Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Изтича срокът за подаване на проекти за наемане на хора с увреждания
Краен срок за подаване на проекти от работодателите по Националната програма за заетост на хората с увреждания.
По програмата се отпускат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани
нови работни места за хора с трайни увреждания.Финансират се и дейности за приспособяване на нови работни места за
лица с трайни увреждания. За всяко приспособено работно място работодателите могат да получат до 10 000 лв.
По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация на хора с увреждания. За тази цел
работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.
Общият бюджет на програмата за 2019 г. е 4,4 млн. лв.
√ АЕЦ "Белене" и “Балкански поток” - акцент на срещата Борисов - Медведев
АЕЦ "Белене", Балкански поток и доставки на туркменски газ за България обсъдиха премиерите на България и Русия. Бойко
Борисов и Дмитрий Медведев проведоха среща в рамките на Каспийския икономически форум в Туркменистан. На 19
август изтича срокът за подаване на заявления за участие в изграждането на АЕЦ "Белене", като се очаква да участва и
руската "Росатом", обяви енергийният ни министър Теменужка Петкова.
За енергийните проекти и какво още си казаха двамата премиери - подробностите предават Александър Марков и Ивайло
Стоянов.
АЕЦ "Белене" и газовия хъб "Балкан" бяха двете основни теми, които премиерите Бойко Борисов и Дмитрий Медведев
обсъдиха в Туркменистан. Борисов подчерта усилията на България да диверсифицира маршрутите на природен газ в
региона.
Бойко Борисов, министър-председател на България: Ние винаги говорим за газ, но всъщност и самата търговия, жп
линиите, автомагистралите, морският транспорт, хъбовете за товари, които Черноморският район в наше лице и във Ваше,
оттук на север предполага, са също огромни възможности. И, както тук, първо, говорим за мир, аз винаги съм говорил, че
Черно море трябва да остане зона за търговия, туризъм, фериботи, платноходи, газопроводи, зона на мир.
Руският премиер Дмитрий Медведев заяви, че от март, когато посети България, досега двустранните българо-руски
отношения имат нов импулс.
Дмитрий Медведев, министър-председател на Руската федерация: Вашата визита тук, в Каспийския регион, говори за
това, че ние можем да обединим потенциала на Черноморието и Каспийския регион и трябва да поговорим за това
сътрудничество, което може да даде дивиденти за двете държави и народите на нашите две страни. И нека да поговорим
по тези въпроси.
Очаква се до 19 август оферти за изграждането на АЕЦ "Белене" да подадат американската "Дженеръл Електрик", китайска,
корейска и френска компания, обясни след срещата и енергийният министър Теменужка Петкова.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Очакваме и компанията "Росатом" до 19-и август да депозира своето
заявление за участие в този проект. Вие знаете, че неколкократно беше потвърдено от страна на нашите руски партньори
тяхното желание да участват.
Петкова увери, че и работата по "Балкански поток" върви в срок. След визитата в Туркменистан министрите, участващи в
междуправителствената комисия, се отчетоха: България ще се бори за туркменски газ.
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, председател на МПК БългарияТуркменистан: В сферата на енергетиката: да стигнем до конкретни действия във връзка с доставката на туркменски газ
за ЦИЕ през България.
Икономическият министър се похвали с рекорден износ.
Емил Караниколов, министър на икономиката: За първото полугодие на тази година имаме рекорден износ за България
- 28 млрд. лв. Такъв износ България не е имала досега.
България ще участва в транспортни коридори: Персийски залив-Черно море и Туркменистан-Румъния, който минава през
редица каспийски държави. Страната ще участва с пристанищата си.
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ние изразихме нашето
желание за включването ни в рамките на този транспортен коридор, до момента имаме подкрепата на Азербейджан и
Туркменистан.
Каспийският икономически форум е първият по рода си, след като миналата година петте страни с излаз на брега на морето
- Русия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, подписаха Конвенция за статута му след 20-годишни спорове.
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√ Външният министър на Япония е на посещение у нас
Късно снощи по покана на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева у нас пристигна министърът
на външните работи на Япония Таро Коно.
Двамата ще разговарят на четири очи, а след това ще се състоят пленарни разговори между делегациите. Преди това
двамата външни министри ще разгледат храм-паметника "Александър Невски" и църквата "Света София".
√ Иван Гешев внесе във ВСС Концепция за стратегическо управление на прокуратурата
Заместник-главният прокурор и кандидат за главен прокурор Иван Гешев подаде във ВСС Концепция за стратегическо
управление на Прокуратурата на Република България. Концепцията ще бъде публикувана на сайта на ВСС в срок до три
работни дни от постъпването ѝ.
√ Продължава акция "Скорост"
Продължава акция "Скорост". Пътните полицаи не само у нас, но и на територията на всички страни в Европейския съюз
ще следят денонощно за превишаване на допустимата скорост и други нарушения на водачите.
Само за първите шест месеца на тази година загиналите в близо 2900 пътнотранспортни произшествия са 254, а ранените
над 3600. Установено е, че в 30 на сто от случаите с фатален край причината е в несъобразената скорост. Акцията е на
територията на цялата страна и ще продължи до неделя.
Investor.bg
√ Назначен е нов зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Андреана Атанасова, която идва от КРС, сменя Димитър Геновски
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов на длъжността заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията е назначена Андреана Атанасова, съобщават от пресслужбата на
Министерския съвет.
Тя ще заеме мястото на Димитър Геновски, който е освободен по негово искане, пише в съобщението.
От пет години Андреана Атанасова е член на Комисията за регулиране на съобщенията, посочва се в съобщението.
Тя има над 20-годишен опит в сферата на съобщенията и европейските въпроси, като последователно е работила в
Държавната инспекция по съобщенията, Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерството на транспорта и
съобщенията, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Постоянно представителство на
Република България към Европейския съюз и други.
√ Готови са правилата за осъществяването на търговска дейност на университетите
Висшите училища ще могат да регистрират и участват само в АД и ООД с предмет на дейност, свързан с
професионалните им направления
След като преди повече от две години с текстове от Закона за висшето образование на университетите се даде право да
регистрират собствени фирми, Министерството на образованието и науката подготви и правилата за регистрация и
осъществяването на търговска дейност.
Проектът на постановление е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за
изпращане на становища е 11 септември.
Проектът предвижда висшите училища да може да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена
отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е
свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които
висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Университетите ще могат и да участват в капитала на такива компании, като участието не може да е по-малко от 34% от
капитала.
Дейността на компаниите може да е в три направления - изследване, реализация и развитие на научни разработки,
иновативни идеи, индустриални проучвания и разработване на нови продукти и технологии; внедряване и продажба на
научни разработки, в т.ч. доставка или изработване на необходимо оборудване за производство на иновативни продукти
и обекти на интелектуална собственост, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно
ниво; иновационно посредничество за трансфер на технологии и знания между технологични центрове и технологични
паркове.
Университетите могат да участват в капитала на фирмите с парични и непарични вноски. Паричната вноска може да е само
от собствени средства, а не от държавната субсидия, и да не надхвърля 5 хил. лева.
Непаричните вноски може да са само обекти на интелектуална собственост на висшето училище. Оценката на непаричните
вноски в капитала се извършва по реда на Търговския закон.
Академичният съвет на висшето училище упражнява правата на собственост върху капитала на едноличните търговски
дружества.
Разпределянето на печалбата от дейността на търговските дружества в полза на университета ще се определя в устава или
дружествения договор на фирмата по реда на Търговския закон.
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√ Статистиката отчете 1260 лева средна заплата
Средната работна заплата в страната през второто тримесечие е 1260 лева. Спрямо първото тримесечие на годината тя се
повишава с 4,3 на сто, сочат данните на Националния статистически институт.
Спрямо същият период на миналата година средната заплата през второто тримесечие на 2019 в общественият сектор
нараства с 11,9 на сто, а в частния с 12,4 процента. Данните на националната статистика сочат, че икономическите дейности
с най високо средно възнаграждение за второто тримесечие на тази година са създаване и разпространение на
информация и творчески продукти и далекосъобщения с 3053 лева, следвани от финансови и застрахователни дейности с
2 174 лева.
На другия полюс традиционно са хотелиерството и ресторантьорството с едва 783 лева средна заплата, както и
строителството с 974 лева. Наетите лица към края на юни нарастват малко с над 33 хиляди души и достигат два милиона и
350 хиляди.
News.bg
√ Изнасяме с 9% повече за страните извън ЕС
През периода януари - юни 2019 г. От България са изнесени стоки на стойност 27 840.5 млн. лева през първото шестмесечие
на 2019 г. Това е с 6.3% повече в сравнение със същия период на предходната година. През юни общият износ на стоки
възлиза на 4 524.4 млн. лв. и намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната според данните на Националния
статистически институт.
Стоки на стойност 30 508.9 млн. лева са внесени в страната за първото полугодие - това е с 0.4% повече спрямо същия
период на 2018 година. През юни общият внос на стоки намалява с 14.3% спрямо същия месец на предходната година и
възлиза на 4 713.1 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2019 г. и е на стойност 2
668.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото
през периода януари - юни 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 579.2 млн. лева.
През периода януари - юни 2019 г. износът на стоки от България за трети страни - извън ЕС, нараства с 9.1% в сравнение
със същия период на предходната година и е на стойност 8 828.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са
Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които
формират 50.1% от износа за трети страни.
През юни износът на стоки от страните извън ЕС намалява с 11.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер
на 1 438.5 млн. лева.
Вносът на стоки в България от трети страни за полугодието намалява с 1.4% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на
стойност 10 426.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и
Сърбия.
През юни вносът на стоки в България от трети страни намалява с 30.2% спрямо същия месец на предходната година и е в
размер на 1 440.6 млн. лeвa.
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1
598.1 млн. лева.
Според данните на НСИ през периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% спрямо същия период
на 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия,
Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите членки на ЕС.
През май износът за ЕС нараства с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 176.8 млн. лева.
Вносът на България от ЕС през периода януари - май се увеличава с 2.7%спрямо същия период на предходната година и
достига 16 809.6 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния,
Гърция и Испания.
През май вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година
и е в размер на 3 512.0 млн. лева.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май 2019 г. е отрицателно и е на стойност 883.7 млн. лева.
Дневник
√ Борисов се похвали с най-големите приходи от износ в цялата стопанска история
Националният статистически институт вчера обяви данните за износа на България, според които той е достигнал почти 28
милиарда лева за първите 6 месеца на годината. Толкова голяма сума от продажба навън в рамките на шест месеца
страната ни не е отчитала никога в стопанската си история, написа премиерът Бойко Борисов в своя "Фейсбук" профил.
Той не пропусна да отбележи, че според данните на Националния статистически институт средната брутна месечна работна
заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2019 г. и достига 1260 лева.
√ Със сделката за F-16 България ще стане първенец в НАТО по разходи за отбрана
България ще стане първенец в НАТО по разходи за отбрана за 2019 г. след като правителството вече преведе на САЩ 1.256
млрд. долара за закупуването на осем изтребителя F-16 Block 70. Според препоръките на НАТО всяка държава трябва да
отделя годишно 2% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за отбрана, като а 20% от тях отиват за ново въоръжение и
оборудване. България ще надхвърли този показател, но дори през 2020 г. това да се повтори заради проектите за ново
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въоръжение за бойния флот и сухопътните сили, скокът с над 100% на планирания бюджет на отбранителното
министерство изглежда невъзможен да се поддържа устойчиво години наред, а и не е демонстрирана политическа воля в
тази посока.
Средствата за отбрана за 2019 г. ще са над 2.61% от БВП
Бюджетът на Министерството на обраната за 2019 г. е над 1.414 млрд. лв. С актуализацията на бюджета се увеличи
размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2.100 млрд. лева. Това ще увеличи
разходите за отбрана за 2019 г. до 3.515 млрд. лв. Спрямо пролетната прогноза на Министерството на финансите за размер
на БВП от 115 437 млрд. лв излиза, че средствата, дадени за отбрана за 2019 г., ще са 2.61% от БВП. Поправката на бюджета
в разходната част заради покупката на изтребителите едва ли ще промени чувствително този дял.
От всички страни членки на НАТО само САЩ имат заложени по-високи разходи за отбрана за тази година - 3.42 %. Със
сигурност парите, похарчени за отбрана до края на година ще са много повече, тъй като за миналата година от
Министерството на отбраната отчетоха разход от 1.53 % от БВП без да има значими инвестиционни проекти. Тази година
България може да изпревари и САЩ по този показател.

Прогнозни данни за разходите за отбраната в НАТО, като процент от БВП за 2009 г. и данни за 2014 г.
По другия показател - 20% от разходите за отбрана да бъдат дадени за ново въоръжение и оборудване, България ще излезе
абсолютен първенец, ако се сбъднат прогнозните данни на Алианса. Тези 2.100 млрд. лева, дадени за изтребителите,
представляват 66.67% от парите за отбрана. Прогнозната таблица на НАТО за 2019 г. е водена от Люксембург с предвидени
44.6% от разходите за отбрана да бъдат за нова техника.
Препоръките на НАТО за отбранителни разходи бяха договорени срещата на върха на НАТО в Уелс (2014) по времето на
президента Барак Обама и имат цел за справедливо споделяне на финансовите ангажименти на съюзно ниво. В началото
на 2018 г. беше приет "Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до
2024 г.".
От 2014 г. насам България не е успяла нито веднъж да изпълни дадените към НАТО прогнозни обещания за разходи, тъй
като проектите за модернизация на армията се проваляха. В бюджета за тази година бяха предвидени плащания по
проектите за покупка на бойни машини за пехотата, за два нови кораба за Военноморските сили и за изтребители. След
като се стигна до плащането на цялата сума за Ф-16 накуп, проектите за машини за пехотата и за корабите остават за
догодина. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и висшите военни декларират желание договорите по двата
проекта да бъдат сключени още тази година, а плащанията по тях да бъдат заложени в следващия бюджет.
Планираните от правителството пари за проекта за бронираните машини са в рамките на 1.22 млрд. лв. Бойните машини
трябваше да се изплащат в периода 2018-2029 г., а да бъдат доставени до 7 години. Министерството на отбраната изпрати
на 5 август исканията за подаване на предложения RFP (Request for Proposal) до четири компании. Това са: ARTEC GmbH
(Германия), Patria (Финландия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System - MOWAG (Швейцария). Срокът за
подаване на оферти е 17.00 часа на 31 октомври 2019 г
12 юни беше последната дата, на която трябваше да ще стане ясно коя фирма ще бъде предпочетена да строи двата кораба.
Тогава Министерството на отбраната трябваше да внесе в Министерския съвет доклад с оценяване на офертите. Те са на
компаниите "Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG" (Германия), "МТГ – Делфин" (България) и FINCANTIERI (Италия).След това
трябва да бъде взето решение на правителството. Одобрената от парламента проектна цена за двата кораба е 984 млн. лв.
(с ДДС). Докладът за корабите е готов. Според източници на "Дневник" и трите оферти за корабите надвишават сумата в
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проекта на военните, който е одобрен от парламента. Ако компаниите не намалят офертите се, ще трябва проектът да
мине за промяна през парламента.
Агенция "Фокус"
√ НСИ: Приходите от нощувки в страната през юни 2019 г. достигат 205.4 млн. лв., което е с 2.6% повече в сравнение с
юни 2018 г.
През юни 2019 г. в страната са функционирали 3 018 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи
и други места за краткосрочно настаняване. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Броят на
стаите в тях е 135.2 хил., а на леглата - 304.1 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване,
функционирали през периода, се увеличава с 4.4%, а броят на леглата в тях - с 4.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г., е 4 036.7 хил., или с 0.7% помалко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 4.0%) се
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През юни 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 64.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.3% - на
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.5% от нощувките на чужди граждани и 32.0% - на българи,
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.5 и 37.7%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. се увеличава с 4.0% в сравнение със същия месец
на 2018 г. и достига 1 028.8 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 4.9%, а при чужденците - с
3.5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2019 г., са 408.2 хил. и са реализирали средно
по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 620.6 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 65.9% от тях са нощували в
хотели с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. е 45.4%, като намалява с 2.3 процентни пункта в
сравнение с юни 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 56.8%, следват местата за
настаняване с 3 звезди - 46.2%, и с 1 и 2 звезди - 26.3%.
Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 205.4 млн. лв., или с 2.6% повече в сравнение с юни 2018 година.
Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани със 17.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с
0.5%.
√ АПИ: Между 16.00 и 18.00 часа на 14 август са възможни затруднения при продажбата на е-винетки
От 16.00 до 18.00 часа на 14 август 2019 г. са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система
за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Това съобщиха от Агенция "Пътна
инфраструктура". Възможно е да възникнат прекъсвания, които да затруднят продажбата на електронни винетки. За
избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации препоръчваме на
водачите да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка своевременно.
Предвижданото внедряване на софтуерните актуализации е част от подготовката за въвеждане в експлоатация на тол
системата.
Агенция „Монитор“
√ „Мобилно бюро по труда“ на много места, но не в София
От началото на август Агенцията по заетостта започна активното предоставяне на услугата "Мобилно бюро по труда",
съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Поетапно услугата ще започне да функционира във всички административни области в страната с изключение на град
София. Предвижда се да бъдат обхванати населени места с икономически активно население над 100 души, в които има
условия и съдействие от общината, съобщи БТА.
Експертите, включени в мобилните екипи, предоставят пълния набор от услуги на бюрата по труда, с цел да се намали
делът на обезкуражените и неактивните лица, както и да се помогне на търсещите работа.
Услугата е адресирана и към работодателите, които имат готовност да наемат търсещи работа лица от тези региони. Във
фокуса на мобилното бюро по труда от една страна са местните обекти за търговия, услуги, земеделски производители
или микропредприятия в сферата на селското и горското стопанство. На тях ще се предлагат посреднически услуги и
преференции, които да насърчат наемането, макар и на малко хора.
Успоредно с това чрез мобилното бюро по труда ще се търсят безработни и неактивни, които да се насочат към обявените
позиции от други работодатели, заявили готовност да осигурят транспорт и наемат безработни от отдалечени от
местоработата населени места.
През тази седмица мобилно бюро по труда ще посети 13 населени места, в т.ч.: на 12 август - с. Новачене /община Никопол/
и с. Окорш /община Дулово/; на 13 август - с. Джурово /община Правец/; на 14 август - с. Сталийска махала /община Лом/,
гр. Земен /община Земен/, с. Трайково /община Лом/, с. Бяла паланка /община Твърдица/, с. Ковачевци, /община
Ковачевци/; на 15 август - гр. Добринище /община Банско/, с. Вакарел /община Ихтиман/, с. Кермен /община Сливен/ и в
с. Крушовица /община Мизия/; на 16 август - с. Ковачица /община Лом/.
√ Как 5G ще промени ежедневието ни
От началото на месец юли на територията на страната ни започнаха да се провеждат тестове за внедряване на 5G мрежа,
като А1 България постави първата 5G базова станция и проведе първия тест в страната с нея.
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Месеци преди това из обществените среди вече се разпространяваше противоречива, а на някои места и напълно невярна,
информация за това как сигналите от новата мрежа са опасни за здравето не само на хората, но и при животните.
Темата даде поле за труд на редица „специалисти”, но реални научни доказателства, че 5G влияе негативно върху хората
или животните, няма. Радиовълните, които се излъчват за поддръжка на мрежата (до 3,5 GHz) са
далеч по-безопасни
от тези, които биха застрашили живота и здравето ни (над 100 GHz). Всъщност облъчването от радиопредавателите може
да се сравни с това от всеки домашен рутер или честотен радиопредавател в близост до нас.
За сметка на това обаче ползите от изграждането на 5G мрежата са много. Всеки потребител ще изпита удобството на
скоростта на мрежата - тя ще бъде 10 пъти по-висока от тази на 4G. Развлекателната индустрия ще има огромна полза от
5G мобилните мрежи. От една страна много компании инвестират в разработване на филмово съдържание, от друга –
новата мрежа ще даде възможност за предаване на високоскоростното предаване на 4K и 8К видеоклипове с картина,
която се доближава до реалността и с кристален звук. Мрежата от пето поколение ще направи възможно технологии като
VR и AR да бъдат визуализирани с още по-висока разделителна способност и с по-висока скорост. Ще можем да гледаме
събития на живо с безупречно качество, а HD телевизионните канали ще бъдат достъпни на мобилни устройства без
прекъсвания.
Ниската латентност - една от най-важните характеристики на 5G технологията, е изключително важна за автономното
шофиране, където е ценна всяка милисекунда, за да се избегнат инциденти и да се гарантира безопасността на пътниците.
Интернет на нещата (IoT) е друга широка област, която ще се възползва от внедряването на 5G мрежа. IoT ще свързва още
по-бързо всички обекти, уреди, сензори, устройства и приложения, които имат достъп до интернет. От друга страна всички
IoT приложения, които за да работят генерират огромен поток от данни, ще могат да ги трансферират с много по-бърза
скорост и то от множество устройства или сензори.
5G изцяло ще промени и здравеопазването, и по-конкретно – развитието на телемедицината. Хората с хронични
медицински заболявания ще могат да се възползват от интелигентни устройства и мониторинг в реално време от всяка
точка на света. Лекарите ще имат възможност да се свързват с пациенти от всяко място по всяко време и да извършват
прегледи дистанционно. Интелигентните медицински устройства непрекъснато ще могат да следят състоянието на
пациента през интернет, а болниците и линейките ще могат да получават сигнали по време на критична ситуация, което
ще позволи да се предприемат необходимите стъпки за ускоряване на диагностиката и лечението. Дистанционно ще могат
да се извършват сложни интервенции и няма да се налага нито на пациентите, нито на лекарите да губят ценно време и
средства за придвижване на големи разстояния.
Логистичната индустрия също може да използва интелигентната 5G технология на своя страна. Проследяване на стоки,
управление на автопарка, централизирано управление на бази данни, планиране на персонала и проследяване и отчитане
на доставките в реално време са някои от дейностите, които ще изпитат възможностите на мрежата.
Много от процесите в т. нар. „умни“ градове, като управление на трафика, незабавно актуализиране на състоянието на
въздуха, интелигентно сметосъбиране, интелигентно улично осветление, управление на водните ресурси и много други,
също ще бъдат облагодетелствани от 5G мрежата, защото тя ще ги оптимизира и ще даде възможност за развитие на нови
услуги в полза на всеки потребител.
Въпреки че 5G мрежата ще има повече капацитет
особеното при нея е, че ще бъде с по-малко покритие. Това означава, че всички подобрения в комуникацията ще бъдат поосезаеми в гъсто населени райони или такива с по-висока концентрация на мобилен и интернет трафик.
За да може обаче 5G мрежата да се развие до своя максимум, е необходимо да има не само изградена инфраструктура.
Необходими са достатъчно много потребителски устройства, които да поддържат новата мрежа.
Всички изброени предимства на 5G мрежата като скорост, качество на връзката, изпълнението на операции и увеличеното
количество обменена информация, ще дадат нов импулс на развитието на индустрии и бизнеси и ще бъдат тласък на едно
ново поколение комуникации. Възможността да управляваме дистанционно чрез телефоните си различни категории
устройства - от автономни автомобили, през преносими компютри до техниката вкъщи, ще е не само възможно и по-лесно,
но и неусетно ще революционизира ежедневието на всеки модерен човек.
√ Губим 18 000 работни места при твърд Брекзит
14 млрд. евро загуби за ЕС при най-лошия сценарий
България може да изгуби 17 890 работни места при Брекзит без сделка. Спадът е между 0.3-0.8% и ни нарежда 15-и по
загуби в Европейския съюз (ЕС), сочат данни на университета в Льовен, Белгия. Докладът показва как ще се отрази
раздялата на Великобритания с ЕС на различните страни и кои сектори ще бъдат най-засегнати.
Стига да е налице мек Брекзит, то загубите няма да са големи. Това би означавало, че
при по-лекия вариант БВП на ЕС ще спадне с 0.38%
а общият брой загубени работни места ще е 280 000. Ако обаче няма сделка, то цифрите се променят драстично. БВП на
ЕС ще спадне с 1.54%, а изгубените работни места ще са 1 200 000. Разбира се, най-засегната ще бъде Великобритания,
където 525 000 ще трябва да се разделят с позициите си. Следват Германия (291 930), Франция (141 320) и Италия (139
140). Разбирането, че Брекзит ще повлияе единствено на страните от Западна Европа обаче, които са разположени близо
до Острова, е погрешно. „В страни като Полша, Швеция, Словакия, Чехия, Румъния и Унгария също са отчетени съществени
загуби“, пишат още в доклада. Северната ни съседка Гърция би загубила близо 6000 работни места, а Румъния – цели 43
430.
В Полша пък числото е 122 950
При твърд Брекзит може да загубим 385 000 евро от добавената стойност, сочат още данни от доклада. Това е спад между
0.7-1.6% за страната ни. Загубите отново ще са много по-големи за страните от Западна Европа – Великобритания ще е
94.359 млн. евро надоду, а Германия и Франция със съответно 47.894 млн. и 24.955 млн. евро. При мек Брекзит бихме
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загубили 95 хил. Евро, като за държавите около Острова разликата е между 30-70 млн. евро. Общо за ЕС, ако няма сделка,
това би коствало 14 млрд. евро.
Сред 15-те най-засегнати сектора земеделието и животновъдството и хранително-вкусовата промишленост се нареждат
първи. При вторите ще бъдат изгубени 112 000 работни места, като това ще се усети най-вече в Белгия, Ирландия, Полша,
Холандия и Дания. Текстилната индустрия също ще бъде засегната с 130 000 загуби. Работещите в сферата на услугите
също не са в безопасност.
√ Южна Корея изключва Япония от списъка на доверените търговски партньори
Мярката влиза в сила след 20 дни
Южна Корея реши да изключи Япония от списъка на доверените търговски партньори, в който са още 28 държави, съобщи
министърът на търговията, промишлеността и енергетиката Сун Юн Мо, цитиран от световните агенции.
Съгласно новите правила Япония е включена във втора, от общо три категории. Така южнокорейските фирми ще трябва да
подават отделно заявки за разрешение за износ в Страната на изгряващото слънце, като разглеждането му ще трае по 15
дни или 10 дни повече, отколкото сега.
Мярката влиза в сила след 20 дни и е в отговор на въведените на 2 август ограничения от японска страна за износ в Южна
Корея на 3 вида наноматериали, които ще влязат в сила на 28 август.
Преди време корейци, чиито предци са били принуждавани от японски фирми да полагат робски труд преди края на
Втората световна война спечелиха дело срещу тези компании, а южнокорейски съд нареди конфискация на имущество, за
да се удовлетворят претенциите на ищците. След това решение Япония също въведе по-сложен разрешителен режим на
експорта на електронни компоненти, като официално причината е рискът те да не попаднат в Северна Корея.
В. Банкерь
√ Промени в Закона за тютюна ще се обсъждат на заседанието на Министерския съвет
Общо 12 точки има в дневния ред на редовното заседание на Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на
правителството.
Министрите ще обсъдят промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и Проект на постановление
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за държавното
предприятие "Управление и стопанисване на язовири", които са внесени от министъра на икономиката Емил Караниколов.
Правителството ще разгледа и промени в Закона за туризма, предложени от министъра на туризма Николина Ангелкова,
както и промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС №240 от 1996 г.,
които предлага министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Kaнал 3
√ Корпорации от САЩ, Китай, Русия и Южна Корея искат АЕЦ Белене, каза Т. Петкова
На 19 август изтича крайният срок за подаване на документи за изграждането на атомната централа
Предварителен интерес за изграждане на АЕЦ "Белене" има от страна на китайска корпорация, южнокорейска компания,
руската "Росатом" и американската "Дженерал Електрик". Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова
пред журналисти на летище София след посещението на българска делегация в Туркменистан. Тя припомни, че на 19 август
изтича крайният срок за подаване на документи за реализация на проекта за изграждането на атомната централа.
"Очакваме максимален бой инвеститори да потвърдят желаните си за участие в проекта”, каза Теменужка Петкова.
Енергийният министър съобщи, че доставките на природен газ от Туркменистан за България са отдавна на дневен ред
между правителствата на двете страни.
"България и Туркменистан обсъждат спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и развитие на сътрудничеството
в сферата на енергетиката", добави на пресконференцията на летището регионалният министър Петя Аврамова.
„Дума“
√ Колите в България сред най-старите в ЕС
Само в Полша и Естония сред страните от ЕС се движат по-стари автомобили, отколкото в България, сочи анализ на
Евростат. Според него близо един милион са колите над 20 години по родните пътища, което представлява 25% от
автопарка. Возилата в България до 5 години са едва 5%, или около 160 000, до 10 години са 10 на сто, или около 400 000, а
между 10 и 20 години - 60 на сто, или близо 2,4 млн. Най-висок дял регистрирани нови автомобили на възраст до 2 години
е отчетен в Люксембург - 25%. Следват Дания - 24 на сто, Белгия - 22 на сто, Швеция - 20 на сто, Австрия - също 20 процента.
България е на трето място отзад напред с най-висок процент стари автомобили на възраст над 20 години. Първа е Полша с
40 на сто коли над 20 г., следват Естония - 28 на сто, България - 25 на сто, Малта, Литва и Румъния - по 20%. През 2018 г. у
нас са регистрирани към 35 хил. нови автомобила при първа регистрация. В страните от ЕС броят им е 15 милиона, което
прави дял на страната ни 0,2 на сто.
Регистрираните нови коли у нас на възраст до 2 години за миналата година са били около 1,7% от общия брой на
автомобилите при показател за Люксембург 25 на сто. В България регистрираните автомобили са между 3,5 и 4 млн., но
числата търпят корекции, тъй като всяка година у нас се внасят по около 100 000 коли втора употреба, както и се
дерегистрират в КАТ няколко десетки хиляди автомобила. Само за първите 6 месеца на тази година в България са
регистрирани 18 323 нови коли, общо в страните на ЕС те са 8,1 млн.
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България е на едно от последните места в ЕС по показателя за моторизираност. На 1000 жители се падат 393 коли - два
пъти по-малко от Люксембург, който е начело с 670 на 1000 души.
В. Капитал
√ Срив в цените на имотите е малко вероятен, но не е изключен
Експерти коментират утежнения сценарий при стрес тестовете на ЕЦБ за спад при недвижимостите от 17-18%
Пазарът на недвижими имоти в България по обща оценка на този етап е спокоен и балансиран. В утежнения си сценарий
при стрес теста на шест български банки обаче Европейската централна банка (EЦБ) заложи спад на жилищните имоти от
близо 17% за периода от 2019 до 2021 година (7.1% за първата година, 8.3% за втората и 2.1% за третата). За цените на
търговските имоти предвиденото намаление е още по-голямо - с над 18% за тригодишния период ( понижение от 10.1% за
2019 г., 6.7% за 2020 г. и 2.4% за 2021 г.). Този негативен сценарий е предвиден да тества устойчивостта на капитала на
банките дори и при сериозен икономически срив и затова е съчетан със спад на БВП, ръст на инфлацията и на
безработицата в България, но в по-малки мащаби (виж таблицата). За разлика от базовия сценарий, който е основан на
текущите макроикономически прогнози, тези изменения в утежнения са малко вероятни и са по-скоро хипотетично
упражнение, което има за цел да симулира изненадваща финансова криза.
А това неизбежно навява асоциации с 2008 г. Макар засега хоризонтът да е безоблачен, близката история помни 39% срив
в средните цени на жилищата в България от "пик" до "дъно" преди десетина години. По данни на НСИ, предоставени от
Института за пазарна икономика, за София той е бил 42.4%, за Пловдив – 44.5%, за Варна – 38% и за Бургас – 43.1%.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Как да намалеят пътните инциденти? Отговорът от експертите.
Паспорти за автомобилите. Ще спрат ли да се движат опасни коли по пътищата?
Касовите бележки за горивата. Защо браншът сезира Европейската комисия?
Задава ли си епидемия от морбили?
Опасно топло време. Как да с предпазим от жегите?
БТВ, "Тази сутрин"
Трябва ли да има таван на обезщетението при смърт на пътя?
Кои са местата с най-много катастрофи и жертви у нас?
След атаката срещу НАП - защо клиентите трябва да посещават банката си веднъж годишно? Коментар на
финансиста Емил Хърсев;
Колко са работещите бедни в България и защо ще мерим по нов начин минималната издръжка на живота?
Опасни жеги в страната - какви са рисковете за здравето ни?
Защо 9-годишната Лорита, която претърпя тежка операция на гръбнака, остана без инвалидна пенсия?
√ Предстоящи събития в страната на 13 август
София.
От 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет.
Министър Екатерина Захариева ще се срещне с министъра на външните работи на Япония Таро Коно.
От 11.00 часа кметът Йорданка Фандъкова ще провери доставеното ново оборудване за нуждите на
физиотерапията - сектор "Физикална и рехабилитационна медицина" в Диагностично-консултативен център 14.
От 12:30 часа на първи коловоз на Централна гара ще бъде представен изцяло изрисуван локомотив.
***
Бургас.
От 10:00 часа на централната алея пред експоцентър "Флора" ще започне фестивалът "С книга на плажа".
От 11:00 часа в заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод предстоящата
регата „Кор Кароли".
***
Казанлък.
Национален парк - музей „ Шипка - Бузлуджа" ще представи книга на генерал Георги Вазов за Руско -турската война
по повод 142 години от Шипченската епопея.
***
Плевен.
От 10.00 часа ще даде пресконференция Светослав Доков - общински съветник от ВМРО.
От 17.00 часа в Конферентната зала на Общината в сграда „Гена Димитрова" ще се проведе публично обсъждане
на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината.
***
Сливен.
От 10.30 часа Общината ще отбележи 151 години от гибелта на четници от четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа
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„Клуб Z“
√ Британците искат "Брекзит" с всички средства
Тръмп и Джонсън разговаряха по телефона
Повечето британци са на мнение, че премиерът Борис Джонсън трябва да изкара Обединеното кралство от ЕС "с всички
средства", показва социологическо проучване, направено за в. "Дейли телеграф", предаде Ройтерс.
Джонсън обеща да изведе страната от ЕС на 31 октомври, независимо дали успее да осигури сделка за "Брекзит" с Брюксел.
Мнозина в парламента обаче са против излизане без сделка.
Петдесет и четири на сто от запитаните в проучването на компанията "КомРес" казват, че са съгласни с твърдението:
"Борис трябва да осигури "Брекзит" с всички средства, включително да преустанови сесията на парламента, ако е
необходимо, за да не позволи на депутатите да го спрат".
Четиридесет и шест процента са несъгласни. В допитването са участвали 1645 души, а от резултатите са изключени
отговорите на хората, които нямат мнение по въпроса.
Същото проучване показва, че подкрепата за Консервативната партия се е увеличила с 6 процентни пункта до 31 процента,
а 27 на сто подкрепят опозиционната Лейбъристка партия.
В други социологически проучвания също се наблюдава увеличаване на подкрепата за консерваторите, откакто Джонсън
пое ръководния пост в партията от Тереза Мей.
Британският премиер Борис Джонсън и американският президент Доналд Тръмп обсъдиха по телефона "Брекзит",
търговски и икономически въпроси, предаде Ройтерс, като се позова на "Даунинг стрийт" 10.
Говорител на Джонсън каза, че британският премиер е разговарял с президента Тръмп днес.
"Те обсъдиха глобални икономически въпроси и търговията и премиерът съобщи на президента последните новини около
"Брекзит", заяви той.
Съветникът на Тръмп по въпросите на националната сигурност Джон Болтън е на посещение в Лондон и днес се очаква да
се срещне с Борис Джонсън. Президентът на САЩ желае успешен "Брекзит" и ще подкрепи Великобритания с двустранно
споразумение за свободна търговия, каза Болтън, цитиран от Ройтерс.
Fakti.bg
√ Китай пуска собствена криптовалута
Cлeд пeт гoдини нa прoучвaния и изcлeдвaния Китaйcкaтa цeнтрaлнa бaнкa ce приближи дo въвeждaнeтo нa coбcтвeнa
криптoвaлутa, cъoбщи прeз уикeндa oфициaлнa държaвнa мeдия, цитирaнa oт "Уoлcтрийт джърнъл".
Му Чaнгчун, зaмecтник-ръкoвoдитeл в oтдeлa зa плaщaния нa Нaрoднaтa бaнкa нa Китaй (PBоС), зaяви, чe прeдcтoящaтa
цифрoвa вaлутa щe зaмeни M0, или пaритe в oбрaщeниe в икoнoмикaтa, прeдaдe Сhinа Sесuritiеs Jоurnаl.
Му Чaнгчун cъщo тaкa кaзa, чe въвeждaнeтo нa криптoвaлутa мoжe дa пoвиши eфeктивнocттa нa пaричнaтa пoлитикa нa
Китaй и дa прeдocтaви дoбрa cпрaвкa зa пaричнoтo прeдлaгaнe и прoвeждaнaтa пaричнa пoлитикa, утoчнявa БНР.
√ Германия се раздели с данък „Солидарност”
Събраните средства от налога имаха за цел да финансират обединението
Тридeceт гoдини cлeд пaдaнeтo нa Бeрлинcкaтa cтeнa, ФРГ рeши дa прeмaхнe дaнък „Coлидaрнocт”. Цeлтa му бeшe дa
финaнcирa oбeдинeниeтo нa двeтe Гeрмaнии.
Дaнъкът, чийтo рaзмeр e 5.5%, щe бъдe прeмaхнaт oт 2021 г. Зa минaлaтa гoдинa в държaвния бюджeт oт нeгo ca пocтъпили
18.9 млрд. ЕUR. Cлeд прeмaхвaнeтo му, 90% oт дaнъкoплaтцитe щe бъдaт ocвoбoдeни oт нeгo. Вaжнo e дa ce oтбeлeжи, чe
прoмянaтa идвa в мoмeнт, в кoйтo ce упрaжнявa нaтиcк върху държaвaтa дa cтимулирa гeрмaнcкaтa икoнoмикa нa фoнa нa
зaбaвящия ce ръcт нa БВП. Cъщo тaкa e рeaлнa oпacнocттa oт влизaнeтo нa Гeрмaния в рeцecия.
Дарик
√ Завършен е първият участък от „Турски поток“
Завършен е първият участък от 403-километровия участък от газопровода „Турски поток“, който ще премине през
територията на Сърбия от българската граница до град Чуприя, съобщи в понеделник Радио и телевизия „Войводина“,
цитирана от TACC.
В момента се работи по изграждането на втория сегмент - от Чуприя до река Дунав. Общо трябва да бъдат изградени
четири участъка, според плановете газопроводът се очаква да бъде завършен до края на годината. При строителството на
втория участък ще бъдат използвани над 50 хиляди тона тръби.
По-рано министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Александър Антич заяви, че около половината от тръбите,
необходими за изграждането на сръбския участък от газопровода „Турски поток“ в размер на 180 хиляди тона, вече са
пристигнали в страната. Според него доставките се извършват по вода, тръби пътуват към сръбските пристанища на река
Дунав в Нови Сад и Смедерево.
Сърбия започна строителни работи по своя газопровод, без да чака да приключи работата по българския участък. На 5 март
сръбската енергийна агенция одобри строителството да започне през април. Изграждането на газопровод в Сърбия от
границата с България до границата с Унгария е съвместното предприятие на Газпром и „Сърбиягаз Газтранс“ Нови Сад.
Сръбският участък на „Турски поток“ ще започне да доставя газ до края на април 2020 г.
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