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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на тока е по-голям, отколкото си мислим 
Коментира заместник-председателят на Асоциацията Румен Радев 
Генерално нищо особено не се случва във физическото естество на пазара на електроенергия у нас. /…/ Не става дума за 
физически дефицит, а за търговски дефицит. Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ Румен Радев в ефира на „Здравей, България”. 
„Истините много пъти се прикриват от полуистини или недоизречени истини. В максимална  степен, особено 
енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с производител. Само 
че, за да стигнете до такъв контракт, трябва да имате сложени количества и на пазара. В случая, при положение, че има 
ограничени капацитети, това е проблем. Парадоксът в тази ситуация е, че електроинтензвината индустрия е практически в 
капацитет и товар от порядъка на 200-250 мегавата. Ние имаме чувствително, в пъти по-големи генериращи мощности в 
България, но това не се получава. Полуистината за т.нар. пазар „Ден напред” – всъщност това е основната платформа, 
основният пазар, към който се реферират цените и затова всичко, случващо се на него като цени е изключително важно. 
Там се разчита на добра конкуренция”, обясни той. 
Според него има смисъл от нова платформа, която да работи на принципа на Франция и Румъния. „Дали това ще бъде нова 
платформа, или ще се обособи някакъв пазарен сегмент в рамките на съществуващата платформа, това са по-скоро 
технически детайли, но такава възможност евентуално има смисъл да бъде обсъждана. Въпреки на принципното съгласие, 
което и ние изразяваме, нещата все пак трябва да се огледат внимателно, тъй като в крайна сметка ние имаме много ясни 
и принципни настоявания. Новата платформа по-скоро пренарежда и приоритизира начините на доставка – това е нещото, 
което има смисъл и много пъти сме говорили”, обясни той. 
Радев заяви, че кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на тока е по-голям, отколкото са предполагали и, че 
вече проблемът не е само с електроцентралите на Христо Ковачки. „До момента има някакви пробиви. Многократно съм 
заявявал, че опитите да се явят като една балансираща котва на пазара на едро на електроенергия с цени и да успяват да 
отстояват цени – това е по възможност само на едрата електроинтензивна индустрия, но това, което накрая виждаме като 
резултат не довежда до някакви трайни последствия. Постигат се някакви ценови нива и много бързо след това тези цени 
отново „излитат”. Моето убеждение е, че кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени изглежда е по-голям, 
отколкото си мислим. Изглежда той успява и набира поддръжници сред търговската гилдия например. Това се вижда дори 
по съществуващите договори, които стават все по-популярни. Проблемът вече не е само в Христо Ковачки”, обясни той.   
За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ: Кръгът заинтересовани е по-голям, отколкото мислим 
"Не става дума за физически дефицит, а за търговски", посочи заместник-председателят на Асоциацията Румен Радев  
Кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени на пазара на едро на електроенергия изглежда е по-голям, отколкото 
си мислим. Изглежда този кръг успява и набира поддръжници сред търговската гилдия например. Това се вижда дори по 
съществуващите договори, които стават все по-популярни. Проблемът вече не е само в Христо Ковачки. 
Това коментира в ефира на "Здравей, България" по NOVA заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ Румен Радев. 
Повод за думите му е съобщението не енергийния министър Теменужка Петкова от вторник, която, пред депутатите от 
енергийната комисия, заяви, че енергийното министерство предлага към Българската независима енергийна борса да бъде 
създадена отделна платформа, специално за големите индустриални консуматори на електроенергия. 
Информацията дойде по време на обсъждането на състоянието на свободния пазар на ток. Бизнесът се оплака, че цените 
на електроенергията у нас са най-високите в ЕС. Теменужка Петкова е разпоредила проверки на КЗК и КЕВР във връзка с 
твърденията на бизнеса за спекулации на борсата с цената. 
"Има смисъл от нова платформа, която да работи на принципа на Франция и Румъния. Дали това ще бъде нова платформа, 
или ще се обособи някакъв пазарен сегмент в рамките на съществуващата платформа, това са по-скоро технически 
детайли, но такава възможност евентуално има смисъл да бъде обсъждана. Новата платформа по-скоро пренарежда и 
приоритизира начините на доставка – това е нещото, което има смисъл и много пъти сме говорили", е мнението на Радев. 
Според него опитите да се явят като една балансираща котва на пазара на едро на електроенергия с цени и да успяват да 
отстояват цени – това е по възможност само на едрата електроинтензивна индустрия. 

https://nova.bg/news/view/2019/07/10/256494/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC
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"Но това, което накрая виждаме като резултат, не довежда до някакви трайни последствия. Постигат се някакви ценови 
нива и много бързо след това тези цени отново "излитат", смята гостът на телевизията.  
"Не става дума за физически дефицит, а за търговски дефицит", допълни той. 
"Истините много пъти се прикриват от полуистини или недоизречени истини. В максимална степен, особено 
енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с производител. Само 
че, за да стигнете до такъв договор, трябва да имате сложени количества и на пазара. В случая, при положение, че има 
ограничени капацитети, това е проблем. Парадоксът в тази ситуация е, че електроинтензвината индустрия е практически в 
капацитет и товар от порядъка на 200-250 мегавата. Ние имаме чувствително, в пъти по-големи генериращи мощности в 
България, но това не се получава. Полуистината за т.нар. пазар "Ден напред" – всъщност това е основната платформа, 
основният пазар, към който се реферират цените и затова всичко, случващо се на него като цени е изключително важно. 
Там се разчита на добра конкуренция", категоричен е Радев. 
 
Novini.bg 
 
√ Кръгът на заинтересованите лица за високите цени на тока е много по-голям, заяви зам.-председателят на АИКБ  
Имаме много ясни и принципни настоявания. Това заяви Румен Радев - заместник-председател на асоциацията на 
индустриалния капитал, във връзка със спещните проверки заради скъпия ток за бизнеса, по Нова ТВ. 
По думите му, новата платформа, която бе предложена от министър Петкова на енергийна комисия, пренарежда начините 
на доставка. 
Това е само една стъпка, но това не може да реши проблемът, каза той. 
Кръгът на заинтересованите лица за високите цени на тока е много по-голям отколкото си мислим. Не е само в едно име, 
каза той. 
Енергоинтензивният бизнес се стреми да сключва двустранни договори по възможност директно с производителите, 
обясни той. 
 
Blitz.bg 
 
√ АИКБ: От високите цени на тока са заинтересовани голям кръг лица  
Проблемът вече не е само в Христо Ковачки, обясни Румен Радев 
Генерално нищо особено не се случва във физическото естество на пазара на електроенергия у нас. /…/ Не става дума за 
физически дефицит, а за търговски дефицит. Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Румен Радев в ефира на „Здравей, България”. „Истините много пъти се прикриват от полуистини или 
недоизречени истини.  
В максимална  степен, особено енергоинтензивният бизнес, се стреми да сключва двустранни договори по възможност 
директно с производител. Само че, за да стигнете до такъв контракт, трябва да имате сложени количества и на пазара. В 
случая, при положение, че има ограничени капацитети, това е проблем.  
Парадоксът в тази ситуация е, че електроинтензвината индустрия е практически в капацитет и товар от порядъка на 200-
250 мегавата. Ние имаме чувствително, в пъти по-големи генериращи мощности в България, но това не се получава. 
Полуистината за т.нар. пазар „Ден напред” – всъщност това е основната платформа, основният пазар, към който се 
реферират цените и затова всичко, случващо се на него като цени е изключително важно.  
Там се разчита на добра конкуренция”, обясни той. Според него има смисъл от нова платформа, която да работи на 
принципа на Франция и Румъния. „Дали това ще бъде нова платформа, или ще се обособи някакъв пазарен сегмент в 
рамките на съществуващата платформа, това са по-скоро технически детайли, но такава възможност евентуално има 
смисъл да бъде обсъждана. Въпреки на принципното съгласие, което и ние изразяваме, нещата все пак трябва да се 
огледат внимателно, тъй като в крайна сметка ние имаме много ясни и принципни настоявания. Новата платформа по-
скоро пренарежда и приоритизира начините на доставка – това е нещото, което има смисъл и много пъти сме говорили”, 
обясни той.  
„До момента има някакви пробиви. Многократно съм заявявал, че опитите да се явят като една балансираща котва на 
пазара на едро на електроенергия с цени и да успяват да отстояват цени – това е по възможност само на едрата 
електроинтензивна индустрия, но това, което накрая виждаме като резултат не довежда до някакви трайни последствия. 
Постигат се някакви ценови нива и много бързо след това тези цени отново „излитат”. 
Моето убеждение е, че кръгът на заинтересовани лица от по-високите цени изглежда е по-голям, отколкото си мислим. 
Изглежда той успява и набира поддръжници сред търговската гилдия например. Това се вижда дори по съществуващите 
договори, които стават все по-популярни. Проблемът вече не е само в Христо Ковачки”, обясни той.   
 
БНТ 
 
√ Държавата предлага платформа за търговия с ток за едрия бизнес  
Големите предприятия, които използват много ток, да купуват електроенергия от отделна платформа на борсата, предлага 
енергийният министър Теменужка Петкова. По думите й, така ще бъде избегнато изкривяване при цените на 
електроенергията. От началото на юли за пореден път бизнесът сезира правителството заради необичайно високите цени 
на тока. 
Теменужка Петкова е изпратила писмо до Европейската комисия с идеята да бъде създаден специален сегмент на 
енергийната борса за продажба на ток на големите предприятия. 
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Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Подобен вариант съществува във Франция, с колегите направихме 
проучване, в Румъния има подобен вариант, така че аз смятам, че е добре да направим опит в тази посока. 
Министърът отхвърли обвиненията на бизнеса, че държавните енергийни предприятия контролират пазара и така се 
повишават цените на борсата. По думите й, в момента държавната енергетика наистина произвежда 63% от предлагания 
на борсата ток и няма как това да бъде променено. 
Все пак, Петкова е сезирала Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране, да 
направят проверка. 
Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: До доказване на манипулация на пазара на 
електрическа енергия, Комисията не може да съобщи никакви данни, защото рискува две неща, първо тя да опетни 
собственото си име като обвини компании, било производители, било търговци, било крупни индустриални потребители 
в действия, които не може да докаже. От друга страна рискува да бъде санкционирана за уронване на престижа на такива 
дружества. 
До този момент в КЕВР са получени 17 сигнала за нередности при търговията на енергийната борса. Тече разследване. 
Васил Велев, АИКБ: За месец юли имаме втората най-висока цена на тока в Европа. Това е нещо което ние няма как да 
приемем за нормално и нещата са на ръба. 
Според бизнеса, държавните предприятия не се управляват добре. Работодателите питат защо не работи активно най-
големият държавен ТЕЦ - "Марица изток 2". Отговорът - тецът не може да продаде изцяло количествата и не си заслужава 
да бъде пускан. 
Живко Динчев, изп. директор на "ТЕЦ Марица изток 2": Металът има ресурс за определен брой цикли на пуск и стоп, за 
годишна база не трябва да надвишава повече от десетина пуска, не мога за един ден или месец да пускам и да спирам 
блокове. 
Шефът на Националната електрическа компания също призна, че има проблеми, но те не са в дружествата, а в правилата 
на борсата и в съществуващите държавни такси, които товарят цената на тока за бизнеса с по 20 лева на мегаватчас. 
Петър Илиев, изп. директор на НЕК: Свободният пазар е оставен на самотек и общо взето и в един момент дори може да 
няма енергия за България, за свободния пазар. 
Илиев има собствени предложения за решаване на проблема, но ще ги сподели в по-тесен кръг. За проблеми на борсата 
сигнализираха и търговците на ток, като според тях основният проблем е липсата на контрол. 
Мария Кръстева, АСЕП: Ние смятаме, че изкуствено се ограничава предлагането, защото когато предлагането е по-ниско, 
цените се вдигат, това е ясно. 
Съветите от днешната дискусия ще бъдат обобщени от КЕВР и дадени като препоръки на борсата, обеща шефът на 
регулатора. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите ще обсъждат ветото върху промените в Закона за Черноморското крайбрежие 
Парламентът ще обсъди ветото на президента върху промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 
Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. 
В края на юни президентът Румен Радев наложи вето върху два параграфа от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие. 
В мотивите си държавният глава заявява, че не се противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и 
стандарти, както изрично повелява чл. 55 от Конституцията, прокламиращ основното право на здравословна и 
благоприятна околна среда. Според президента обаче, режимът за "диво къмпингуване" става по-рестриктивен, като се 
въвеждат значителни ограничения в сравнение с досегашния ред. 
Тази промяна е предложена между двете гласувания на законопроекта, без обществено обсъждане, което оставя без 
отговор редица въпроси. Президентът подчертава, че ограниченията за "диво къмпингуване" по Черноморието са вече в 
закона, а местата, където ще може да се къмпингува, не са определени. Не са определени и условията за ползване и 
престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и нормативите, които са изрично предвидена в Конституцията гаранция за 
осъществяването на основното право на чиста околна среда. 
Освен рестриктивни правила, с промените в закона се въвеждат и строги санкции за тяхното нарушаване. При липсата на 
яснота за капацитета на местата, разрешени за разполагане на палатки, кемпери или каравани, не може категорично да се 
твърди, че е намерена най-щадящата мярка за постигане на желания резултат - опазването и възпроизводството на 
околната среда. Налага се извод за несъразмерност между строгите санкции към гражданите и липсата на строгост към 
дължимата грижа от страна на държавата. 
В проектопрограмата е и първото четене на изменения в Закона за пътищата, свързани с функционирането на 
толсистемата, както и второто гласуване на промени в Закона за посевния и посадъчния материал. 
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√ Съветът на ЕС: България трябва да подобри събирането на данъците 
Страната трябва да ускори инвестициите в научните изследвания и иновациите и да подобри достъпа до здравни 
услуги 
Съветът на Европейския съюз счита, че България ще спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж през 2019 г. и 
2020 г. На базата на представените на 24 април 2019 г. от страната ни национална програма за реформи за 2019 г. и 
конвергентна програма за 2019 г., съветът препоръчва на България редица мерки. 
На първо място според органа е нужно да се подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области редица 
като данъците върху горивата и труда. Страната следва да модернизира корпоративното управление на държавните 
предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство (това законодателство е и част 
от мерките, които страната следва да изпълни, за да бъде допусната в ERMII. Основната част от него е пред приемане, б. 
ред.). 
Съветът на Европейския съюз препоръчва още страната ни да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване 
на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на 
функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. София следва да гарантира ефективен надзор и прилагане на 
нормативната уредба за борба с изпирането на пари и да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане 
на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово 
равнище. 
Препоръчва се да се насочат повече инвестиции към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към 
неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като се отчитат 
регионалните различия и подобряват бизнес средата. 
Освен това се очаква България да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите 
умения. Страната следва да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на 
образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение и да предприеме 
мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-
ефективно подпомагане на минималните доходи. 
Нарастващият недостиг на умения в България изисква значителни инвестиции. Пригодността за заетост на младите хора 
може да се повиши, ако бъдат подобрени качеството и ефективността на стажовете и чиракуването. Освен това участието 
в мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация сред възрастното население е много слабо. Въпреки 
предприетите мерки за насърчаване на развитието на цифровите умения, в България равнището на основните цифрови 
умения остава сред най-ниските в ЕС (29% от физическите лица притежават основни цифрови умения в сравнение със 
средно 57 % за ЕС), става ясно от анализа. Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от 
социално-икономическия статус на родителите. Това отразява предизвикателствата, свързани с качеството и 
приобщаващия характер на системата на образование и обучение. България инвестира недостатъчно средства в 
образованието, особено в предучилищното и началното образование — две области, които са от решаващо значение за 
създаването на равни възможности от ранна възраст. Участието в качествено образование и грижи в ранна детска възраст 
е слабо, особено за ромите и децата от други групи в неравностойно положение. Делът на преждевременно напусналите 
училище все още е висок, което има отрицателни последици за бъдещата пригодност за заетост и резултатите на пазара 
на труда. Приложимостта на професионалното образование и обучение за пазара на труда и наличието на дуално 
професионално образование и обучение продължават да бъдат недостатъчни.  
Препоръчва се подобряване на достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна 
на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти. 
Според съвета секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. Хората в България са 
изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените 
ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване. Преките плащания от страна на пациентите са значителни, тъй като 
те трябва да компенсират ниското равнище на публичните разходи. Ниската степен на наличност на общопрактикуващи 
лекари ограничава предоставянето на първични здравни грижи. Съществува значителен недостиг на медицински сестри, 
като броят им на глава от населението е сред най-ниските в Съюза. По-бързото и по-ефективно изпълнение на 
националната здравна стратегия ще спомогне за справяне с тези слабости, отчитат от Съвета на ЕС. 
Общата цел на препоръките е държавите да бъдат насърчени да повишават възможностите си за растеж с обновяването 
на икономиката и укрепването на своята устойчивост. Въпреки несигурността и не толкова благоприятните условия в 
световен мащаб, равнището на безработицата е рекордно ниско, а прогнозите за 2020 г. са икономиките на всички 
държави в ЕС да отбележат ръст. Препоръките за всяка държава са насочени към предприемането на ефективни структурни 
реформи, насърчаването на инвестиционните стратегии и на отговорни фискални политики. 
 
√ Рязко забавяне на промишленото производство през май 
На месечна база ръстът е в добивната промишленост, а на годишна – в преработващата промишленост, като най-
голям е в печатната дейност  
Ръстът на промишленото производство в България рязко се забави до 0,6% на годишна база през май 2019 г. от 
ревизирания нагоре до 2,7% ръст през предходния месец, става ясно от проучване на Националния статистически институт 
(НСИ). 
По предварителни данни през май сезонно изгладеният индекс на промишленото производство остава на равнището от 
април.  
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Индекси на промишленото производство (2015 = 100) 

 
Месечни изменения 
На месечна база през май НСИ отчита увеличение в добивната промишленост - с 9,5%. 
Намаление има в преработващата промишленост - с 0,4%, както и в производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 0,1%. 
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и 
оборудване - с 8,4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4,4%, 
производството на основни метали - с 3,9%. 
По-съществено увеличение националната статистика регистрира при: производството на тютюневи изделия - с 15,4%, 
обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 11,3%, производството 
на мебели - със 7,1%, производството на химични продукти - с 6%. 

 
Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец 

(Сезонно изгладени) 

 
Годишни изменения 
На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен 
в добивната промишленост - с 9,7%, и в преработващата промишленост - с 0,9%. Спад има в производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,4%. 
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо май миналата година се наблюдава при: печатната 
дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 22,8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 
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20,4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 11,6%, 
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10%. 
Най-голямо намаление в НСИ отчитат при: производството на основни метали - с 16%, производството на метални изделия, 
без машини и оборудване - с 14,1%, производството на мебели - с 8,2%, производството на облекло - със 7,3%. 
 

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година 
(Календарно изгладени) 

 
 
Дарик  
 
√ За фирмите: Отпадат книгите за дневните финансови отчети 
За юридическите лица, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, вече 
отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети 
на фискалните устройства, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). 
Задължението обаче остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет. 
За лицата, за които отпада това задължение, е предвидено при работа с касови бележки от кочан да водят специален 
регистър за ползваните касови бележки от кочан, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови 
бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с 
бележките от кочан. Регистърът трябва се съхранява в търговския обект. 
Отпада задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се 
отнася за лицата, използващи електронни системи с фискална памет. В тази връзка е регламентирано задължение за 
производителите и вносителите на фискални устройства са задължени в срок до 30 октомври 2019 г. да представят за 
функционално изпитване фискални устройства в съответствие новите изисквания. 
Докато новите устройства влязат в употреба, задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет. 
 
БНТ 
 
√ Правната комисия в НС обсъжда отпадане на машинното гласуване 
Правната комисия в парламента ще обсъжда предложението за отпадане на машинното гласуване на местните избори. 
Поправките в Изборния кодекс бяха внесени от ГЕРБ, Обединените патриоти и "Воля". Управляващите очакват, че ДПС 
също ще застават зад промените. 
Според вносителите, вотът на местните избори е много сложен, а няма достатъчно ясен механизъм, който да защити гласа 
на избирателите, които ползват машини. Освен това е много скъп. Единствено БСП се обявиха против. 
 
√ Без машинно гласуване на местния вот: Какви са аргументите?  
Трябва ли да отпадне машинното гласуване от местния и парламентарен вот? Управляващите искат отмяна на машинното 
гласуване, БСП е против. Темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха бившите членове на ЦИК проф. Михаил 
Константинов и Цветозар Томов. 
Местният вот е най-сложния вот в България и там Михаил Константинов предполага, че ще има най-тежки проблеми с 6000 
машини, както е планувано в момента. 
Той смята, че отпадането на машинното гласуване е добра идея, но много внимателно трябва да се прецени изобщо 
ползата от въвеждането на този вид машинно гласуване. 
"Няма да се уморя да повтарям, че точно такова машинно гласуване в Европа в момента няма. Има го в 160 общини 
белгийски от общо 600, т.е. в 40 на сто от Белгия го има. Така, че тези неща не трябва с лека ръка да се приемат. Имаше 
тежки неправилни изказванията, че който е против машинното гласуване, е против техническия прогрес и искал да 
фалшифицира изборите. Това са абсолютно несъстоятелни твърдения", заяви Михаил Константинов. 
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По думите му отговорността на депутатите е много голяма и трябва да мислят добре какво да правят. 
По думите на Цветозар Томов за местните избори машинно гласуване не трябва да има. 
"Най-малкото поради причината, че не сме готови да го проведем разумно и няма да можем да го проведем разумно. Ще 
стане пълна каша", каза Томов. 
Според него за десет години са направени "маса глупости с въвеждането на машинното гласуване". Правим едни и същи 
експерименти от 2009 година и получаваме едни и същи резултати, каза той. 
 
√ Ексклузивно за БНТ: Изпълнителният директор на Financial Times  
Борбата с фалшивите новини, които се разпространяват все по-бързо и лесно чрез социалните мрежи и Интернет, 
продължава да е една от основните цели на обществата по целия свят. За рисковете и предизвикателствата, пред които са 
изправени медиите и за качествената информация като приоритет, ексклузивно за Сутрешния блок на БНТ говори Джон 
Ридинг-изпълнителният директор на авторитетния Financial Times, който посети офиса на изданието в България. С него се 
срещна Тереза Ставрева. 
Съвременният и високотехнологичен свят поставя медиите пред изключително предизвикателство. Достъпът до 
всевъзможна информация е напълно свободен. Журналистите имат нелеката задача да отличат истинските от фалшивите 
новини, а медиите да бъдат конкурентоспособни и да развиват достъпа до съдържанието си успоредно с технологичните 
иновации. 
Мисля, че отговорността към читателите ни е по-голяма отвсякога. Новините в световен мащаб са една много коварна 
среда. Фалшивите новини и липсата на доверие в медиите по целия свят се превърнаха в тенденция. Financial Times e на 
пазара от 132 години, отговорността пред нас в този контекст е още по-голяма, защото от нас се очаква да бъдем 
достоверни, независими, обективни, да използваме авторитетни източници на информация. За нас въпросът с доверието 
е един от основните в политиката на изданието. Нашите зрители очакват от нас много, предвид ежедневния брой 
публикации и съдържание, което произвеждаме това е една нелека задача. 
Според проучване, направено от уебсайта Campaign Asia, уебсайтът на Financial Тimes е посещаван от близо милион 
души всеки ден. Продължава да има и традиционалисти, които предпочитат хартиеният носител. Не е ли огромна 
отговорността посланията Ви да достигат до толкова много хора? 
Работя за Financial Times вече 32 години и все още вярвам във вестника. Спомням си, че когато започнах работа там като 
журналист технологиите все още не бяха взели превес. Беше само вестникът и все още вярвам в него! Убеден съм, че той 
е основна и ключова част от нас като медия и това няма да се промени. Факт е, обаче, че сме свидетели на наистина 
забележителен технологичен подем, с който се стараем да се съобразим. 3/4 от съдържанието ни е дигитално, защото 
огромна част от нашите читатели предпочитат да се информират чрез мобилния си телефон или лаптоп. Това е един много 
ефективен и динамичен начин за доставяне на информация. При вестника всичко е малко по-бавно, необходимо е 
оперативно време за печат, дистрибуцията му също може да ни забави. Това са неща, с които уебсайтът няма проблем. 
Чрез него можем да достигнем до всяка точка на света на практика, до всеки един човек на планетата, при това съвсем 
лесно и без особени усилия. Това е движещата сила на израстването. Ето например тази година ние достигнахме до един 
милион потребители, които плащат за съдържанието ни, което е рекорд в нашата над 100-годишна история. Разбираме 
това като доказателство, че журналистиката може да бъде конкурентноспособна и може да бъде един добър бизнес. 
Крие ли това рискове? Дигитализацията на съдържание и достъпът до информация на всички до всичко създава ли 
предпоставки за фалшиви новини? 
Времето, в което работим е изпълнено с много капани. От една страна може да се появи натиск било той от правителства 
или пък големи бизнес организации. Това се наблюдава като явление в много държави, натиск върху свободата на словото, 
свободата на изразяване дори. Фалшивите новини се превърнаха в истински проблем. Фалшивите новини са навсякъде 
около нас. Пример за това мога да дам и с изборите за президент в САЩ през 2016г., когато фалшивите новини, свързани 
с предизборната кампания имаше навсякъде. За издание като нас, което достига до толкова хора, отговорността да ги 
различим от истинските е огромна. Това само по себе си изисква създаването на устойчив бизнес план, в който да се 
заложат средства за произвеждането на качествено съдържание. По мое мнение фалшивите новини са изключителна 
заплаха в съвременния свят. 
Има ли решение? Някои правителства предлагат разпространяването на фалшиви новини да се тълкува като 
престъпление? 
Вярвам, че трябва да има някаква регулация. Проблемът на това е, че това не е просто проблем, а глобален такъв! Това не 
казус на един регион или държава. Въпросът е, че това е изключително бързо развиваща се среда. Високите технологии, 
все по-голямото влияние на социалните мрежи, това са неща, с които всяко едно правителство трябва да има предвид. 
Спомняте си навярно огромния скандал с Cambridge Analitica, проблемите с Facebook. Станахме свидетели на много опити 
за злоупотреба с лични данни и информация. Това е действителен проблем, който е трудно да бъде законово регулиран. 
Facebook например се опитва да се справи с това. Наеха служители, които да проверяват факти и информация преди тя да 
бъде публикувана. Много хора се занимават с това да гарантират истинността на дадено съдържание, но това е 
изключително трудна задача. Всеки път, когато смяташ, че си проверил всичко, се поява нова информация в Интернет, 
която отново те връща в началото. Може би е нужно да вникнем по-дълбоко в проблема, да разберем начина, по който се 
разпространяват фалшивите новини, както и кои организации или хора стоят зад тях. 
Наскоро беше направено проучване за това дали българите умеят да отличават фалшивите новини. Оказа се, че една 
четвърт от тях не може да направи разлика. 
Именно, това е проблем в глобален мащаб.Фалшивите новини всъщност могат да изглеждат много достоверно.Тук вече 
не става въпрос само за текст, възможно е създаването и на фалшиви изображения или дори видеа. Преди време имаше 
експеримент. Президентът Обама говореше, но всъщност таква реч не се е състояла никога. Думите му бяха фалшиви. Беше 
направено много достоверно, а разликата беше едва доловима. Това несъмнено подкопава доверието в медиите, защото 
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се оказва, че не можеш да вярвам дори на това, което виждаш с очите си. Вярвам, че това вменява дори още повече 
отговорност на качествените медии, които се ползват с доверие. Те трябва да си осигурят достоверни източници на 
информация, такива, на които техните слушатели или зрители да могат да се доверят напълно! Устойчивостта на една 
медия, изградена с времето гарантира това доверие между журналисти и публика. 
 
√ Опозицията във Великобритания поиска оставане в ЕС 
Лейбъристите във Великобритания искат нов референдум за Брекзит. Лидерът им Джереми Корбин прикани новия 
премиер, който трябва да бъде избран между Борис Джонсън и Джереми Хънт да спрат излизането от Европейския съюз, 
пише Би Би Си. 
Корбин каза, че новия референдум се налага, за да бъде избегнат нежелания Брекзит без сделка с Европейския съюз за  
условията по раздялата "или Брекзит при вредни условия, договорени от консерваторите." 
Двамата консерватори, които са в борбата за премиерския пост, вече казаха, че ако се наложи, ще изведат Великобритания 
от ЕС без сделка за условията. 
Попитан от Би Би Си дали иска нов референдум, защото е под натиск от останалите в ръководството на Лейбъристката 
партия, Корбин казва, че това не е така. 
Според британски медии водещи фигури в партията притискат Джереми Корбин да се обяви не просто против "твърд" 
Брекзит, а да заеме позиция, че Великобритания трябва да остане в ЕС при всички обстоятелства. 
 
√ Северна Македония прие да чества заедно с България ключови исторически личности 
Правителството на Северна Македония прие годишния доклад на Съвместната мултидисциплинарна комисия от експерти 
по исторически и образователни въпроси и предложенията, съдържащи се в него. Приети са предложенията за общото 
честване с България на следните личности от общата история: Св. св. Кирил и Методий, Св. Климент, Св. Наум и цар Самуил. 
Двете страни се съгласяват да насърчават договореното и възможно най-скоро да съгласуват датите и съвместните 
чествания. 
При всяко официално честване на тези личности трябва ясно да бъде маркирана историческата истина за общата история. 
Приемат се общите принципи и наблюдения върху съдържанието на учебниците за пети клас в Република България и за 
шести клас в Република Северна Македония (Праистория и Антична история). 
Предложението на Комисията за преглед на учебния материал в учебниците за шести клас в Република България и за 
седмия клас в Република Северна Македония (Средновековие) до края на 2019 г. се подкрепя от правителството. 
Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси решително ще ускори 
дейността си по важни теми от общата история (Гоце Делчев, Илинденско въстание и др.) и ще настоява да се постигнат 
реални резултати до края на 2019 г. по отношение на съдържанието на учебниците. 
В работата си Комисията строго ще се придържа към разпоредбите на чл. 8, т. 2 от Договора за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество, които подчертават необходимостта от "принос към обективно, основано на автентични 
и обосновани исторически източници за научна интерпретация на историческите събития". 
 
√ Домбровскис: Всички икономики в ЕС ще растат през тази и следващата година, но рисковете се увеличават  
Членът на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис, заяви във вторник, че 
Брюксел прогнозира, че всички икономики в рамките на ЕС ще нараснат тази и следващата година, но в същото време 
отбеляза, че рисковете се увеличават, съобщава Ройтерс. 
"Всички икономики на ЕС ще растат тази и следващата година", каза Домбровскис на пресконференция, като се позова на 
резултатите от икономически прогнози, които ще бъдат обявени от Европейската комисия в сряда. Утре (10-и юли) ЕК ще 
представи своите междинни летни икономически прогнози за Европейския съюз. 
Той отбеляза, че темповете на растеж се различават сред отделните 28 страни от единния блок, който към момента все 
още включва и Великобритания. 
"Виждаме обаче нарастващи рискове, особено външни", добави Домбровскис, посочвайки, че устойчивостта на 
икономиките в рамките на Европейския съюз може да бъде тествана, ако тези рискове се реализират. 
"Крайно време е да се направят реформи, като същевременно се запази стабилността на публичните финанси", каза 
европейският комисар. 
 
Economy News 
 
√ Ниска безработица, високи обезщетения 
Безработицата в България е рекордно ниска, а в същото време растат разходите на Държавното обществено осигуряване 
за обезщетения за безработните. По данни на Националния осигурителен институт става дума за 26% нарастване за 
последните 4 години. 
Според експертите на Осигурителния институт, основната причина за сериозния ръст на разходите за обезщетение за 
безработните е по-високият среден размер на това обезщетение. За 2018-а година то е 478 лева, докато през 2014-а е 267 
лева.  
Ако през 2014-а хората с право на обезщетение за безработица са били малко над 100 000 души, то през миналата година 
те са с близо 29 000 по-малко, иначе казано, размерът на обезщетението нараства по-бързо, отколкото намалява броят на 
безработните. Причината за този ръст е, че среднодневното обезщетение е 60 на сто от среднодневното възнаграждение, 
върху което човек се осигурява, а то расте. Освен това минималният дневен размер на обезщетението от 1-ви януари 
миналата година се увеличи от 7,20 на 9 лева. Промяната в структурата на получателите на обезщетения за безработица 
също е сред причините за ръст на обезщетенията. 
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В. Дума 
 
√ Седем години гаранция за магистралите 
Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти да 
бъдат увеличени с 1 до 3 години. Това предвижда проектът на наредба за изменение и допълнение на наредба 2, който 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане. 
Така например, ако минималният гаранционен срок за строителство на автомагистрала в момента е 5 години, с промените 
в наредбата се предлага той да бъде увеличен на 7 години. За изпълнен републикански път от първи и втори клас сега 
срокът е 3 години, с измененията се предвижда да стане 5 години, а за трети клас път от републиканската пътна мрежа - 4 
години, като сега е 3. За реконструкция и основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа минималният 
гаранционен срок в момента е 2 години, с проекта на наредба се предлага увеличаването му на 3 години. 
Удължаването на сроковете се отнася не само за автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа, но и за 
останалите пътища и улици, за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; за вътрешни инсталации на сгради 
и при основен ремонт и реконструкция; за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци. 
 
БНР 
 
√ Очаква се МС да разгледа предложението за договор за купуване на Ф-16  
Правителството се очаква да разгледа на днешното си заседание предложението за договор за купуването на новите 
изтребители Ф-16. 
В средата на юни САЩ изпратиха проект за договор, в който цената е около 2 милиарда и 200 милиона лева. Само преди 
дни пред „Хоризонт“ заместник-военният министър Атанас Запрянов увери, че няма промени в заявените способности за 
новите изтребители. В противовес на критиките на президента за тяхното орязване.  
За последно в края на юни делегация от САЩ беше в България за уточняване на подробности от бъдещия договор. Но 
американската страна продължава да настоява сумата да бъде платена накуп. Министърът на отбраната предупреди, че 
плащане накуп на голяма сума би поставила под въпрос другите два проекта за модернизация - на Сухопътните войски и 
Военноморските сили. Но и в момента няма официални данни дали в последните дни е договорена по-ниска цена.  
В средата на юни финансовото министерство емитира вътрешен дълг за малко над 300 млн. лева. Пари, които трябва да 
отидат за покриване на разликата от одобрения от парламента бюджет от милиард и 800 милиона лева и исканата от САЩ 
цена за около два милиарда и 200 милиона лева. До момента Министерството на отбраната не повдига въпроса дали това 
е цена с или без ДДС, както и какви мита ще бъдат плащани по сделката заради европейското законодателство при внос 
от трети страни.   
Министерският съвет ще разгледа и годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. Това ще се 
случи на фона на воденото досъдебно производство срещу двама началници на служба "Военна информация". Бригаден 
генерал Пламен Ангелови и бригаден генерал Светослав Даскалов са обвинени, че не са упражнили контрол при 
издаването на 504 разрешения за достъп до тайни с гриф „Секретно“ и „Строго секретно“. 
 
√ Нараства интересът на работодателите към непълнолетни служители 
Нараства интересът на работодателите за наемане на непълнолетни лица на работа – това отчита Главната инспекция по 
труда. 
Младежите под 18 години се наемат най-вече в хотелиерството и ресторантьорство, както и за търговия в сезонни обекти, 
уточни за „Хоризонт“ експертът от инспекцията Дина Христова. 
„Опитали сме се максимално да облекчим процедурата – разрешенията може да бъдат подадени и получени по 
електронен път. По наша инициатива срокът беше намален от 15 на 7 дни за разглеждане на документите и излизане със 
становища, заяви Христова по повод издаваните от Инспекцията по труда разрешения за наемане на непълнолетни. 
 
√ България и Северна Македония се нуждаят от нови пътища за обмен  
През 2017 г. България и Северна Македония подписаха Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество. 
Оздравяването на отношенията е задължително условие за започването на преговори за присъединяване на Северна 
Македония към ЕС. С договора бе създадена Съвместна комисия по историческите и образователни въпроси, за решаване 
на споровете в общата история на двете съседни страни. Комисията постигна напредък за Средновековието, но работата 
ѝ блокира при обсъждането на модерните времена. Българският външен министър Екатерина Захариева, поиска напредък 
от историците, за да се отворят европейските перспективи пред Скопие. За работата на Комисията разговаряме с нейния 
член проф. д.и.н Иван Илчев. 
Срещу нас са хора, които са се изграждали като професионалисти 20 - 40 години. За тях не е лесно да се обърнат и да 
признаят това, което пише в изворите, – обяснява трудността проф. Илчев. – В Македония, в която се провежда една 
определена политика в продължение на 100 години, да застане един политик срещу тази наложена тенденция е твърде 
опасно за неговото политическо бъдеще. Това, което президентът на Македония Стево Пендаровски направи с Гоце 
Делчев, беше една огромна стъпка напред. Каза, че Гоце Делчев е българин. Разбира се прибави, че се е борил за 
самостоятелна Македония, което обективно погледнато е вярно, доколкото водачите на ВМРО нямат надежда, че 
Македония може да бъде присъединена към България и са виждали бъдещето ѝ по-скоро като една автономна държава. 
Има ли някакъв опит в ЕС при решаването на сходни спорове? 
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Случайно разбрахме, че към македонската комисия за консултанти са назначени двама западни специалисти. Аз винаги 
съм подчертавал, че не може да се правят паралели между прочита на историята, който направиха Германия и Франция, 
от една страна, и Германия и Полша от друга, защото там става въпрос за абсолютно различни народи, за абсолютно 
различна история. Докато при нас става въпрос за един народ, който във времето, за съжаление, по политически 
обстоятелства се е разделил на две. Ако правим паралели, те могат да бъдат между Гърция и Кипър, между Румъния и 
Молдова, между Албания и Косово, между Сърбия и Република Сръбска, между Хърватия и Хърватско мюсюлманската 
федерация. 
Българският външен министър постави условие до края на годината да има прогрес в работата на комисията. 
Постижимо ли е това? 
Аз лично бях решил да подавам оставка, заради протакането от македонска страна. След последното заседание нещата 
малко се промениха, – казва проф. Иван Илчев.– Не можем да решим въпроса и да се подпишем, че ето на, сложили сме 
фундамента на историческата истина. Историческата истина за съжаление е твърде гъвкава, поддава се на различни 
интерпретации. Например македонските членове на Комисията опитват да действат с едни постмодернистки аргументи, 
как в Средновековието нямало етноси в съвременния смисъл. Но има достатъчно добро самосъзнание в жителите на 
средновековна България. Те са знаели, че са българи. Ето, за цар Самуил примерно казаха, че е български цар, но вероятно 
не е бил българин. Българската историография не го оспорва. Има мнение, че вероятно има и арменски произход. Това 
няма никакво значение за държавата. Че да не би цар Фердинанд Първи да е бил българин? Но той е княз и после цар на 
България. По същия начин, както Самуил е цар на България, не на Македония. 
Не съществува ли опасност след време вашите колеги от Северна Македония да кажат – ние бяхме подложени под 
политически натиск и да се отрекат от вече договореното? 
Договорът е от 14 точки и близо 45 подточки и алинеи. От тях една единствена е заработата на Комисията и всички са се 
вторачили в нея. Още на първото заседание казахме, че учебниците по история са изключително важни, но не по-малко 
важна е медийната среда. В Македония медийната среда по думите на посланик Ангел Ангелов е относително по-добра. 
В смисъл, че се появяват по-малко антибългарски публикации. И това е окуражаващо, донякъде. Но средата трябва 
действително да се промени. Мисля, че пътуването между двете държави е изключително важно и на това трябва да се 
обърне основно внимание – на инфраструктурата. Защото за съжаление, когато ходим на заседанията в Скопие, пътуваме 
5 часа разстояние от 208 км. Ясно е, че при тези пътища трудно се постига много добър обмен между хората. Икономически 
също. За съжаление първото тримесечие на тази година има спад в икономическите взаимоотношения, въпреки всичките 
декларации. Наблюдава се спад и в туристическите пътувания. 
 
News.bg 
 
√ Едва 8% от българите склонни да опитат нови форми на работа 
От Центъра за икономическо развитие отчитат, че едва 8% биха опитали от новите форми на работа в България. Изводът 
от проучването е, че предстои развитието на новите форми на труд, но със сравнително бавни темпове в България. 
На пресконференция в БТА директорът на Центъра за икономическо развитие д-р Мария Прохаска представи проекта 
"Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа през 2018 г.", финансиран от Европейската 
комисия. Проектът обхваща шест страни - България, Северна Македония, Хърватска, Румъния, Полша и Чехия. 
Според данните в изследването в България доминират наетите съгласно стандартния трудов договор - 90% от лицата на 
пазара на труда. Самонаетите и самоосигуряващите се лица представляват приблизително 9%. Работещите без трудов 
договор, включително и тези по граждански договор, са 1.9% от всички наети. 
Проучването показва, че новите форми на работа са при самонаетите и самоосигуряващите се лица. 
1. Споделяне на служител, при което отделен работник се наема колективно от група работодатели, за да удовлетворят 
нуждите от човешки ресурси на различни дружества; 
2. Споделяне на длъжност, при което работодател наема двама или повече работници да попълнят колективно определена 
длъжност; 
3. Непостоянна работа, при която работодателят не е задължен редовно да осигурява работа на служителя, а се ползва от 
гъвкавостта да търси услугите на работника при нужда; 
4. Надомна работа посредством информационните и комуникационните технологии, при която работниците могат да 
извършат възложената им дейност от което и да е място, по което и да е време; 
5. Базирана на ваучери работа, при която трудовите взаимоотношения се свеждат до заплащането на услуги с ваучер, 
покриващ дължимото възнаграждение и социални осигуровки; 
6. Работа за съвкупност от възложители (портфейл), при която самоосигуряващото се лице работи за голям брой клиенти, 
като за всеки един от тях извършва малка по мащаб професионална дейност; 
7. Кооперативна заетост, при която упражняващи свободна професия, самоосигуряващи се лица или микропредприятия 
си сътрудничат по някакъв начин, за да преодолеят ограниченията на мащаба и професионалната изолация. 
Резултатите от социологическото проучване показват, че 80-90% от респондентите никога не са били участници в някои от 
новите форми на работа. Работата от разстояние е позната за 6.6%, а 4.6% от респондентите са запознати с работата за 
съвкупност от възложители. 
82.2% от анкетираните отхвърлят възможността да преминат към подобна тип заетост, което говори за ограничен 
потенциал за развитие на новите форми на труд. 8% са заинтересовани обаче и биха искали да опитат тази възможност. 
Най-голямо предимство в новите форми на работа според 54.3% от анкетираните е независимост, свобода сам да си бъдеш 
началник, следвано от гъвкаво работно време (39.3%), контрол и самостоятелно взимане на решения (37.9%), по-големи 
доходи (20%) и по-добър баланс между работа и личен живот (18.6%). 
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Представители на социалните партньори и хора, които работят по класически трудов договор, посочват, че новите форми 
на работа все още са екзотика в България. 
Предимствата за новите форми на работа са свободата, гъвкавостта, самостоятелните решения, а недостатъците - 
несигурност, висока интензивност на работа, стрес, по-малко отпуска и други. Новите форми на работа обхващат по-
младата генерация. 
Изводът от проучването е, че предстои развитието на нови форми на труд, но със сравнително бавни темпове в България. 
Причините са възможността за по-високи доходи, липсата на други възможности за работа, възможност за придобиване 
на трудов опит, индивидуални предпочитания и други. 
Социологическото проучване е обърнало внимание и на онлайн платформите. Онлайн платформите са слабо познати в 
България, особено в малките градове и селата. Рано е да се правят категорични изводи за развитието им и заетостта при 
тях. 46.1% никога не се чували за онлайн платформите за разлика от 32.2% от респондентите, които са чували за тях, но 
никога не са ги използвали. 
Препоръките от социологическото проучването е да се разпространява повече информация за възможностите и 
особеностите на новите форми на работа, за да може хората, които проявяват минимален интерес, да предприемат стъпки 
за развитието си. 
Трябва да се провеждат специализирани изследвания в бъдеще, да се търси баланс между насърчаването на новите форми 
на работа и осигуряване на социална защита, както и иновативни методи на представителство и работа от страна на 
социалните партньори. 
 
В. Капитал 
 
√ Българската кандидатура за чакалнята за еврозоната се измества към октомври 
Резултатите от проверката на ЕЦБ в банките се очакват на 26 юли, но след тях среща на финансови министри има 
чак есента 
Българската кандидатура за влизането в чакалнята за еврозоната – ERM II, се отлага вече официално с няколко месеца. На 
последното заседание на Еврогрупата в понеделник – форматът, в който заседават финансовите министри на еврозоната, 
е разгледал съвсем накратко напредъка на България да изпълни поетите през юни 2018 г. ангажименти за влизане в ERM 
II и започване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ). Формално обсъждането на българската 
кандидатура е станало в контекста на приемането на молбата на Хърватия, която следва същите стъпки за присъединяване 
към еврозоната, които за първи път бяха наложени на България – влизането към ERM II да e заедно с приемането в 
Банковия съюз. 
Засега изглежда, че българската кандидатура се отлага по чисто технически причини, тъй като според два източника на 
"Капитал" ЕЦБ ще обяви резултатите от проверките на шестте български банки на 26 юли. Стрес тестовете са необходими, 
за да може базираната във Франкфурт институция да поеме част от надзорните функции на БНБ. От това какво точно 
показват те и какви евентуални последващи мерки са нужни зависи и българската кандидатура за чакалнята за еврозоната. 
Следващото редовно заседание на Еврогрупата, когато може да се вземе решение за България, е през октомври. 
"Всичко зависи от резултата на прегледа на българските банките от ЕЦБ и дали няма да се наложат коригиращи действия", 
казва източник от Еврогрупата. Тъй като България е първата страна, която не е членка на еврозоната и кандидатства за 
влизане в Банковия съюз, пътеката все още не отъпкана. Така че е трудно да се прогнозира какви биха били предписанията 
на ЕЦБ и дали тяхното изпълнение не би забавило още повече участието на страната в ERM II. 
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси, известен със скептичното си отношение към 
българската кандидатура за еврото, коментира след заседанието на Еврогрупата, че "България е кандидат, всички страни 
ще се присъединят някой ден". Московиси подчерта, че не иска да се обвързва със срок кога София може да влезе в 
чакалнята на еврозоната. 
Ако решението за България се отложи за октомври, то ще съвпада със следващия доклад по Механизма за сътрудничество 
и проверка (CVM). Очаква се Европейската комисия да го публикува през септември. Механизмът прави преглед на 
напредъка на реформите в областта на върховенството на правото в България, като беше стартиран през 2007 г специално 
за София и Букурещ. Именно на него се позовават няколко страни - членки на ЕС, които блокират влизането на страната в 
Шенген, но сега същият аргумент може да се използва от тях и за еврозоната. Очакването е ЕК да препоръча отпадане на 
CVM или поне да обяви, че то предстои скоро, ако България направи предписаните от Брюксел стъпки. 
Мониторингът изрично бе споменат и в изявлението на Еврогрупата, след като България подаде писмо с намерение за 
влизане в еврозоната през юни миналата година. Въпреки че отпадането му не беше предусловие за влизането в ERM II и 
Банковия съюз, очевидно страните членки обръщат сериозно внимание на CVM. 
 
В. Монитор 
 
√ ГЕРБ иска да отмени машинното гласуване за местните избори 
Машинното гласуване да отпадне при парламентарни и местни избори, предложиха депутати от ГЕРБ на брифинг в 
Народното събрание. За тази цел те внасят предложения за промени в Изборния кодекс заедно с народни представители 
от Обединените патриоти и Воля. 
Причината за предложението е "тревожен доклад" на ЦИК. Затова депутатите предлагат да се гласува машинно само на 
европейски и на президентски избори. 
"Ако на местните избори останат така заложените 6 хил. машини, рискуваме да ги провалим. Сигурността на вота е 
изключително застрашена", заяви председателят на правната комисия в НС Анна Александрова. Тя припомни 
изключително негативния отчет на ЦИК по въпроса за ефективността от машинното гласуване на отминалия евровот. 
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Александрова каза, че само 27% са гласували от всички имащи право да гласуват машинно. Тя добави, че според ЦИК 
машинният вот излиза прекомерно скъп - 60 лв. на глас срещу 77 стотинки за хартиена бюлетина. По думите й най-важното 
пред управляващите е да гарантират избора на гражданите и сигурността на вота им.  
От ГЕРБ изразиха силно притеснение заради случилото се на последните европейски избори, когато машинното гласуване 
затруднило отчитането на бюлетините и попълването на протоколите. 
Колегата й от ПГ на управляващата партия Александър Ненков призна, че е много разочарован от изказването на 
омбудсмана Мая Манолова, че не машините, а членовете на ЦИК били виновни за многото грешки в протоколите. Според 
него незаслужено Манолова е обидила хората, повечето от които вече не искали да участват дори и за пари. 
В отговор на внасените предложения за промени в Изборния кодекс омбуцманът Мая Манолова по вревме на брифинг 
отново изтъкна, че ЦИК са виновни за несполучливото машинно гласуване, а не машините. По думите й 54% от хората реди 
евроизборите са казали ''да'' на машинното гласуване, а в 650 секции процентът на гласувалите с машини бил над 40 на 
сто. Според нея аргументът, че машините не са намалили недействителните гласове е неверен, защото подаването на 
недействителни бюлетини чрез машини е невъзможно. Другият довод, че машините са оскъпили вота също не бил верен, 
защото не машината, а ЦИК оскъпила вота, наемайки машини на цена, на която можела да ги закупи. Тя обясни, че 
истинката причина за искането за премахване на машинното гласуване, била, че машините разобличили кражбата на вот.  
"Истинският мотив е, че машините не ядат кебапчета и не взимат по 50 лв.", заяви Манолова пред медиите.  
В същото време от БСП се обявиха против отмяната на машинното гласуване за местни и парламентарни избори, стана 
ясно от думите на зам.-председателят на ПГ на левицата Крум Зарков. Той добави, че гледаме поредния епизод на сериала 
"опраскване на Изборния кодекс" и прогнозира, че "МС ще се покрие и ще каже, че това е въпрос на НС, а то набързо ще 
реши този проблем". Като пример за това посочи, че още утре е насрочено заседание на правната комисия за разглеждане 
на промените. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 юли 
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с държавни отличия дейци на културата и 
изкуството. От 17.50 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките президентът Румен 
Радев ще участва в отбелязването на 80-годишнината от рождението на проф. Марко Семов. 

- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- В Министерството на културата ще се проведе работна среща под патронажа на министъра на културата Боил 

Банов във връзка с производството, разпространението и предлагането на фалшификати на българското 
изобразително изкуство. От 13.00 часа в заседателната зала на 6-я етаж в сградата на Министерството на културата 
ще се състои брифинг непосредствено след приключване на работната среща. 

- От 10.00 часа в района на тунел „Ечемишка" на АМ „Хемус" ще се проведе планирано учение за повишаване на 
готовността за действие на силите и средствата от Единната спасителна система за реагиране при бедствия и 
извънредни ситуации на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", 
Агенция „Пътна инфраструктура" Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата", Областна 
администрация и общините, влизащи в територията на София област, Центъра за спешна медицинска помощ, 
Българския червен кръст и доброволци. 

- В болница „Света Екатерина" ще се проведе събитие „Връзката между фините прахови частици и здравните 
последици за хората в София". 

- От 13.00 часа в хотел "Балкан" ще се проведе заключителната среща за разясняване на новите правила на Десетата 
конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. 

- От 14.00 часа в Национален пресклуб БТА ПП „Възраждане" ще проведе пресконференция във връзка с орязването 
на субсидиите за партиите. 

- От 18.00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе честване на 80-годишнина от рождението на големия 
български писател, публицист и народопсихолог чл.-кор. проф. д.ф.н. Марко Семов. В рамките на церемонията 
Българската академия на науките ще бъде удостоена с Награда „Проф. Марко Семов" за ярко присъствие в 
духовният живот на нацията, учредена от Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели и 
Община Априлци. Отличието ще връчи Президентът на Република България Румен Радев. 

*** 
София. 

- От 18.00 часа в залата на Градския съвет на БСП - София на ул. „Леге" №10, етаж 1, БСП – София организира 
обществено обсъждане на плана за Борисовата градина с участието на автора на проекта арх. Атанас Ковачев. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа пред Експозиционен център „Флора" ще бъде открита първата у нас изложба, посветена на 
сътрудничеството между България и Швейцария. В събитието ще участват посланикът на Конфедерация 
Швейцария у нас Н. Пр. г-жа Мюриел Берсе Коен, г-жа Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Култура и 
образование", и г-жа Руска Бояджиева - заместник-кмет „Европейски политики и околна среда" на Община Бургас, 
г-н Иван Иванов - директор на дирекция „Централно координационно звено" в МС. 

*** 
Варна. 
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- От 18.00 часа Асоциацията на българските медицински сестри излиза на протест в солидарност с исканията на 
медицинските сестри, протестиращи в цялата страна за свободно и достъпно здравеопазване за всички. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.00 часа в конферентната зала на хотел „Премиер" ще се проведе Конференция за ползите от енергийната 
ефективност в промишлените предприятия. 

*** 
Златоград. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на Община Златоград ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на 
бюджета на Общината. 

*** 
Лозница. 

- От 15.30 часа на площада в града министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие 
Национално изложение и Фестивал на малината. От 16.30 часа в залата на Културния дом министър Танева ще 
участва в среща с бранша, на която ще се обсъди състоянието на сектора. 

*** 
Смолян. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград ще се 
проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2018 г. от местната 
общност. 

*** 
Самоков/Белчин Баня. 

- В хотел „Белчин гардън" КНСБ ще проведе традиционния си журналистически семинар. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия по повод установените случаи на африканска чума по свинете в област Плевен. 

*** 
Ямбол. 

- От 11.00 часа в хотел „Диана Палас" ПП АБВ организира дискусионна среща на тема „Да дадем шанс на 
животновъдството в Странджа-Сакар 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Гласуването и машините - епизод пореден. Kакво казват експертите; 
- Здравни казуси. Идеи за реформа - има ли лечение за здравеопазването? Гост: проф. Генчо Начев; 
- Журналистиката и фалшивите новини - изпълнителният директор на "Файненшъл таймс" Джон Ридинг за БНТ; 
- На живо: колко често се мият улиците в София; 
- В минутите на синоптика: дъжд и слънце - каква е прогнозата за следващите 5 дни? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Тема с продължение: Валентин Михов за уговорените мачове и срещата на Бойко Борисов с футболни шефове; 
- Нови изборни правила: Защо ГЕРБ се отказаха от машинното гласуване - дебат в студиото; 
- На живо: Защо 3000 души в сливенското село Сотиря живеят без вода в жегите? 
- Конституционният съдия Атанас Семов със спомени за своя баща, писателя Марко Семов; 
- Колко в действителност струва сянката по морето - съвместна проверка на bTV Министерството на туризма? 
- Как ще се справим с комарите и каква е опасността от чумата по свинете? В студиото, директорът на БАБХ Дамян 

Илиев; 
- Скандален ремонт на монумента "Христо Ботев" в Калофер. На живо, за какво бяха похарчени 300 000 лева? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нотариуси на прицела на прокуратурата. Кой се опитва да открадне апетитни църковни имоти? 
- Без машинно гласуване за кмет и парламент! Защо предложените промени скараха депутатите? 
- На живо от плаж Перла: Как скандалът с джипа в морето провали републиканско първенство по джет ски? 
- Спешни проверки заради скъпия ток за бизнеса. Накъде ще тръгнат цените и ще продължи ли недоволството? 
- След като дете беше оставено без надзор от служители в частна занималня - какъв е контролът и знаем ли на кого 

поверяваме децата си? 
- От пианото в Монтана до злато в Лондон. Среща с таланта и вдъхновението на един шестокласник. 
- Въздухът, който дишаме и рисковете за здравето ни. Какви са последните данни? И още - след съдебното решение 

- ще се мият ли улиците в София по-често? 
- Българи спечелиха световното първенство по джаги. Среща на живо със златните медалисти. 

 
Economic.bg 
 
√ Спор за отлагане на Brexit в първия дебат Джонсън-Хънт 
Две седмици остават до избора на нов лидер 
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Двамата претенденти за британския премиерски пост влязоха в ожесточен словесен сблъсък за Brexit по време на 
телевизионен дебат. Борис Джонсън и Джереми Хънт спориха кой заслужава по-голямо доверие, че ще изведе успешно 
Великобритания от Европейския съюз. 
Дебатът се проведе само две седмици преди единият от двамата да спечели поста на лидер на консерваторите и съответно 
- министър-председател на Великобритания, предаде Ройтерс. 
Джонсън, бивш кмет на Лондон, заяви, че излизането на Великобритания от Евросъюза в срок, със или без споразумение 
за развода, е въпрос на "победа или смърт", отбелязва Асошиейтед прес. 
Хънт каза, че е готов да отложи за кратко напускането, за да спечели одобрение за споразумение по условията за 
напускане, каквото според много икономисти е необходимо, за да се предотврати хаос в транспорта и доставката на вносни 
стоки. 
Външният министър Джереми Хънт атакува своя съперник Борис Джонсън с въпроса дали би подал оставка като премиер, 
ако не успее да осигури напускане на Европейския съюз на 31 октомври, но Джонсън отказа да отговори. 
По-рано бившият кмет на Лондон беше казвал, че за него това е въпрос на живот и смърт. На свой ред Джонсън нарече 
опонента си "пораженец", който отказва да се посвети напълно на каузата за постигане на целта да се спази този срок. 
Според неформално проучване в Twitter, проведено от журналист от ITV след дебата, 64% от респондентите казват, че 
Джереми Хънт е спечелил спора. 
Според предварителни проучвания обаче Джонсън води сред депутатите от партията, които гласуват за избиране на 
лидера. 
 


