Нанков по време на представянето на техническата готовност за въвеждането на новото таксуване на тежките
машини по пътищата. Но по-малко на брой километри ще свие приходите от системата наполовина - от 1,3 млрд. лева
първоначално предвидени като приход от тежкотоварния трафик вече се свива до 700 млн. лева за първата година. От тях
15 млн. лева ще се генерират от автобусните превозвачи, 445 млн. лева от транзитния през страната трафик, а останалите
240 млн. лева от вътрешния товарен трафик. Други около 270 млн. лева още се очакват от леките автомобили да влязат в
касата на държавата, толкова бяха и през миналата година, уточни Нанков. Все пак обхватът и тарифите на тол системата
ще станат ясни в началото на есента след обсъждане с бранша и реалното изпитване.
Софтуерът на тол система вече функционира, в момента се обучават служителите, които ще работят с нея. От 16 май се
извършва техническа експлоатация на системата в „офис“ режим, а от средата на август започва реалния й тест. Тол
управлението е разработило специален онлайн калкулатор за изчисляване на разхода
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за преминаването по пътищата ни. Таксуването ще бъде на база вида на моторното средство като тонаж, екологична
категория, вида на пътя и избран маршрут като разстояние. През следващата седмица предстои среща с транспортния
бранш, както и първото заседание на Националния съвет по въвеждане и експлоатиране на тол системата.
„Националното тол управление“ отвори вчера врати за журналисти. След създаването му са оборудвани нови помещения
- стая за контрол, диспечерски пункт, кол центрове и други звена за надеждното функциониране на системата. В новата
структура под шапката на Агенция „Пътна инфраструктура“ са назначени 629 служители, от които 68 са администрация, а
останалите заети са оперативни работници, посочи шефът директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
В. Банкерь
√ Президентът: България има потенциал да изгради институт за устойчиви технологии
Президентът Румен Радев заяви, че България има потенциал да бъде водещата държава при създаването на
Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Държавният глава каза това при посещението си
в централата на научноизследователския център ЦЕРН край Женева.
"Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН, се утвърди като стандарт за качество. Гордея се, че български
специалисти имат принос за развитието на науката, която тук се създава на световно ниво", каза президентът на среща с
наши сънародници, които работят в организацията в Женева. Той призова българските учени в ЦЕРН да подкрепят
развитието на наука с висока добавена стойност в България. "Бъдещето ще принадлежи на държавите, които успеят да
използват в максимална степен потенциала на своите учени", подчерта Румен Радев.
Над 13 000 учени от 97 държави от цял свят провеждат научни изследвания в научноизследователския център в Женева,
а общо над 100 български специалисти сътрудничат с организацията. Радев заяви, че ръководството на ЦЕРН е дало
прекрасна оценка за работата на нашите специалисти там.
По думите на държавния глава България има потенциал да бъде водещата държава при създаването на Международен
институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа с апаратура, предоставена от швейцарския научноизследователски
център и в тази насока подкрепата на младите български учени от ЦЕРН с доказана експертиза и опит е от изключително
значение. "Бъдещето ще принадлежи на държавите, които успеят да използват в максимална степен потенциала на своите
учени", подчерта президентът.
В централата на Европейската организация за научни изследвания държавният глава беше посрещнат от генералния
директор Фабиола Джаноти. Румен Радев посети тунела, в който е разположен Големият адронен колайдер (LHC) –
ускорител, в който се сблъскват частици при скорост близка до тази на светлината. Тунелът с апаратурата се затваря в кръг
с периметър около 27 км. Президентът се запозна и с работата на детектора CMS, конструирането на който е с голямо
българско участие. В него се наблюдават и записват резултатите от сблъсъка на частици.
По-рано, в разговор с българската общност в Женева, Радев заяви, че президентската институция планира голяма среща
на сънародниците, живеещи зад граница. Целта е да бъде даден тласък за създаване на Национален съвет за българите в
чужбина.
Investor.bg
√ ЕК одобри Националната програма по пчеларство за 2020-2022 г.
Бюджетът е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането
Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й
бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането.
Половината от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а останалата половина - от националния
бюджет. Всички мерки, прилагани до момента, са включени в Програмата, като са предвидени и нови мерки за
подпомагане, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите.
За първи път ще се финансират разходи за подвижно пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за пчелните
семейства и ще повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. Освен това ще се запази съществуващото
биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас.
Ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи),
прилагано и в предходната програма. Включени са и дейности за обучения на пчелари.
По програмата ще се финансира и провеждането на базари, на които местни пчелари ще могат да предлагат продукцията
си с цел популяризиране и увеличаване на потреблението.
Отново ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите - вароатоза и нозематоза,
като ще се финансират изследванията.
Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от
райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.
По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна
растителност, с цел по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.
√ Депутати предлагат прецизна процедура за прехвърляне на язовири от общините на държавата
Няма да могат да се прехвърлят водоеми, които са отдадени на концесия
Общините ще могат да прехвърлят безвъзмездно язовири, за които не могат да се грижат, на държавата.
Това предвиждат промени в Закона за водите, предложени от група депутати от ГЕРБ, „Обединените патриоти", ДПС и
„Воля".

7

Прехвърлянето ще става с решение на общинския съвет. Няма да могат да се прехвърлят язовири, които са отдадени на
концесия.
С промените се прецизира съществуваща от 2018 г. разпоредба в Закона, свързана с прехвърлянето на общински язовири
на държавата. Посочват се и ред и условия, при които ще се осъществява този процес.
Промените идват дни след последния инцидент със скъсана стена на малък язовир на територията на община Стражица.
Припомняме, че през миналата година беше решено специално държавно предприятие да поеме управлението на
язовирите. То щеше да работи под шапката на Министерството на икономиката. Общините трябваше до октомври 2018 г.
да посочат кои язовири прехвърлят към предприятието.
Разпоредбата в Закона за водите, по силата на която трябваше да стане прехвърлянето обаче, се оказа недостатъчно
прецизна, тъй като имотите публична общинска собственост, каквито са язовирите, не може да се прехвърлят на трети
лица, дори и на държавата.
Според данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор опасните язовири в България са над 800.
Повече от 400 от тях, предимно общински съоръжения, имат нужда от ремонт, а за 18 от тях необходимостта от ремонт е
спешна.
Дарик
√ Има ли двоен стандарт при храните?
22% от хранителни продукти, изследвани в 19 европейски държави за двоен стандарт, са се оказали с различен състав,
въпреки че са имали сходна страна на опаковката. Разликите в състава, открити в тестваните продукти, обаче не
означавали непременно разлики в качеството, категорични са от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ),
откъдето са взели участие в общомащабното проучване.
Съвместният изследователски център към Европейската комисия е анализирал 1380 проби от 128 различни хранителни
продукта в 19 държави от Европейския съюз (ЕС).
След проучването като основна констатация се откроил фактът, че в повечето от случаите съставът е отговарял на начина
на представяне на продуктите. 23% от тях са били с еднаква лицева страна на опаковката и еднакво съдържание, а при 27%
от продуктите разликите в състава им в различните страни от ЕС са били съпроводени от различна лицева страна на
опаковката. 9% от продуктите, представени като еднакви в целия ЕС, са имали различен състав, а други 22%, представени
сходно, също са били с различен състав.
Тъй като разликата в състава не означавала разлика в качеството, била предоставена възможност на притежателите на
марките, при чиито продукти е открит различен състав, да изразят позицията си, ако желаят.
Economy News
√ +12% ръст на разходите за труд и заплати
По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 година общите разходи
на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,9% спрямо същото тримесечие на
предходната година, като това представлява рязко ускоряване спрямо темпото на растеж от едва 5,1% в края на миналата
година.
Увеличаването в индустрията е с 11,4%, в сектора на услугите - с 13,1% и в строителството - с 8,4 на сто, след като четвъртото
тримесечие на миналата година бяха отчетени доста по-скромни повишения съответно със 7,7%, с 3,6% и с 2,2 на сто.
По икономически дейности през периода януари - март 2019 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България
спрямо същия период на 2018-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 17,9%, в "Други
дейности" - със 17,7% и в "Операции с недвижими имоти" - с 16,9%.
Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през първото тримесечие на годината пък се
увеличават с 12,7% след растеж с едва 4,8% в края на миналата година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения)
- с 13,8% след тяхно повишение с 6,8% през последното тримесечие на 2018-а година.
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо първото тримесечие на 2018-а година
варират от повишение с цели 18,3% за "Други дейности" до увеличение с 8,3% за сектор "Строителство".
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Партийната субсидия - къде се пресичат позициите на парламентарните партии?
Битките на омбудсмана: предложение за личния фалит - гост Мая Манолова;
В Сатовча: разрушени пътища след пороите - как ще се справят местните?
Уникални биологични видове от Антарктида - на живо: българските учени изследват риба с прозрачна кръв;
БТВ, "Тази сутрин"
За новия купувач на ЧЕЗ, бъдещето на АЕЦ „Белене" и цената на тока и газа – в студиото минитърът на енергетиката
Теменужка Петкова;
Колко да бъде партийната субсидия? И кога ДСБ ще върне надвзетите пари? В студиото ген. Атанас Атанасов;
Бум на тежките катастрофи. Какви мерки взимат от Пътната полиция? Коментар на комисар Росен Рапчев;
На живо от Стара Загора - след сигнали на родители на седмокласници – нарушени ли са правилата на матурата
по математика;
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Код за опасно време. Кои са най-засегнатите райони?
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо политиците решиха да отменят намаляването на партийната субсидия и докога? Гостува Искрен Веселинов
от Обединени патриоти.
„Пълен абсурд" с Румен Бахов. Работници полагат асфалт на пътя под проливен дъжд.
Какво ще пише за епохата на социализма в учебниците по история?
Внимание, туристи! По-строги наказания на пътя в Гърция. Предвижда се затвор за пияни шофьори.
За какво да внимаваме по време на излет в планината, ако попаднем в буря? Съветите на спасителите.
√ Предстоящи събития в страната на 26 юни
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет.
От 09.30 часа стартира поредната акция по кръводаряване в "Пирогов".
От 09.30 часа в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ще бъде дадено началото на проекта „Координиран мулти-секторен
отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги".
От 10.00 часа в зала „Тържествена" на Централния военен клуб ще се отбележи 29 -а годишнина от
възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.
От 12.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Вторият национален доставчик на
услуги - Телетол за свободния пазар на продажба на електронни винетки и тол такси".
От 12.00 часа в Зала „Конфуций" на 18 СУ „Уилям Гладстон" на ул. „Пиротска" 68 ще се проведе третата среща дискусия по проекта „София и Европа за младите - 3D - демокрация, диалог и дебат".
От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе
заседание на Прокурорската колегия на ВСС.
От 19.00 часа жители на кв. „Гоце Делчев" ще проведат протест и ще подпишат колективна жалба до община
„Триадица" във връзка със строителство в квартала.
***
Асеновград.
В 14.00 ч. в 305 зала на Общината кметът д-р Емил Караиванов и Общински младежки съвет ще посрещнат
талантливата Елена Василева, която участва в проекта на Слави Трифонов "Нова Звезда", за да я поздравят за
отличното представяне и успех.
***
Белица.
От 10.30 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Благоевград.
От 12.30 часа в църквата „Въведение Богородично" в квартал „Вароша" ще се състои молитва за починалите от
наркотици и убитите в борбата с тяхното разпространение, както и за здраве на всички български деца.
От 15.00 часа в Община Благоевград омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг за журналисти.
***
Видин.
От 11.00 часа във Военния клуб във Видин заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев
ще даде пресконференция по повод провеждането на националната информационна кампания „Бъди войник".
От 13.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще приеме Н.Пр. Темиртай Избастин, посланик на Република
Казахстан в България.
***
Кресна.
От 11.00 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Перник.
От 11.30 часа до кръстовището на ул. „Юрий Гагарин" и ул. „Благой Гебрев" ще се състои първа копка на новото
кръгово кръстовище в кв. „Изток".
***
Петрич.
От 10.00 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Разград.
От 10.30 часа в зала 712 на Областна администрация-Разград ще се състои заседание на Областната комисия
„Военни паметници".
От 17.00 часа пред Общинския културен център Община Разград, Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно-информационен център-Разград организират хепънинг под надслов „Да развием своя живот,
общност и личност без наркотици".
***
Разлог.
От 10.00 часа в общината заместник-омбудсманът доц. Диана Ковачева ще се срещне с граждани.
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***
Сандански.
От 11.00 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Симитли.
От 10.30 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Смолян.
От 09.00 часа Превантивно-информационен център по наркотични вещества към Община Смолян организира -Ден
на отворените врати.
***
Струмяни.
От 13.30 часа в общината представители на институцията на омбудсмана ще се срещнат с граждани.
***
Търговище.
От 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище ще се проведе заседание на Общинския съвет.
От 11.00 часа в пресцентъра в Областна администрация-Търговище директорите на дирекциите "Бюро по труда",
"Инспекция по труда" и "Социално подпомагане" ще дадат съвместна пресконференция.
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