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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Борисов към Ердоган: Мирът и диалогът са най-добрите дипломати 
"Мирът и диалогът са най-добрите дипломати", заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с 
турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Двамата лидери разговаряха в рамките на Срещата на върха на държавните и 
правителствени ръководители в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в Босна и Херцеговина. 
Борисов и Ердоган обсъдиха задълбочаването на двустранното сътрудничество и приноса на Турция за овладяване на 
мигрантския поток по българската граница. 
По време на разговора българският премиер Борисов подчерта важността от устойчивото развитие на двустранното 
партньорство, което е част от българската външна политика. "Турция е непосредствен съсед на България, съюзник в НАТО 
и ключов партньор в областите миграция, борба с тероризма, енергийни доставки и сигурност, транспортни коридори, 
земеделие и животновъдство", подчерта Бойко Борисов. Българският министър-председател изтъкна, че страната ни ще 
продължи да се води от принципите на добросъседство, взаимно уважение, равенство и ненамеса във вътрешните работи. 
Бойко Борисов и Реджеп Тайип Ердоган дадоха висока оценка на активизирането на политическия и икономическия диалог 
между България и Турция, като подчертаха доброто развитие на областта на туризма, енергетиката и транспорта през 
последните години. 
"Оценяваме приноса на Турция по въпросите с миграцията и подкрепяме продължаването на добрите практики, 
включително прилагането на съвместната декларация межди ЕС и Турция от 18 март 2016", заяви по време на срещата 
премиерът Борисов. Той беше категоричен, че мирът и диалогът са най-доброто средство на дипломацията за всички 
държави в Европа. "Страните кандидатки за членство в ЕС, включително Турция, са наши непосредствени съседи и ние 
имаме интерес да изградим регион на стабилност, сигурност и просперитет, в които ценностите и принципите на ЕС са 
гарантирани", изтъкна още пред турския президент българският министър-председател. 
 
БНР 
 
√ Борисов се срещна с генералния мениджър на Банката за международни разплащания  
Премиерът Бойко Борисов разговаря с Агустин Карстенс, генерален мениджър на Банката за международни разплащания 
(БМР), съобщи правителствената пресслужба. 
По време на срещата, на която присъства и Димитър Радев, управител на Българската народна банка (БНБ), бяха обсъдени 
актуални въпроси, свързани с глобалните икономически процеси, перспективите пред европейските икономики и 
международните финансови пазари. 
Генералният мениджър на Банката за международни разплащания (БМР) Агустин Карстенс е в София във връзка с 
отбелязването на 140-ата годишнина на БНБ. 
БМР, със седалище в Базел, Швейцария, е основана на 17 май 1930 г. и е най-старата международна финансова институция 
в света. Акционери в БМР са 60 централни банки, като БНБ е сред първите акционери в БМР от 1930 г. 
 
√ Главна инспекция по труда засилва проверките в морските курорти 
Главната инспекция по труда подсилва екипите си в морските курорти с инспектори от другите части на страната. 
Обектите със сезонен характер се считат за  рискови, тъй като има незаконно наемане на работници, заяви експертът от 
ГИТ Дина Христова: 
„Контролните органи на агенцията акцентират върху превенцията на недекларирания труд, работа без трудов договор да 
не се допуска. Проверяваме също за законосъобразното наемане на непълнолетните лица и на чужденците – дали част от 
възнагражденията не се плащат на ръка.“ 
 
√ Не се оправдаха очакванията, че туристическият юли ще компенсира слабите май и юни  
Репортаж на Даниела Костадинова в ''12+3'' 
По-слабият туристически сезон и празните плажове са горещата тема на лято 2019. Според хотелиери по морето след 
години на ръст е нормално да има и отлив, но е важно това да не се превърне в трайна тенденция.  
По данни на Бургаското летище ръст тази година има на туристи от Великобритания и Израел. Най-голям спад има на 
германски туристи, каза директорът на летището Георги Чипилски: "До момента имаме регистрирани 4900 пътника, които 
са с около 15% по-малко спрямо предната година. Във връзка с големия прираст на полския пазар през последните 3-4 
години, за момента сме също с лек отлив". 
По данни на министерството на туризма регистрираният спад тази година е 8 на сто. 
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Най-сериозният отлив е на руския и германския пазар. Най-изненадващ спад – 44%, бележат германските туристи. За втора 
поредна година има 10% отлив на руски туристи.  
Очакванията, че юли ще компенсира двата по-слаби месеца май и юни, не се оправдаха. Видно е, че тази година ще има 
отлив на туристи. За концесионерите, които компенсират с високи цени на чадъри и шезлонги на плажа, може би това не 
е проблем. Но търговците и местните хора, които разчитат на туристическия сезон, защото с тези приходи издържат 
семействата си, ситуацията е изключително неприятна. В началото на юли ресторантите в центъра на Слънчев бряг са 
празни, а търговците правят отчаяни опити да привлекат вниманието на туристите. Повечето от тях се оплакват, че работят 
на загуба. Какво мислят за сезона таксиметрови шофьори, собственици на павилиони и сергии, както и туристи в Слънчев 
бряг. 
На какво се дължи слабият сезон. "Нормално е след няколко години на ръст в туризма сега да има и лек отлив", каза 
председателят на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Поморие Георги Тръпков. Според него сега е важно 
държавата и браншът да вземат мерки, за да не са превърне това в тенденция.  
Докато вече две поредни години руските туристи стават все по-малко по Българското Черноморие, спадът от 40% на 
германски туристи е изненадата на сезона. И всичко това на фона на наближаващия Брекзит. Очевидно е, че държавата и 
туристическият бранш трябва да реагират, но не да спасяват този сезон, а да вземат вече спешни мерки за следващия. 
Защото една година на спад е проблем за бранша, но ако започне трайна тенденция на отлив, това ще се превърне и в 
проблем за държавата. 
 
√ Мария Габриел открива първия диалог за цифрови технологии "ЕС – Западни Балкани" в Брюксел 
Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще открие първия диалог за цифровите технологии 
"ЕС-Западни Балкани" в Брюксел. 
В него ще участват министрите от региона, които отговарят за цифровите въпроси, експерти, представители на различни 
генерални дирекции на Европейската комисия. 
Ще бъде направен преглед на постигнатия напредък по цифровата програма на Западните Балкани и ще бъдат очертани 
бъдещите приоритети. 
 
√ Захариева в Сараево: България ще споделя опита си в реформите със страните от Западните Балкани 
"Регионални форуми като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) и Берлинския процес са добра среда, 
за да говорим един с друг, за да увеличим знанието и разбирането един за друг въпреки политическите противоречия. 
ПСЮИЕ се превърна в прагматичен инструмент за сътрудничество, насърчаващ конкретни проекти, икономическият растеж 
и стабилност на региона". 
Това заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева в обръщението си към срещата на външните министри 
от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в Сараево, с която среща се отбелязва краят на председателството на 
Босна и Херцеговина на ПСЮИЕ. 
"От София до Сараево стигнах за 5 часа със самолет, което показва колко слабо сме свързани, но не само в транспортен 
аспект, но и в дигиталната инфраструктура, между бизнеса, затова подкрепяме приоритетите на вашето председателство 
на ПСЮИЕ", посочи Захариева, цитирана в сайта на Министерството на външните работи. 
Българският първи дипломат изтъкна, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС положихме доста 
усилия да върнем в дневния ред на ЕС европейската интеграция на Западните Балкани. 
"Искаме да ви подкрепим с нашия административен опит в усвояването на европейските фондове, за да не направите 
същата грешка като нас в предприсъединителния период, когато не успявахме да се справим добре с проектите",  обърна 
се Захариева към страните от Западните Балкани. "Сега сме в топ 3 на страните, които усвояват най-добре структурните 
фондове на ЕС. Често в региона има достатъчно средства и механизми за финансиране, но няма административен 
капацитет, за да се осъществят на практика проектите”, допълни тя. 
Захариева призова още дипломатите от външните министерства от участничките в ПСЮИЕ да обсъдят как организацията 
да стане по-видима и работеща, тъй като има много регионални формати. 
"Лош знак е, че две страни не са тук - Косово и Албания. Пет държави от ЕС не признават Косово, но други 23 от ЕС го 
направиха, и мисля, че е намерена формула, в която Косово да участва в различни международни форуми, в които са и 
държави, които не признават тази държава”, посочи г-жа Захариева. 
Очаква се след министерската среща, след която започва и форум на държавните и правителствени ръководители от 
страните от ПСЮИЕ с участието и на българския премиер Бойко Борисов, да бъде приет заключителен документ, в който 
се потвърждава желанието за европейска перспектива на региона, сътрудничеството в борбата с екстремизма, тероризма, 
трафика на хора и оръжие, прането на пари и корупцията. 
Участниците приветстват резултатите от Срещата на върха в София през май 2018 година и обещават да работят за 
свързаност във всички аспекти. 
Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа изпълнява ролята на форум за политически диалог за страните от 
региона. Инициатор за създаването на инициативата е България, като началото е положено със Софийската декларация за 
добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите, приета през 1996 г., се отбелязва в сайта 
на Министерството на външните работи на България. 
 
√ Хиляди на протест в Тирана с искане за оставка на правителството 
Хиляди хора се включиха в пореден протест с искане за оставка на правителството в албанската столица Тирана, предаде 
Ройтерс.  
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Недоволството е срещу управлението на премиера Еди Рама. Пред тълпата се изказа лидерът на опозиционната 
Демократическа партия Лулзим Баша, според когото "албанците ще използват всяка улица и всяко средство, за да 
отстранят Рама", без чието напускане няма да има европейска интеграция. 
Според Рама опозицията иска да спре съдебната реформа в страната, насочена срещу корупцията. 
За разлика от предишни протести в Тирана, вчерашният протече мирно, отбелязва Ройтерс. 
 
В. Дума 
 
√ Стратегията за култура влиза за съгласуване в МС 
Министерството на културата проведе третото, последно обществено обсъждане по Стратегията за развитието на културата 
в периода 2019-2029 г. при изключително слаб интерес. За началото на дебата в НДК дойдоха зам.-министърът на културата 
Румен Димитров и не повече от двайсетина експерти, съобщи БГНЕС. 
Стратегията е с обем от 100 страници. Разработена е от близо 150 души. В документа са залегнали предложения за промени 
в законодателството, мерки за децентрализация в сектора, равнопоставеност на частни, държавни и общински институции, 
възможности за културен туризъм. Документът се базира на анализ на средата за предходните десет години, цели да 
посочи пътищата за развитието на българската култура и отстояването на националната културна идентичност. 
Проектът обхваща следните десет области: културно наследство; визуални изкуства и архитектура; изпълнителски 
(сценични) изкуства; книга, четене, библиотеки; читалища и любителско изкуство; ауди-овизия и медии; авторско-правна 
политика; международно културно сътрудничество; култура и образование; Национален фонд "Култура". 
Оптимистичните планове на министерството са през следващите години поетапно да се увеличават парите за култура. 
Димитров отказа да се ангажира с конкретни числа. "Правителството си дава сметка, а и председателството на ЕС доказа, 
че културата е приоритетен сектор. В тази връзка сме умерени оптимисти за бюджетирането в нашия сектор", посочи той. 
Предстои съгласуване първо през МС, а след това в Народното събрание. До момента Стратегия за развитие на българската 
култура не е приета въпреки опитите на МК в няколко предишни кабинета.     
 
√ Е-винетки ще могат да се купуват и от още един сайт  
Електронни винетки ще могат да се закупят онлайн и от още един сайт Ц www.tollpass.bg, отново собственост на 
монополиста към момента в продажбата на е-стикери - "Интелигентни трафик системи" АД (ИТС). Компанията е собственик 
и на www.vinetki.bg. 
Според информация на ИТС новата платформа е създадена като портал, който ще обслужва тол системата след нейния 
официален старт, който засега е насрочен за март 2020 г. Сайтът ще дава възможност за електронно таксуване на база 
изминато разстояние. На него ще бъде предоставяна и информация в реално време на собствениците на тежкотоварни 
автомобили относно баланса по заплатените тол такси, движението на превозните средства, история на издаваните 
документи, както и всички актуални новини за българската тол система. 
Вторият национален доставчик на услуги "Телетол" беше декласиран от пътната агенция и към момента няма да продава 
електронни винетки, защото не е постигнал оперативна съвместимост на база интерфейс с Електронната система за 
събиране на пътни такси. Според "Телетол" обаче АПИ поддържа изкуствен монопол и не дава на други играчи да навлязат 
на пазара на е-винетките. В същото време трета фирма подписа договор за национален доставчик на е-винетки и тол такси 
- "Конкорд смарт инфраструктура", като за нея предстои да интегрира фирмената система с тази на държавата. От АПИ 
заявиха, че още една компания е кандидатствала за продавач на е-винетки. 
 
Investor.bg 
 
√ Димитър Радев: Исторически БНБ поддържа стабилността на лева 
Кризата ни накара да преосмислим значението на финансовата стабилност като цел на политиката на 
централните банки, коментира управителят на БНБ  
В България паричният режим може да бъде разглеждан като доста традиционен, като основната цел на Българската 
народна банка (БНБ) е да поддържа ценовата стабилност посредством осигуряване стабилността на националната парична 
единица. Това обяви в стъпителното си слово управителят на централната банка Димитър Радев пред конференцията 
„Настоящият глобален и европейски финансов цикъл: къде сме в момента и как ще продължим напред”, посветена на 140-
ата годишнина на БНБ. 
Тя се проведе на 7-8 юли в София и беше организирана от БНБ и Банката за международни разплащания (БМР), съобщават 
от пресцентъра на централната банка. 
Срещата събра представители на централни банки от еврозоната и извън нея. Сред тях бяха генералият мениджър на 
Банката за международни разплащания Агустин Картенс, подуправителят на БНБ Калин Христов, Клаудио Борио от БМР, 
Вирал Ачаря, подуправител на Централната банка на Индия, Олдрич Дедек от управителния съвет на чешката централна 
банка, заместник- генералният директор от  Европейската централна банка Фатима Пириш, Фабио Канова от BI Norwegian 
Business School, Витас MIT Sloan School of Management, управителят на датската  централна банка Ларс Роде, председателят 
на управителния съвет на швейцарската централна банка Томас Джордан, и управителят на централната банка на Австрия 
Евалд Новотни. 
Еволюция на мандатите на централната банка 
“След Голямата депресия от 30-те години на миналия век надзорът се е превърнал във функция, възлагана или отнемана 
от централните банки при циклични периоди в зависимост от преживените кризи. По отношение на надзора като 
централнобанкова функция световната криза от 2007/2008 г. имаше двустранно отражение", посочи в изложението си 
Димитър Радев. "Първо, тя доведе до това, че надзорът върху банките стана отговорност на все по-голям брой централни 
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банки. Второ, фокусът върху стабилността на системата доведе до появата на макропруденциалния надзор като изрично 
понятие и задача, за която съвсем естествено централните банки поеха отговорност”, допълни той. 
Гуверньорът на БНБ отбеляза, че в България паричният режим може да бъде разглеждан като доста традиционен. “Вече 
повече от 20 години режимът ни се опира върху функционирането на паричния съвет. БНБ също така провежда и микро-, 
и макропруденциални политики. В действителност доста преди последната глобална криза ние разработихме и 
приложихме контрациклични макропруденциални мерки, макар че терминът „макропруденциален“ все още не беше 
възприет. Много други страни от региона в условията на масов приток на капитали направиха същото”, коментира Димитър 
Радев. 
Фокус върху финансовата стабилност 
По думите му „задачите и отговорностите на БНБ, както ги виждаме днес, са резултат от десетилетна еволюция”. “Това 
отразява и съответства на дългосрочното развитие на мандата на централните банки в световен мащаб. От историческа 
гледна точка може да се спори, че промените в този мандат следват общото еволюционно развитие, често под влиянието 
на кризи, като глобалната криза от 2007/2008 г.”, каза Радев. 
Той е на мнение, че кризата ни накара да преосмислим значението на финансовата стабилност като цел на политиката на 
централните банки. 
“Преди световната криза от 2007/2008 г. централните банки поставяха акцента върху ценовата стабилност като своя главна 
цел. Кризата отключи промени в цялостната среда, в която функционират централните банки, и с това наложи 
продължаваща еволюция на ролята и управлението на нашите институции. Беше изразена загриженост относно 
способността на централните банки да предотвратяват и управляват финансови кризи. Това провокира дискусии за ролята 
им в опазването на финансовата стабилност. В крайна сметка беше призната нуждата да се преразгледат и коригират 
отговорностите на централите банки във връзка с финансовата стабилност", каза управителят на БНБ. 
Той потвърди, че след световната криза се е наложило да се усъвършенства рамката на макропруденциалната политика и 
възлагането на допълнителни отговорности на централните банки в областта на финансовата стабилност. Той напомни, че 
след това централните банки разработват инструментариум за практическото приложение на макропруденциалната 
рамка. 
Разбирането на финансовия цикъл 
“Новите рамка и инструменти на политиката обаче могат да функционират добре само дотолкова, доколкото може да се 
„диагностицира“ кога има нужда от прилагането им. Те имат ограничен принос, ако въобще имат такъв, за постигане 
целите на опазването на финансовата стабилност, освен ако макропруденциалните надзорни органи могат да 
идентифицират натрупването на цикличен системен риск във финансовата система", предупреди Димитър Радев. "С други 
думи, постигането на целта за финансова стабилност чрез макропруденциални мерки не може да бъде ефективно без да 
се разбира финансовият цикъл. Ето защо счетохме това за актуален въпрос, на който да посветим конференцията по случай 
годишнината от създаването на нашата банка”, допълни той. 
Управителят на БНБ смята, че няма единна общоприета теоретична база, нито преобладаващ метод за измерване на 
финансовия цикъл. “Поради това изследователската дейност има толкова важна роля за определянето на политиката. И 
затова настоящата конференция има за цел да събере заедно академични изследвания и практики от централните банки, 
каза в словото си Радев. "Структурата на конференцията отразява разбирането, че глобалният финансов цикъл засяга 
еврозоната и нейната парична политика, която от своя страна влияе върху финансовия цикъл в Европа и извън еврозоната”, 
каза той. 
Радев информира, че първата сесия на конференцията разглежда сегашната фаза на глобалния финансов цикъл, който в 
голяма степен се определя от паричната политика на САЩ. "Спомняме си от кризата през 2007-2008 г. как финансовите 
сътресения породиха и предизвикаха широкомащабна глобална криза", заяви той. 
Димитър Радев смята, че финансовият цикъл в еврозоната и извън нея, трябва да се разглежда като част от глобалния 
финансов цикъл, който влияе на цените на активите и финансовата стабилност. 
“Ако разглеждаме България като пример, последните изследвания и съответните оценки на БНБ за местния финансов 
цикъл действително показват, че сега ние се намираме във възходящата фаза на натрупване на цикличен риск. Съответно 
решихме да активираме и след това повишихме нивото на нашия контрацикличен капиталов буфер”, даде той пример с 
политиката, която води българската централна банка при справяне с финансовите цикли. 
Investor.bg припомня, че БМР, със седалище в Базел, Швейцария, е основана на 17 май 1930 г. и е най-старата 
международна финансова институция в света. Акционери в нея са 60 централни банки, като БНБ е сред първите акционери 
в БМР от 1930 г. Самата БНБ е сред най-старите централни банки в света – 13-а по ред на основаването си. 
 
БНТ 
 
√ В комисия в НС ще обсъдят работата на енергийната борса 
Работата на енергийната борса и проблемите при търговията с индустриален ток ще разгледа днес ресорната комисия в 
парламента. 
Обсъждането идва на фона на обвинения от страна на бизнеса за лобизъм и манипулации в сегмента „Ден напред". 
В началото на юли големите консуматори на ток се оплакаха от поскъпване на електроенергията с 203% в рамките на ден. 
Така цената на мегаватчас у нас достигна 196 лева, докато на борсите в Европа се търгуваше по 70. 
Подобни шокови стойности бяха регистрирани в края на октомври и в началото на годината. Заради тях бизнесът поиска 
ревизия на работата на енергийната борса и оставката на шефа на НЕК Петър Илиев. 
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√ Президентът връчи високи държавни отличия на четирима изтъкнати българи 
Президентът Румен Радев връчи високи държавни отличия на четирима изтъкнати българи - Христо Меранзов, Дончо 
Папазов, проф. Цекомир Воденичаров и космонавта Александър Александров. Отличията са за високите им 
професионални успехи, издигането на авторитета на България и приноса им за съвременното й развитие. 
С орден "Стара планина" - първа степен бяха отличени Христо Меранзов за заслугите му в областта на физическото 
възпитание и спорта и мореплавателят Дончо Папазов за приноса му в спорта, науката и журналистиката. 
Проф. Цекомир Воденичаров получи орден "Св. Св. Кирил и Методий" с огърлие за заслугите му в развитието на 
медицинската наука и на факултетите по обществено здраве. С орден "За военна заслуга" - първа степен беше отличен 
вторият български космонавт генерал-майор Александър Александров за работата му в укрепването на въоръжените сили 
и националната сигурност на страната. 
Христо Меранзов: Ние четиримата, макар и в различни области, сме работили в една обща посока, това е човекът, 
неговото физическо и интелектуално развитие. 
Всеки от наградени, според президента Радев, с професионалната си дейност доказва, че българинът може да постига 
успехи на световно ниво.  
Румен Радев, президент на Република България: От покоряването на необятния Космос до превземането на бурните 
океани, от подготовката на плеяда български спортисти с бляскави олимпийски победи до победата над болестите и 
смъртта с развитие на съвременната медицина. 
Христо Меранзов благодари от името на наградените за полученото признание. 
 
√ Радев поздрави Путин за 140 години дипломатически отношения България-Русия 
Държавният глава Румен Радев поздрави президента на Русия Владимир Путин по случай 140-годишнината от 
установяването на дипломатически отношения между двете държави. 
Радев подчертава, че българският народ не забравя решаващата роля на Русия за освобождението на България и че с общи 
усилия и добронамерен подход могат да бъдат реализирани набелязаните цели в двустранния диалог. 
 
Повдигат обвинение на задържаните за фиктивен внос и износ на стоки 
Очаква се днес прокуратурата да повдигне обвинения за злоупотреби и длъжностни престъпления срещу задържаната 
вчера ръководителка на митницата в Севлиево, сина ѝ и третия мъж, арестуван като част от организирана престъпна група, 
занимавала се с фиктивен внос и износ на стоки. 
Според държавното обвинение началникът на бюрото е извършила престъпление по служба, изразяващо се в 
превишаване на властта, с цел набавяне на имотна облага. 
В качеството си на длъжностно лице тя се е обаждала на колеги от митническия пункт в Горна Оряховица и е настоявала от 
тяхна страна да бъде допуснат фиктивен износ на камиони в полза на дружество, собственост на сина ѝ. Отделно от това 
са събрани доказателства, че е помогнала на лице, държало в дома си акцизни стоки без бандерол, да избегне наказателно 
преследване. 
 
√ Настоящ и бивш началник на "Военна информация" с обвинение от прокуратурата 
Настоящият и бившият началник от служба ,,Военна информация"- Пламен Ангелов и Светослав Даскалов, получиха 
обвинения за престъпление по служба заради издаване на стотици разрешения за достъп до секретна информация в 
нарушение на закона. Проверяват се и съмнения за финансови злоупотреби във военното разузнаване. Пред репортер на 
"По света и у нас" Пламен Ангелов отказа коментар и заяви, че е в отпуск до приключване на проверката. 
Вижте повече от Иво Никодимов 
За 504 разрешения за достъп до ниво "Секретно" и "Строго секретно", тоест най-високите нива и най-строго пазените тайни 
на НАТО и на Европейския съюз, са дадени на служители от служба "Военна информация: според прокуратурата в 
нарушение на закона, тъй като разрешението е дадено не от някой от двамата директори на служба "Военна информация", 
а от служители по сигурността на информацията. 
Според информацията, с която ние разполагаме, това се е случвало от 2004 година. Прокуратурата разследва дадените 
разрешения от началото на април 2016 година до началото на май 2019 година. По този начин прокуратурата смята, че 
органът, който е дал разрешение, е неправомерен, а двамата директори - бившият и настоящият, не са изпълнили 
задълженията, които законът им вменява, а именно те лично като директори да организират тази дейност, както и да я 
контролират. Имали са възможност по закон единствено и само да упълномощят техен заместник. 
Хората, които са получавали това разрешение, са били служители на Военното разузнаване, а дали тези разрешения са 
основателни е предмет на вътрешна проверка, която се провежда в момента. Според наша информация би трябвало тя да 
е приключила в петък, но се очаква до 10 юли докладът да бъде на бюрото на министъра на отбраната. Това е една от 
причините, поради които Пламен Ангелов отказа да коментира темата, тъй като не иска да влияе по никакъв начин на 
резултата от тази проверка, която се извършва от хора в самата служба. 
Това, което от прокуратурата казвам официално е, че е назначена финансова ревизия на Агенцията за държавна финансова 
инспекция, която да провери парите, изразходвани от службата. Наши източници от Министерство на отбраната ни казаха, 
че има съмнения, че пари за придобиване за т.нар. чувствителна информация - онези пари, с които се заплаща на едни или 
други хора да дават информация на военното ни разузнаване, са били отчитани като изразходване на такъв тип дейност, 
но всъщност са били използвани за покриване на лични нужди. Има съмнения, че някои хора са се обогатели. Дали 
съмненията ще се потвърдят, предстои да разберем. 
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√ Новият гръцки премиер Мицотакис обяви състава на правителството 
Вече е ясен съставът на новото гръцко правителство на премиера Кириакос Мицотакис, чиято партия „Нова демокрация“ 
спечели мнозинство на предсрочните парламентарни избори в нашата южна съседка. 
Никос Дендиас ще оглави министерството на външните работи. Милтиадис Варвициотис ще отговаря във външно 
министерство за европейските въпроси, а Костас Франкоянис ще бъде заместник-министър на външните работи за 
икономическата дипломация. Трети заместник на Дендиас ще бъде Андонис Диаматарис, който ще бъде заместник-
министър за гръцката диаспора. 
Вицепремиер в правителството на Мицотакис е Панайотис Пикраменос, който по-рано беше председател на Върховния 
съд на Гърция и бивш служебен премиер. Говорител на кабинета е Стелиос Пецас, който беше шеф на кабинета на 
Мицотакис в „Нова демокрация“. 
Членовете на новото гръцко правителство ще положат клетва утре в 12.00 часа местно и българско време, след което 
министрите ще се отправят в своите министерства за церемонията по предаване на властта. 
За председател на парламента, който ще започне работа на 17 юли, управляващите предлагат Константинос Тасулас. 
 
√ В Киев ще се състои среща Украйна-ЕС 
Това е първия подобен диалог от избирането на Володимир Зеленски за президент на страната. Брюксел ще бъде 
представен от председателите на Европейския съвет и Комисията - Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер. Ще присъства и 
еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан. 
 
Economy News 
 
√ 85% от висшистите работят 
Близо 85 процента от завършилите през миналата година висшисти у нас на възраст между 20-34 години са си намерили 
работа и са реализирали успешно натрупаните познания, показват данни от анализ на Евростат за степента на заетост на 
висшистите в ЕС през 2018 година, предава БТА. 
Показателят на заетост на висшистите у нас е дори по-голям от средните нива в ЕС, където 83 процента от завършилите 
студенти са започнали работа. 
Според актуални данни на НСИ у нас през миналата година са завършили висшето си образование близо 54 500 студенти, 
като над 46 хиляди от тях са се реализирали успешно на пазара на труда. Останалите близо 8 хиляди висшисти вероятно са 
срещнали трудности при намирането на работа или са се преквалифицирали в по-ниска степен на заетост. 
Според националната статистика през 2018 г. най-голям е бил броят на студентите у нас, които са завършили специалността 
"Бизнес администрация" - малко над 15 хиляди души. Втора по численост група на завършили висшисти е била в областта 
на "Науки за обществото" - малко над 6 хиляди души и трета е била групата на висшистите с квалификация "Образование" 
- 4 800 души. 
Най-малобройни са били студентите завършили специалностите "Чужди езици" и "Право" - и двете групи с по около 1 200 
студенти. 
Забелязва се и голям дисбаланс по полова принадлежност при завършилите висше образование - 32 800 жени срещу 21 
600 мъже, тоест броят на жените-висшисти е бил с около 11 хиляди по-голям от броя на мъжете-висшисти. 
Данните на НСИ отбелязват също и тенденция на чувствително намаляване на завършващите висше образование у нас за 
периода 2013-2018 г. - през 2013 г. завършилите висшисти са били общо 66 400 докато през миналата година техният брой 
е бил 54 400, тоест близо 12 хиляди по-малко висшисти за 5-годишен период. 
Най-висок дял реализирани висшисти се отчита в Малта 
Най-висок е бил делът на реализираните висшисти на пазара на труда в Малта - 97 процента, отчита Евростат. Други две 
страни с висок процент реализирани висшисти е регистриран в Германия и Холандия - по 95 процента. В рамките на 
реализирани над 90 процента висшисти на пазара на труда попадат още: Швеция, Австрия, Чехия, Белгия, Унгария, Латвия 
и Литва. 
Регионът в ЕС с най-висок дял на заетост на млади хора /20-34 г./, завършили висше образование, е бил Лондон, където 9 
от 10 висшисти в тази възрастова категория са били на пазара на труда. 
Най-нисък процент на висшисти, които са успели да започнат работа е регистриран в Гърция - 59 процента, следвана от 
Италия - 62 процента и Хърватия - 68 процента. 
Ситуацията при съседите ни е следната: в Румъния 88 на сто от висшистите са били на пазара на труда. В Сърбия - 64 
процента, в Турция - 62 процента и най-нисък дял е регистриран в Северна Македония - едва 49 процента, тоест по-малко 
от половината висшисти там са имали работа. 
Стратегията " Европа 2020" поставя амбициозни цели за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж, като целта е през 
идната година да бъде достигнат дял от 85 на сто средна заетост на висшистите в ЕС. 
Процентът на трудоспособното население на ЕС на възраст 25-64 години, които успешно са завършили висше образование, 
се е увеличил от 20 на сто през 2002 г. - до 33 на сто през 2018 г., тоест ръст на висшистите в ЕС от 13 на сто за близо 15-
годишен период. Чрез получаването на висше образование или професионална квалификация се подобряват 
перспективите за заетост на хората в ЕС и техния стандарт на живот, отчита още Евростат. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Кристалина Георгиева все още е сред обсъжданите имена за ръководител на МВФ  
ЕС иска европеец да замени Кристин Лагард начело на Международния валутен фонд (МВФ), запазвайки традицията 
Европа да държи поста, каза високопоставен служител от съюза, цитиран от "Ройтерс". 
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МВФ ще трябва да намери приемник на Лагард, след като миналата седмица лидерите на ЕС я номинираха за президент 
на Европейската централна банка (ЕЦБ), където би трябвало да започне да работи през ноември. 
Имената, споменавани от служители, са тези на холандеца и бивш председател на Еврогрупата Йерун Дейселблум, на 
бившия финландски премиер Александър Стуб и на главния изпълнителен директор на Световната банка Кристалина 
Георгиева. Въпросът бе обсъден от финансовите министри на еврозоната на среща в понеделник, каза по време на 
пресконференция ръководителят на Еврогрупата Марио Сентену. Не е взето решение, защото МВФ още не е отворил 
процедурата за избор на нов управляващ директор. 
"За Испания и, мисля и за всички страни от ЕС, приоритетът е генералният директор да продължи да бъде европеец", каза 
испанският финансов министър Надя Калвиньо в понеделник. 
Френският й колега Брюно Льо Мер призова ЕС да намери общ кандидат възможно най-скоро. 
Ръководителят на базирания във Вашингтон МВФ винаги е бил европеец, макар в миналото големи и нововъзникващи 
икономики да са оспорвали тази практика. САЩ обикновено не предлагат кандидат, защото според неформална сделка с 
европейските партньори получават ръководството на Световната банка. 
Източник от ЕС каза, че някои държави членки искат кандидат от страна от блока, което би изключило евентуални 
британски кандидати, защото Обединеното кралство трябва да напусне ЕС в края на октомври. Гуверньорът на Bank of 
England Марк Карни се споменаваше в медийни публикации като един от възможните европейски кандидати. Макар да е 
роден и израснал в Канада, той има британски и ирландски паспорт освен канадското си гражданство. 
Попитан за възможността за Дейселблум, холандският финансов министър Вопке Хоекстра каза: "Холандия има някои 
отлични кандидати". Според източник Дейселблум е единственият холандец в надпреварата. 
По думите на двама служители Георгиева също е била обсъждана от министри. Миналата седмица тя бе обсъждана за 
друг висш пост в ЕС, но не събра достатъчно подкрепа. 
 
√ Хърватия подаде официална молба за присъединяване към "чакалнята" на еврозоната 
Хърватия подаде официална молба за присъединяване към Европейския валутен механизъм, "чакалнята" на еврозоната, 
предаде "Ройтерс". Новината съобщи председателят на Еврогрупата, португалският министър на финансите Мариу Сентену 
след нейното заседание в Брюксел вчера. 
"Това е първата крачка по пътя на присъединяването към еврозоната. Приветстваме решението на хърватското 
правителство за присъединяване към семейството на еврото и го поддържаме по този път", каза португалският финансов 
министър след срещата с колегите си от останалите страни от еврозоната. 
По-рано през деня намерението на Хърватия да се присъедини към еврото беше заявено от ръководителя на Централната 
банка на страната Борис Вуйчич. Като възможен срок, за изпълнение на изискванията за влизане в чакалнята на еврозоната, 
той вижда средата на 2020 година. 
България подаде официално молба за присъединяване към еврозоната през миналата година, но през лятото така и не 
получи очакваната покана да влезе в нея. Румъния също има намерение да въведе еврото като официална парична 
единица. От новоприсъединените страните от ЕС в еврозоната не са още Унгария, Полша и Чехия. 
 
В. Монитор 
 
√ Проф. Емилия Ченгелова: Българинът поставя материалното над всичко 
Според изследването ни повече от половината ни сънародници не биха погазили закон, дори да имат полза, казва зам.-
директорът на Института за изследване на обществата и знанието при БАН 
Стремежът към постижения на всяка цена вече е на първо място, казва в интервю за „Монитор“ зам.-директорът на 
Института за изследване на обществата и знанието при БАН. 
 - Проф. Ченгелова, кое ви провокира да направите проучване за ценностите на българите каква беше целта ви? 
- Нашето проучване е част от научно изследователски проект „Икономиката в сянка като девиантна практика", който беше 
осъществен през периода 2016-2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Идеята 
ни за този проект се роди в резултат на предходни нашия наблюдения върху „икономиката в сянка“, от които стана ясно, 
че българинът проявява много висока толерантност към сивите практики в икономическия живот и че България е на едно 
от челните места в ЕС по относителен дял на сивия сектор (30%). Не е достатъчно обаче просто да се установи, че има 
високи латентни нагласи за включване в сиви практики. По-важното според мен е да се обясни каква е причинно-
факторната детерминираност на „икономиката в сянка“ и какъв е нейният генезис - защо възникват сивите практики, защо 
хората приемат рисковете да станат част от „икономиката в сянка“, защо се съгласяват да преминат чертата на закона? В 
търсене на отговорите на тези въпроси, реализирахме мащабен проект, който подходи към проблематиката по нов начин 
- „икономиката в сянка“ бе разгледана през призмата на социологията на девиантното поведение, т.е. поведението, което 
се отклонява от законите, социално приетите норми и морални императиви. Това е първият по рода си проект не само у 
нас, но и в европейски контекст. 
- Според изследването 80% от сънародниците ни смятат, че трупането на материални блага е основен приоритет. 
Как си го обяснявате? 
- Изследването действително показа, че 81,0% от хората у нас поставят преследването на материалното над всичко. 
Обяснението трябва да се търси в реалните икономически условия и цялостния контекст, в който се намира обществото 
ни. Живеем в пазарно ориентирано общество, в което доминира неолибералната парадигма в икономиката. Това означава 
максимална гъвкавост и свобода на предприемачите и бизнеса, при минимална намеса на държавата в управлението на 
икономиката. За съжаление, една немалка част от хората разбират тази свобода като възможност за неспазване на 
законите и точно това ги тласка към извършването на сиви практики. И тъй като обществото ни е пазарно ориентирано, 
напълно логично в него доминира тягата към материалното, стремежът към натрупване на материални блага, включително 
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фокусиране върху спечелването на пари и капитали. Трябва да сме наясно обаче, че това е нормален процес за периода, в 
който се намираме. Характерно за капиталистическите общества е, че в тях доминира стремежът към материални 
постижения и открит фетишизъм към парите. 
- Това означава ли наистина, че сме материалисти и духовното не ни интересува? 
- Не бива да осъждаме хората за това, че са настроени на материална вълна. В теорията добре известна е пирамидата на 
потребностите на Маслоу, която твърди, че потребностите и ценностите са взаимно свързани и се надграждат. В основата 
им стоят екзистенциалните потребности, а на върха на пирамидата са потребностите от духовно развитие. Затова в 
човешките общества действат законът за надграждане на потребностите - човек се „отваря“ към духовното едва след като 
е удовлетворил базовите си материални потребности. При сравнително ниските доходи на българина е напълно обяснимо 
защо хората се стремят към материалното и то ще продължава да бъде техен приоритет до тогава, докато посрещането на 
екзистенциалните потребности е проблемно. Бих казала обаче, че дори и в тези обстоятелства сред нас има немалко 
идеалисти - това са хора, виждащи смисъл в значимите социални каузи, в правенето на добро, в работа в полза на 
обществото. Колкото по-стабилна става икономиката, толкова повече ще се увеличава делът на идеалистите сред нас. 
- Какви типажи на българина открихте в изследването, какви сме? 
- Изследването ни събра информация, на базата на която се опитахме да представим обществото като съвкупност от 
индивиди с различни нагласи по отношение на законодателството и неговото спазване. Според данните, 34% от хората са 
конформисти в традиционния смисъл - те изцяло спазват законите и по-скоро не биха постигнали целите си, отколкото да 
нарушат правилата. Останалите 66% от хората спадат към различни социални типажи, общото между които е, че се допуска 
извършването на специфични видове нарушения на законите и социалните норми. В социологически смисъл, това са хора, 
приемащи различни форми на девиантност, т.е. при тях са налице латентни нагласи за неспазване на социалните норми и 
морални императиви. Различаваме седем типа хора - иноватори (6%), ритуалисти (4%), оттеглящи се (10%), бунтари (6%), 
максимизатори (16%), неутрализатори (18%), алтернатори (6%). Аз бих акцентирала върху последните три типажа, защото 
това са хора, които са били конформисти, но по силата на своето разочарование от социалната действителност са 
възприели да бъдат девианти в един или друг смисъл. 
- Притеснява ли ви, че всъщност само 6% са иноватори? 
- В смисъла на социологията на девиантното поведение, иноватори са тези, които освен легитимни практики, започват да 
използват и непозволени средства, за да постигнат своите цели. Така че това не са онези иноватори, които биха ни радвали 
със своето съществуване. 
- Спазваме ли стриктно закона или точно обратното, като имате предвид, че обикновено казваме, че българите 
винаги намират вратички, за да погазят правилата? 
- В контекста на проекта една от основните ни изследователски хипотези бе, че ключовото обяснение за толерирането и 
участието в сиви практики трябва да се търси в базовите нагласи на хората към законодателството и към ценностите в 
живота. Проведеното изследване изцяло потвърди тази наша хипотеза. Стана ясно, че в общественото мнение битуват 
противоречиви и взаимно изключващи се стереотипи. Така например, 56,9% от българите за нищо на света не биха 
погазили закон, дори да виждат, че от това биха имали материална или друга полза. 65,1% от хората смятат, че всички 
закони трябва да се спазват. Но в същото време, само 31,9% от хората преценяват, че законите у нас са добре написани и 
са реално приложими. В социален смисъл още по-тревожен е фактът, че общо 61,1% от хората са съобщили (19,8% 
категорично, а 41,3% с известни колебания), че ако даден закон им пречи, ще намерят "вратичка" в него и ще си действат. 
56,1% (12,8% категорично, а 43,3% с известни колебания) споделят, че ако могат да намерят начин да заобиколят закон, 
който им пречи, ще го направят. Всичко това показва, че на декларативно ниво хората изразяват принципна готовност да 
спазват законите, но когато биват попитани как ще действат в ситуация на конфликт между закона и техните преки 
намерения, тогава се открояват сравнително високи нагласи за нарушаване на законите. 
- Преди време пък от изследването ви стана ясно, че около 30% от сънародниците ни са в сивата икономика. Защо 
позволяваме това? 
- Вие визирате изследванията, които през периода 2010-2014 г. реализираме като част от проект "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика". Това беше мащабен проект, изпълнен от АИКБ, в който ние оказахме експертна 
методологическа и изследователска помощ. Действително, около една трета от българите са част от сивата икономика. За 
това състояние на нещата си има обективни причини - липсата на стабилни легитимни предприятия в някои селища от 
страната, невъзможността да се работи по легален начин, ниските заплати в редица икономически сектори. Ако човек не 
може по легален начин да си гарантира стабилни доходи, започва да търси неформални начини и това го отвежда в сивата 
икономика. В тази връзка трябва да сме наясно, че няма държава в света без сив сектор в икономиката. Държавите го 
позволяват, защото виждат в него своеобразен социален буфер, който неутрализира някои пропуски в икономическите 
системи. Въпросът е сивият сектор да бъде в контролируеми граници, примерно 10-14%. Когато сивият сектор набере сила 
и особено ако стане доминиращ в икономиката, това поставя под заплаха социалните взаимоотношения, системите за 
социална солидарност и ощетява както обществото като цяло, така и отделните хора. 
- Загърбихме ли морала, какво стана с ценностната система на обществото? 
- Българското общество е в процес на динамично преструктуриране. Трансформираните икономически отношения 
автоматично рефлекти-раха върху морала и ценностите на хората. Ценностите, които изповядваха българите преди 50-60 
години, имат нова окраска. Новите поколения мислят по начин, който ги прави адекватни към променените икономически 
реалности. И това е напълно нормално, не може да се борим против тази промяна. Днес се счита не само за приемливо, 
но и необходимо, да бъдеш пробивен и борбен, гъвкав и адаптивен, с висок състезателен дух. Стремежът към постижения 
на всяка цена е поставен на първо място, като се счита, че постигането на целите допуска използване на нелегитимни 
практики. И точно този морал отключва пътя към сивата икономика. За да излезем от този порочен кръг, трябва да се 
работи в няколко взаимно свързани посоки - повишаване възможностите за легални доходи на населението, обогатяване 
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данъчната култура на хората, облекчаване на законодателството и административното бреме върху бизнеса в съчетание с 
ефективен контрол върху спазването на законодателството. 
Визитка: 
- Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова е зам.-директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН 
- Специализира се в областта на разработване методологически подходи и изследователски технологии за изучаване на 
общественото мнение и значими социално икономически проблеми 
- От 2010 г. се занимава със специализирани изследвания на неформалната икономика и нейните разновидности 
("икономика в сянка", сива икономика) 
- Работила е като национален консултант по проектиране на антибедност политики, като ключов експерт "Социолог" по 
проектиранeто и осъществяването на социологически изследвания на неформалната икономика и нейното влияние върху 
заетостта, както и като ръководител на изследвания за оценка на минималната работна заплата и минималните 
осигурителни доходи като инструменти за решаване на социални диспропорции и специфични ефекти върху заетостта и 
работната сила в България. 
 
√ Борисов сваля напрежението със Сърбия на среща с колегата си Ана Бърнабич  
Премиерът Бойко Борисов направи стъпки за сваляне на напрежението със Сърбия. Снощи той се срещна с колегата си Ана 
Бърнабич в рамките на работната вечеря в Сараево на държавите от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. 
Двамата обсъдиха появилото се дипломатическо напрежение между София и Белград след остра реакция на външния 
министър Ивица Дачич. 
Борисов обясни, че не е имал никога лоши намерения към Сърбия, нито пък е търсил намеса във вътрешни работи. Повод 
за разговора пък е  емоционалната реакция на сръбския първи дипломат Ивица Дачич, след изказване на Борисов, че 
новият представител на Евросъюза по външна политика испанеца Жозеп Борел няма да защитава националната политика 
на Испания за Косово, а европейската. 
"Толкова ви обичам толкова са ми приятели, как може да ме разбере по начин, по който… Викаме си посланици, правиме 
си… а нищо не съм рекъл", каза Борисов на Бърнабич. 
"Ти беше там.. И се прибирам и той казал – няма да даваш акъл на външния министър…. Аз съм най-добронамереният 
човек за него", каза българският премиер на Бърнабич. 
От разговора става ясно, че Борисов не се е срещал със сръбския външен министър Ивица Дачич, който също беше в 
Сараево, но за срещата на външните министри. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 9 юли 
София. 

- От 16.00 часа в зала "Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по енергетика. 
- От 16.30 часа в зала „Огледална" на Народното събрание Комисията по земеделието и храните ще проведе 

заседание. 
- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 

заседание на Съдийската колегия на ВСС. 
- От 11.00 часа кметът Йорданка Фандъкова ще посети 37 СУ „Райна Княгиня" на ул. „Луи Пастьор" 1 в ж.к „Люлин 

10". 
- От 11.00 часа пред паметника на Иван Вазов в градинката на столичния храм „Света София", Националният 

литературен музей и къща музей „Иван Вазов" в столицата организират възпоменателно честване по повод на 169 
години от рождението на писателя. 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА Центърът на икономическо развитие ще представи резултатите от 
проекта, финансиран от Европейската комисия, „Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на 
работа". 

- От 14.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" ще се отворят постъпилите оферти в откритата 
обществена поръчка за проектиране и строителство на нов железопътен надлез при км 106+569 на път I-5 Велико 
Търново - Дебелец, над ж.п. линията Русе - Стара Загора. 

- От 18.00 часа пред Министерски съвет ще се проведе шествие срещу фермерите за кожи, организирано от 
сдружение КАЖИ, Фондация „Дивите животни" и Националната гражданска инициатива за забрана добива на 
ценни кожи. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа на ул. „Свобода" и ул. „Симеон Радев" специално оборудван микробус ще приема опасни 
отпадъци,във връзка с организираната от Общината кампания за извозване на опасни отпадъци. От 13.00 часа 
микробусът ще бъде в кв. „Струмско" при уширението на ул. „Битоля". 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.30 часа в Заседателната зала на Свищовската община ще се проведе информационна среща за 
популяризиране на проекта за модернизация на болниците в населеното място. 

- От 10.00 часа в ала „Трапезица" на „Интерхотел Велико Търново" ще се проведе информационен семинар на тема 
„Възможности за подпомагане на малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 
2020". 
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- От 11.00 часа в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе работна 
среща с медиите за представяне на обобщените резултати от дейността на центъра през първите шест месеца на 
2019 г. 

*** 
Разград. 

- От 10.30 часа на Централния вход на ОДМВР - Разград ще се проведе месечният брифинг на директора на ОДМВР-
Разград ст. Комисар Ивайло Йовчев. 

- От 11.00 часа в Областна администрация ще се проведе пресконференция относно резултатите от националното 
външно оценяване на седмокласниците в Разградска област. 

- От 14.00 часа в зала 712 в Областна администрация-Разград ще заседава постоянната областна епизоотична 
комисия. 

 
*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в Руския културно-информационен център, София, ул. Шипка № 34, главният изпълнителен директор 
на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „140 години от установяването на 
дипломатически отношения между Република България и Руска Федерация". 

*** 
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 11.00 часа в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" ще се проведе пресконференция по повод годишнината от 
създаването на Центъра за инвазивна кардиология. 

- 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 ОДМВР - Смолян. 

- От 17.30 часа на Стария център в Смолян ОДМВР - Смолян организира благотворителен концерт, средствата от 
който ще бъдат разпределени на децата на загинали полицаи от ОДМВР-Смолян. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Черното тото и българският футбол - коментар на Валентин Михов 
- От Балканите до Брюксел - по границите на добросъседството. Анализ на доц. Наум Кайчев 
- Идеи за реформа - има ли лечение за здравеопазването? Д-р Нигяр Джафер 
- Огън през лятото - къде има риск от пожари? 
- В Япония: как след края на часовете децата сами почистват класните си стаи 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Обрат: съкратен и върнат на работа след обаждане на премиера - какво се слбучи с подалия сигнал за опасни 

вещества в завод Химко, Враца Георти Иванов 
- Как ще спре уговарянето на мачове? Какво е решението след срещата при премиера на футболните шефове - 

тлавният мениджър на ЦСКА Стойчо Стоилов 
- Такса Паркинг - директно от Черноморец, кой събира такса от 4 лв. за дотстъп до плажа? 
- Опасно свлачище край Плевен. Застрашени ли са къщите  
- Как млади влюбени си казаха „да" по водата 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Защо служители на частна занималня оставиха 2-годишно дете без надзор в планината по време на най-големите 

жеги? 
- Ще пътуваме ли с влак до морето за 3 часа?  
- Как български бус премина технически преглед у нас, а беше спрян в Германия с 66 неизправности?  
- Кой ще стопанисва летище София? Говори транспортният министър Росен Желязков. 
- На живо - раздават агнета на стопаните от Ямболско, чиито животни бяха избити заради свинската чума миналото 

лято 
 


