Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПИСМО ОТ АОБР ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Следва пълният текст на писмо от АОБР до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, относно цената на
електроенергията, договорена за ден на доставка 3 юли 2019 г.
ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент „Пазар ден напред“ за ден на доставка 3 юли 2019 г., е найвисоката в Европа – базовата цена за мегаватчас достигна 195,40 лв., при цени на офпик и пик – съответно 144,08 лв. и
246,72 лв. Това ценово ниво надхвърля средноевропейското 2 пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики –
Германия и Франция превишението е 3 пъти!
Това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден – сигнализирали сме многократно с конкретни данни.
Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в
България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, че и Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. А като
се добавят доплащанията за преференциалните цени на т.н. „американски централи“ /каквито доплащания няма в нито
една друга европейска страна/, се получава като краен резултат това, че българските предприятия получават най-скъпата
електроенергия в цяла Европа!
Всъщност на пазара се случи това, за което предупреждавахме в медиите през последните седмици – при настоящите
трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се
създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен
недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.
При очаквано завишено търсене на електроенергия през „Пазар ден напред“, видно и от дневните търгувани обеми за
първите три календарни дни на месеца, съответно 30,4 ГВтч, 31,3 ГВтч и 29,1 ГВтч. Този среднодневен обем от 30 ГВтч,
сравнен със среднодневния обем от 21 ГВтч през предходната седмица за същия период, беше лесно прогнозируем и
очакванията бяха да се посрещне с адекватно структурирано предлагане. Частично това бе постигнато за 1-ви и 2-ри юли,
но след реализираните продажби на електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт през НЕК (което ние
настоявахме да не се прави), среднодневното предлагане бе съкратено с 2,5 ГВтч.
Както многократно сме подчертавали, именно в такава ситуация е важно адекватното управление на електрогенериращи
мощности, съобразено с рационално предлагане. При постигнати цени, надминаващи 135,30 лв./МВтч (Решение на КЕВР
№ Ц-19 от 01.07.2019 г.), че и 147,87 лв./МВтч (по разчети на ръководството на ТЕЦ Марица изток – 2, съгласно заявление
от 29.03.2019 г.), както и отчитайки разполагаемите мощности на дружеството, основателен е въпросът защо ТЕЦ Марица
изток – 2 не осигури „дефицитните“ 100 МВт мощност. Обръщаме внимание и на изричната препоръка от страна на КЕВР
по отношение на това държавно дружество да е активно на пазара на електроенергия при цени, надхвърлящи 93,33
лв./МВтч (вижте стр. 34 от цитираното ценово решение).
Остава актуален и многократно поставяният от нас въпрос за осигуряването на капацитети за адекватен внос на
електроенергия именно в такива случаи – както за целите на интрадей търговията, така и за обезпечаване на ликвидност
за сегмент „Пазар ден напред“.
БНР
√ Българският бизнес плаща най-скъпия ток в Европа, алармират работодатели
Българският бизнес плаща и днес най-скъпия ток в Европа, сигнализираха в поредно отворено писмо работодателските
организации.
Пиковите борсови цени у нас надхвърлят средноевропейските два пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики като
Германия и Франция превишението е 3 пъти, се казва в становището им.
Бизнесът посочва, че цената на електроенергията е договорена през сегмента “Ден напред“ за днес е около 195 лв. за
мегаватчас.
Те припомнят, че от началото на годината средната цена на тока за индустрията в България е по-висока не само от тази в
Германия и Франция, но и в Австрия, Чехия, Словакия и Швейцария.

1

Последните седмици бизнесът предупреждаваше, че може да се създадат условия за концентрация и контролирано
ограничено предлагане, че пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените могат да бъдат лесно
манипулирани.
В писмото работодателите питат енергийния министър Теменужка Петкова – защо ТЕЦ “Марица Изток 2“ не е осигурил
дефицитните 100 мегавата мощност, заради които цените на борсата вчера са скочили.
Още повече, че има изрична препоръка от страна на енергийния регулатор държавното дружество да е активно на пазара
на ток при цени, надхвърлящи 93 лв. за мегаватчас.
БТВ
√ Борисов за работещите: Взимат болнични, за да ходят да берат гъби
Министър-председателят Бойко Борисов е разпоредил да започне проверка за издаването на болнични, които са 1,5 млн.
повече от миналата година.
„Това са 1,5 млн. повече заболели, което няма как да е истина. Отчита се, че голяма група от хора взимат болнични и отиват
да берат гъби, ябълки, като през това време си текат заплати“, заяви Борисов при представяне на резултатите от първото
тримесечие за 2019 г. за тенденциите и нивата за незаконна търговия с цигари.
Според цитираните от премиера данни миналата година болничните са били 2 млн., а досега са 3,5 млн.
„Не ни е приятно да арестуваме доктори или медицински лица, защото всеки от нас дълбоко ги уважава, но ги приканваме
да спрят тази практика, защото много сериозно сме се заели с нея“, каза премиерът, който определи фалшивите болнични
като „бич за работодателите и държавата“.
Борисов обяви, че в момента търговията с незаконни цигари е 3,8%. Според него това е много ниско ниво, защото
проучването е започнало на базата на 34,5% от времето на управлението на правителството на Пламен Орешарски.
Премиерът е убеден, че ще продължава да се поддържа ниско нивото на контрабандни стоки. Според данни на АИКБ,
които той цитира, показателят на икономиката на светло се повишава до рекордните 79,1 пункта, което е с 4,55 пункта
повече от година по-рано.
Изсветляването на икономиката се дължи и на усилията на Агенция „Митници“ и НАП, заради което се увеличава и
събираемостта на дължимите акцизи за алкохол и цигари, каза Борисов.
Investor.bg
√ АИКБ: Българинът е нискоефективен и затова трябва да работи повече
Доходите и ефективността на работа в момента са свързани с количеството на положения труд, твърди
изпълнителният директор Добрин Иванов
Предложението на бизнеса за увеличение на нормата за извънреден труд е повод за широко обществено обсъждане, тъй
като пазарът на труда не съумява да покрие нуждите на работодателите у нас. Изпълнителният директор на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов е на мнение, че ефективността на българските служители е
прекалено ниска и това налага нуждата от повече извънреден труд за постигане на заложените цели пред бизнеса. Той
коментира темата пред Христо Николов в сутрешния блок на Bloomberg TV Bulgaria - „Бизнес старт“.
„В България производителността на работника е в пъти по-ниска от тази на средния европеец. Затова трябва да се работи
повече, за да се намери начин как да се произвежда повече. Доходите и ефективността на работа в момента са свързани с
количеството на положения труд“, заяви Иванов.
Индустриалният сектор е този, в които най-често се налага на работниците да се трудят извънредно, отбелязва
изпълнителният директор на АИКБ. Административният и търговският сектор рядко имат подобни нужди.
„Нека влезем в една хипотеза. Аз съм работник, а Вие - работодател. Вашата фирма поема голяма поръчка за определено
време, но предприятието Ви е прекалено малко, за да се справи. В ситуация, в която на пазара на труда липсват достатъчно
квалифицирани нови служители за наемане, Вие ми предлагате да работим извънредно при по-добри финансови условия
за мен. Аз приемам предложението Ви, но вместо да започнем работа, законът ни забранява, защото в Кодекса на труда е
вписано, че не може на годишна база да работя повече от 150 часа извънредно. Това е прекалено малко и именно затова
искаме да увеличим максимално допустимата норма на 300 часа на година“, каза още Иванов.
Същевременно изпълнителният директор на АИКБ изразява съгласие със синдикатите, че увеличеното работно време ще
повлияе негативно на личното време и ангажиментите към семейството, но крайното решение остава в ръцете на
служителите.
Вижте видео материала с целия разговор.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дневник
√ Западна Европа и Западните Балкани отново обсъждат алтернативи на евроинтеграцията
Поне шест са темите, които западноевропейски държави ще обсъдят с министри и лидери от Западните Балкани днес и
утре на среща в Познан. Нито една от тях не е евроинтеграцията.
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Това е идеята на Берлинския процес - формат, създаден по времето, когато Европейската комисия изразяваше "умора от
разширяването" а ЕС. Днешните разговори ще са между министри на икономиката, вътрешните и външните работи, в петък
предстои среща на върха.
Председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер каза малко след избирането си преди повече от пет години, че в
следващите пет няма да се приемат нови държави. Тогава германският канцлер Ангела Меркел свика първата
Конференция на държавите от Западните Балкани в Берлин, за да се търси сътрудничество за проекти, създаващи
временна алтернатива на разширяването и засилващи сътрудничеството между страните от региона и тези от Западна
Европа.
По-късно в срещите се се включиха и другите големи западноевропейски държави освен Германия - Великобритания,
Франция и Италия - заедно с представители на Европейския съюз и международни финансови институции. България
участва в срещата в Лондон през юли, тъй като малко преди това бе приключило шестмесечното председателство на
Съвета на ЕС, при което основен приоритет бе европейската перспектива на Западните Балкани. В днешните разговори ще
участва и вицепремиерът Екатерина Захариева, която се включи и в предишни министерски срещи, подготвящи форума в
Познан.
Замисълът на срещите бе шестте държави от Западните Балкани, които са извън ЕС и Хърватия и Словения да работят с
големите страни в Западна Европа за общи проекти, които да засилят свързаността и интеграцията им. "Свързаност"
следователно е обичайна тема на срещите, тази година дневният ред включва въпроси на икономиката, гражданското
общество, младежките проблеми, културата и сигурността.
Критици на форума обаче обвиняват Берлин и другите западноевропейски столици, че тези срещи не носят значим
напредък на Западните Балкани - подписаните споразумения за стотици милиони евро инвестиции рядко се осъществяват.
Привържениците изтъкват, че такива споразумения зависят от волята на правителствата и институциите на страните от
Западните Балкани.
Двудневните срещи днес следват повторните коментари на френския президент Еманюел Макрон, че Европейският съюз
не бива да се разширява, преди да се е реформирал. Коментарът му след продължителния неуспех на Европейския съвет
да излъчи номинации за ръководните позиции в ЕС съвпадна с очакванията в Албания и Северна Македония, че есента
може да се вземе решение дали да бъде предложена дата за начало на преговори с двете страни.
БНТ
√ Депутатите ще гласуват отлагането на ТОЛ системата
Депутатите ще гласуват предложението на ГЕРБ за отлагане на въвеждането на ТОЛ системата за тежкотоварните
автомобили.
Идеята на управляващите е техническият старт на системата да бъде през август, а платената услуга да заработи от 1 март
2020 г.
Според вносителите, така ще се даде достатъчно време за постигане на компромис между държавата и превозвачите
относно размера на тарифите и обхвата на включените пътища. Ще се ограничи и възможността за появата на технически
проблеми.
От БСП обаче заподозряха управляващите, че бавят въвеждането на платената услуга заради предстоящите местни избори
през есента.
√ Румен Радев се срещна със Си Дзинпин в Китай
Президентите на България и Китай приеха в Пекин Съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво
стратегическо партньорство. Президентът Румен Радев е на държавно посещение в Китай по покана на своя колега. Според
Си Дзинпин съвместната декларация ще даде нов стимул в развитието на двустранните отношения. Румен Радев смята, че
документът ще е добра основа за надграждане на постигнатото в двустранните отношения .
Президентът Румен Радев и съпругата му бяха посрещнати с впечатляваща церемония на площада пред Великата зала на
народите. Като специален жест на внимание прозвуча и мотив от българска народна песен.
В декларацията за стратегическо партньорство, одобрена от двамата президенти, подробно са записани посоките за
партньорство. Сред тях са изпълнението на китайската инициатива, възраждаща древния път на коприната „Един пояс,
един път".
Общо е мнението, че трябва да се задълбочи сътрудничество в сферите на търговията, инвестициите, инфраструктурата,
селското стопанство, научната сфера.
Си Дзинпин посочи, че България е втората страна признала Китайската народна република преди 70 години. Спомни си
също за жеста на страната ни да покани китайски деца на почивка след силно земетресение, както и помощта на китайската
страна в търсенето на алпиниста Боян Петров.
Си Дзинпин: Всичко това показва, че отношенията между нашите народи са изключително добри. Сега те се издигат до
стратегическо партньорство. Ние трябва да използваме тази голяма възможност в променящата се световна ситуация да
развиваме и да дадем нов стимул в двустранните отношения.
Румен Радев: Вярвам че ще продължим заедно за играем конструктивна роля в двустаен и международен план, да работим
в дух на разбирателство и сътрудничество за просперитета на нашите народи.
Двамата обсъдиха и партньорството на Китай с Европейския съюз и страните от Централна и Източна Европа.
Китай е вторият по големина търговски партньор на Европейския съюз след САЩ. И е най-големият азиатски търговски за
България.
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Президентът Радев разговаря също с Ли Джаншу - председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на
народните представители. Той сподели, че българската роза и мляко са особено ценени от китайците и направи интересно
сравнение.
Ли Джаншу - председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители:
Когато бяхте във Военновъздушните сили, знам, че лично сте управлявали изтребител и сте направили много трудни
маневри като „кобра" . Това е може да се приеме като символ на духа на българския народ. Тоест на свобода и смелост.
Румен Радев: Сега ни предстои да изпълним заедно с Вас още по-сложни и важни маньоври - да направим така, че да
създадем много по-добри условия за сътрудничество.
По-рано през деня голям интерес предизвика българо-китайски бизнес форум, който събра много хора от двете страна.
Президентът Радев представи предимствата да се инвестира у нас.
√ Отстранена е повредата в Шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Късо съединение изключи за няколко часа Шести блок на ядрената централа в Козлодуй. Малко преди 14 часа днес се е
задействала електрическа защита, което е наложило спирането на мощността.
Повредата е отстранена и малко преди шест часа следобeд блокът е включен към енергийната система на страната.
Недостиг на ток също не е имало, веднага след като се е разбрало за повредата, Електроенеригйният системен оператор,
който управлява мрежата у нас е поискал повече ток от топлоелектрическите централи и така недостигът е компенсиран.
Енергийният министър Теменужка Петкова по-рано днес увери, че няма място за притеснения, и сработването на
аварийната защита на централата е показала, че тя работи успешно.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи на пълна мощност, енергийната
система на страната е стабилна, ТЕЦ "Марица Изток 2" също е в много добро състояние, има възможност да се включи,
така че няма никакъв проблем, хората трябва да бъдат спокойни, бизнесът също, има електрическа енергия достатъчно,
колегите от АЕЦ "Козлодуй" се справиха много добре,много бързо и много професионално.
Министърът на енергетиката коментира и високите цени на тока на енергийната борса. Теменужка Петкова обясни, че в
момента има много голямо предлагане, което по икономическа логика би означавало ниски цени. Цените обаче са високи
защото са такива и на съседните борси. Все пак обаче ще бъде направена проверка на дейността на борсата. За промяна
на правилата вчера призова и шефът на държавната НЕК Петър Илиев.
√ Красимир Вълчев: Два учебника бяха подменили духа на учебната програма
След като спорните учебници по история в 10 клас бяха спрени, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев
коментира в студиото на БНТ, че той също е открил проблеми в тях. Според него учебниците не могат само да отчитат
историческите факти, тя трябва и да формират отношение и нагласа към света.
В два от петте учебника по История и цивилизация е имало проблеми, свързани с уроците за тоталитарния режим преди
1989 година:
"Един повече, друг по-малко от петте (учебника) са подменили духа на учебната програма, отношението, което трябва да
даде конкретно към този период"
Министър Вълчев смята, че с учебниците и особено с предмета "История и цивилизации" се формира отношение и
нагласата към света.
"Всички живеем в някаква общност. За нас тази общност е националната държава, правовата държава, Европейския съюз
с техните базови институции. Това е и нашата ценностна база, въз основа на която формираме отношение към света на
децата", допълни той.
Относно двете тези за отношението към този период - дали трябва да се представи по-неутрално, министърът на
образованието каза, че в учебниците по история трябва да се покаже цивилизационния ни избор сега, на който системата
тогава противоречи.
"Последните години сме одобрили близо 1000 учебника и аз не съм ги чел всичките, не съм специалист. Първо, имаме
учебна програма, тя се обсъжда широко. Второ - имаме оценители. Те са този помощен орган. Те са видели технически
грешки, но не са видели тези различия в отношението. Тук въпросът е дали правилно сме им дефинирали задачите.
Определено имаме пропуски", смята министърът.
Според министър Вълчев историята трябва да формира отношение.
"Задължени сме да проведем разговор на какво възпитаваме децата си. Такъв разговор се опитахме да проведем от
Министерството и покрай проекта на Стратегия за възпитателната работа. Цел на образователната система е да възпитава",
уточни той.
Във връзка с наличието на няколко учебника по едни и същи предмет, министърът обясни, че конкуренцията води до подобро качество на учебниците.
Министърът коментира и резултатите от матурите:
"Имаме проблем с функционалната неграмотност."
Вълчев каза, че липсата на отношение към образованието на децата е проблем. Министерството констатира ниска
посещаемост на проблемните деца.
"Дисциплинираме системата, контролираме, наказваме, поощрява, оказваме подкрепа, но въпреки това е трудно."
√ Започва подаването на документи за профилираните гимназии
От вчера започна подаването на документи за кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии. За първи
път то става само по електронен път. Документи ще се приемат до 5 юли, а предимството е че родителите могат да заявят
участие на децата си в класирането по всяко време и от всяко място.
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Междувременно днес просветното министерство обяви обобщените резултати от изпитите след 7-ми клас. Едва 33 от 100
точки средно имат седмокласниците по математика, по български резултатът е по- добър- средно 53 точки.
Тази година родителите могат да подадат документите за кандидатстване сами в специална платформа, където избират
училищатата и паралелките. Освен това могат да отидат и в училището на детето си и да получат помощ от подготвени
учители.Така се случи днес в столичното 122-ро училище. След като бяха консултирани част от родителите подаваха
веднага електронно документи, други решаваха да го направят от компютъра вкъщи.
Нели Дончева, родител: Решихме да дойдем и да информираме лице в лице, за да зададем някои въпроси, които имаме.
Надявам се да се справя, все пак имам някаква средна грамотност. Предполагам, че няма да има проблем стига да не
блокира системата.
Елена Петрова, родител: Все пак да се внимава с цифрите, един път подадено грешно след това няма връщане и може
да донесе разочарование за родители и деца.
Трябва да се знае, че системата е отворена денонощно, в нея може да се поправя, да се разместват и трият паралелки, но
когато се натисне бутона "запиши" връщане назад няма. Все пак предимствата на електронния вариант са неоспорими.
Ваня Кастрева, началник на РУО, София: Той гарантира изключителна обективност, оперативност, той не губи времето на
родителите дори да се откъсват от работа, дори ако са на почивка, където и да е семейството може наистина в удобно за
тях време да свършат тази отговорна работа.
При третия начин родителят отива в училище - гнездо и специалист попълва електронно паралелките. С това подреждане
ще се участва и на второто класиране. А първото ще излезе до 11 юли.
√ Разследват корупционна схема в КАТ-Казанлък
Корупционна схема в КАТ-Казанлък разследва отдел "Вътрешна сигурност" на МВР. Претърсват се офиси и домашните
адреси на служители от "Пътната полиция".
Към момента няма арестувани, но четирима униформени са заподозрени в корупция. Разследването се води под
наблюдението на Окръжната прокуратура в Стара Загора. То започнало след приключването на проверката на
самоубийството на шефа на КАТ-Казанлък. Тогава до автомобила му бяха намерени разпръснати банкноти.
Дичо Атанасов - окръжен прокурор на Стара Загора: Тогава у нас възникна възприятието, че може би има някаква
корупционна схема, измежду служителите на РУ-Казанлък и в частност КАТ-Казанлък. Касае се най-вероятно за извършени
длъжностни престъпления от общ характер.
√ Допълнителни служители ще бъдат командировани на ГКПП "Кулата"
Допълнителни служители на "Гранична полиция" ще бъдат командировани на граничния пункт "Кулата" заради
натоварения трафик от автомобили през последните дни. Вътрешният министър и главният секретар на МВР инспектираха
пункта. Вчера трафикът към Гърция беше сравнително спокоен.
За по-бързото пропускане на автомобилите, преминаващи през граничния пункт "Кулата" в посока Гърция освен на
гишетата, документите ще се обработват и мобилно.
Младен Маринов, министър на вътрешните работи: Това, което ще направим, е да пратим допълнително хора.
Дирекция КИС ще създадат организация за пускане на мобилни модули, които да могат извън КПП-то да обслужват, когато
става въпрос за автобуси да ги обслужват на място, това ще повиши пропускателността.
Главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар на МВР: Работата ще бъде на самото трасе, отделно ще има хора тука в
началото на КПП-то, които да пренасочват, ако е възможно в зависимост от трафика да се разделят гражданите на трети
страни и български и европейски граждани.
Главен комисар Светлан Кичиков, директор на ГД "Гранична полиция": Мислим, че няма да има проблем петък събота и
неделя с трафика в момента.
Въпреки натоварения трафик, контролът на граничния пункт остава засилен.
Младен Маринов, министър на вътрешните работи: Сигурността е много важна , тъй като от вчера имаме случай на
вход на камион с дини, в който са открити нелегални имигранти. Не трябва пропуски в контрола да застрашават нашата
сигурност.
До момента в сравнение със същия период на миналата година трафикът само през ГКПП-Кулата се е увеличил с 25 %, а 65
% от пътуващите са били с деца.
√ Европейският парламент си избра италиански социалист за председател
Европейският парламент избра италианеца социалист Давид-Мария Сасоли за председател на институцията за следващите
две години и половина. След това парламентът ще бъде поет от представител на Европейската народна партия. Сасоли
беше избран с 345 гласа от 667 гласували евродепутати.
Парламентът избра председателя си удивително бързо и без обрати. Още сутринта се знаеше, че това ще е кандидатът на
социалистите и демократите, защото за това се бяха разбрали трите най-големи парламентарни групи, а и европейските
лидери. Единствената изненада беше отпадането на кандидатурата на Сергей Станишев.
Евродепутатите бяха много критични към пакета, договорен от евролидерите. Недоволни са, че топ номинациите бяха
договорени в последния момент, че няма равновесие между Източна и Западна Европа, че евролидерите не са зачели
резултатите от европейския вот.
Така че настроението тук не е съвсем оптимистично именно заради топ номинациите.
Претендентите за поста бяха четирима, но още снощи стана ясно, че Сергей Станишев не е сред тях. Лидерът на ПЕС оттегли
кандидатурата си заради принципно несъгласие с договорения от евролидерите в Брюксел пакет с имена за топпозициите.
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Сергей Станишев - евродепутати от Алианса на социалистите и демократите: За мен водещото винаги са били
принципните ангажименти, които имат към моето политическо семейство, защото вчерашното споразумение - разбира се
трудно постигнато, защото има много баланси - политически, географски, полови, но аз не съм щастлив с него".
Новият председател на Европейския парламент Давид-Мария Сасоли е евродепутат вече 10 години, а преди това е бил
журналист в Италия. През последния мандат той беше един от заместниците на Антонио Таяни, когото залата изпрати с
овации.
Давид-Мария Сасоли - председател на Европейския парламент: В момента сме участници в исторически преобразования
- климатичните изменения, миграцията цифровизацията, други важни световни въпроси.Трябва да бъдем мъдри и дръзки
и да приемем новите идеи и предизвикателства.
Първата сесия на Европейския парламент е определена само за избор на председателя, неговите заместниците и
квесторите. На следващата сесия евродепутатите ще гласуват и кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за председател на
Еврокомисията. Фон дер Лайен днес също дойде в Страсбург, но се въздържа от коментари.
Тя дойде да се срещне с колегите си от ЕНП, но никой не знае какви са плановете ѝ за ЕК, а това трябва скоро да стане ясно,
защото тя ще бъде изслушана от Европейския парламент на следващата пленарна сесия.
В. Монитор
√ Емил Радев: Въпреки компромиса в ЕП няма доволни от разпределението на висшите постове
Новата конфигурация на групите ще е ежедневно предизвикателство за нас
Не е вярно, че Източна Европа остана изолирана, тя оказа силно влияние върху избора на кандидат за оглавяващ ЕК, казва
в интервю за "Монитор" евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ
- Г-н Радев, след продължителни преговори италианският евродепутат Давид Сасоли беше избран за председател на
Европейския парламент. Какъв знак е това за нас?
- Трудните преговори бяха по-скоро за другите висши длъжности в Европейския съюз, а не за поста на председател на
Европейския парламент. По традиция в ЕП постът на председател се заема последователно от представители на две
различни политически семейства, като мандатът се разделя на две с продължителност от по две години и половина. В тази
връзка беше ясно от самото начало, че ако председател на ЕК стане представител на ЕНП, то постът на председател на ЕП
трябва да отиде при социалистите. След като за председател на ЕК бе определена Урсула фон дел Лайен от ЕНП,
Европейският парламент трябваше да бъде оглавен от социалист. Така се стигна и до избора на Давид Сасоли, който бе
посочен от групата на социалистите и демократите в ЕП. Той е трети мандат евродепутат и има дългогодишен опит като
заместник-председател на Европейския парламент. В тази връзка считам, че той добре познава механизмите и работата
на институцията и се надявам да е добър председател. Фактът, че още на втори тур той събра необходимото мнозинство в
парламента показва, че има доверието на големите групи в ЕП, в това число и ЕНП. След Сасоли, за последните две години
и половина от мандата на парламента, начело на ЕП ще застане Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП.
- В първото си изказване Сасоли заяви, че Европарламентът има нужда от ново мислене, мъдрост и смелост. Какви са
очакванията ви?
- Имайки предвид новото разпределение на парламентарните групи в ЕП, е ясно, че оттук нататък ще бъде изключително
трудно да се постига мнозинство при приемането на европейското законодателство. Това ще бъде „ежедневно“
предизвикателство както за всички нас, така и за новия председател г-н Сасоли. Очакванията ми оттук нататък са за един
разединен парламент, трудно намиращ баланс в политиките и още по-трудно стигащ до решения, които да са в интерес на
европейските граждани. Големите групи, които преди разполагаха с мнозинство в ЕП, в това число и ЕНП, вече го нямат и
също тепърва ще трябва да свикнат с новата реалност, а тя е намирането на компромис по всяка тема.
- Как си обяснявате дългите преговори за висшите постове и разногласията, само на промяна на конфигурацията в
парламента ли се дължи това?
Дългите преговори са в резултат на това, че лидерите на държавите членки се отказаха от т.нар. „шпитценкандидат“ и
пренебрегнаха вота на европейските избиратели, които подкрепиха ЕНП като най-голямата партия в ЕП. Ако процедурата
не беше сменена, изборът щеше да бъде лесен и ясен, с Манфред Вебер начело на Европейската комисия. Трябва да имаме
предвид, че позицията на Европейския парламент, който трябва да одобри кандидата за председател на Европейската
комисия, също е от изключително значение. В тази връзка влияние върху преговорите безспорно оказаха и резултатите от
отминалите европейски избори, които излъчиха един силно фрагментиран Европейски парламент, в който вече няма ясно
изразено мнозинство. Ще отбележа, че въпреки намирането на компромис, в ЕП няма доволни от разпределението на
висшите постове в Европа. Евродепутатите и в лагера на ЕНП, и в този на социалистите не са доволни, защото държавните
и правителствените ръководители на страните членки пренебрегнаха метода на водещия кандидат при избора на
председател на комисията и започнаха борба помежду си. Знаете, че нашият кандидат Манфред Вебер бе блокиран от
Франция и Вишеградската четворка, а кандидатът на социалистите - от централноевропейските правителства и Италия.
Така се стигна и до компромисния вариант на избора на Урсула фон дел Лайен.
- Дойде ли времето наистина на новите европейски политици и с какво ще бъде по-различна Европейската комисия от
тази на Юнкер?
- Със сигурност ще имаме една различна комисия от тази на председателя Юнкер, но няма как да й правим оценка сега,
тъй като тепърва предстои номинацията на комисарите от държавите членки, разпределението на ресорите им, както и
одобрението на Европейския парламент.
- Озова ли се обаче Източна Европа в изолация, както бе изтъкнато вече?
- Не можем да кажем, че Централна и Източна Европа остана изолирана, тъй като ясно видяхме, че държавите от този
район оказаха силно влияние върху избора на кандидат за председател на Европейската комисия. Те блокираха
номинацията на социалиста Франс Тимерманс и с тяхната подкрепа беше посочена кандидатурата на Урсула фон дер Лайен
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от ЕНП. Разбира се, политиката на блокиране не е решение, а е важно да се търси и намира компромис по тези толкова
важни за Европа въпроси.
- Предстои друга важна фаза - определянето на комисарите и ресорите им, какво очаквате?
- Структурирането на ресорите в Европейската комисия е важен фактор, който ще покаже визията на нейния председател
за бъдещото развитие на ЕС. В тази връзка Мария Габриел се е доказала като изключително подготвен и силен комисар и
съм убеден, че при разпределението на новите ресори тя ще получи важен за страната ни ресор.
- Кои ще са вашите приоритети в този Европейски парламент?
- Винаги се стремя да бъда последователен в работата си и да доведа докрай всяка кауза, с която съм се ангажирал. В
новия мандат ще продължа да защитавам интересите на потребителите и да се боря срещу двойните стандарти при
храните. Вече 10 години се боря и срещу премахването на т.нар. „вечни длъжници”. България остана единствената
държава в ЕС, която не разполага с такъв законов механизъм. Извоювах в нова евродиректива за несъстоятелността да
влезе текст, с който се препоръчва на държавите членки в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите за
опрощаване на дългове не само по отношение на предприемачите, но и на физическите лица – потребители. Ще продължа
да работя за облекчени процедури по несъстоятелност, така че да дадем втори шанс на фирмите, а и на гражданите. След
като извоювахме премахването на апостила и легализацията за официалните документи, ще искам това да стане реалност
и за дипломите, удостоверенията и други документи за професионална квалификация, документите, свързани с правния
статут и представителството на дружествата. Ще продължа да работя и за приемането на страната ни в Шенген. От години
изпълняваме всички изисквания и смятам, че недопускането ни е не само неприемливо, но дори бих казал
дискриминационно. Това е поредният двоен стандарт спрямо България, както бих определил и мониторинга, който се
упражнява върху страната ни. Настоявам той да бъде заменен с общоевропейски механизъм за демокрация и
върховенство на закона, който да се отнася до всички държави членки. Това, разбира се, са само част от темите, по които
и занапред ще работя и ще търся подкрепа сред своите колеги.
- Като имате предвид съотношението на групите, какви са прогнозите ви за Пакет "Мобилност"?
- Пакетът „Мобилност“ ще започне да се гледа най-вероятно от самото начало на стартирането на новия ЕП и това е
непосредствена опасност за интересите на българските транспортни дружества и българския транспортен бизнес. Видяхме
какво се случи в предходния мандат – горе-долу две години се борихме по пакета, загубихме позиция в последните дни,
за съжаление, с неявяването на няколко български евродепутати. Надявам се новият състав на Европарламента и поконкретно на Комисията по транспорт да бъде в наша полза. Делегацията ГЕРБ/ЕНП е съставена от опитни представители
в Европейския парламент и ние много добре знаем процесите и правилата на водене на преговорите. За щастие, ще имаме
и представител на нашата делегация в Транспортната комисия, колегата Андрей Новаков. За да има силна българка
позиция в ЕП по Пакета „Мобилност“, обаче е нужно пълно обединение на усилията на всички 17 представители на
страната ни.
БНР
√ Депутатите гледат на второ четене промените, които предвиждат субсидия от лев за глас
Очаква се днес депутатите да разгледат, на второ четене, промените в Закона за държавния бюджет, които предвиждат
партийната субсидия да стане 1 лев за получен глас. Държавното финансиране на партиите влиза като извънредна точка
на днешното заседание.
ГЕРБ остава категорично на позицията си за един лeв партийна субсидия и ще подкрепи промените в Закона за държавния
бюджет във варианта,който беше внесен от Министерския съвет. Атака и Воля също са съгласни размерът на държавното
финансиране да бъде един лев за получен глас и ще подкрепят актуализацията. Не е ясно как ще гласуват от НФСБ иВМРО
- те също смятат, че парите трябва да бъдат намалени, но един лев, според тях, не е достатъчен и трябва да се търси
оптималният вариант. Това вероятно ще стане с промени в Закона за политическите партии. „Патриотите“ настояват двата
закона да вървят паралелно, за да няма неясноти около финансирането. ГЕРБ уверяват, че това ще се случи, след като
субсидията бъде намалена.
БСП, които не бяха поканени на вчерашните консултации, са категорично против субсидия от един лев. ДПС – също.
Движението предложи да останат сегашните 11 лв за получен глас или 0 лв и неограничено финансиране на партиите от
бизнеса.
√ Министър Кирилов освобождава от поста директора на затворите
Да се направи пълен независим външен одит на системата на разпределение на съдиите по делата в съдилищата на
страната. За това ще настоява пред ВСС министърът на правосъдието Данаил Кирилов.
По покана на председателя Лозан Панов той посети ВКС, където видя демонстрация как се определя кой съдия ще гледа
дадено дело. Според министъра съмненията за възможност за външна намеса остават:
“Да се режисира списъкът от съдиите, между които се избира или да се заличават данни, свързани с временната
невъзможност конкретен съдия да участва в джуркането, т.е да бъде в списъка от съдиите магистрати, които бъдат
избирани. Но целта на това посещение беше да отворя темата“.
Данаил Кирилов каза още, че ще уволни директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар
Васил Миладинов до края на деня.
Решението е след проверка в ареста на ул. "Г. М. Димитров" в София по жалба на бизнесдамата Евгения Банева, обвинена
в пране на пари.
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√ Търси се заместител на цимента
Задачата на строителното материалознание е да намери заместител на цимента или поне да се намали производството
му, защото един тон цимент отделя един тон въглероден диоксид, това каза за Радио Варна академик Ячко Иванов,
председател на Научно-техническия съюз по строителство в България. Предизвикателствата пред устойчивото
строителство са свързани с икономично използване на материалите и създаване на здравословни условия за живот.
"Нашето нещастие е, че в постройките ни липсва дневна светлина, въпреки че има изискване сградите да бъдат обърнати
на юг-югоизток, за да се отопляват от слънцето".
Друг проблем, който отчита академик Иванов е гъстотата на застрояване. Той даде пример с Мароко, където е забранено
да се строи на 30 метра от брега. "Там се спазват достатъчни отстояния между хотелите, за да не си шумят. У нас хотелите
са почти във водата ..."
Според академик Иванов, ако панелните блокове са построени качествено, след санирането им биха могли да се
експлоатират допълнителни 50 години. Ячко Иванов участва в XV–та Международна научна конференция „Науката в
подкрепа на бизнеса. Предизвикателства пред съвременната наука, бизнес и образование“. Събитието се организира
съвместно с Регионалния академичен център на БАН в Добрич и е посветено на 150-та годишнина от основаването на
Българската академия на науките.
√ Проблеми в старозагорски предприятия заради поскъпването на електроенергията
Поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар доведе до проблеми в много старозагорски предприятия.
Някои от тях се готвят да спрат работа, а други намалиха мощностите си.
Токът на енергийната борса държи изключително високи цени от близо 200 лв. на мегаватчас, обясни Живко Станилов –
директор на предприятието “Чугунолеене“, което е едно от най-енергоемките и най-засегнати от високите цени:
“Висока цена, която няма не само в Европа, но и в целия свят. При това положение ние сме длъжни да ограничим всички
енергоемки производства“.
Стоян Начев, директор на предприятието “Металик“, е категоричен, че утре предприятието няма да работи:
“Също не можем да си позволим лукса да работим на себестойност, която е много висока. При всички случаи ще се отрази
на заплатите на работниците, тъй като в тази себестойност влиза и заплатата на работника“.
От засегнатите производства настояват за спешни мерки от държавата и от ресорните министерства, за да не се стигне до
фалит и освобождаване на работници.
√ Путин подписа закона за прекратяване на ракетния пакт със САЩ
Законът за излизане на Русия от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег влезе в сила с подпис на
президента Владимир Путин. Единствено държавният глава може да възстанови действието на споразумението със
Съединените щати, пише в документа.
Законопроектът беше предложен лично от президента Путин, след което последователно получи одобрението на двете
камари на руския парламент – Държавната дума и Съвета на федерацията.
На 1 февруари президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати напускат споразумението. На следващия ден
Владимир Путин заяви, че Русия ще отговори огледално: също излиза от договора и започва разработването на нови
ракети.
Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег беше подписан през 1987 г. от тогавашните лидери на
Съветския съюз и на Съединените щати Михаил Горбачов и Роналд Рейгън. Документът забраняваше производството,
изпитанията и разполагането на балистични и крилати ракети с наземно базиране с обсег от 500 до 5500 км.
√ Европейските фондови и дългови пазари приветстват номинирането на Лагард за следващ шеф на ЕЦБ
В сряда европейските акции се търгуваха към двумесечни върхове, а доходността на европейските държавни облигации
достигна нови рекордни дъна като реакция на решението на лидерите на ЕС да предложат Кристин Лагард за следващ шеф
на ЕЦБ.
Инвеститорите се надяват, че досегашният директор на МВФ - Лагард ще продължи текущата позиция на сегашния шеф на
ЕЦБ Марио Драги за предстоящо предприемане на допълнителни стимулиращ мерки, включващи или понижаване на и
без това рекордни ниските лихвени ставки, или стартиране на нова програма за покупки на еврооблигации, известна като
"количествени улеснения", на фона на забавящия се икономически растеж и ниската инфлация в региона на единна валута.
Ако Европейският парламент одобри по-късно днес кандидатурата на Кристин Лагард, тя ще наследи Марио Драги след
края на неговия управленски мандат на 31-ви октомври тази година.
Анализатори отбелязват, че позитивната пазарна реакция отразява инвеститорското облекчение, че лидерите на ЕС не се
спряха на често спряганата кандидатура за този ключов пост на шефа на Бундесбанк - Йенс Вайдман, който е известен с
позициите си на основен критикуващ разхлабената стимулираща парична и лихвена политика на ЕЦБ.
Общият европейски фондов индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,87% към 392,50 пункта, достигайки най-високо ниво от 1ви май насам, след като вчера индексът добави нови 0,4% към стойността си. От началото на юли (от началото на тази
седмицата) индексът Stoxx Europe 600 нараства с над 1,5%, продължавайки солидното възходящо движение от
предходния месец, което беше в резултат на сигналите от ЕЦБ и Фед за повече стимулиращи икономиките политики, които
да се противопоставят на негативното влияние на продължаващата търговска война между САЩ - Китай.
Тазседмичното възходящото движение на глобалните пазари на акции е продиктувано и от инвеститорския оптимизъм
след срещата на Доналд Тръмп със Си Цзинпин през уикенда за рестартиране на търговските преговори между Вашингтон
и Пекин.
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Немският индекс DAX 30 се повишава с 0,78%, френският CAC 40 - с 0,68%, а италианският индекс MIB бележи скок от 1,56%
благодарение и на информации в последните дни, че коалиционното правителство на Рим е ограничило плановете си за
държавни разходи, за да държи бюджетния дефицит в съответствие с фискалните правила на Европейския съюз.
Подкрепа за днешното добро възходящо движение на европейските фондови борси оказва и спадът на доходността на
редица водещи държавни еврооблигации към нови рекордни дъна също като реакция на номинирането на Кристин Лагард
за следващ президент на ЕЦБ.
Доходността на 10-годишните дългови книжа на Германия се понижава до поредно рекордно дъно от -0,397%,
доближавайки нивото на депозитната лихва на ЕЦБ от -0,40%.
Доходността на аналогичните френски облигации също излезе на отрицателна територия, понижавайки се към -0,09%, като
днес рекордни дъна отчита доходността и на редица други дългосрочни дългови книжа като тези на Австрия, Холандия,
Испания и Португалия. Доходността на 10-годишните белгийски облигации пък излезе на отрицателна територия за пръв
път в историята.
Солидно понижение с 14 базисни пункта към 14-месечно дъно от 1,76% отчита и доходността на 10-годишните италиански
държавен и дългови книжа, тъй като инвеститорите гледат на Рим като основен печеливш от една по-нататъшна
разхлабваща парична и лихвена политика на ЕЦБ.
√ ЕК оттегли заплахата си за дисциплинарна процедура спрямо Италия
В сряда Европейската комисия оттегли заплахата си за предприемане на дисциплинарна процедура срещу Италия, след
като управляващите в Рим предприеха действия за привеждане на растящия италиански дълг в съответствие с фискалните
правила на ЕС.
ЕК заяви, че очаква Италия да се придържа към пакта за стабилност и растеж на единния блок през настоящата година.
Комисията отбеляза, че италианското правителство е предприело допълнителни усилия тази година, за да компенсира
частично влошаването на структурния баланс през 2018-а година.
Европейската комисия също така призова Италия да спази ангажимента си да подготви бюджет за 2020-а година, който да
е в съответствие с фискалните правила на ЕС, за да се избегне допълнителна несигурност. Италианският проектобюджет за
догодина трябва да бъде представен на ЕК до 15-и октомври.
Повод за оттеглянето на заплахата на ЕК за наказателна дисциплинарна процедура дават обявени от властите в Рим нови
шестмесечни данни, които показват, че прогнозният дефицит за 2019-а година ще бъде с около 7.6 млрд. евро (или с 0,42%
от БВП) по-малък от планирания през април благодарение на по-ниски от очакваните разходи и на по-високи приходи.
Според агенция Ройтерс италианското правителство също така е изготвило постановление за ограничаване на бюджетния
дефицит през 2020-а година, което вероятно ще уталожи отчасти опасенията на Европейската комисия.
News.bg
√ 13,6% е разликата в заплащането между жените и мъжете в България
13,6% е разликата в заплащането между жените и мъжете в България, отчетоха от МС. Според Доклад за
равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., който беше приет от правителството разликата между по-високите
заплати на мъжете и по-ниските на жените се топи.
"Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за трета поредна година - от 15,4% през 2015 г. до
13,6% през 2017 г. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%". Това показват данни на Евростат.
Докладът за равнопоставеността между половете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване
на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения.
Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на биологичния пол и промяната на
обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.
В доклада се посочва, че през 2018 г. средногодишният брой на безработните лица на възраст 15-64 навършени години е
170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600 са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени
се е понижил с 21 000.
Акцентът в документа е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който
регламентира институционалната рамка.
Обхванати са стратегическите и оперативни документи за управление на политиката по равнопоставеност на жените и
мъжете и върху представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет,
който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.
Investor.bg
√ Парламентът прие на първо четене промените в Закона за водите
Дава се възможност язовири, публична общинска собственост, да се прехвърлят безвъзмездно на държавата след
решение на общинския съвет
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани със собствеността на язовирите. Измененията,
внесени от народни представители от ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС и "Воля", бяха одобрени със 109 гласа "за" и 1
"въздържал се".
Законопроектът е консенсусен, коментира Александър Ненков от ГЕРБ, който е сред вносителите. Докомунетът има за цел
да отстрани констатираните противоречия в практиката по прилагането на последните изменения и допълнения в Закона
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за водите и да запълни съществуващите празноти в нормативната уредба, свързани с безвъзмездното прехвърляне на
собствеността на язовири - общинска собственост, в собственост на държавата.
Урежда се по безспорен начин възможността правото на собственост върху язовири, публична общинска собственост, да
се прехвърля безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет. Прехвърлянето на собствеността се извършва
чрез договор за дарение, сключен между кмета на общината, чиято собственост е язовирът, и областния управител.
Разписани са и съответните процедури по предаване и приемане на собствеността от областните управители и
предоставянето на язовирите за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Не може да бъде прехвърляно правото на собственост върху язовири, публична общинска собственост, за които има
действащи концесионни договори, предвиждат промените.
С промените се прецизира съществуваща от 2018 г. разпоредба в Закона, свързана с прехвърлянето на общински язовири
на държавата.
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.
По-конкретно през пролетта на миналата година кабинетът одобри промени по бюджета на Министерство на икономиката
за настоящата година във връзка с увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД със сумата
от 500 млн. лв. Правителството реши на дружеството да се възлагат ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна
и общинска собственост, с изключение на тези, отдадени на концесия, при условие че в концесионния договор е
предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера.
Все още обаче текат процедурите по създаването на проектите за ремонт.
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, са в критично състояние, а за 18 от тях необходимостта от ремонт
е спешна. През 2018 г. проверка установи наличието на 200 язовира на територията на област Кърджали, за които пък
липсват каквито и да е данни.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 4 юли
София.
От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 8.45 до 19.30 часа в зала 2140 на Техническия университет-София ще бъдат представени резултати от
изпълнението на първия етап на проекти от областите „Технически науки" и „Математически науки и
информатика".
От 9.30 часа в СЕМ продължава публичното изслушване на кандидатите за генерален директор на БНТ.
От 10.00 часа в сградата на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" ще се проведе
пресконференция,посветена на стартиралия европейски проект - „Повишаване на капацитета за защита на
критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти".
В 10.15 часа от Интер Експо Център на бул. „Цариградско шосе" към парламента ще потегли протестно шествие
под надслов: „Против промените в Закона за Закрила на Детето". В 11.00 часа пред Народното събрание ще се
проведе митинг, а в 11.30 часа протестиращите ще бъдат пред храм „Александър Невски".
От 11.30 часа в сградата на Народното събрание представители на Гражданско движение срещу „Национална
стратегия за детето 2019-2030 г." ще се срещнат с депутати.
От 12.30 часа в сградата на Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе конференция
„SMART политики за превенция на шофирането под въздействие на алкохол". В събитието ще участва
председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението пътищата" Малина Крумова, представители на
Европейската комисия, Министерството на вътрешните работи, международни експерти и неправителствени
организации.
В 14.00 часа в зала „Изток" на парламента ще бъде представен проект за събиране, структуриране и анализиране
на информацията за въвеждането на директивите на ЕС в българските закони.
От 16.00 часа в сградата на Българска търговско-промишлена палата ще се проведе среща на Евроклуба по повод
приключването на Румънското председателство на Съвета на Европейски съюз и поемането му от Република
Финландия.
***
Благоевград.
От 10.00 часа в ОДМВР ще се отслужи водосвет и ще бъдат поднесени цветя на паметната плоча в двора на
дирекцията.
***
Бургас.
В 10.00 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът Димитър Николов
ще дадат пресконференция по проекта „Осигуряване на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
на територията на Община Бургас". В 11.00 часа Русинова ще посети Центъра за деца и юноши с увреждания, а в

10

-

13.00 часа ще открие Националния форум „Социални услуги - медуинституционално партньорство предизвикателства и добри практики".
От 11.00 часа пред сградата на полицията ще се проведе тържествена церемония, която ще завърши с поднасяне
на венци и цветя в памет на служителите от МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
От 13.00 часа в Бизнес инкубатор ще се проведе информационна среща „Растем заедно", организирана от
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска стартъп
асоциация (BESCO) и Микрофинансираща институция (МФИ) „Джобс", група към Българската банка за развитие.

***
Бургас./Слънчев бряг.
Около 15.30 часа в залата на „Слънчев бряг" АД министърът на туризма Николина Ангелкова ще даде брифинг след
работна среща с представители на туристическия бранш и с концесионери и наематели на морски плажове.
***
Варна./к.к. Златни пясъци.
От 10.00 часа на плаж в курорта ще се проведе демонстрация по водно спасяване, в която ще се включат 28
спасители.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа във фоайето на ОДМВР ще бъдат наградени отличилите се в работата служители. Ще бъде открита
иизложба на старинно и съвременно огнестрелно и хладно оръжие. От 11.00 часа на товарния вход
свещеноиконом Славчо Иванов ще отслужи водосвет за здравето на служителите и ще освети новите автомобили
на Областната дирекция.
***
Враца.
От 10.00 часа в градинката срещу сградата на читалище „Развитие" ще бъде открит паметен знак на известния
агроном-селекционер - Тодор Рачински.
***
Пазарджик.
От 10.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще присъства на деня за демонстрация на
способности с формирования от 68-ма бригада „Специални сили" на Специализирания учебен център (СУЦ)
„Црънча".
***
Пловдив.
От 19.30 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще присъства на честването на бойния празник на
гарнизон Пловдив. От площад „Стефан Стамболов" до площад „Съединение" ще тръгне тържествено шествие. От
20.10 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит
Николай. В 20.25 часа пред паметника на Съединението ще бъдат положени цветя и венци. От 21.00 часа ще има
тържествена заря проверка.
***
Сливен.
От 10.00 часа на площад „Хаджи Димитър" ще се състои програма по повод 140 години от създаването на МВР. От
11.00 часа в зала Сливен ще се проведе тържествено събрание на служителите в ОДМВР.
***
Смолян.
От 10.30 часа в ОДМВР-Смолян ще се проведе брифинг с участието на представители на местните и централни
медии на тема „Резултатите от работата на служителите в ОДМВР-Смолян през първото шестмесечие на 2019г. в
борбата с престъпността и осигуряването на добър обществен ред".
От 16.30 часа в сградата на ОДМВР-Смолян ще бъде открито изложение на оръжия, технически средства и
помощни средства, използвани в ежедневната работа на служителите.
От 17.00 часа на Амфитеатър на Стар център ще се проведат демонстрации по полицейска лична защита и бойни
изкуства, работа със служебно куче и демонстрация на „Специализирано тактическо звено за бързи действия" при
ОДМВР-Смолян.
***
Съединение./с. Цертелево
От 14.00 часа ще бъде открит паметника на княз Алексей Церетелев с тържествен военен и църковен ритуал.
***
Ямбол.
От 10.00 часа кметът Георги Славов ще направи проверка за напредъка на строителните дейности по изграждане
на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Туризъм по света и у нас. Има ли шанс българското Черноморие?
1000 лв. глоба за куче без намордник, 500 за куче на детска площадка. Какво още се променя?
Нашествие на комари край Дунав - 2 милиона за спешни мерки. Кога започва пръскането от въздуха?
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В Кресненското дефиле: искане за забрана на изпреварването. Има ли шанс предложението?
БТВ, "Тази сутрин"
На живо от Спешна помощ: Колко хора пострадаха от рекордните жеги?
Щe се стигне ли до арести заради фалшиви болнични и с колко е ощетена държавата и бизнеса?
Как се стигна до трагедията в Габрово и какво накара мъж да хвърли дете от мост? На живо: Извънредна проверка
на плажа Каваци след зрителски сигнал за скъпи чадъри
Новоизбраните евродепутати в първия си работен ден - на живо от Страсбург
Как продължава съдебната сага срещу бившия военен министър Николай Ненчев?
Каква е съдбата на мечето-беглец, което посети дом в Кладница?
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо правосъдният министър иска да освободи шефа на затворите у нас? И ще бъде ли проверявано
разпределението на дела в съда? В студиото - Данаил Кирилов.
Как се стигна до трагедията, при която мъж хвърли детето си от мост край Габрово?
Туристи питат - редно ли е да има бариера и да се събира такса за паркинг на плаж Русалка - гледайте на живо.
Разреден и фалшив алкохол в заведенията в началото на лятото. Предлагат ли ни некачествени напитки в баровете
и дискотеките? Резултатите от изпитванията в лаборатория след проверките - в „На твоя страна".
На живо - заводи спират работа заради високата цена на промишления ток. Ще има ли фалити на предприятия?
Среща със златното момиче на българския бокс - Станимира Петрова, след като стана шампион на Европейските
игри в Минск
Как би изглеждало и функционирало летище, построено на Луната?
Защо студенти-франкофони от цял свят се събират в Пловдив?
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