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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
„Мениджър“ 
 
√ 122 депутати извадиха машинното гласуване от изборите за кметове и парламент  
Целта на вчерашното извънредно свикано заседание на парламента бе изпълнена - депутатите приеха на първо четене 
промените в изборното законодателство, с които се отменя машинното гласуване за местни и парламентарни избори. От 
гласували 219 народни представители 122 бяха "за" бяха, "против" - 96 и един "въздържал се". 
Освен това депутатите приеха и поправка за експресни ремонти, според която предложения за промени могат да са правят 
в максимално кратък срок от три дни между първо и второ четене на Изборния кодекс.  
В хода на дебатите Георги Марков от ГЕРБ се обърна към опозицията с думите: "Вие сте обсебени от идеята за машинно 
гласуване и аз ви разбирам. Много пъти загубихте избори. От пленум на пленум, от конгрес на конгрес - и нито един път 
не си направихте равносметка за вашите грешки. Вие считате, че тези перманентни победи на ГЕРБ се дължат на 
манипулация на вота", предаде БТА. 
Валери Симеонов пък припомни, че въвеждането на машинното гласуване е било инициирано от реформаторите в 
качеството им на коалиционни партньори на ГЕРБ през 2015 г. "Машинното гласуване бе наложено от партньорите на ГЕРБ 
- Реформаторският блок. По това време БСП беше против", коментира Симеонов 
Според него истинският проблем не е дали да има или няма машинно гласуване, а как ще се проведат тези избори, ще има 
ли членове за секционните комисии, тъй като по думите му хората масово се отказват. „За 100 лева няма и да дойдат!”, 
отсече той. 
 
√ Евро-долар = 1,1216  
Kурсът на еврото се стабилизира над прага от 1,12 долара. 
В междубанкова търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1216 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1223 долара за едно евро. 
 
√ Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия 
Петролът поскъпна в азиатската търговия днес след вчерашния значителен спад, предаде Ройтерс. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиито котировки са референтни за европейския пазар, прибави 25 цента или 0,4 
на сто до 64,60 долара за барел. В предходната сесия контрактите загубиха 3,2 на сто от стойността си. 
Американският лек суров петрол поскъпна с 6 цента до 57,68 долара за барел след вчерашния спад с 3,3 на сто. 
Запасите от суров петрол на САЩ са се понижили с 1,4 млн. барела през седмицата до 12 юли до 460 млн. барела, съобщи 
вчера Американският институт по петрола. Анализаторите очакваха спад с 2,7 млн. барела. 
 
√ Ройтерс праща Кристалина Георгиева за шеф на МВФ 
Главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева има шанс да оглави Международния валутен 
фонд след оставката на Кристин Лагард. Това пише "Ройтерс" по повод предстоящата процедура по избор на нов 
управляващ директор на МВФ. 
Лагард обяви снощи, че от 12 септември напуска Фонда, за да улесни избора на неин наследник на поста. 
Французойката публикува изявлението си малко преди Европейският парламент да одобри Урсула фон дер Лайен за 
председател на Еврокомисията. Германката получи 383 гласа при необходими най-малко 374. 
Очаква се Лагард да оглави Европейската централна банка от 1 ноември, предаде БНР. 
Сред водещите кандидати за ръководител на МВФ - пост, който традиционно се заема от европеец, са още гуверньорът на 
"Банк ъф Ингланд" Марк Карни, бившият председседател на еврогрупата и финансов министър на Холандия - Йерун 
Дийселблум, и гуверньорът на финландската централна банка Оли Рен. 
 
√ Тръмп: Ситуацията с Турция е много сложна  
Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи вчера ситуацията с Турция като много сложна и тежка, предаде Ройтерс, 
цитирана от БТА. 
Разговаряме с представители на турските власти, каза в същото време той пред репортери на заседание на кабинета в 
Белия дом. 
Купуването от Турция на руски зенитни ракетни комплекси С-400 предизвика напрежение със САЩ и други съюзници от 
НАТО, отбелязва Ройтерс. 
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Турция иска да купи американски зенитни ракетни комплекси "Пейтриът", но САЩ няма да й продадат, заяви Тръмп. Той 
каза още, че Вашингтон ще спре изпълнението на турската поръчка за изтребители бомбардировачи от пето поколение Ф-
35 заради руските С-400. 
 
БНТ 
 
√ Президентът наложи вето върху частното финансиране на партиите  
Президентът Румен Радев приветства искането на над 2,5 млн. българи, които на референдума се обявиха за ограничаване 
на субсидията за партиите. Подчертава обаче, че промените, които разрешават финансирането от юридически лица и 
еднолични търговци, уронват конституционните устои на българската демокрация. 
Президентът изтъква, че финансирането на партиите от бизнеса създава среда за корупция. Смята, че малките партии ще 
бъдат изтласкани в периферията на политическия живот. 
Според Румен Радев, дълг на гражданското общество е да противодейства на реалната заплаха за сливане между партия 
и държава, което Конституцията забранява. 
В кулоарите на парламента от БСП и ВМРО обявиха, че са напълно съгласни с възраженията на президента и ще подкрепят 
ветото. 
Корнелия Нинова - председател на ПГ на "БСП за България": Естествено е, че този, който финансира ще си поръчва и 
законите и политиката,която да провеждат партиите, а не избирателите, които гласуват за нас. 
Искрен Веселинов - съпредседател на "Обединени патриоти", ВМРО: Единствено, за което мога да съжалявам, че на 
президента не му достигна докрай смелостта да върне и едното левче субсидия. 
НФСБ обаче са на противоположното мнение. Валери Симеонов определи съмненията за създаване на зависимост на 
партиите от бизнеса, като несъстоятелни. 
Валери Симеонов - ПГ на"Обединени патриоти", НФСБ: В България бизнеса е зависим от политиците, които управляват. И 
в България най-богатите и влиятелни хора всъщност са тези, които управляват държавата. 
ДПС също не споделят мотивите на президента и напомниха. 
Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС: Този модел на финансиране беше в сила до 2005 г, т.е. няма как да 
приемем, че до тази година правителствата, изборите, финансирането, партиите са били извън Конституцията на България. 
От ГЕРБ не виждат причина да си променят мнението. 
Менда Стоянова - ПГ на ГЕРБ: По начина, по който сме регламентирали възможността партиите да бъдат финансирани от 
юридически и физически лица, това би увеличило прозрачността спрямо това, което в момента се случва, тъй като 
обществено известно е, че има финансиране, но то не е официално и е под масата. 
Менда Стоянова добави, че когато финансирането е открито, за всички става видно, ако има лобизъм. 
 
√ Има задържан за хакерската атака срещу НАП 
Има задържан за хакерските атаки срещу сървърите на НАП. Той работи като служител на компания за киберсигурност, 
това потвърди пред БНТ началникът на сектор "Сигурност " в ГДБОП Явор Колев. 
Вчера в ранния следобед са проведени действия по разследването. Лицето е задържано на работното му място. Иззети са 
множество носители на информация. На тях се извършват експертизи и в момента. Намерени са следи, които показват 
съпричастност. Става въпрос за български гражданин. 
Атаката порази около 3% от информационните масиви на Националната агенция за приходите. Става въпрос за лични 
данни и данъчно-осигурителна информация. Атакувана е система, която се използва за възстановяване на ДДС от 
български граждани, които са извършвали сделки в чужбина. България е ангажирала целия си капацитет за установяване 
източника на атаката и предотвратяване на бъдещи такива. Страната ни поиска помощ и от Европейската служба по 
киберсигурност и служби към Еврокомисията. Всички засегнати ще бъдат уведомени лично. Това каза в ефира на БНТ 
говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
 
√ Спецакция в ДФ "Земеделие": Арестувани са шестима висши служители  
Арести в Държавен Фонд "Земеделие". След акция на Спецпрокуратурата задържаха шест души - сред тях заместник-
изпълнителния директор, както и шефове на дирекции. Акцията е част от разследването срещу бизнесмена Миню Стайков, 
който е обвинен в злоупотреби с еврофондове. 
Още в началото на работния ден служители на Държавен фонд "Земеделие" бяха изведени с белезници. По време на 
акцията в сградата са претърсени десетки кабинети на служители. Иззети са и документи, свързани с европрограми за 
развитие на селските райони. 
Според прокуратурата има данни, че служители на ръководни позиции са оказвали чадър над фирми, свързани с 
алкохолния бос Миню Стайков. Нарушенията са по две европрограми - за развитие на селските райони и засаждане на 
нови лозя. 
Събрани са доказателства, че задържаните са оказали съдействие на групата на Стайков и са извършили нарушения по 
служба. Според прокуратурата те са имали пряк контакт със Стайков. 
Иван Гешев, заместник-главен прокурор: Това за мен най-малкото говори за наглост и липсата на каквато и да е 
елементарно приличие. Трябва да е ясно, че тези времена свършват. Всеки, който не е наясно със себе си и чувството си за 
самосъхранение ще си понесе съответната отговорност. 
Заместник-главният прокурор разкри детайли и по друго разследване - срещу настоящия и бившия директор на служба 
"Военна информация", свързано с изтичане на класифицирани данни. 
Според Иван Гешев служител на разузнаването е изпратен да бъде шофьор на бизнесмен в чужбина и да го информира. 
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Иван Гешев, заместник-главен прокурор: Шефът на службата "Военна информация" да окаже на представител на тази 
служба в приятелска държава от ЕС да брифира бизнесмен, тоест да го запознае с проблеми, които го касаят него от 
неговите бизнес интереси, и този служител от "Военна информация" да му е таксиметров шофьор няколко дни. Не знам 
дали е обидно за един офицер това нещо, но за българските граждани би трябвало да е обидно. Тези хора, ако искат да 
работят като таксиметрови шофьори, да напускат и да работят като таксиметрови шофьори. 
Дали подобни действия са престъпление е обект на проверка допълни още заместник-главният прокурор. 
 
√ Галина Георгиева влиза в СЕМ  
Депутатите избраха Галина Георгиева за член на Съвета за електронни медии (СЕМ) от квотата на парламента. 
Георгиева бе предложена за поста от председателя на парламентарната комисия по култура и медии и депутат от ГЕРБ 
Вежди Рашидов, а в зала получи подкрепата 97 народни представители. 57 гласуваха с „против“, 24 се въздържаха. Тя 
трябва да заеме мястото на Иво Атанасов, чийто мандат изтича. 
Галина Георгиева е бакалавър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), а 
професионалният си опит е придобила работейки в редица медийни и телекомуникационни компании. Към настоящия 
момент работи в дружеството за колективно управление на авторските и сродните им права ПОФОН. 
Другият кандидат бе Ия Петкова-Гурбалова, издигната от БСП, но тя не получи необходимия брой гласове. Съгласно Закона 
за радиото и телевизията медийният регулатор се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното 
събрание и двама се назначават от президента. Настоящият председател на СЕМ е София Владимирова. 
 
√ Урсула фон дер Лайен: Благодаря ви за доверието  
Германката Урсула фон дер Лайен беше избрана снощи от Европейския парламент за председател на Европейската 
комисия. Тя ще наследи на поста Жан-Клод Юнкер, а новата Еврокомисия под нейно ръководство ще заработи от 1 
ноември. За Урсула фон дер Лайен гласуваха 383-ма евродепутати, като минималният брой гласове, който и беше 
необходим, беше 374. Срещу нея гласуваха 327 евродепутати. 
Кореспондентът ни Десислава Апостолова проследи избора на новия председател на Еврокомисията. 
С крехко мнозинство от 9 гласа в повече Урсула фон дер Лайен стана първата жена председател на Европейската 
комисията. В първите си думи пред евродепутатите тя им благодари за честа и доверието и призова да работят заедно за 
силна и обединена Европа. По-късно на брифинг 61-годишната германка каза, че тя е родена европейка. 
Урсула фон Дер Лайен - председател на Европейската комисия: Благодаря ви за доверието ви в мен, то е доверие в 
Европа, доверие в обединена и силна Европа от изток на запад и от юг на север. Вашето доверие в Европа ,която е готова 
да се бори за бъдещето, вместо да се борим един срещу друг. Винаги съм искала да работя за Европа и в Европейския съюз 
и мисля, че успях да спечеля доверието в Съвета и мнозинството тук в Парламента, защото през последните 15 години като 
министър в Германия, винаги съм работила в Европа, защото това е моята страст. Така че за мен чувството е, че се връщам 
у дома. 
Пътят на Урсула фон дер Лайен до Еврокомисията не беше лесен. Европейските лидери отхвърлиха водещите кандидати 
на партиите и вместо тях представиха свои кандидати, които обаче не бяха посрещнати добре от Европарламента. 
Последните две седмици фон дер Лайен прекара в опит да убеди евродепутатите от различни политически сили, че тя все 
пак е подходящият кандидат за поста. 
Първата стъпка на германката е да изпрати писма до европейските лидери с покана да номинират своите еврокомисари. 
Новите комисари трябва да бъдат изслушани от парламента между 30 септември и 8 октомври, а новата комисия ще бъде 
гласувана в края на октомври. Фон дер Лайен иска тя да се състои наполовина от жени. 
 
√ Мария Габиел: Цифровизацията продължава да стои високо в европейския дневен ред  
Имам удовлетворението, че цифровизацията продължава да стои високо в европейския дневен ред. Това заяви 
еврокомисарят Мария Габриел пред БНТ по повод избора на Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската 
комисия. 
Тя призова за повече неща, свързани с бюджета на съюза, както и Западните Балкани. 
Според Габриел следващият ресор на българския еврокомисар трябва да има силни аспекти. Дошъл е моментът да 
надграждаме, каза тя. 
Мария Габриел каза, че европейски експерти са готови да съдействат след кибератаката срещу НАП. 
 
√  #Стигамрънка - известни личности дават добър пример на младите хора 
Известни български актьори, влогъри, журналисти, предприемачи дадоха старт на социалната кампания "Стига мрънка ". 
Целта е да се покаже на младите хора, които мрънкат, че трябва да действат, за да живеят по-добре и че могат да се 
реализират и в страната ни. Кампанията е на организаторите на Кариерно експо 2019-та, където хиляди квалифицирани 
млади хора ще се срещнат с работодателите. 
Организаторите на кампанията #стигамрънка са хора, които виждат възможности за развитие в страната и не вярват, когато 
някой каже "Няма къде да работя, няма развитие за мен тук". 
Емил Томов, организатор: Решихме да наречем това "Синдромът Пенчо" като въпросният Пенчо е този недоволния, 
мрънкащия, този, който използва фрази като "няма смисъл"," скапана държава", "нищо няма да се оправи". 
"Синдромът Пенчо" може да бъде "излекуван" с показване на добрите примери. А това са над 20 наши известни личности, 
които са записали своя призив срещу мрънкането в няколкосекундно видео. Сред тях е и водещият от БНТ Георги Любенов. 
Организаторите на социалната кампания призоват всеки да се включи в нея. 
Виктория Добринова, организатор: Това става съвсем просто - като запише текст, видео или снимка, които качи на стената 
си с хаштаг "стигамрънка" и своето послание, което му идва отвътре. 
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В тази връзка нашите участници съвсем сами решиха какво да предадат, идеята беше всичко да идва точно отвътре. 
Идеята на кампанията възникнала, когато започнала организацията на Кариерно експо 2019-та. Събитието ще е на 10 
септември в зала "Арена Армеец", като там ще се срещнат 150 работодатели с 2000 квалифицирани млади хора от България 
и чужбина. Такива, които не казват "нищо не може да се оправи", а действат.  
 
Дума 
 
√ НСИ отчете дефлация за юни 
Инфлацията за юни спрямо май е минус 0,6 на сто, съобщи НСИ. Инфлацията от началото на годината (юни 2019 г. спрямо 
декември 2018 г.) е 1,2 на сто, а годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2,8 на сто. Средногодишната 
инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо периода юли 2017 - юни 2018 г. е 3,3 на сто. 
Спад е отчетен в цените на яйцата - 2,8%, доматите - 24,5%, краставиците - 14,4%, на зелето - 25,3%, на картофите - 25,3%. 
Нарастване от 5,4% има при цените на ябълките, а при цитрусовите и южните плодове то е със 7%. Увеличили са се цените 
на хляб "Добруджа" - с 1,2%, свинското месо - с 3,1%, малотрайните колбаси - с 2,3%, мляното месо - с 1,9%, захарта - с 1,2% 
и други. 
 
√ 20 милиона лева глоба грози НАП заради теча на данни  
20 милиона лева е максималната санкция, която може да получи НАП заради изтеклите лични данни. Това стана ясно от 
думите на председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов по БНР. КЗЛД ще провери и 
доколко правилата на НАП за обработване на лични данни, обучението на хора, организацията и техническите мерки, 
които са взети, отговарят на анализираните рискове. 
Комисията все още не е получила доклада на НАП за пробив в сигурността на данните. Срокът, заложен в закона, е 72 часа 
от узнаване за нарушението на сигурността, уточни Караджов. В доклада трябва да опишат цялата фактическа обстановка, 
как е станало, какво са предприели, какво са констатирали, колко лица са засегнати, какви лични данни на тези лица 
всъщност са засегнати - тоест течът колко е голям и какъв е по вид. Това отнема доста време, защото ако не го представят 
както е описано, непредставянето води санкционни действия от страна на надзора, добави шефът на КЗЛД. 
Дакато обаче не приключи проверката на прокуратурата и следствието, надзорът не може да започне своя одит.  
В България може би и за първи път се случва такъв голям пробив и то в институции, които са част от публичната 
администрация, но в Европа, в рамките на една година, има много такива случаи, каза Караджов и отправи апел към 
гражданите да не създават отделни допълнителни бази данни с информация, вземайки изтеклата информация и 
препращайки я през Фейсбук. 
Самото обработване по този начин на тази изтекла информация представлява нарушение на Общия регламент, каза още 
Караджов. 
Теоретично, всеки засегнат може да предяви претенции за това, че са били разпространени неправомерно личните му 
данни, добави председателят на КЗЛД. 
Още днес НАП ще има среща с Комисията за лични данни, за да се види кой и как да понесе отговорността, съобщи пред 
БиТиВи говорителят на приходната агенция Росен Бъчваров. Ще се уточни също как да се постъпи спрямо хората, чиито 
данни са били оповестени. В процеса на изясняване на атаката ще стане ясно и кой как ще носи персонална отговорност. 
 
Actualno.com 
 
√ Борисов не се зарадва на инициатива на Дончев за нов общински данък  
Премиерът Бойко Борисов не посрещна радушно изказаната публично идея на вицепремиера си Томислав Дончев за 
въвеждане на нов общински данък. Става въпрос за думи на Дончев в интервю за в. "24 часа". Вицепремиерът напомни за 
предложение отпреди 2 години, което парламентът не подкрепи - всеки общински съвет да има правото да определи 
надбавка върху данъка върху доходите на физическите лица, който е 10% (т.нар. плосък данък). Така щели да се вдигнат 
собствените приходи на общините и те да могат да правят повече. Дончев смята, че може да се говори по темата след 
местните избори.  
Сега обаче Борисов твърдо заяви, че през този мандат няма да има промени на данъци. Идеята предизвика разнопосочни 
реакции сред кметовете. Хасан Азис, кмет на Кърджали и зам.-председател на ДПС, поиска държавата да отчислява от 
нейните приходи. Димитър Николов, кмет на Бургас и зам.-председател на ГЕРБ, обаче одобри идеята след изборите да 
бъде започната дискусия. "Дебат за разширяване на приходната база на общините е нужен. Необходимостта от 
повишаване на финансовата им самостоятелност чрез разширяване на приходната база на общините е безспорен факт, 
констатиран от много години. Това ще даде възможност на общините самостоятелно да решават повече въпроси от местно 
значение", коментира и кметът на Плевен Георг Спартански, който е от Реформаторския блок. 
 
√ Дигиталното бъдеще на банките: грижа за нуждите на всеки клиент  
Макар и смятани за консервативни институции, банките уверено навлизат в дигиталната епоха. От няколко години в 
банковия (и като цяло във финансовия) сектор тече усилена дигитална трансформация, като компаниите се състезават коя 
ще предостави по-иновативна услуга, създавайки все по-голямо удобство на клиентите си.  
Но те се надпреварват и с времето, за да отговорят на все по-разнообразните индивидуални нужди на потребителите. В 21 
век банките и клиентите им вече взаимодействат не само физически, но и чрез виртуални интерактивни системи. Те все 
по-често се срещат онлайн за сметка на реалната среда.  
Затова и не е изненадващо, че все повече банки намаляват броя на физическите си клонове за сметка на виртуални офиси 
и интерактивни системи за взаимодействие с клиента. В уеб сайтовете и социалните мрежи вече можем да получим 
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консултации от чатботове, управлявани от изкуствен интелект, вместо от реални служители. В някои банкови клонове няма 
нито един касиер, като функциите му се изпълняват от терминали за самообслужване.  
Ролята на клоновете постепенно се променя - те се превръщат в място за получаване на съвети, консултации и операции с 
висока добавена стойност. Самите потребители все повече залагат на мобилно и интернет банкиране, за да плащат 
битовите си сметки, да пазаруват онлайн или да резервират желаната почивка.  
Освен добре познатите безконтактни карти, те не се свенят да използват електронни портфейли на смартфоните си, за да 
плащат в заведения или магазини. Безкасовите разплащания са все по-предпочитани, тъй като са по-евтини за банките и 
по-лесни за потребителите.  
Постепенно набират сила и напълно нов тип услуги като мултибанкиращи платформи, които дават възможност да следим 
и управляваме сметките си в няколко банки в реално време. Основната идея е една – клиентите да имат достъп до парите 
си навсякъде по всяко време и да могат да оперират с тях възможно най-бързо, удобно и сигурно.  
Именно потребностите на клиента са основен фокус за финансовите институции. Разбирането на неговото поведение, 
желания, нужди, предпочитания е все по-ключово за успешното взаимодействие с него. С помощта на анализа на големи 
масиви от данни се предлагат персонализирани оферти и услуги на конкретни клиенти.  
Въпреки че банките предоставят все по-иновативни и удобни възможности, потребителите са все по-взискателни към тях 
и са готови веднага да сменят компанията, ако не оправдае очакванията им. Предложената услуга трябва да пасва на 
техните навици, начин на живот, дори на моментното им настроение.  
За да отговорят на всички тези нужди, банките залагат на многоканален подход в обслужването на клиентите, работейки 
в силно конкурентна среда. Освен персонализираните оферти, те използват нови канали на дистрибуция: получаваме 
предложения за банкови продукти чрез различни приложения на смартфона ни, в социалните мрежи, в уеб сайтовете или 
по имейл.  
Добре дошли в 21-ви век, когато банката е ваш спътник и финансов помощник навсякъде и по всяко време. 
 
Cross.bg 
 
√ От вчера общините използват уеднаквени заявления за 16 услуги 
От вторник всички общини са задължени да използват уеднаквени заявления за 16-те най-масови услуги. Това става 
възможно с приетото по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев изменение на Наредбата за административно 
обслужване. 
Сред стандартизираните заявления са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на 
подробен устройствен план и много други. По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се 
административната тежест като отпадат ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от 
извършената услуга. 
 
√ МК ще предяви съдебен иск срещу строителя на Ларгото  
Министерството на културата ще предяви съдебен иск срещу фирмата, изпълнител на строителните дейности по проект 
„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика", ако откаже да отстрани констатираните повреди по обекта в 
рамките на гаранционния срок от 5 години. 
„Многократно в последните няколко месеци сме поставяли на изпълнителя на обекта искане да вземе мерки в рамките на 
5-годишната гаранция по Закона за устройство на териториите (ЗУТ) и да отстрани констатирани проблеми по проекта, но 
досега такива не са взети. Затова ще предявим претенция по съдебен ред за неизпълнение към строителя". Това каза 
министърът на културата Боил Банов след среща между представители на Министерството на културата и Столичната 
община днес. Той уточни, че на проектанта е възложено да направи и допълнителен анализ на проекта. Важното е, че 
имаме обща визия с общината, допълни министърът.  
Очакваме строителят да изпълни своя ангажимент и да се задейства съответната клауза по закон за спазване на гаранцията, 
каза заместник-кметът по култура и образование на София доц. д-р Тодор Чобанов след срещата. Според него е важно, че 
Министерството откликва на сигналите и изпълнява своята част от договора.  
На срещата в Министерството на културата присъстваха още главният архитект на Столична община Здравко Здравков, 
заместник-директорът на Регионален исторически музей - София инж. Борис Чилев и проектантът по проекта „Античен 
културно-комуникационен комплекс „Сердика" арх. Христо Генчев.  
На нея бе обсъдена възможността след допълнителния анализ от страна на проектанта арх. Генчев при необходимост да 
представи проектантски решения, които ще засилят устойчивостта на конструкцията около куполната част и 
отводнителната система. 
По време на разговорите беше постигнато съгласие, че ако строителят приеме искането да отстрани констатираните 
проблеми, то възложените работи по детайлите ще бъдат изпълнявани под ръководството на проектанта, който се 
ангажира лично да присъства и контролира дейността през цялото време. В противен случай ще бъде наета друга фирма, 
която да отстрани констатираните дефекти, като вложените средства за ремонта ще бъдат част от съдебната претенция 
към ДЗЗД „Антична Сердика", изпълнила обекта. 
„Нашата цел и желание е да се направи всичко възможно този проблем да бъде решен дългосрочно и по най-бързия 
начин", категоричен е министър Боил Банов. Според него е възможно това да стане до дни. 
 
√ Проф. Христина Вучева: Здравният модел на Ананиев ще доведе до фалити на болници  
Очакванията за положително влияние от т.н. „разбиване на монопола на здравната каса" не само са нереалистични, но и 
не е направена никаква сметка за разрушителните сили на подобна организация. 
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Известно е, че в цивилизованите страни правото на живот се признава на всеки и на никого не трябва да се отказва здравна 
помощ и здравна грижа. Това означава, че при здравеопазването не може да се разчита на невидимата ръка на пазара, на 
конкуренцията, и на пазарните сили. 
Това се казва в анализ на проф. Христина Вучева*, направен специално за Агенция БГНЕС. Ето какво ще се твърди в него: 
Предложенията за реформи в здравеопазването започнаха още през 2010 г. Тогава бяха заявени намерения и планове за 
следните изменения: 
*Оптимизиране на болничната инфраструктура; 
*Въвеждане на нов вид здравна карта, и до края на 2014г. всеки да има електронно здравно досие; 
*Премахване на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързани групи като метод за определяне стойността на 
медицинските услуги. 
Тези бъдещи промени бяха записани и в Националния план за реформи за 2011 г., който беше представен в ЕК. Нито едно 
от тези предложения не се осъществи до сега. Няма и обяснение, защо управляващите се отказаха от тях. 
По предложение на Симеон Дянков, - тогава министър на финансите и вицепремиер, - през 2010 и 2011 г. правителството 
осъществи две съществени изменения в законовите разпоредби,които имат важна роля и до днес при организацията на 
здравеоопазването. 
Те са следните: 
*Първо, промени се реда за избиране на ръководител на НЗОК. Дотогава той се избира от Надзорния съвет на касата. След 
поправката на закона за НЗОК, изборът се осъществява от Народното събрание и отпада изискващия се до тогава конкурс 
за длъжността. Така през 2010 г. с лека ръка без каквато и да е аргументация се зачерта принципа на общественото начало 
за управление на НЗОК. 
*Второ, премахва се отделното организиране и финансиране на всичко, свързано с общественото здраве. Около 300 
млн.лв. разходи за тази цел, плащани до идването на Дянков пряко от държавния бюджет чрез бюджета на Министервото 
на здравеоопазването, се прехвърлят за финансиране от НЗОК. Отново се пренебрегва важен принцип на 
здравеопазването, валиден за всички развити и цивилизовани страни - че държавата е длъжна да се грижи за 
общественото здраве, включващо осигуряване на ваксини, хемодиализа, борба с туберкурозата, СПИН, и други заразни 
заболявания, предотвратяване на епидемии, тежки и рядко срещани заболявания, психически заболявания и др. от 
подобен характер. 
Във всички развити страни пари за общественото здраве пари се осигуряват ако трябва и чрез увеличаване на бюджетния 
дефицит и държавния дълг. Точно обратното бе направено у нас през 2010 и 2011г. - закриха се административните 
структурни звена - районните инспекции за обществено здраве, и всички дейности се прехвърлиха за финансиране от 
здравната каса вместо от държавния бюджет. 
Предложеният нов модел на Министерството на здравеопазването също пренебрегва много от съществуващите в 
западните страни принципи за организацията на здравеоопазването. 
Както и до сега реформирането и представянето на новите модели се прави без ясен анализ кои са недостатъците, които 
съществуват, и за чието отстраняване се създава новият модел. От поддръжниците на този модел сме чули единствено, че 
те считат за основен проблем отсъствието на конкуренция, и - монополното, според тях, положение на НЗОК. 
Известно е, че според повечето потребители на здравни услуги и според работещите за тяхното предоставяне, 
недостатъците, които притесняват всички, са следните: 
Първо, по общо убеждение обществото отделя все повече средства за здравеоопазване, а то не става по-добро. Има 
постоянни съмнения, изказвани дори от настоящия министър на финансите, че от общия ресурс се краде и то много. Има 
го и противоположното твърдение - парите са недостатъчни, и вноската от 8 % трябва да се увеличи.Това виждане има 
значително по-малко привърженици. 
Второ, все повече болнични заведения, които са общински или областни, и не са в няколкото големи града с работеща 
икономика, са изправени пред сериозен недостиг на срества и трагично ниско заплащане на персонала, който 
непрекъснато намалява. В същото време не спира интереса и натиска за откриване на нови частни болници, които се 
рекламират открито като луксозни и скъпо платени места за правене на пари, въпреки че държат да са свързани с касата. 
Трето, постоянни оплаквания и недоволство от състоянието на системата, която не осигурява лечението на хора с тежки и 
редки заболявания, особено за деца с такива заболявания, и особено след като и Фонда за лечение на деца в чужбина 
беше прехвърлен към НЗОК. 
Четвърто, нарастващ натиск спрямо хората, които са потърсили лечение, и за да го получат, трябва да плащат допълнително 
независимо от сумите, които превежда касата по т.н. клинични пътеки 
Пето, значителен брой от хората от малките градове и села реално са лишени от достъп до медицинско обслужване. 
Да помислим кои от тези недостатъци ще изчезнат, ако наред с НЗОК има и други с подобна дейност - в каква насока 
можем да очакваме ролята на конкуренцията между НЗОК и новите здравни каси, които биха възникнали? 
Известно е, че конкуренцията е способ, който поражда стимули, защото участниците се стремят да максимизират 
очакваните печалби. В случая с многото каси конкуренцията между тях няма да породи нищо подобно, защото приходите 
са определени от общата за всички осигурителна вноска, а разходите на въпросните каси зависят от субекти, които са в 
друга орбита и под друго въздействие. Дори да приемем, че невъзможното се случи, и се появи стремеж към по-високи 
печалби и към по-ниски разходи, при многото каси - това би било пагубно за тези които очакват да бъдат лекувани. Може 
да се очаква намаляване качеството на указаните услуги от медицинските заведения, както и фалиране на общински и 
дори и на областни болници. 
Както е известно, хората не търсят здравни услуги по същия начин, по който им хрумва да си купят сладолед, автомобил, 
телевизор, или нещо друго.Това означава, че конкуренцията между касите няма да реши нито един от изброените 
проблеми на здравеопазването. Най-вероятно ще създаде други, особено след като се предвижда освобождаване на 
цените на предлаганите медицински услуги. Свободните договорни цени на услугите отговарят на пазарна среда и 
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конкуренция, но не и на установеното разбиране по целия цивилизован свят за това как трябва да се предоставят 
медицински грижи в нормалните държави, където на никого не се отказва грижа за здравето. 
В новия модел се разчита на частни фондове и застрахователни дружества, които ще привлечат част от вноската на хората, 
които имат доходи. Техният брой не е повече от 2 милиона души. Би трябвало авторите на реформата да обяснят как това 
само по себе си ще породи нови стимули за ефективност в НЗОК, в болниците, или дори в самите нови участници. По-
вероятно е да настъпят нови и още по-тежки проблеми за обществото. 
Ще възникне веднага проблемът с размера на осигуровките, плащани от държавата за останалите около 4 милиона души. 
Важно е кой ще поеме техните осигуровки - ако и този контингент ще се разпределя между състезаващите се каси, то може 
да се очакват контрапродуктивни и неефктивни действия. 
Очакванията за положително влияние от т.н. „разбиване на монопола на здравната каса" не само са нереалистични, но и 
не е направена никаква сметка за разрушителните сили на подобна организация. Ако беше възможно чрез създаване на 
многобройни каси да се решават проблемите на ефективността на парите, които дъържавата дава за здравни услуги, то в 
САЩ когато възниква проблемът за изтичането на бюджетни средства по техните три бюджетни програми-/Меди кеър, 
Меди кейт и програмата за военните,/ той щеше да бъде решаван по този начин, а не чрез многото работа по създаването 
на т.нар. дигностично свързани групи като оценъчен механизъм за заплащане на медицинските услуги от страна на 
споменатите програми. 
Ще припомня, че в повечето страни се прилагат последователно и следните други елементи при организацията на 
здравеоопазването: 
*Болниците и други медицински заведения в САЩ и в Европа, в масовия случаи, са организации, които се определят като 
non profit ; 
*Счита се за доказано, че конкуренцията и пазара са механизми, които са несъвместими с действията на цивилизованите 
държави по отношение на организацията на здравните услути; . 
*Разходите за общественото здраве във всички развити страни се финансират от държавния бюджет, а не чрез 
осигурителни каси, застрахователни фондове , или други възможни финансови инструменти. 
Много по-резултатно би било реформата от началото на слезващата година да започне със следните стъпки: 
Първо, да се обяви чрез законови промени, че договор с Касата ще сключват само non profit дружества - без значение дали 
са държавни, общински, или частни - достатъчно е за да юридически лица с нестопанска цел от обществена полза. 
Второ, да се започне работа по обещаните през 2010 г. и 2011 г. законови промени и Здравна карта. 
Трето, да се върне първоначалната законова конструкция за избор на управител на НЗОК от надзорния съвет на касата. 
Четвърто, да се възстанови фонда за лечение на деца в чужбина. 
От посочените промени повече време изисква разработването на оценките за диагностично свързаните групи, и до тяхното 
създаване трябва да се подобрят използваните до сега оценки /т.н.здравни пътеки/. 
==== 
*Христина Вучева е доктор по икономика и професор по финанси. Тя е регистриран одитор-дипломиран експерт-
счетоводител. Проф. Вучева е бивш министър на финансите в първото служебно правителство /1994-1995 г./ 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Хакерската атака срещу НАП. Какви са последиците и как се пазят лични данни в България? 
- Европейски отзвук - еврокомисар Мария Габриел на живо от Страсбург. 
- Парите за партиите. Какво се променя след президентското вето? 
- Новият здравен модел - как ще го усетят пациентите? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви данни са изтеглени от НАП и колко хора са засегнати? В студиото - ексклузивно - говорителят на приходната 

агенция Росен Бъчваров. 
- Kой стои зад безпрецедентната хакерска атака? Дискусия с проф. Николай Радулов, адвоката Александър Кашъмов 

и киберексперта Любомир Тулев. 
- За ремонта на Ларгото, скандала с Белоградчишките скали и фалшивите произведения на изкуството. Ще говори 

министърът на културата Боил Банов 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Какво изтече от НАП в ръцете на хакерите? Колко защитени са данните ни от нови атаки? В студиото: комисар Явор 
Колев. 

- Да пробиеш системата. Говори хакерът, проникнал до личните данни на 235 хил. души в Стара Загора. 
- Какво става на Патриотичния фронт? Говори Валери Симеонов. 
- Плащаш за дърва за огрев, получаваш...нищо! Ще върнат ли парите си измамените? 
- Раздор сред животновъдите заради чумата по свинете. Може ли да спре разпространението на болестта? 
- „Прося работа, а не пари". Разказваме ви историята на 26-годишния Петромир. 
- Писмо в бутилка, този път с 10 лева. Кой пи кафе за здраве на подателя? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 17 юли 
София. 

- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 11.00 часа в Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще се проведе пресконференция по повод 
- Световния ден на хепатита. 



8 

 

- От 12.00 часа в Информационен център „София - европейска столица на спорта" ще се проведе пресконференция 
по повод IV издание на Витоша летен фест със състезания по планинско колоездене и планинско бягане. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа на ул. „Св. Димитър Солунски " № 5, до хипермаркет Технополис ще се проведе церемония „Първа 
копка" на Нови търговски център за дамскa и мъжка мода, както и стоки за обзавеждане и декорация на дома. 

*** 
Варна. 

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" организира международна конференция по повод 20 г. 
от установяването на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на 
корабоплаването у нас. 

- От 17.00 часа УМБАЛ „Св. Марина" ще отбележи патронния си празник. 
*** 
Видин. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДЗ, ул. „Рибарска" № 12 ще се проведе заседание на Областния консултативен съвет 
по плодове и зеленчуци. 

- От 10.00 часа в сградата на РЗОК - Видин ще се проведе пресконференция във връзка с финансовия отчет на 
здравноосигурителните плащания през първите шест месеца на 2019 г. 

*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Община Дупница ще бъде представен вторият етап от ремонтните дейности 
в жилищен комплекс „Бистрица". 

*** 
Карлово. 

- От 20.00 часа на площад „20-ти юли" ще се проведе Церемония по връчване наградата на гр. Карлово по повод 
182-годишнина от рождението на Васил Левски. 

- От 21.00 часа на площад „20-ти юли" спектакъл ще изнесе ансамбъл „Българе" по повод 182-та годишнина от 
рождението на Васил Левски. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на РДГ - Кюстендил ще се проведе пресконференция във връзка с дейността на дирекцията 
през първото полугодие на годината. 

- От 10.30 часа в офиса на Областен информационен център ще бъде представено изпълнението на програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в област Кюстендил до настоящия момент. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе пресконференция на тема 
„Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?" 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа ще заседава постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални 
дейности, екология и транспорт на Общинския съвет. От 11.00 часа се събира постоянната Комисия по 
икономическа политика, туризъм и приватизация. От 13.00 часа ще работи постоянната Комисия по социална, 
демографска и жилищна политика. От 13.00 часа в кабинета на общинския съветник се събира постоянната 
Комисия по жалби и контрол на решенията на Общинския съвет. От 13.30 часа ще заседава постоянната Комисия 
по обществен ред, сигурност и опасност на движението. От 15.00 часа ще заседава постоянната Комисия по 
бюджет, финанси и европроекти. От 16.00 часа се събира постоянната Комисия по развитие на селските райони, 
земеделие и гори. 

*** 
Монтана. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДЗ, ул. „Генерал Столетов" № 1, заседателна зала, ет. 2, ще се проведе заседание на 
Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци. 

*** 
Плевен/ село Сомовит. 

- Българската агенция по безопасност на храните продължава авиационното третиране срещу комари на 
засегнатите площи по поречието на р. Дунав. 

*** 
Русе. 

- От 09.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на постоянно действащата 
междуведомствена епизоотична комисия във връзка с актуалната обстановка по отношение на африканската чума 
по свинете. 

*** 
Силистра. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Областния 
консултативен съвет по плодове и зеленчуци. 

*** 
Сливен. 
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- От 18.00 часа в залата на борса „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" на ул. „Банко шосе" ще се проведе заседание 
на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци. 

*** 
Смолян. 

- От 09.00 часа в Сесийна зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа сградата на ОДЗ, бул. „Цар Симеон Велики" 102 ще се проведе заседание на Областния 
консултативен съвет по плодове и зеленчуци. 

*** 
Стара Загора/село Казанка. 

- От 11.00 часа в Пенсионерски клуб с. Казанка ще се проведе Ден на меда и пчеларя. 
*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа на площад „Стоян Мавродиев" Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и Българският 
червен кръст (БЧК) - Търговище организират инициативата „Лято без дрога". 

*** 
Хасково. 

- От 14.00 часа в Малката зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг (отложен от вчера). 
 
Investor.bg 
 
√ По-важното от изминалата седмица  
По традиция Investor.bg представя по-значимите политически и икономически събития от изминалата седмица, които 
имаха потенциала да задвижат пазарите в една или друга посока. 
България 
Икономическият растеж в България ще се забави през следващите месеци, става ясно от лятната прогноза на ЕК, 
публикувана в сряда. След отчетените 3,5% годишен ръст през първите месеци темпът ще се забави, като общото 
увеличение на БВП за годината се очаква да е 3,3%. Едно от предизвикателствата пред българската икономика е 
отслабващото търсене на местни стоки на големи европейски пазари като Германия и Италия, става ясно от доклада. 
Германският автомобилен концерн Volkswagen е взел решение къде да разположи новия си завод за 1,5 млрд. евро и това 
е Измир, Турция. Решението е било взето след дълго заседание на борда в четвъртък срещу петък. „Все още не е решено 
къде ще бъде построен новият завод на Volkswagen. Плановете са конкретизирани, но не и финализирани", казва обаче 
говорител на концерна в публикация на DW със заглавие: "България остава в играта: още няма окончателно решение". 
Според германските медии решението е било предложено лично от ръководителя на концерна Херберт Дийс и то не е 
окончателно, като ще бъде финализирано през август. Дотогава Volkswagen ще прави преглед на правната ситуация в 
Турция, както и на състоянието на демокрацията в страната. 
След като през юни България се завърна на дълговия пазар след дълго отсъствие, месец по-късно правителството ще опита 
да набере още 200 млн. лв. от вътрешния пазар. Това става ясно от обява на БНБ за предстоящ аукцион на 22 юли. На него 
ще бъдат предложени от емитираните през юни 20-годишни облигации с годишен купон 1,5%, от които на предишния 
аукцион бяха продадени книжа за 100,6 млн. лв. при обявен максимум 200 млн. лв. 
През юни изненадващо и без да е включено в емисионния му календар, Министерството на финансите обяви два аукциона 
за по 200 млн. лв. В единия се продаваха 10,5-годишни ДЦК, а в другия - 20-годишни. Тогава анонсът преди търговете беше 
едва два дни и липсваха обяснения за целта, като едва след пласирането на емисиите беше официално потвърдено, че 
средствата ще отидат за плащане на част от сумата по предстоящата сделка за американските изтребители F-16. През тази 
седмица станаха ясни финалните параметри - българските военновъздушни сили (ВСС) ще получат 6 бойни самолета и 2 
двуместни бойно-тренировъчни срещу 1,256 млрд. долара, или около 2,18 млрд. лв. Договорът със САЩ вече е подписан 
и се чака само ратификация от парламента. 
България е загубила 8%, или 7,2 млн. евро, от европейските средства за рибарство заради слабо усвояване. Данни на 
земеделското министерство показват, че са договорени 60% от парите за рибарство и аквакултури, но разплащанията са 
едва на 10% при начало на програмата още през 2014 г. От ведомството обещават, че загубите ще са за сметка на парите 
за администрацията и схеми с по-слаб интерес. Отстранен е и ръководителят на програмата. 
Здравното министерство обяви търга за нова детска болница за 95,4 млн. лв.  Сумата включва проектиране, строителство 
и авторски надзор. Крайният срок за оферти е до 20 август, а изпълнителят трябва да бъде избран през есента. Самото 
изграждане ще продължи около 3 години и половина. Идеята е новата болница да приюти сега съществуващите и 
разпръснати в други болници детски клиники и отделения. 
Парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за устройството на черноморското 
крайбрежие и повторно гласува текстовете, с които се създават ограничения за диво къмпингуване с високи глоби при 
нарушение. Ветото подкрепиха само депутатите от БСП. 
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Местните избори ще се състоят на 27 октомври 2019 г., а балотажът, там където го има, ще е на 3 ноември. Това означава, 
че предизборната кампания ще започне на 26 септември. Президентът Румен Радев подписа в сряда указа за насрочване 
на изборите за общински съветници и кметове, който се провежда на четири години. Последните местни избори бяха на 
25 октомври 2015 г. 
ЕС и еврозоната 
Според различни медийни материали групата на социалистите в Европейския парламент (S&D) иска да обвърже с редица 
условия избирането на Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия. В писмо до Фон дер Лайен 
председателят на групата на ПЕС Гарсия Перес призова за стратегия за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, 
гъвкаво прилагане на европейските фискални правила и подкрепа за въвеждането на бюджет на еврозоната, както и 
възможността за свиване на финансиране за страни от ЕС като Полша или Унгария в случай на нарушаване на 
върховенството на закона. 
Според лидера на опозиционната британска лейбъристка партия Джереми Корбин партията му иска британците да 
гласуват отново на втори референдум за излизането на Великобритания от ЕС. Според Корбин неговата партия ще проведе 
кампания за оставане в ЕС. 
Междувременно Европейският съюз предприе допълнителни стъпки за подготовката си за Brexit. Регламентите включват 
продължаване на вече договорените плащания към британските фермери и изследователски институти. Това обаче зависи 
от това Великобритания да продължи да плаща договорените си вноски в бюджета на ЕС дори в случай на 
нерегламентирано напускане на блока. 
Финансовите министри на ЕС се споразумяха да номинират съвместен кандидат за мястото на бъдещия нов ръководител 
на ЕЦБ Кристин Лагард начело на Международния валутен фонд. Кой ще бъде това, все още не е ясно. Според доклад на 
FAZ Германия и Франция се застъпват за Марк Карни, който е сегашният гуверньор на АЦБ. Длъжността ръководител на 
МВФ в миналото винаги е била окупирана от европейци, според неформално споразумение със САЩ. За сметка на това 
американците получават председателството на Световната банка. В допълнение финансовите министри вече официално 
номинираха Лагард за поста на председател на ЕЦБ. Очаква се окончателното назначаване да бъде направено от 
Европейския съвет през октомври. 
ЕК отново леко коригира прогнозата си за растеж за еврозоната. За следващата година се очаква увеличение от 1,4%, през 
пролетта все още се очакваше ръст от 1,5%. Прогнозата за 2019 г. остава непроменена – 1,2%. 
Хърватия подаде официална заявка за присъединяване към Европейския валутен механизъм, т. нар. чакалня на 
еврозоната, съобщи председателят на еврогрупата, португалският министър на финансите Марио Сентено. Така страната 
поема по пътя към еврото, който България начерта със заявката си за присъединяване във валутния механизъм ERM II 
паралелно с влизане в банковия съюз миналото лято. 
Новият премиер на Гърция Кириакос Мицотакис обяви плановете си за преговори с кредиторите на страната за 
облекчаване на мерките за строги икономии и облекчаване на дълга. Той също обяви, че ще се опита да намали данъците 
и да увеличи инвестициите. Консервативната партия на Мицотакис спечели абсолютното мнозинство в местата в 
предсрочните парламентарни избори и замени правителството на Сириза на Алексис Ципрас. 
Френският парламент реши да въведе цифров данък. Той предвижда 3% данък върху годишния оборот на доставчиците 
на цифрови услуги за компании, които генерират най-малко 750 милиона евро продажби в световен мащаб и повече от 25 
милиона евро във Франция. Това ще засегне предимно американските компании. След това представителството на 
търговския представител на САЩ обяви започването на разследвания, с които да се провери дали френският цифров данък 
не е дискриминационен и не вреди на американските бизнес интереси. Администрацията на Тръмп вече е използвала тази 
процедура при налагането на наказателни мита върху китайския внос. 
Освен това френското правителство започна да работи над екологичен данък върху въздушния транспорт. Според 
законопроекта трябва да има допълнителна такса между 1, 50 и 18 евро на билет в зависимост от разстоянието за пътуване 
и класа на резервацията. Постъпленията трябва да субсидират по-специално френските железници. 
ЕС откри процедура за санкции срещу Турция. Причина за това е добива на природен газ в страната край бреговете на 
Кипър. ЕС многократно призова Турция да се въздържа от това, тъй като Кипър счита, че турските дейности са незаконни. 
Анкара твърди, че водите принадлежат към нейната територия. Възможните санкции могат да включват спирането на 
политическите преговори за присъединяване и допълнително орязване на финансирането от страна на ЕС. 
Бившият министър на семейството Лоренцо Фонтана от „Лига“ е назначен за нов европейски министър на Италия. Постът 
временно се упражняваше от премиера Джузепе Конте, след като бившият министър по европейските въпроси Паоло 
Савона бе назначен за ръководител на италианския надзор на фондовите пазари през февруари. 
САЩ 
За първи път от няколко седмици САЩ и Китай преговаряха директно за намиране на решение на търговския спор. На 
преговорите присъстваха вицепремиерът на Китай Лиу Хе и търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър и 
министърът на финансите Стивън Манучин. Кога преговарящите ще се срещнат отново лично, все още не е ясно. 
Междувременно Китай обяви санкции срещу няколко американски компании, участващи в оръжейна сделка с тайванското 
правителство за милиарди долари. 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл отново сигнализира за скорошно намаляване на лихвените 
проценти на редовното си изслушване пред Конгреса на САЩ. Понастоящем икономическите перспективи са замъглени от 
търговския конфликт и слабата глобална икономика, каза Пауъл. 
Азия 
Според съобщенията на китайските медии централната банка на Китай работи за създаването на собствена криптовалута. 
Повече подробности не са известни. Проектът съществува от 2014 г., но е ускорен след обявяването на Facebook  за 
създаване на собствена цифрова валута. 
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Лидерът на Хонконг Кари Лам обяви, че законът за екстрадицията е мъртъв и че работата на правителството по него е била 
„абсолютен провал". Критиците обаче я обвиняват, че не го е оттеглила напълно и че това е само опит да възстанови реда. 
Законопроектът, който би позволил жители на Хонконг да бъдат изпращани в Китай, за да бъдат съдени в съдилища, 
контролирани от комунистическата партия, предизвика масови протести. 
Турция 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за пълно подновяване на турската централна банка. Как точно трябва 
да изглежда реформата не е ясно. През миналия уикенд Ердоган уволни ръководителя на централната банка Мурат 
Четинкая с аргумента, че не е намалил лихвите, както е желал президента, и го замени с бившия заместник-председател 
Мурат Уйсал, който се смята за поддръжник на хлабава парична политика. Ердоган също така заяви, че страната му вече е 
платила „тежка цена“ за грешките на Четинкая, които включват неуспеха му да общува с пазарите, както и невъзможността 
да вдъхне доверие. 
„Това започна да става нетърпимо, след което направихме оценка начело с министъра на финансите, стигнахме до 
заключението, че една промяна тук би била от полза“, посочи президентът. 
Африка 
Африканските лидери основаха зона за свободна търговия, която, ако бъде успешна, ще обедини 1,3 млрд. души, ще 
създаде икономически блок за 3,4 трлн. долара и ще доведе до нова ера на развитие. След четири години на преговори 
споразумението за сформиране на зоната от 55 страни бе постигнато през март, а тази седмица в Нигер бяха проведени 
дискусии как точно ще функционира блокът. Според икономистите обаче пред плана има съществени пречки, като 
например лоши пътища, корупция и размирни области. 


