Важни обществено-икономически и политически теми

Агенция „Монитор“
√ Струмица с нов социален център, благодарение на България
Новия многофункционален социален център на община Струмица, Северна Македония, финансиран с 270 000 лева от
българското правителство, представи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, съобщиха от
МВнР.
В рамките на помощта за развитие България за втори път помага на хората от град Струмица и близките населени места.
На представянето присъстваха кметът на Струмица Коста Яневски и зам.-министърът на външните работи на Република
Северна Македония Андрей Жерновски.
В центъра ще работят 6 неправителствени сдружения, които ще обслужват интересите на различни групи хора с
увреждания.
"Много съм щастлива, че съм тук точно една година, след като премиерът Борисов връчи на премиера Заев ключа от
автомобила, с който могат да се транспортират хора с увреждания, и този проект е своеобразно надграждане. Подкрепяме
още много смислени и полезни проекти в Република Северна Македония", каза Захариева.
"Нашата мечта е да станем членове на ЕС и търсим вашия опит по европейския път, който вие успяхте да изминете", каза
кметът на Струмица Коста Яневски.
Само за настоящата 2019 г. правителството на България отпусна над един милион лева за реализацията на 11 проекта на
територията на цялата страна. Сред тях са изграждане на втори център за ранна диагностика на аутизъм в Охрид,
реконструкция на два моста в Струга и село Ложани, изграждане на спортни съоръжения в Крива паланка.
Останалите проекти са насочени към сътрудничеството между медиите от двете страни и мерките срещу "езика на
омразата", изграждане на спортни съоръжения в Крива паланка, фестивали в подкрепа на културния обмен, като за 2019
г. над 900 деца и възрастни от България взеха участие в два фестивала, предоставяне на спортно оборудване на 6 училища
и 5 детски градини в община Гьорче Петров - Скопие, подкрепа на здравната медиация сред ромите.
В началото на 2019 г. приключи един от проектите за 2018 г. - подновяване на фасадата на едно от най-големите училища
в Скопие - ОУ "Димитър Миладинов". Общата стойност на проекта възлиза на 255 000 лв.
√ Започват тестовете на тол системата
От днес започват тестовете на тол системата. Системата за електронно събиране на пътни такси на база изминато
разстояние – тол, за пътните превозни средства с тегло над 3,5 тона, е в пълна готовност да започнат тестовете й.
На терен ще се отчитат реални данни от бордови устройства и маршрутни карти, за да се добие представа за разходите на
превозвачите, съобщиха от АПИ.
Тол системата ще стартира с около 6000 км от републиканската мрежа. Това ще са основно автомагистрали, първи и част
от пътищата втори клас, както се договори премиерът Бойко Борисов на среща с превозвачи през месец май.
Очакваните приходи от тол такси са около 700 млн. лв. на година и общо около 1 млрд. лв. приходи заедно с продажбите
на винетки.
Системата предвижда три начина за тол таксуване: маршрутна карта, GPS ракери и бордови устройства.
Маршрутната карта е подходяща за шофьорите, които по-рядко пътуват. Тя ще важи за 24 часа от момента на активирането
й. Може да се купи един или 7 дни предварително в зависимост от това дали ползвателят на пътя е регистриран в
системата. Той ще трябва да подаде и 4 междинни точки, освен началната и крайната точка на маршрута.
Бордовите устройства и GPS тракерите са за редовните ползватели на републиканските пътища.
Маршрутните карти ще се продават чрез познатите канали – сайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение, физически в
офиси, и в терминалите за самотаксуване.
Разработен е и калкулатор, който ще бъде публикуван на www.bgtoll.bg след окончателно приемане на тарифите и обхвата
на пътищата с тол такса. Целта е всеки превозвач бързо и точно сам да може да изчисли таксата си съобразно
характеристиките на превозното средство и маршрута, по който ще премине.
Investor.bg
√ 3С 9,2% се увеличиха лизинговите вземания за една година
Най-голямо е финансирането за леки автомобили - нараства с 14,1% на годишна база, отчете централната банка.
Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг.
До края на юни новите договори са в размер на 4,217 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 9,2% (355,3 млн. лв.), а
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спрямо края на март 2019 г. – с 2,5% (101,5 млн. лева), показват данните на Българската народна банка за второто
тримесечие на тази година. Като дял от БВП те са на нивото от миналата година – 3,6%.
ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Само вземанията по финансов лизинг възлизат на 3,985 млрд. лв. в края на юни, като на годишна база те нарастват с 9,1%
(332,7 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. – с 2,6% (101,6 млн. лева). Делът им в общия размер на
вземанията по лизингови договори се понижава от 94,6% в края на юни 2018 г. до 94,5% сега.
Сключените през второто тримесечие на тази година нови договори за финансов лизинг са в размер на 543,5 млн. лв., като
за една година обемът им нараства с 6,4% (32,5 млн. лв.), а спрямо първото тримесечие на тази година – с 1% (5,4 млн.
лева).
Вземания по финансов лизинг по вид на актива
Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,521 млрд. лв. в края на юни, като нарастват с 14,1%
(188,2 млн. лв.) на годишна база и с 3,5% (52,1 млн. лева) в сравнение с края на първото тримесечие на тази година, отчете
централната банка. Относителният им дял за една година се увеличава от 36,5% до 38,2% към 30 юни.
В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни
автомобили са 1,366 млрд. лв., като се увеличават с 13,7% (164,2 млн. лв.) на годишна база и с 4,5% (59,1 млн. лв.) в
сравнение с края на март. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32,9%
в края на юни миналата година до 34,3% в края този юни.
Към края на юни тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално
оборудване са 792,9 млн. лв., като за една година се увеличават с 8,8% (63,9 млн. лв.) и с 1% (7,8 млн. лв.) за едно
тримесечие. Относителният им дял се понижава от 20% в края на юни 2018 г. до 19,9% след година.
ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА
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Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори
Към 30 юни вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,395 млрд. лв., като растат на годишна база със 7,2%
(227,6 млн. лв.) и с 2,2% (72,9 млн. лв.) на тримесечна. Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на
вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни е 85,2% при 86,7% в края на юни 2018 година.
В края на второто тримесечие на тази година вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на
571,8 млн. лв., като за една година размерът им нараства с 21,6% (101,5 млн. лв.), а в сравнение с края на март 2019 г. - с
5,2% (28,2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от
резиденти нараства за една година от 12,9% до 14,3%.
ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

Структура на вземанията по финансов лизинг
В БНБ отчитат, че в края на юни вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3,142 млрд. лв., като нарастват с 13,7% (379,6
млн. лв.) на годишна база и с 4,5% (135.7 млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по
финансов лизинг се увеличава за една година от 75,6% до 78,9% в края на юни 2019 година.
Размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 618,4 млн. лв. в края на юни. Те нарастват с 9,3% (52,4 млн. лв.) на
годишна база и с 2,6% (15,6 млн. лв.) за три месеца.
Към 30 юни необслужваните вземания на компаниите за лизингса са за 151 млн. лв., като намаляват с 40,1% (100,9 млн.
лв.) за една година и с 26,2% (53,6 млн. лева) за три месеца.
СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

3абележка: Други финансови предприятия – обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните
дружества и пенсионните фондове
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Експертите на централната банка изчисляват, че вземанията по оперативен лизинг в края на юни са 232,2 млн. лв., като се
увеличават с 10,8% (22,6 млн. лв.) на годишна база и намаляват за три месеца с 0,1% (0,2 млн. лева).
Източници на финансиране
В края на юни 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 5,092 млрд. лв. При 4,662 млрд. лв. преди година.
Те нарастват с 9,2% (430 млн. лв.) спрямо юни 2018 г. и с 4,2% (205,7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година.
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства за една година от 75,3%
до 78,8%. Техният размер е 4,010 млрд. лв. към 30 юни, като за една година се увеличават с 14,2% (499 млн. лв.), а за три
месеца – с 5,9% (221,9 млн. лв.).
Заемите с матуритет над една година представляват 86% от общия размер на получените кредити в края на юни 2019 г.
при 82,8% преди една година, показва банковата статистика. Техният размер е 3,450 млрд. лв. в края на юни, като на
годишна база те се увеличават с 18,7% (542,4 млн. лв.) и с 6,7% (216,5 млн. лв.) за три месеца.
В структурата на получените кредити в края на юни преобладават заемите от нерезиденти, които са 2,516 млрд. лв.
Размерът им нараства с 4,5% (107,7 млн. лв.) за една година и с 4,6% (111,2 млн. лева) в сравнение с края на март.
Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити за една година намалява от 68,6% до 62,7%.
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на юни e 25,1 млн. лв., като намалява с
16,4% (4,9 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 г. и с 2,5% (0,6 млн. лв.) спрямо края на март тази година.
√ Двойно декларираните площи са в размер на 5901 ха в Кампания 2019
Приключиха кръстосаните проверки за директните плащания
ДФ "Земеделие" приключи кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по
схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2019, съобщиха от финансовата институция.
В резултат на проверките в заявленията на 10992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на
5901 ха.
За сравнение за Кампания 2018 застъпвания бяха констатирани при 9456 кандидати с обща площ 5457 ха.
Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел "Справки", секция "Двойно декларирани площи", в
индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФЗ.
За да се намали административната тежест, не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на
Фонда за предоставяне на документи за изясняване на принадлежността на двойно декларираните площи. При
обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание, предоставени от Министерството на
земеделието, храните и горите.
ДФ "Земеделие" информира бенефициентите, че в срок до 1 декември могат да подадат искания за оттегляне по
подадените през Кампания-2019 заявления.
БНТ
√ Данъчните отчитат по-добри резултати след проверките по морето
В над 80 % от проверките на НАП по Черноморието не са открити нарушения, което е показател за подобряване на
доброволното спазване на законовите изисквания, сочат данните на приходното ведомство от лятната контролна
кампания до момента.
От извършените до сега близо 5000 проверки, 800 открити наблюдения и мониторинг чрез патрули на дейността на над
8000 търговски обекти, делът на нарушенията трайно намалява до 640. Издадените заповеди за запечатване на обекти са
119, сочи статистиката на данъчните.
Най-често срещаното нарушение е несъответствието на наличността в касата с отчетеното на фискалното устройство,
следвано от неиздаване на касова бележка. От началото на лятната контролна кампания до момента са открити 9 обекта,
които изобщо нямат касов апарат, и те се запечатани. На 90 търговци с обекти по морето, които са имали стари неплатени
задължения към бюджета, са били запорирани сумите, налични в касите им, на обща стойност близо 100 000 лв.
„Проверките на НАП ще продължат и в разгара на летния сезон, подпомагани от колегите ни във Варна и Бургас. Работим
заедно с други ведомства, за да гарантираме, че законът се спазва. Съотношението между проверки и нарушения показва
по-добра данъчна дисциплина през този сезон, което беше и основната ни цел преди началото на кампанията“, каза
директорът на „Фискален контрол“ Спас Шишков.
√ Йорданка Фандъкова: Големите ремонти в София приключват на 15 септември
По-голямата част от големите ремонти в София ще приключат до началото на учебната година. Това обеща в Сутрешния
блок на БНТ кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Работата ще продължи на улица "Сребърна", където се изгражда
нов канализационен колектор.
Фандъкова съобщи, че в заключителна фаза е подмяната на асфалта на бул. "България", където работите ще приключат до
края на месеца. До 10 дни се очаква подновяването на реконструкцията на Западния парк. Там работите са били замразени
през лятото заради необходимостта да се преправи проекта, в който е бил изпуснат съществуващ колектор край входа.
В срок се движат и дейностите по третия лъч на метрото, като строителните работи ще приключат в края на октомври. До
средата на 2020 г. ще завърши и изграждането на следващата отсечка - от "Овча купел" до "Горна Баня". След пускането й
над половин милион души ще ползват дневно метрото.
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Това е мой личен приоритет. Не допуснах да се спре, защото спирането и пускането
на метрото не е детска играчка. Много е важно строителството да продължи. Имаме планове и проекти за следващите
отсечки.
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Кметът на София съобщи, че през есента се очаква пристигането на 13 нови трамвая и на 15 електрически автобуса. Вече
са поръчани още 82 автобуса, 25 трамвая и 30 тролея.
Фандъкова увери, че няма да има проблеми с парното през следващия отоплителен сезон и че вече е уточнена схемата на
разплащане от "Топлофикация" към "Булгаргаз".
По отношение на местните избори, Фандъкова заяви, че ще обяви решението си дали да се кандидатира за нов мандат в
началото на септември. Тя обаче добави, че предстоят промени в екипа на ГЕРБ в София.
Йорданка Фандъкова, кмет на София: За да променяме града си, ние трябва да променим себе си, екипа си, начина си на
работа.
Фандъкова, която е зам.-председател на ГЕРБ, потвърди, че промени в екипите на партиите за местните избори ще има и
в други населени места:
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Това, че трябва да се разчиства е наша практика и принцип от създаването на ГЕРБ.
Когато има съмнения, отговорният начин е да изчистим екипа, да покажем на хората, че за нас най-важно е развитието на
града.
√ Северна Корея обяви край на преговорите със Сеул
Северна Корея заяви, че повече няма да преговаря с Южна Корея. Това се посочва в изявление, разпространено от
севернокорейската държавна информационна агенция.
Изявлението на Пхенян идва в отговор на думите на южнокорейския президент Мун Дже Ин, че си поставя за цел
повторното обединение на Корея да се случи до 2045 година.
Северна Корея оправдава решението си да откаже нови преговори с Юга с действията на Сеул. Пхенян протестира срещу
поредните съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, които започнаха миналата седмица.
Междувременно, стана ясно, че Северна Корея е изстреляла "неидентифицирани снаряди", които са паднали в Японско
море.
Южнокорейското военно командване не уточнява какви и колко на брой са били те и на какво разстояние са прелетели.
Това е шестото ракетно изпитание за по-малко от месец.
News.bg
√ Русия ограничава доставките на свинско месо от България и Словакия
Русия ограничи доставките на живи свине и свинско месо от България и Словакия зараду адриканската чума по свинете,
предаде "ТАСС".
"Във връзка с влошаването на епизоотичната ситуация при африканската чума по свинете в Словакия и България от 9 август
се поставят временни ограничения за доставката в Руската федерация от цяла Словакия и България на живи свине,
продукти на клане на свине, свинско и свинско месо", - отбелязва се в съобщението.
Ограниченията за доставка не се прилагат за определени продукти, които са обработени по технология, която гарантира
унищожаването на вируса.
Въведени са също така временни ограничения на транзита на свине през територията на Русия от цяла България и
Словакия.
Припомняме, че по-рано вчера първи случай на чумата по свинете е регистриран в Благоевградско.
На 13 август от БАБХ съобщиха за нови случаи на африканска чума в 4 населени места.
Преди дни стана ясно, че в Сърбия извършват проверки по съмнение за четири огнища на африканска чума по свинете.
На 30 юли чумата по свинете слезе в Южна България. Шефът на БАБХ Дамян Илиев заяви, че най-опасни за
разпространението на заразата са задните дворове.
На заседание в Министерски съвет беше обявено, че военна полиция и ветеринарни специалисти ще наблюдават процеса
на клане на свинете в цялата страна, отделно на това всички стопанства от типа заден двор в 20-километровата зона около
свинекомплексите трябва да бъдат ликвидирани.
Заразата порази вече три големи индустриални ферми в област Русе - в Николово, Бръшлен и Голямо Враново, които
осигуряват близо 1/3 от месото на пазара у нас. Отрицателни пробите от четвъртия свинекомплекс в Русенско.
Във връзка с разпространението на болестта четири области обявиха бедствено положние - Русе, Плевен, Добрич и
Разград, а още области обявиха превантивни мерки.
Земеделският министър Десислава Танева призна за пропуски в мерките за справяне с чумата.
Свиневъди заявиха на пресконференция, че искат железни мерки и военно положение заради разпространението на
африканската чума по свинете.
На 25 юли Еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви, че България може
да изгуби свиневъдството си.
√ НСИ: С близо 46% е скочила цената на картофите
Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.3% спрямо
същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 5.8%, а на
продукцията от животновъдството - с 4.6%.
Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4.1%, като в
растениевъдството то е с 4.9%, а в животновъдството - с 3.0%.
През второто тримесечие на тази година спрямо същото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение се наблюдава в
цените на картофите - с 45.9%. По-високи са цените още на зърнените култури - с 6.4%, пресните зеленчуци - с 16.3%,
техническите култури - с 1.8%, и пресните плодове - с 4.8%.
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Цените на фуражните култури отбелязват намаление с 6.9%. Увеличение е отчетено в цените на меката пшеница - с 9.8%,
семената от репица и рапица - с 8.1%, семената от кориандър - със 74.2%, оранжерийните домати - с 19.7%, ябълките - с
36.9%, черешите - с 8.5%, и кайсиите - с 35.3%.
Понижават се цените на царевицата за зърно - с 3.1%, фуражния грах - с 31.1%, лавандулата - с 20.0%, бялото главесто зеле
- с 22.0%, и на ягодите - с 10.9%.
Спрямо същото тримесечие на 2018 г. цените на живите животни се увеличават с 6.4%. Увеличението е в резултат на ръст
в цените на едрия рогат добитък - с 14.9%, козите - с 15.5%, и на свинете - с 9.5%. Без промяна остават цените на домашните
птици.
Според данните на НСИ при животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на козето мляко - с 10.0%, и
кравето мляко - с 3.9%.
Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 12.4%, овчето мляко - с 3.6%, и на кокошите яйца за консумация с 2.2%.
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. повишаване се наблюдава в цените на зърнените култури - с 2.9%,
техническите култури - с 3.6%, пресните зеленчуци - с 21.5%, картофите - с 48.4%, и пресните плодове - с 4.1%.
Спрямо 2018 г. намаление е отчетено в цените на фуражните култури - с 6.2%. В животновъдството цените на живите
животни нарастват с 6.4%, а на животинските продукти се запазват на почти същите нива - с леко увеличение от 0.6%.
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение е отчетено в цените на меката пшеница - с 3.4%,
неолющения ориз - с 26.3%, слънчогледа - с 6.3%, оранжерийните домати - с 39.4%, черешите - с 9.5%, и кайсиите - с 10.3%.
По-ниски са цените на соята - с 4.7%, лавандулата - с 20.3%, салатите и марулите - с 13.7%, и ягодите - с 10.8%.
В животновъдството през второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение се наблюдава в цената на всички
основни категории животни.
Цените на свинете се увеличават с 6.6%, на едрия рогат добитък - с 14.3%, на овцете - с 5.5%, на козите - с 12.8%, и на
домашните птици - с 1.5%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на кравето мляко - с 0.7%, и козето
мляко - със 7.0%.
Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 15.2%, на овчето мляко - с 3.2%, и на кокошите яйца за консумация
- с 6.5%.
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. индексът на цените на електроенергията и горивата се увеличава с 1.3%,
на посевния и посадъчния материал - с 2.1%, на минералните торове - с 5.5%, на ветеринарномедицинските продукти - с
4.9%, и на фуражите - с 3.3%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 0.3%.
Economic.bg
√ Лавандуловите насаждения са се увеличили рязко през 2019 г.
Рекордьор по производство е Добруджа, където общата площ от лавандуловите насаждения е над 90 хил. декара
С 50% са се увеличили площите с лавандулови насаждения за една година в България, като общо засетите площи към
момента са 180 хил. декара и има тенденция да се увеличат, съобщава InteliAgro. Анализаторската компания използва
данни от Държавен фонд "Земеделие". Рекордьор по производство е Добруджа, където общата площ от лавандулови
насаждения е над 90 хил. декара. Преди две години в областта са били насадени само 33 хил. декара.

Лошите климатични условия през 2018 г. принудиха производителите да увеличат цената на лавандуловото масло до 200
лв. за килограм. Това пък доведе до бум на лавандуловите насаждения. Което пък логично доведе до ситуация, в която
търсенето се оказа недостатъчно и инвеститорите от последните две години не могат да си възвърнат парите.
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В България 56% от производството на лавандула през 2018 г. се пада на Добрич, 11% за Шумен, 10% Бургас, а Стара Загора
е с производствен дял 8%. Така най-голямо е производството в Северна България, докато Южна България се задоволява
предимно с предоставянето на разсад за бъдещите производства и задоволява нуждите от допълнителни насаждения,
пише в анализа на InteliAgro.
България е една от страните в ЕС, която е основен износител на лавандулово масло. 43% от общият износ на лавандула е
от страните в ЕС, като дела на България е 1.3% от общия. САЩ е вторият най-голям износител в света с дял 24%. След нея
се нареждат Индия, Китай и Япония.
„Дума“
√ 3/4 от жилищата са от социализма
50 години не са краят на панелните блокове
Над три четвърти от апартаментите у нас са на повече от 30 години. Липсата на поддръжка е довела до повреждане на
покривите и фасадите, зле поддържани стълбища, коридори и до течове. Публичните разходи в жилищния сектор и
особено финансирането, насочено към хората с по-ниски доходи и уязвимите групи, са по-малко от 2% от държавния
бюджет, сочи доклад на Световната банка.
Петдесет години не е краят на панелния сграден фонд, заяви пред БНР инж. Иван Каралеев от Камарата на инженерите
проектанти. За да бъде удължен животът на панелните сгради, не трябва да се правят конструктивни изменения на
апартаментите, жилищните пространства да се предпазват от течове и корозия. Необходимо е собствениците да се
консултират със специалисти, когато забележат нередности по конструкцията на сградата, добави той. Каралеев бе
помолен да коментира неотдавнашния доклад на Световната банка за състоянието на жилищния фонд в страната.
Смята се, че стоманените връзки, съединяващи сглобяемите бетонни панели на блоковете, са в края на своя 50-годишен
полезен живот и в някои от случаите може да са корозирали. Макар че степента на риск не е известна, фактът, че панелите
са носещи елементи и дори и малка възможност за разпадане на връзките им поражда сериозни въпроси за структурната
безопасност на тези сгради. Това е от особено значение, предвид рисковете от сеизмична активност в България, а все още
не е проведено цялостно проучване на сеизмичната уязвимост на тези постройки, твърдят експертите. Същевременно поголямата част от жилищните сгради, според някои оценки над 95%, нямат технически паспорти, което представлява
основната техническа документация. Според последните изменения на нормативната уредба срокът всички сгради да имат
технически паспорти бе отложен от 2017 за 2022 г. За разлика от стария жилищен фонд всички сгради, построени след
01.01.2007 г., имат подобни документи. Според него повече от три четвърти от апартаментите в страната се намират в
сгради, които са на възраст над 30 години, а липсата на поддръжка е довела до повреждане на покривите и фасадите, зле
поддържани стълбища и коридори и течове. Най-бедните в България са изправени пред най-тежките условия. Публичните
разходи в жилищния сектор и особено финансирането, насочено към хората с по-ниски доходи и уязвимите групи, са помалко от 2% от общия държавен бюджет. Значителната липса на публични и частни инвестиции в райони с ниски доходи
доведе до създаването на "гета", в които общностите с ниски доходи се маргинализират.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Столичните проблеми. Гост - кметът на София Йорданка Фандъкова
Нападнаха отец Иван от Нови хан. На живо какво е състоянието на свещеника
Огнена стихия в Гърция. На живо от остров Евбея - има ли опасност от еко катастрофа
На живо от автомагистрала „Струма". Очакват ли се задръствания и какви са алтернативните маршрути към морето
в Гърция
Жителите на Шишманци отново на протест. Ще бъде ли затворено депото за битови отпадъци
В рецесия ли е световната икономика и къде е България? Говорят икономистите.
БТВ, "Тази сутрин"
Успешна трансплантация на 4-месечния Алекс - какво е състоянието на момчето?
На живо от магистрала „Струма" - кой е обходният маршрут към Гърция и очакват ли се километрични
задръствания?
Адвокатът на Иван Тодоров, Георги Стефанов - за хакерската атака и обвиненията срещу клиента му;
Очакват ли ни нови горещини след разхлаждането? Прогнозата на проф. Георги Рачев;
На живо: Има ли бум на кражбите по морето?
Какви предизвикателства ни очакват в новия сезон на „Фермата"? В студиото продуцентът и водещ Иван Христов;
Нова телевизия, „Здравей България"
Стабилни ли са основите на АМ „Струма" в пострадалия от пожара участък и има ли опасност целостта на
съоръжението?
Какво ще се случи, когато десетки хиляди тръгнат с автомобилите си към Гърция през почивните дни? На живо от
АМ „Струма".
Изхвърлен труп на домашно прасе в река Струма се оказа с африканска чума. Ще бъдат ли избити всички животни
в местните стопанства?
Да пребиваш детето си ежедневно! Срещаме ви с момиче, живяло в ада на семейния тормоз с години.
Дрогиран мъж нахлу в приюта на отец Иван в Нови хан и рани свещеника. На живо от мястото на инцидента.
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Кубици дунапрен откриха в градската канализация на София. Умишлено ли са изхвърлени там и опасно ли е това
за здравето на хората? Румен Бахов проверява.
Анонимен дарител даде 4000 евро в плик на нуждаещ се мъж от Русе. Разказваме трогателната история.
Нови случаи на Западнонилска треска у нас. Опасните комари достигнаха и до София. - проф. Тодор Кантарджиев
Археолози откриха гроба на важен средновековен аристократ в Калиакра. Кой е той? Отговорът на живо от
морския бряг.

√ Предстоящи събития в страната на 16 август
София.
От 11.00 ч. в сградата на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) на бул. „Никола Петков" 86 ще се
проведе пресконференция във връзка с приемането на Електронната система за събиране на пътни такси на база
изминато разстояние - тол.
Изпълнителният директор на ДФЗ - РА ще връчи първите договори на млади фермери по ПРСР 2014-2020.
От 11.00 часа в двора на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров", ж.к. „Обеля-2", ул. „Дико Илиев" № 9, pайон
„Връбница", Столична община, ще се проведе официална церемония „Първа копка" във връзка със стартирането
на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект.
***
Видин
От 11.00 ч. в заседателната зала на ет. VІ в сградата на Община Видин ще се проведат пресконференции по проекти,
които Община Видин изпълнява.
***
Враца
От 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца ще се отворят ценовите предложения на участници в
обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на
капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца".
***
Дулово.
От 14.00 ч. в зала 13 в сградата на Община Дулово ще се проведат консултации за определяне състава на
Общинската избирателна комисия за изборите за общински съветници и кметове на населени места.
***
Разград.
От 11.00 часа в зала 308 на Община Разград, кметът на община Разград за определяне състава на Общинска
избирателна комисия - Разград свиква консултации за произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове насрочените на 27 октомври 2019 г.
***
Свети Влас
От 13.00 ч. в близост до църквата „Св. Власий" ще бъдат увековечени Олимпийските шампиони в „Алея на
Олимпийската слава".
***
Стара Загора.
От 10.00 ч. зала 2 на Общината ще се проведат консултации за определяне на състава на Общинска избирателна
комисия.
***
Царево
От 18.00 ч. ще бъде открит винен фестивал „Дионисиеви дни", което се провежда за трети път в Царево.
***
Шумен.
От 11.00 часа на ул. „Г.С.Раковски" ще се състои граждански протест.
В. Банкерь
√ Здравното министерство предлага за обществено обсъждане програмата за донорството
Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане Национална програма за насърчаване на
донорството и подпомагане на трансплантацията в страната.
Целта на програмата е да подобри организационния модел на донорството и трансплантацията на органи. Взети са
предвид съществуващите проблеми, като недостига на органи за трансплантация, недостатъчния брой обучени
специалисти, недоразвитата и зле оборудвана материална база за вземане, съхраняване и присаждане на стволови клетки.
Отчетена е и недостатъчната информираност, липсата на разбиране и отношение на българските граждани по темата за
донорството.
Проектът включва 14 оперативни дейности. Документите са качени на интернет страницата на здравното министерство.
Предложения и становища от заинтересованите страни могат да се подават до 30 август.
√ Страните от Тихия океан не приеха строги екомерки срещу промените в климата
Промените в климата създават проблеми на всички страни и континенти. Някои лидери по света обаче така и не се решават
на по-строги мерки за намаляване на вредното влияние от икономическата дейност на хората.
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Ръководителите на островните държави от Тихия океан, които са сред най-засегнатите, не успяха да се споразумеят за нови
строги ангажименти срещу промените в климата на годишната си среща, която се провежда на остров Фунафути, където е
столицата на Тувалу, съобщават световните агенции.
Заради повишаването на равнището на океаните поради глобалното затопляне островите в този регион, включително на
Тувалу, бавно потъват. Но вместо това страните са се договорили да се изработи план, който им позволява да не се
включват в конкретни мерки, с които не са съгласни.
Надеждите на някои лидери, участвали във Форума на тихоокеанските острови, че всичките 18 страни членки ще постигнат
съгласие за обща политика за ограничаване покачването на температурите до не повече от 1.5 градуса над нивата от
прединдустриалната епоха и за незабавно спиране на въгледобива, не се сбъднаха.
В Тувалу не бе постигнат консенсус за формулиране на обща регионалната политика.
Формулирани бяха нови по-строги правила, но те бяха приети с условието, че всяка страна членка може да не прилага
онези мерки, с които не е съгласна.
От години вече намиращите се на ниска надморска височина тихоокеански острови изпитват влиянието на глобалните
климатични промени, като се борят с повишаването на равнището на световния океан и свързаните с това кризисни
явления, които пък принуждават жителите им да се преместват да живеят на по-високи места и да изоставят традиционния
си начин на живот.
Австралия отново е била против приемането на нови по-строги екологични стандарти, което пък поражда недоволство и
напрежение с тихоокеанските й съседи през последните години. Според лидерите на страната континент това ще засегне
нейната икономика, която е силно зависима от въгледобива. А Австралия е подписала Парижкото споразумение за климата
от 2016 г., с което държавите поемат ангажимент да водят политика, която ще помогне за ограничаване на повишаването
на температурата на Земята до не повече от 2 градуса спрямо нивата от прединдустриалната епоха.
Тува̀лу (Tuvalu) е тихоокеанска държава, преди 1976 г. позната и като Острови Елис (Elis, Ellice Islands). Разположена е върху
четири рифови острова и група атоли в Полинезия, в югозападната част на Тихия океан. Релефът на Тувалу е нисък - до 5 м
н.в. с пясъчни лагуни, плажове и бедни засолени почви, върху които растат само някои растителни видове.
Страната се намира по средата между Хаваите и Австралия. Страната получава независимост през 1978 година. Найблизките ѝ съседи са Кирибати, Самоа и Фиджи. Върху площ от 25.6 кв. км живеят 12 373 души, като Тувалу е най-слабо
заселената държава в света след Ватикана.
Официалният език е английският, а местната валута - долар на Тувалу ($Т) = 100 цента.
Столица Ваитупу (5 хил. жители) се намира на остров Фонгафале от атола Фунафути.
√ Хакнаха сайт на Европейската централна банка
В четвъртък Европейската централна банка затвори един от своите уебсайтове, след като сайтът беше атакуван от хакери
и беше заразен със злонамерен софтуер, предаде БНР.
ЕЦБ заяви, че при хакерската атака не са били компрометирани чувствителни пазарни данни, но че може би са били
откраднати имейл адресите и имената на абонатите на нейния бюлетин Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
посредством злонамерен софтуер.
BIRD е уебсайт, който ЕЦБ използва, за да помогне на банките да изпълняват стандартите за отчитане, определени от
глобалните регулатори.
Говорител на ЕЦБ добави, че най-ранните открити доказателства за хакерската атака датират от декември 2018 година,
което означава, че тази външна намеса не е била открита в продължение на месеци, преди да бъде разкрита по време на
работа по поддръжката.
"ЕЦБ се свързва с хора, чиито данни може да са били засегнати", посочи централната банка и допълни: "Нарушителят е
успял да вкара злонамерен софтуер на външен сървър, за да подпомогне фишинг дейността си".
Създаден през 2015 година, сайтът BIRD беше съвместна инициатива на Евросистемата на централните банки на
еврозоната и на банковата индустрия. Участието в него беше доброволно, като неговото съдържание беше достъпно за
всички заинтересовани страни.
ЕЦБ посочи, че BIRD е хостван от доставчик от трета страна и е отделен от всяка друга система на централната банка.
"Не са засегнати нито вътрешните системи на ЕЦБ, нито чувствителни пазарни данни", подчерта ЕЦБ.
Ройтерс напомня, че редица централни банки от Малайзия до Еквадор бяха обект на хакерски атаки през последните
години.
Едно от най-големите в света киберпрестъпления се състоя през 2016 година, когато киберизмамници откраднаха 81
милиона долара от сметка на Централната банка на Бангладеш във Фед на Ню Йорк, използвайки фалшиви поръчки в
системата за плащания SWIFT.
БНР
√ Китай заплаши с контрамерки на последните мита, наложени от САЩ
Пекин трябва да предприеме необходими контрамерки на последните американски мита от 10% върху вноса на китайски
стоки за 300 млрд. долара, съобщи в четвъртък финансовото министерство на Китай.
Министерството също така заяви, че тарифите на САЩ нарушават консенсуса, постигнат от лидерите на две държави в края
на юни на форума Г-20 в Осака, и излизат от правилния път за намиране на решение на търговските спорове чрез
преговори. В началото на август американският президент Доналд Тръмп обаче обяви, че от 1-ви септември ще наложи
мита от 10% върху останалия китайки внос в САЩ за около 300 млрд. долара. По този начин ще бъдат въведени митнически
тарифи за целия внос в САЩ на китайски стоки, след като през миналата година бяха въведени мита от цели 25% върху
вноса на стоки от Китай на стойност 250 млрд. долара.
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Във вторник обаче президентът Тръмп отстъпи частично от този план, отлагайки за 15-и декември въвеждането на мита от
10% върху вноса на някои групи китайски стоки, включително мобилни телефони, лаптопи и други потребителски стоки, с
надеждата да притъпи негативното влияние от новите тарифи върху предпразничния сезон на продажбите на дребно в
САЩ.Отложените за декември мита обхващат близо 60% от планираните за обмитяване китайски стоки за общо 300 млрд.
долара. Китайското финансово министерство добави, че ще реагира с "контрамерки", ако Вашингтон продължи с
въвеждането на допълнителните мита от 1-ви септември, но без да уточни какви точно мерки възнамерява да предприеме.
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