Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ България е на второ място в НАТО по разходи от БВП за отбрана
България е на второ място в НАТО по разходи от Брутния вътрешен продукт, отделяни за отбрана. Това става, след като
правителството преведе 1 млрд. и 200 млн. долара по сметките на САЩ за осемте нови изтребителя F-16. Така от 29
съюзници България е веднага след първенеца - Съединените щати. Такива пари за отбрана страната ни не е отделяла от
16 години.
3 милиарда и 515 милиона лева ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2019 г.
1,4 млрд. плюс 2,2 млрд. лв. за изтребителите. Това ни нарежда на второ място в НАТО след първенеца САЩ по разходи за
отбрана като процент от БВП.
Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: През 2014 г. в Уелс НАТО реши, че ни трябва по-честно разпределение
на тежестите и увеличение на разходите за отбрана. Добрата новина е, че след години на съкращаване на военните
бюджети, всички съюзници постепенно увеличават парите за отбрана. Все повече страни-членки постигат целта от 2% от
БВП, отделяни за военни разходи, а повечето страни имат планове за достигане на 2-та % през 2024 г.
От всички 29 съюзници най-много пари за отбрана отделя САЩ - 3,42%, следва България - 2,6%, следват Гърция, Англия,
Естония, Румъния, Полша, Латвия и други.
Симеон Николов, Център за стратегически изследвания: Ние сме в златната среда, само шест страни в НАТО изпълняват
изискването за 2% разходи от БВП. Страни като Германия имат 1,3% разход, но той се равнява на 37,6 милиарда евро.
С 1,4 млрд. лв., които се очаква да бъдат дадени за 150 бронирани машини за пехотата, и 984 млн. лв. за два модулни
патрулни кораба, разходите ни за отбрана в следващите години може и да останат на същото високо ниво.
Велизар Шаламанов, министър на отбраната (2014 г.): Разходите за отбрана са важни, когато създават условия за
дългосрочна програма за модернизация и превъоръжаване. Това е един чудесен старт. Но поддържането на това високо
темпо е изключително необходимо. Нека не забравяме, че когато стартира реформата 2000 г., ние имахме 2,89% от БВП за
отбрана.
Вторият важен показател е колко процента от разходите за отбрана отиват за ново въоръжение.
Тези 2,2 млрд. лв., които България вече преведе за новите изтребители F-16, представляват 60% от разходите ни за отбрана,
което ни нарежда на първо място в НАТО по този показател.
√ Нови случаи на афиканска чума по свинете са констатирани в четири населени места
Българска агенция за безопасност на храните констатира нови случаи на африканска чума по свинете в четири населени
места - землището на село Бистренци, община Девин, село Жерава край София и село Върбино. Това потвърди пред БНТ и
заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
Епидемията с африканска чума се разраства с нови четири случаи.
Атанас Добрев - зам.-министър на земеделието, храните и горите: С новите случаи стават общо 32 случая на
африканска чума по свинете при дивите свине.
Добрев обясни, че при регистриране на случай на африканска чума в 200-километрова зона се забраняват всякакви
дейности в горите, в това число лов, дърводобив, събиране на гъби и т.н., за да може да не влизат хора и да
разпространяват заболяването.
Добрев каза, че Министерството подкрепя по-дълга възможност за лов на диви свине, както ловците предлагат. В
законопроект се предлага ловът да се открие две седмици по-рано и да продължи след официалното му закриване, което
е втората седмица на януари, до средата на март.
Атанас Добрев - зам.-министър на земеделието, храните и горите: Ловът на гонка за дива свиня. Това е найефективният метод и начин за намаляване на популацията на дива свиня.
√ Ръст в потреблението на електричество заради жегите
Жегите от последните дни вдигнаха потреблението на ток с между 7 и 17%, показват данните на Електроенергийния
системен оператор. Експертите съветват да пестим ток не само заради очакваните по-високи сметки, но и за да се избегне
претоварване на мрежите.
Най-много ток в момента произвежда атомната централа в Козлодуй - и двата ѝ блока са натоварени на 104%, показват
данните на ЕСО. Големи количества ток идват от тецовете и слънчевите панели.
Заради жегите и масовото включване на охладителни уреди консумацията на ток се увеличава рязко в диапазона между
12 и 20 часа, показват данните на ЕСО. Увеличава се и износът, но място за притеснения няма, уверяват от държавната
компания.

1

Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор: Засега нещата са напълно нормални,
товарът в мрежата е около 4500 мегавата, и около 5500 мегавата е товарът на мрежата на количествата, които се изнасят
от страната.
Средното натоварване на мрежата е далеч от пълния ѝ капацитет - около 30%, въпреки това обаче има участъци, които са
критични, защото достигнат близки до максималните си товари.
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор: В последните няколко години ЕСО
извърши огромни инвестиции в регионите, които захранват Северното и Южното Черноморие на страната, мрежата е
реконструирана, подновена, продължаваме да работим, но мога да кажа че гарантираме една добра сигурност на
системата, качествено електрозахранване.
Въпреки това предстои подмяна на мрежата. Сред критичните точки е и самата София, защото мрежата не е проектирана
за толкова много жители и ново строителство. Предстои укрепване на мрежата в Западните квартали.
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор: Направили сме нашите разчети,
работим по оптимизираме на мрежата, подсилваме където е необходимо, реконструираме подстанциите,
реконструираме електропроводите.
Потребителите също може да помислят за пестене на тока.Например при използването на климатици.
Петър Костадинов, ЕВН: Ако външното тяло е на сянка, това намалява автоматично разхода на ток. чистенето на филтъра
профилактично, това помага на вътрешното тяло на по-нормален режим на работа на самия климатик.
Доставките на ток съветват и при по-дълго отсъствие от дома си да записваме показанията на електромерите си, за да се
избегнат спорове, както и да бъдат хванати евентуални кражби.
√ Уволнения в ДФ "Земеделие"
Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев, който беше назначен на поста преди близо
месец, вече е уволнил четирима души, като най-високото ниво между тях е началник отдел.
Това съобщиха за "По света и у нас" от фонда и уточниха, че причините са "съмнения в безкористно изпълнение на
служебните задължения." Във фонда планират в бъдеще връзката бенефициент - експерт да става без посредници, като
има електронно досие за нея.
До момента от общия бюджет от 2,9 милиарда евро по Програмата за развитие на селските райони до 2020 г. са подписани
договори за 60% от средствата, а са изплатени близо 35 на сто. Според Грудев няма да има загуба на средства по
програмата.
√ Заев: Няма да има оставка, няма да има предсрочни избори
Македонският премиер Зоран Заев категорично отхвърли възможността в страната да бъдат проведени предсрочни
парламентарни избори поради аферата "Рекет".
"Това правителство се ръководи от лицето, което подаде сигнал за тази афера. Нямам никакво намерение да обсъждам
въпроси като провеждането на предсрочни избори и оставки. Изборите ще бъдат редовни, но може да бъдат проведени
и през октомври догодина, ако някой смята, че тогава ще ги спечели", подчерта Заев и добави: "След всички големи
политически решения и реформи, които направихме всички заедно, сега когато се намираме на прага пред пълноправното
членство в НАТО и започването на преговори за присъединяване към ЕС, трябва да дадем шанс на държавата и гражданите
да почувстват ползите от тези промени".
Лидерът на Демократическия съюз за интеграция /ДСИ/ Али Ахмети, който е коалиционен партньор на Заев заяви, че
партньорството между управляващата партия СДСМ и ДСИ функционира без проблеми.
√ Дебатите по вота на недоверие към правителството в Италия ще бъдат на 20 август
Вчера вечерта италианският Сенат насрочи за 20 август дебатите по вота на недоверие към правителството на премиера
Джузепе Конте. Вотът беше внесен от Матео Салвини - лидер на една от партиите в управляващата коалиция, който
настоява за предсрочни избори. Този ход хвърли Италия в политическа криза в разгара на лятото с непредсказуеми
последици.
Политическата криза провали ваканцията на италианските сенатори. Вицепремиерът и лидер на "Лига" Матео Салвини
обяви край на управляващата коалиция с Движение "5 звезди" след конфликти с другия вицепремиер и лидер на
движението Луиджи ди Майо. Салвини си навлече обвинения, че не действа в парламента, както е редно, а от плажа. След
явяването му на сицилиански плаж камерите заснеха скандал между негови противници и привърженици.
Коалицията се пропука сериозно след победата на "Лига" на евроизборите, на които движение "5 звезди" претърпя
поражение. Миналата седмица партньорите бяха на противоположни позиции относно строежа на високоскоростна жп
линия Лион-Торино. "5 звезди" загуби вота в Сената, а Салвини обяви, че не може да разчита на съюзника си.
Смята се, че той иска предсрочни избори, с надежда да стане премиер и дори вече е започнал кампания. Но плановете му
не вървят гладко, коментира Ройтерс, след като тази вечер Сенатът отхвърли искането му вотът на недоверие към кабинета
да се дебатира утре. "5 звезди" и опозиционни партии се опитват да сформират мнозинство, за да се избегнат
предсрочните избори.
Investor.bg
√ България е 17-та в света по привлечени инвестиции, започнати от нулата
Сърбия е лидер в тазгодишната класация на FDI Intelligence
България е 17-та от 105 държави в индекс на инвестициите, започнати от нулата (greenfield, б.ред.), изготвен от FDI
Intelligence, подразделението за данни на Financial Times.
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Страната ни е оценена с индекс от 4,69 пункта 54 нови проекта от 2018 г.
Лидер в класацията е Сърбия с оценка 11,92 пункта – с 1,33 пункта по-висока спрямо предходната класация, и 107 нови
проекта.
Миналогодишният лидер Мозамбик пада до 12-та позиция в индекса, тъй като новите инвестиции през 2018 г. са почти
наполовина в сравнение с 2017 г. Все пак страната е водещата дестинация за изцяло нови инвестиции за региона на
Африка.
На второ място в индекса е Черна гора с оценка 11,49 пункта, а на трето място е Камбоджа с 10,82 пункта.
Топ 10 се допълва от Литва, Малта, Узбекистан, Виетнам, Сингапур, Армения и Грузия.
Водещата инвестиционна дестинация за Близкия изток са Обединените арабски емирства (21-во място). За Латинска
Америка и Карибския регион най-предпочитана за инвестиции от нулата е Никарагуа, за Северна Америка – Канада, а за
Западна Европа – Малта, която е привлякла рекордни нови инвестиции през 2018 г.
В тазгодишната класация са включени 13 нови държави – Боливия, Кипър, Ел Салвадор, Гватемала, Ямайка, Кувейт, Лаос,
Северна Македония, Черна гора, Парагвай, Уганда, Узбекистан и Зимбабве.
За да бъде включена в индекса, всяка страна трябва да има реализирани поне 10 проекта от нулата за съответната година.
БНР
√ 968,71 лева е средният осигурителен доход за юни
Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за юни 2019 година
е 968,71 лева. Това съобщи пресцентърът на НОИ.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2018 година до 30 юни 2019 година е 936,91 лева.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през юли 2019 година, съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Пожарът край Дупница е потушен
Пожарът е възникнал около 15.30 часа в борова гора край международния път Е-79, в района на ж.п.-тунела в Дупница
Пряко включване на Кети Тренчева в предаването „Преди всички“
Пожарът край Дупница вече е потушен. Не е било редно полиетиленовите отпадъци и опаковките от лекарства, които
следобед се запалиха и причиниха огромен пожар под мостовото съоръжение на АМ „Струма“ край Дупница, да бъдат
съхранявани там. Това призна собственикът на фирмата за вторични суровини „Феникс Дупница“ ООД.
Все още няма информация за степента на обгазяване на района и на самия град Дупница, но това накара снощи кметът Методи Чимев да издаде заповед за критично бедствено положение за част от населените места в близост до пожара под
моста на АМ „Струма“.
Все още в България не е ненаказуемо да се изхвърля отпадъка, където и да е, но тук става дума за превръщане на един
терен, който е част от стратегическа транспортна инфраструктура, изключително държавна собственост, в площадка за
съхранение на отпадък, който пък е основен бизнес на дружеството „Феникс – Дупница“ ООД. Дружеството работи от
години в района.
От проверките през последните пет години на РИОСВ - Перник е видно, че фирмата има няколко големи бази за изкупуване,
предварително третиране и преработка на хартия, пластмаса, черни и цветни метали.
Как огромното количество полиетилен се оказа на това място? Коментира собственика Кольо Илиев:
„Това не е наш отпадък. Имаше и наш. Полиетиленовият отпадък трябваше да отиде за изгаряне в ТЕЦ „Бобовдол“.
От справката за последните пет години дружеството е санкционирано три пъти за нередности, а наложените глоби са почти
20 хил. лева.
Едната от тях е за неправилно и неразрешено складиране на тютюнев прах, който Кольо Илиев пък е запръстявал в
сметището на Дупница, тъй като е бил и оператор на депото за отпадъци.
Другото е за запалване на същото сметище през 2014 година. Днес експерти от агенция „Пътна инфраструктура“ ще правят
оглед на мостовото съоръжение, което определено е пострадало от пожара.
Специалисти, пожелали анонимност, заявиха за „Хоризонт“, че съхраняването на леснозапалими отпадъци в
непосредствена близост до стратегическа транспортна инфраструктура е престъпление.
На терена работят 4 екипи на пожарната и доброволци.
Началникът на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кюстендил комисар Светлин
Георгиев коментира:
“За магистралата няма проблем. Ликвидиран е пожарът в балите, изкарани са тези, които бяха под магистралата, така че
засега няма проблем…“.
Има коментари, че пунктът е ползван незаконно – точно под виадукта на магистралата.
Ситуцията с пожара към с. Блажиево също е под контрол, коментира още Георгиев:
“Другият пожар, който е към Блажиево и Балановски рид ни остават още към 300 метра фронт да ликвидираме и мисля,
че едно 80% от пожара е ликвидиран“.
Движението на АМ “Струма“ в посока София е отворено, а в посока “Кулата“ остава затворено в участъка от Дупница до
Бобошево.
√ Предстои обществено обсъждане за изграждането на временно депо за опасни битови отпадъци край Атия
Широко обществено обсъждане за временното депо за опасни битови отпадъци край созополското село Атия ще се
проведе днес. На него ще присъстват представители на министерството на околната среда, въпреки че се очакваше
министър Нено Димов.
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Обсъждането е организирано от Община Созопол, след като в селото общественото напрежение се повиши, местни се
обявиха против проекта и започнаха подписка за неговото спиране. Хората са недоволни, че никой не е искал тяхното
мнение и се опасяват от замърсяване, тъй като последните къщи са на няколкостотин метра от бъдещото депо.
Проектът е за проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на
опасни битови отпадъци”, финансиран по „ Българо - швейцарската програма за сътрудничество ”
Обсъждането е на 14.08.2019 г., от 18,00 часа в Киновидеоклуб, Читалище „Отец Паисий“ Созопол.
√ Драматично влошаване на икономическите инвеститорски нагласи в Германия и в еврозоната през август
Нагласите на германските анализатори и инвеститори относно перспективите пред водещата европейска икономика през
следващите месеци се влошиха драматично през август до 8-годишно дъно с оглед на ескалиращия търговски спор между
САЩ и Китай и нараснала опасност от Брекзит без сделка, показва последно проучване на центъра за европейски
икономически изследвания Zew.
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в
Германия за следващите шест месеца, се срина през август до -44,1 пункта от -24,5 пункта през юли и при очаквания за поскромно понижение към -28,0 пункта.
По този начин индексът остава много далеч под осредненото си дългосрочно ниво от 21,6 пункта и достигна най-ниско
ниво от декември 2011-а година насам.
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите условия в Германия, се понижи през август
до -13,5 пункта от -1,1 пункта през юли и при очаквания за доста по-скромно понижение към -6,0 пункта. Това е най-слабото
ниво на индекса от май 2010-а година.
Zew индекс на икономическите нагласи в Германия

Президентът на института ZEW професор Ахим Вамбах отбеляза, че данните сочат за значително влошаване на
перспективите пред германската икономика.
"Най-новата ескалация в търговския спор между САЩ и Китай, рискът от конкурентно обезценяване на местните валути и
увеличената вероятност от Брекзит без сделка създават допълнителен натиск върху и без това слабия икономически
растеж", отбеляза той и допълни: "Това най-вероятно ще постави под допълнително напрежение развитието на
германския износ и промишленото производство".
Слабото Zew проучване за Германия е пореден предупредителен сигнал, че немската икономика се намира в рецесия.
Нагласите на експертите от финансовите пазари по отношение на икономическото развитие на еврозоната също
претърпяха значителен спад, което доведе до рязко влошаване на съответният индекс на бъдещите очаквания до -43,6
пункта от -20,3 пункта само месец по-рано, докато Zew индексът за текущата икономическа ситуация в региона на единната
валута спадна през август до -14,5 пункта от -10,6 пункта през юли.
Резултатите се базират на последното ежемесечно проучване на института Zew сред близо 300 експерти от банки,
застрахователни компании и от финансови отдели на избрани корпорации.
√ Китай разполага военни части около Хонконг
Американското разузнаване потвърди, че Китай разполага военни сили по границата с Хонгконг. Това съобщи президентът
Доналд Тръмп в "Туитър", докато демонстранти парализираха летището в полуавтономния мегаполис през втория ден на
неспирни протести.
По-рано китайски държави медии излъчиха видео, което показва как силите за сигурност пристигат до границата.
Главният редактор на контролирания от Пекин вестник "Глобал таймс" написа в "Туитър", че военното присъствие е знак,
че ако ситуацията в Хонгконг не се стабилизира, Китай ще се намеси със сила.
√ Вероятността за държавен фалит на Аржентина нарасна над 72%
Цената на застраховката срещу аржентински държавен фалит отново скочи във вторник, тъй като инвеститорите
продължават реагират негативно на тежкото поражение на президента Маурисио Макри на проведените през уикенда
първични избори в страната, съобщава Ройтерс.
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5-годишни CDS книжа (Credit Defalut Swaps - суапове за кредитно неизпълнение) на Аржентина, или цената на
застраховката срещу фалит по отношение на притежавания от инвеститори аржентински държавен дълг, поскъпват днес
силно до 2116 пункта, надвишавайки допълнително достигнатия в понеделник петгодишен връх от 1994 базисни пункта,
според данни на агенция IHS Markit. Само в рамките на вчерашната търговия 5-годишни CDS скочиха с близо 1000 пункта.
Това означава, че днес гаранцията/застраховката за петгодишен аржентински дълг на стойност 10 млн. долара вече
достигна 2,116 млн. долара спрямо 1,994 млн. долара в понеделник.
Изчисленията на агенция IHS Markit показват, че текущото нивото на цените на 5-годишните CDS означава, че вероятността
от държавен фалит на Аржентина (просрочване на външните задължения на страната) в рамките на следващите пет години
е нараснал до над 72%.
Това е факт, въпреки че във вторник има индикации за стабилизация на аржентинските държавни облигации и акции, както
и на аржентинското песо след вчерашните брутални разпродажби на капиталовите пазари в латиноамериканската
държава.
Цените на всичките деноминирани в долари дългови книжа на Аржентина с падежи между 2021-а до 100-годишните книжа
с падеж през 2117-а година нараства предпазливо с 0,5 американски цента.
Акциите на листваните на Уолстрийт аржентински банки пък поскъпват на днешната извънборсова търговия, като акциите
на Argentinian bank Banco Macro нарастват с 5%, а на Grupo Supervielle - с 10%, но след като вчера те се простиха с близо
половината от пазарната си стойност (спад с около 50%).
Аржентинската валута пък стабилизира около 53 песо за един щатски долара, след като в понеделник се срина
първоначално с близо 25% към нива от над 62 песо, преди да приключи търговия с обезценка от 15% към нивото от 53 песо
за един долар.
Вчера беше действително брутален ден за аржентинските финансови пазари след новината за тежкото поражение на
Маурисио Макри на проведените през уикенда първични избори в страната, което драстично намали шансовете на
пробизнес ориентирания президент да спечели официални избори, насрочени за октомври.
Песото поевтиня с 15%, фондовият индекс Merval на борсата в Буенос Айрес се срина с 48% - вторият най-голям еднодневен
спад от 1950-а година насам, а 100-годишната облигация с падеж през 2117-а година поевтиняха с 20% на фона на
подновените инвеститорски притеснения за надвиснал пореден държавен фалит на Аржентина.
News.bg
√ Четири района у нас с най-голям потенциал за изграждането на завод за автомобили
Четири района у нас са с най-голям потенциал за изграждането на завод за автомобили. Това сочат анализите на Агенцията
по инвестиции, след като преди дни премиерът Бойко Борисов изрази увереност, че дори "Фолксваген" да не инвестират
в страната ни, все пак завод за коли ще има.
Най-добри възможности за изграждането на завод, който да произвежда автомобили, има в районите на София, Пловдив,
Стара Загора и Бургас.
В тези райони, според експертните оценки, инвеститорите могат да открият предимства като бърз достъп до магистрали,
до жп инфраструктура и достатъчно квалифицирани кадри.
В същото време интересът към производството и на различни авточасти у нас продължава да расте.
До преди няколко месеца край Ихтиман се произвеждаха части за автомобилната индустрия. Производителят обаче се
оттегли. С днешна дата две нови компании проявяват инвеститорски интерес.
През септември ще стане ясно дали производството за авто индустрията край Ихтиман ще бъде възстановено и
затворената сега фабрика - ще проработи. Нови инвеститори вече са се срещали с местната власт и сега правят оценки дали
да открият цех за производство на тапицерии.
През есента се очаква работа да започнат и няколко нови производства - за фарове, спирачни системи и кабели. Те се
намират край Пловдив, Ловеч и Плевен - като очакванията са за близо 4000 работни места и значителен обем инвестиции.
Премиерът, който е уверен, че може да произвеждаме не само части, но и цели автомобили, преди дни обяви, че проблем
пред икономиката ни е липсата на работна ръка.
Експертите обаче се сигурни, че ако у нас влезе голям завод за автомобили, няма да има проблем с кадрите.
"Когато има разпознаваем бранд, в нашия случаи инвеститор, който предлага предизвикателна работа в международна
среда. Имаме сериозна възможност да привлечем и хората, които работят зад граница - българите, които са извън
България", коментира Стамен Янев от Агенцията за инвестиции.
Общият европейски пазар и ниските данъци са сред конкурентните предимства, на които разчитаме, за да привлечем
голям инвеститор в автоиндустрията.
"Има стратегическа локация, има ниски оперативни разходи, предоставя възможност за добра логистика чрез осигурени
пъна жп и пътна инфраструктура, да не говорим за политическата и икономическа стабилност в България", каза още Янев.
Статистиката отчита още, че натрупаните инвестиции в производството на превозни средства, където частите за коли са
основна част, достигат до 340 млн. евро. Близо 90% от автомобилите, които се движат в Европа имат части, произведени у
нас.
Дарик
√ Захариева отчете 30% ръст на стокообмена с Япония
Вицепремиерът и външен министър на Япония Таро Коно проведе среща с българския си колега Екатерина Захариева.
Двамата разговаряха на четири очи в Министерството на външните работи, а след това българска и японска делегация
проведоха и пленарна сесия.
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За последната година след посещението на японския премиер Шиндзо Абе в България стокообменът между двете страни
се е увеличил с 30%, отчете Захариева след срещата на четири очи с японския гост.
Двамата са се договорили през есента да се проведе бизнес форум в Токио с българско участие, както и се подготвя визита
на премиера Бойко Борисов в страната на изгряващото слънце в края на тази или началото на следващата година.
Захариева съобщи също, че заедно с японската страна продължават усилено разработването на проекти за малки и средни
предприятия в Северна Македония.
„Япония има нужда от висококачествени IT-специалисти, а България разполага с такива”, отбеляза японският вицепремиер.
Захариева и японският й колега са се договорили да се засилят двустранните отношения между страните с откриването на
директна авиолиния София-Токио.
Захариева не пропусна да отбележи, че страната ни е готова да разкрие завод за автомобили, а не само както досега – за
автомобилни части за коли.
Publics.bg
√ Откриват научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив
Там ще се провеждат изследвания в различни области, сред които молекулната и регенеративна медицина,
транслационната невронаука и др.
Министерският съвет одобри откриването на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет
- Пловдив, по предложение на ректора на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет, съобщи
правителствената пресслужба.
Институтът се създава с цел обединяване на изследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти от
различните звена на висшето училище, осигуряване на по-високо качество на научните изследвания, създаване на
възможност за иновации, привличане на интелектуален потенциал, развитие на научно сътрудничество с други
организации в страната и чужбина, участие в изследователски мрежи.
В института ще се провеждат изследвания в областта на молекулната и регенеративна медицина, транслационната
невронаука, съвременните технологии в денталната медицина, симулационно-обучителните технологии в медицината,
иновативните диагностични подходи, химикофармацевтичните иновации в персонализираната медицина, иновативните
нанотехнологии, детското развитие и безопасността на пациента в хирургията.
Откриването на научноизследователски институт в структурата на висшето училище е в съответствие с нормативно
установените изисквания на Закона за висшето образование и съответства и на мерките, заложени в Стратегията за
развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 година и Националната стратегия за развитие на
научните изследвания 2020.
На заседанието на Министерския съвет също така беше взето друго решение, с което вицепремиерът Томислав Дончев и
министърът на образованието и науката Красимир Вълчев са определени за представители на министерствата в Съвета на
настоятелите на Българската академия на науките. Правителственото решение е във връзка с изтичането на мандата на
сегашния състав на Съвета на настоятелите на БАН.
„Дума“
√ Правителството склонно на отстъпки за АЕЦ "Белене"
"Дженерал електрик" подаде заявка за доставка на оборудване
Правителството е склонно да направи отстъпки пред потенциалния стратегически инвеститор на АЕЦ "Белене". Затова
намекна министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която бе в българската делегация в Туркменистан начело с
премиера Борисов. Както е известно, проектът бе размразен, при условие че за неговото изграждане държавата няма да
дава никакви гаранции и няма да се обвързва с договори за изкупуване на произведената електроенергия. Тези условия
обаче реално ограничават до минимум компаниите, готови да инвестират във втората ни атомна централа. Ние ще
предложим промени в условията, а парламентът трябва да реши, каза енергийният министър.
Петкова съобщи, че заявление за участие в реализация на проекта е подала американската "Дженерал електрик", но не
като стратегически инвеститор, а като доставчик на оборудване. Срокът за депозиране на оферти изтича на 19 август, а до
момента няма подадена нито една. Освен от "Росатом" официално заявен интерес към проекта имаше и Китайската
национална ядрена корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC), но и тя постави условие за някакви държавни
гаранции.
От казаното от Петкова стана ясно, че не може да се говори за руски проект, тъй като площадката и реакторите са български,
лицензите също, а страната ни ще носи така наречения "Атомен риск". Какво заявление ще подаде "Росатом", ще е ясно
след седмица: "Неколкократно беше потвърдено от страна на нашите руски партньори тяхното желание да участват в
реализацията на този проект. "Очакваме до 19 август, когато изтича крайният срок, "Росатом" да подаде такова заявление.
Както предвижда процедурата, в един следващ етап ние ще направим една кратка листа, в която ще определим
компаниите, с които бихме желали да водим преговори. Оттук нататък ще стартира процедурата по подаване на
конкретните оферти и воденето на конкретни преговори", уточни министърът на енергетиката.
√ Втори доставчик на е-винетки от днес
Вторият национален доставчик на услуги, който постигна оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на
пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), започва продажба на електронни винетки от 14 август, съобщиха
от агенцията.
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"Конкорд Смарт Инфраструктура" АД информира АПИ, че възнамерява да стартира продажбата на е-винетки от 00:00 часа
на 14 август 2019 г. под търговската марка DigiToll - както на специално разработената онлайн платформа www.digitoll.bg,
така и в партньорската мрежа на "Интеркапитал груп", позната с услугата "Cashterminal", която разполага с над 1500
платежни терминални устройства в страната.
В края на юли "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД доказа оперативна съвместимост със системата на АПИ съгласно
Общите условия за национални доставчици на услуги. До момента АПИ има договор за национален доставчик на услуги с
"Интелигентни Трафик Системи" ЕАД, с "Телетол" АД и с "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, като "Телетол" АД все още
не е постигнала оперативна съвместимост със системата на АПИ и не може да продава електронни винетки.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Енергийна сигурност. България и енергийните й проекти - гост е министър Теменужка Петкова
На живо от пожара в Шишманци. Има ли опасност от обгазяване на населението?
Българи остават блокирани на гръцкия остров Самотраки. Кога ще тръгне фериботът?
В началото на сезона - ще приберат ли ловджиите пушките заради африканската чума?
Ще реши ли проблемите на армията идеята за доброволна казарма?
Нова телевизия, „Здравей България"
Какво стои зад погрома в столично заведение? Ексклузивно -шефът на Националната полиция Христо Терзийски за дръзкото хулиганство и арестите.
Магистрала в пламъци! На живо - защо тонове отпадъци незаконно са били складирани под мост на „Струма"?
Хиляди декари в плен на огъня. На живо с последна информация за огромния пожар в Хасковско
Дете изчезна в морето край Варна. На живо - имало ли е забавяне на спасителите и как продължава издирването?
Как трябва да работи прокуратурата според номинирания за обвинител номер 1 Иван Гешев? Коментар на проф.
Георги Близнашки.
Защо бездомно куче нападна и рани 6-годишно дете в Дупница?
Бизнесът срещу рекета на хакерите. Говори изпълнителният директор на КРИБ Евгени Иванов.
Всяка кола - с паспорт! Как ще ни засегне промяната: Румен Бахов на живо.
Дръжте крадеца... на изкуство! Камери заснеха крадла на картина в действие.
Туристи в капан. Ще тръгнат ли фериботи към блокираните българи на Самотраки ?
Миграция за работа. Истории от Северозапада, където най-много хора търсят препитание далеч от дома.
√ Предстоящи събития в страната на 14 август
София.
От 11.30 часа Кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети 86 ОУ „Св. Климент Охридски" във Владая, за да
провери строителните дейности.
0т 10.30 часа в Мол Сердика Център Ниво -1 ще се състои бизнес закуска за представяне на програмата и
инициативите, които ще се проведат на 17 и 18 август в „Мисия нула".
***
Асеновград.
От 14.00 ч. в зала 305 на Община Асеновград ще бъдат наградени деца, прославили името на града.
***
Бургас
От 11:00 часа в заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод предстоящата
регата „Кор Кароли".
***
Варна.
От 10.00ч., на паркинга пред блок 29, кв. Чайка". Ще се състои официалното откриване след реконструкция на
улична мрежа бул."Осми Приморски полк" в участъка от бул."Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски".
От 11.00ч. до южната страна на подлеза на ул. "Дубровник" ще се състои официална церемония "Откриване на
обект": "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул."8-ми
Приморски полк".
От 20.00 ч. до 23.00ч. във Варненския залив в организирано Ветроходно плаване по пълнолуние. В плаването ще
се включат над 25 ветроходни яхти, като тази година се присъединяват яхти и от Бургас, които идват за участие в
регата Кор Кароли.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в Ритуалната зала на Ректората на НВУ „Васил Левски" ще се проведе ритуал по сдаване и приемане
на длъжността „началник на НВУ „Васил Левски".
***
Видин.
От 10.00 часа заместник-кметът на Община Видин Венци Пасков ще посети село Майор Узуново, където ще
присъства на Тържественото честване на 85 години от преименуването му от Халваджи на село Майор Узуново.
***
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Пловдив.
От 13.30 в хотел „Империал" ще се проведе семинар на тема „Пази живота на пътя - шофирай трезво и отговорно!"
с участието на заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер и главен комисар Ивайло Иванов, главен
секретар на МВР.
***
Разград.
От 13:00 часа в сряда ще се проведе водосвет за продължаване на изграждането на църквата „Св. Цар БорисМихаил Покръстител"
„Клуб Z“
√ Туризъм в ремонт: властта пак пипа закона - за трети път през 2019 г.
Ще се прави регистър на туристическите забележителности и "продуктово" зониране в курортите
Трети пореден ремонт на Закона за туризма само от началото на годината подготвя правителството. Вчера Министерският
съвет одобри пореден проект за промени в закона, за които само казва, че са "от съществено значение за по-добрата
регулация на туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги".
Самите текстове все още не са публикувани, но се очаква до дни да бъдат внесени в Народното събрание. Според мотивите
на кабинета поредните поправки са в няколко посоки. Първата е във връзка с "необходимостта от регламентиране на
статута на националните курорти".
Разширява се правната уредба по отношение на "критериите и изискванията към дейността на територията на
националните курорти", като се предвижда се възможност за обособяване на функционални зони в тях. Това е наречено
"продуктово зониране", а какво точно значи това ще се решава от общинските съвети на територията на които е курортът.
Второ - според правителството ще се "оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти,
както и по категоризиране и сертифициране на туристически обекти, като се облекчава редът за издаването на временни
удостоверения, намаляват се сроковете за разглеждане на документи и др."
Ще има и нови правила за регистрация на ски училищата в Националния туристически регистър. Те ще трябва да
упражняват дейността си чрез лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация (спортнопедагогическа кадри) за обучение по снежни спортове. Отпада обаче досегашното изискване ски учителите да придобиват
правоспособност след изпит в Министерството на туризма, става ясно още от съобщението на Министерския съвет.
Ако промените бъдат приети, ще има и нов реграмент за вписванията в специален регистър на туристическите
забележителности, туристическите фестивали и събития, "които имат висока степен на привлекателност за туристите". Как
ще се води въпросният регистър на забележителностите ще бъде записано в наредба. От съобщението не става ясно как
обектите и събитията ще бъдат оценявани като привлекателност за туристите и от кого. Ще има и записани задължения за
тези, които ги стопанисват.
Дневник
√ Депутатите, които са против Брекзит без сделка, ще се нуждаят от нова тактика
Изглежда все по-вероятно Брекзит без сделка да настъпи на 31 октомври предвид липсата на време за постигане на ново
споразумение с Европейския съюз и все по-малкото начини депутатите да блокират този вариант, се посочва в доклад на
влиятелния Институт за управление, цитиран от "Гардиън".
В него се отбелязва, че това депутатите просто да изразяват съпротива срещу Брекзит без сделка няма да е достатъчно и
че съществуват ограничени маневри, до които парламентът би могъл да прибегне.
Ако в ограниченото време, което остава до 31 октомври, правителството постигне ново споразумение с ЕС, ще има много
малко време за приемане на необходимото за прилагането му законодателство в парламента. Това значи, че вероятно ще
е необходима отсрочка, за да завърши процесът на ратификация.
Дори и правителството да бъде свалено, е малко вероятно изборите да се състоят навреме.
"Депутатите, които искат да принудят правителството да промени подхода, ще се изправят пред огромно
предизвикателство, когато парламентът се върне на работа", коментира Джо Оуен, програмен директор за Брекзит в
института. "Даже и да успеят да съберат мнозинство за нещо, може да имат много ограничени възможности да направят
своя ход, а времето изтича", допълва Оуен.
В доклада се отбелязва, че повече от три години след референдума опциите пред Обединеното кралство остават същите
– напускане без сделка, напускане със сделка, отсрочка или отмяна на Брекзит.
Ако правителството на Борис Джонсън успее да договори нова сделка с ЕС (в момента той отказва да води преговори без
ангажимент от Брюксел за премахване на предпазното споразумение за ирландската граница), сегашният график на
парламента значи, че ще има само 22 заседателни дена за приемането й
Според доклада макар повечето депутати, изглежда, да са против излизане без сделка, те ще се нуждаят от "нова тактика",
за да го блокират, предвид липсата на отнасящо се до Брекзит законодателство, в което да направят поправки или нови
предложения.
Простото приемане на предложения против Брекзит без сделка няма да е достатъчно, след като правителството на
Джонсън даде знак, че няма да се обвърже с тях. Промяната на първично законодателство би имала повече тежест, но това
ще зависи от внасянето на законопроекти в Камарата на общините, което може да не се случи.
Депутатите може да искат да повторят процеса от март, принудил правителството да поиска отсрочка. Но тъй като
правителството контролира по-голямата част от времето в парламента, депутатите имат ограничени възможности да
инициират този процес.
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Дори и "ядрената" според доклада опция за вот на недоверие срещу кабинета на Джонсън може да не блокира сделката.
Вотът на недоверие дава началото на 14-дневен период, в който депутатите могат да сформират "правителство на
националното единство". Ако това не се случи, ще има избори, но не е ясно какво ще стане, ако при възможно
алтернативно мнозинство Джонсън откаже да подаде оставка. Подобно развитие може да въвлече кралицата в
политиката.
Според доклада, ако бъдат свикани избори, предвид петседмичния период за кампания и евентуалната седмица,
необходима на парламента за довършване на работа, преди да бъде разпуснат, би било много трудно те да се организират
преди 31 октомври.
Някои депутати смятат втория референдум за най-добрия начин да се излезе от безизходицата в парламента. Това обаче
изисква законодателство и правителствени разходи, а и двете се нуждаят от подкрепата на управляващите. Освен това
няма да има достатъчно време за провеждане на нов референдум преди 31 октомври, така че ако се стигне до този
вариант, правителството ще трябва да поиска ново удължаване на процеса по излизането от ЕС.
Битка в парламента - през септември
Борис Джонсън се готви за парламентарна битка срещу депутатите, опитващи се да блокират Брекзит без сделка през
втората седмица на септември, докато опонентите му продължават да са разделени кой е най-добрият начин да спрат
хаотично излизане от ЕС на 31 октомври, пише "Гардиън".
Според високопоставен източник от "Даунинг Стрийт" първата конфронтация за сделката ще бъде на 9 септември, когато
парламентът трябва да обсъди доклад за напредъка в споделянето на властта в Северна Ирландия. Очакванията са
междупартийна група от депутати да опита да използва възможността да спечели време, за да законодателства срещу
Брекзит без сделка като поиска удължаване на процедурата по чл. 50 от Лисабонския договор, уреждащ напускането на
ЕС.
Премиерът може да се изправи пред вот на недоверие, внесен от лидера на опозиционната Лейбъристка партия Джереми
Корбин и целящ да свали правителството му. Това може да се случи най-рано на 3 септември, когато депутатите ще се
върнат от лятната си почивка. Високопоставени източници от лейбъристите и консерваторите обаче са скептични дали
могат да съберат достатъчно подкрепа, за да свалят Джонсън на този етап, тъй като според много тори все още има
законодателни пътища да се попречи на Брекзит без сделка, които трябва да бъдат използвани първо.
Заради несигурността около евентуален вот на доверие няколко междупартийни групи опитват да измислят такива начини.
Те обаче още не са договорили единна стратегия.
Борис Джонсън може да се срещне с ключови лидери на ЕС, като Ангела Меркел и Еманюел Макрон преди срещата на Г-7
във Франция в края на август. ЕС е непреклонен, че предпазният механизъм за ирландската граница не подлежи на
предоговаряне, но високопоставен правителствени източник коментира, че на "Даунинг стрийт" има надежда, че сделката
е възможна, ако стане ясно, че парламентът не може да спре "твърд" Брекзит на 31 октомври. Според източника
правителството не очаква пробив с ЕС, докато Брюксел не види какво ще се случи през първите седмици на септември.
Междувременно вчера британски съд насрочи заседание за следващия месец, на което да разгледа правен иск, подаден
от опозиционни депутати с цел да не бъде позволено на министър-председателя да прекрати работата на парламента, за
да осъществи Брекзит без сделка.
Агенция „Монитор“
√ ЕК започна ново антидъмпингово разследване на китайския внос на стомана
Европейската комисия (ЕК) започна антидъмпингово разследване на стоманени продукти от Китай, Индонезия и Тайван на
фона на напрежението на световния пазар за цените на стоманата, съобщи ДПА.
Разследването на горещовалцуваните листи от неръждаема стомана и стоманените рулони започна след подадено
оплакване от Европейската асоциация по стомана. Организацията обвинява тези страни, че продават стоманените
продукти под пазарната има цена и нанасят щети на европейските конкуренти. Проучването е част от по-мащабните мерки
на ЕС за защита на производителите от ЕС срещу нелоялна конкуренция.
Европейските производители на стомана изпитват трудности през последните години заради свръхпредлагането на
световния пазар. Мнозина от тях обвиняват Пекин, най-вече заради субсидирането на китайските производители,
позволяващо им да наводняват световния пазар с евтина продукция.
В момента ЕС има приети защитни мерки за 52 стоманени продукта, като много от тях са насочени срещу китайските
производители.
Според ЕС американските мита върху китайските стоманени продукти са довели до увеличаване на китайския внос в
Общността. ЕС има 8 месеца, за да събере доказателства и да реши дали да наложи в отговор временни антидъмпингови
мерки.
Economy.bg
√ Защо инвеститорите се насочват към облигации с отрицателна доходност?
И сигнал за какво е това?
Глобалната несигурност кара все повече инвеститори да се насочват към облигациите. Ескалацията на търговската война
между САЩ и Китай и продължаващото забавяне на световната икономика правят държавните ценни книжа, считани за
по-сигурни опции, по-предпочитани от частните капиталови пазари.
Повишената им популярност обаче доведе до сериозен спад на доходността им, като някой вече се търгуват при
отрицателна такава.
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Около една четвърт от глобалния пазар на облигации, или облигации на стойност около 15 трлн. долара, се търгуват при
негативна доходност, сочат данни на Deutsche Bank, цитирани от CNBC. Броят им се е утроил от октомври 2018.
Миналата седмица за първи път доходността на 30-годишните немски облигации падна под нулата.
Доходността на американските десетгодишниоблигации все още е положителна, но при нива от около 1.66% е близка до
най-ниските стойности. Някои пазарни наблюдатели обаче предупреждават, че в случай на рецесия и доходността на
американските облигации може да стане отрицателна и да последва глобалната тенденция.
Исторически хората инвестират парите си в държавата, вместо да ги харчат, с обещанието да им бъдат върнати след
известен период от време, но с лихва. Това, което се случва в момента, е че сякаш хората, отчаяно търсещи сигурни
убежища, си плащат, за да може правителствата да им заемат парите. Цикълът се самозахранва, тъй като негативната
доходност подсилва още опасенията за състоянието на икономиката, обяснява CNBC.
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