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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
  
БНР 
 
√ Изложение в "Арена Армеец" събира работодатели и търсещи работа специалисти 
Интервю на Диана Дончева с Виктория Добринова за предаването „Преди всички“ 
Най-голямото изложение за квалифицирани кадри ще събере в "Арена Армеец" работодатели и търсещи работа. 150 топ 
компании ще търсят специалисти сред повече от 2000 кандидати, които ще посетят събитието. Събитието се провежда под 
патронажа на Министерство на икономиката. 
Освен срещи с работодатели, Експото предлага още четири тематични сцени, сред които растеж в кариерата, кариерни 
съвети, баланс между работата и свободното време. В програмата организаторите включват различни лекции, дискусии и 
уъркшопове за кариерно и личностно развитие, а нетуъркинг-зоната събира доказани лектори и специалисти от България 
и чужбина. 
Като млад екип вярваме, че България е нашата страна за развитие, каза в интервю за предаването „Преди всички“ един от 
организаторите на изложението Виктория Добринова. По думите й днес на събитието ще присъстват 130 изложители от 
различни сфери. 
„Събитието е насочено към квалифицирани кадри. Фирмите имат отворени позиции за хора с опит и образование. Освен 
среща с работодатели, сме предвидили 4 програми, в които всеки може да се включи според интересите си. Имаме 
програма за IT-специалисти, за кариерно развитие, баланс работа – личен живот и за бизнес иновации и развитие. 
Желанието ни е да вдигнем кариерните събития на ново ниво“, каза още Виктория Добринова. 
 
√ Васил Грънчаров: Изпълнени са част от мерките след хакерската атака в НАП 
„Степента на уязвимост на системите зависи от много фактори. Решаването на проблемите не е еднократен акт и няма как 
да се реши в рамките на месец или два“. Това заяви пред БНР Васил Грънчаров – директор на Дирекция „Мрежова и 
информационна сигурност“ в Държавната агенция „Електронно управление“, която днес организира кръгла маса на тема 
„Новата нормативна уредба в сферата на мрежовата и информационната сигурност, предизвикателства и решения“. 
След хакерската атака в системата на НАП бяха разпоредени указания за повишаване на нивото на мрежовата и 
информационна сигурност, припомни Грънчаров в предаването "Преди всички". По думите му голяма част от мерките са 
изпълнени, за други – е необходимо още време и ресурс: 
„След случая с НАП масово в публичното пространство се коментираше въпросът с това дали е направен технологичен 
одит, дали са установени проблеми и т.н. Технологичен одит и предприемане само на технологични мерки са част от 
необходимостта да бъдат предприети мерки за повишаване на мрежовата и информационна сигурност. Необходими са 
организационни мерки и система за управление на сигурността на информцията“. 
Преди местните избори се подготвя план за организиране дейността по повишаване на мрежовата и информационна 
сигурност. „Установили сме контакт с ЦИК, имаме добро взаимоотношение. Необходимо е чисто организационно това да 
бъде предварително направено“. 
 
√ Експерти обсъждат необходимостта от финансова децентрализация на местните власти 
Интервю на Наталия Ганчовска с Петър Ганев за предаването „Преди всички“ 
Преди местните избори Институтът за пазарна икономика организира дискусия, посветена на потенциала и бъдещото 
развитие на общините в България. Експерти ще обсъждат новите предизвикателства пред икономическите центрове, както 
и необходимостта от финансова децентрализация на местните власти. 
Сред темите на форума са променящата се индустрия и новите предизвикателства пред икономическите центрове в 
страната, състоянието на общинските финанси и възможностите на общините да променят публичната среда и да 
привлекат част от подоходния данък в местната хазна. 
Дискусията ще постави началото на кампанията на Института за пазарна икономика за финансова децентрализация, 
съобщи Петър Ганев в интервю за предаването „Преди всички“: 
"Ако искаме да дадем стимул на местните власти да работят по-ефективно, трябва да обвържем бюджета, с който 
разполагат кметът, Общинският съвет, с местната икономика и най-добрият начин това обвързване да стане е когато част 
от подоходното облагане остава в общините. Една пета от подоходното облагане да остава в общините или това са около 
800 милиона лева". 
Икономистите от института смятат, че е дошло времето за реализацията на тази идея. 
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БНТ 
 
√ Президентството осъди превръщането на медии в инструмент за саморазправа 
Във връзка с отправени редица запитвания за отношението на президентската институция към вулгарните публикации и 
дейността на агенция „ПИК“, от Прессекретариата на държавния глава заявяват, че превръщането на определени медии в 
инструмент за политическа саморазправа създава заплаха не само за свободната журналистика, но и за гражданското 
общество. Изразяват надежда, че този случай може да сложи началото на дебат, който да доведе до оздравителен процес 
в българската журналистика. 
 
√ Проф. Асен Балтов: Раздържавяването на НЗОК ще засили конкуренцията  
Очаква се тази година парите за болничната помощ, около 2 млрд. лв., да стигнат. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ 
директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов. 
Проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов: Следващата стъпка е да искаме увеличаване на клиничните пътеки и повече 
пари здравеопазване в здравната система. Нещо, което министър Ананиев се опитва да прави вече една година чрез 
поставянето на публична дискусия на няколко модела. 
Проф. Балтов каза още, че предстоят сериозни преговори между БЛС и НЗОК, при които да се помисли за увеличение на 
парите за здравеопазване. 
Според него не може да се говори за увеличаване на размера на здравните вноски, тъй като в момента е голям броят на 
неосигурените - между 500 000 и 700 000 души. 
Раздържавяването на НЗОК ще позволи да се засили конкуренцията, да има по-качествено здравеопазване. Нещо, което в 
момента малко липсва, тъй като се набляга на количествено здравеопазване, за да имаме по-голям фонд, с който да 
разполагаме, каза проф. Балтов. 
Проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов": Не бих казал, че "Пирогов" има притеснения с тези нови играчи, защото 
болниците, които предлагат комплексна услуга, ще бъдат търсени и ще бъдат задължителен партньор на тези фондове. 
Проблем ще имат малките частни болници, които се опитват да надграждат в нещо, което липсва в големите болници. 
Той каза, че няма да има закриване на болници, по-правилно е да има вливане на болници, за да се запази ресурсът. 
 
√ Ниските лихви по кредити са довели до по-голям интерес  
През 2015 г. се завърна интересът към кредитирането. Миналата и тази година то е най-силно, породено от спад в лихвите. 
При ипотечните кредити нивата на лихвата са между 2,75% и 3,3%, което е исторически ниско ниво. Това коментира в 
Сутрешния блок на БНТ кредитният консултант Тихомир Тошев. 
При потребителското кредитиране повечето страни в Европа са с по-високи лихви, в сравнение с България. 
Малко над 100 000 лв. е средният ръст на ипотечния кредит в страната. Над 130 000 лв. е средният размер на ипотечния 
кредит в столицата, предвид и по-високите цени на имотите в София. При потребителския кредит най-често теглим между 
8000 и 15000 лв. 
Рисковете са да надценим възможностите си, втората-третата година започват проблеми, което може да има проблеми. 
Лошите кредити са нараснали с над 20%, заяви Тошев. 
Ръстът на депозитите е много сериозен - почти 55 млрд. лв. са те в момента в банките. Заради ниските лихви и високата 
инфлация губим част от спестените си пари, което предполага да мислим за други варианти за инвестиция, каза още той. 
 
√ ЕП е домакин на изложба, посветена на 140 год. от Търновската конституция  
Европейският парламент е домакин на изложба, посветена на 140-тата годишнина от приемането на Търновската 
конституция. 
За откриването ѝ в Брюксел пристига българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание 
Цвета Караянчева. 
Тя ще връчи на колегата си от Европейския парламент Давид Сасоли луксозни копия на Търновската и Сребърната 
конституция. Гостите на изложбата ще бъдат поздравени с изпълнения на солистите на Пловдивската опера.  
 
√ ЕС активизира диалога с държавите от Западните Балкани  
Европейският съюз има намерение да активизира диалога с държавите от Западните Балкани, за да обясни предимствата 
от финансирането чрез преките главни инструменти за инфраструктурните проекти на ЕС. В същото време се отправя 
призив към тези страни при привличането на инвестиции от други партньори, които помагат на региона, да отделят 
специално внимание да бъдат изпълнявани стандартите на ЕС. 
Говорителката на ЕС Мая Коциянчич, заяви, че финансирането на инфраструктурни проекти от Европейския съюз включва 
предоставянето на безвъзмездна помощ и кредити с атрактивни лихви. Този подход е различен от китайското 
финансиране, което се предоставя изключително под формата на заеми със значителни финансови последици. Затова е 
необходимо правителствата да бъдат внимателни тези инвестиции да не доведат до висока задлъжнялост икономиките, 
което може да доведе до контрол върху трансфера на стратегически средства и ресурси в бъдеще. 
Регионът на Западните Балкани имат ясна европейска перспектива и е ясно, че част от този процес включва модернизация 
на инфраструктурата в тези държави. 
Според ЕС инвестициите в региона трябва да бъдат съобразени с високите стандарти за обществени поръчки и 
прозрачност. Подчертава се, че Европейският съюз очаква партньорите от Западните Балкани да изпълнят ангажиментите 
си в съответствие със споразуменията за стабилизиране и асоцииране, особено по отношение на държавната помощ и 
обществените поръчки, както и да защитят фискалната устойчивост на техните икономики и инвестиции. 
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Мая Коциянчич подчерта, че ЕС е най-големият партньор на региона по отношение на търговията и инвестициите: 70 % от 
търговския обмен на страните от Западните Балкани е с ЕС, а 60 % от преките чуждестранни инвестиции в региона идват 
от Евросъюза. 
В същото време по-малко от 6% от търговията и чуждестранните инвестиции в региона са от Китай. 
От 2015 г. насам Европейският съюз засили подкрепата си за развитие на свързаността в региона с над 3,2 милиарда евро 
инвестиции, които дадоха възможност за разкриване на нови работни места и за интегриране на инфраструктурата на 
региона към паневропейската мрежа с цел увеличаване на икономическия потенциал и конкурентноспособността на 
региона. 
 
Nеws.bg 
 
√ 31.36 млн. лв. по-малко изхарчила БНБ през 2018 г. 
През 2018 година Българската народна банка е спестила общи 31.36 милиона лева от планираните разходи. Това става 
ясно от доклада от извършения от Сметната палата одит на бюджетните разходи на БНБ и управлението им за периода 
01.01.2018 г. - 31.12.2018 година. 
При управлението на процесите по планиране, извършване и отчитане на на бюджетните си разходи за 2018-а БНБ е 
спазила всички изисквания на нормативните документи и вътрешните правила. Същото важи и при проведените през 2018-
а от Централната банка процедури за възлагане на обществени поръчки, са заключенията от извършения одит. 
Извършените и отчетени разходи по Раздел I "Разходи за издръжка на БНБ" са 88 169 хил. лв. при планирани 102 936 хил. 
лева - постигнато изпълнение от 85.7 на сто. По Раздел II "Инвестиционна програма" от бюджета на БНБ извършените 
разходи са 7 959 хил. лв. при планирани 24 550 хил. лв. - постигнато изпълнение от 32.4 на сто. От тези данни на доклада 
става ясно, че през 2018-а БНБ е спестила общо 31.36 млн. лева. 
"Част от средствата по разходните показатели не са усвоени поради това, че не е възникнала необходимост от извършване 
на съответния разход във връзка с обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., прекратяване на 
процедури, отложени разходи за следващ отчетен период и други причини, посочени в отчета за изпълнението на бюджета 
на БНБ към 31.12.2018 г. При извършените тестове с двойна цел за законосъобразност и документална обоснованост на 
разходите, отчетени по проверените разходни показатели, е установено съответствие с правната рамка и вътрешните 
актове в БНБ", констатира в доклада си Сметната палата. 
При одита е установено, че направените от Централната банка разходи, свързани с издръжката на паричното обращение, 
отчетени към 31.12.2018 г., са на стойност 24 825 хил. лв., или 91.3 на сто от предвидените в бюджета на БНБ. С най-
съществен дял са разходите за производство на нови монети - 16 032 хил. лв. (в т.ч. за разменни монети - 14 407 хил. лв. и 
за юбилейни и възпоменателни монети - 1 625 хил. лв.), разходите за производство на нови банкноти - 8 215 хил. лв., и 
разходите за консумативи, свързани с обработката на банкноти и монети - 169 хил. лева. 
"Неизразходваните към 31.12.2018 г. средства по показателя в размер на 2 370 хил. лв., се дължат на: неизпълнен тираж 
за банкноти, вследствие на забава на доставка на банкнотна хартия; постигнати по-ниски цени при провеждане на 
обществена поръчка за доставка на консумативи, свързани с обработка на банкноти и монети; невъзникнала необходимост 
от извършване на разходи във връзка с обработката на ценни пратки с банкноти и монети; по-малко случаи на повреди и 
аварии в оборудването, използвано в касовата дейност; непроведен допълнителен конкурс за монети, извън монетната 
програма; използвани по-малко средства за публикации и реклама в медиите, във връзка с конкурсите за възпоменателни 
монети, и др.", пише в доклада на Сметната палата. 
Отчетените разходи за материали, услуги и амортизация са на обща стойност 28 386 хил. лв., или 76 на сто от планираните 
в бюджета за 2018-а. Разходите за материали възлизат на 940 хил. лв. и представляват 77.4 на сто от планираните. 
Формирани са от разходи за: горива и резервни части за транспорта - 279 хил. лв.; за канцеларски материали - 235 хил. лв.; 
за материали за хигиена - 160 хил. лв.; материални запаси - 193 хил. лв., резервни части за ремонт на дълготрайни активи 
- 52 хил. лв., и разходи за други материали. 
Средствата похарчени за външни услуги са 16 706 хил. лв., или 76.6 на сто от планираните 21 819 хил. лв. в утвърдения 
годишен бюджет. С най-голям дял в това перо са разходите за: абонаментни такси за поддръжка на софтуерни продукти - 
3 668 хил. лв.; за охрана по договори с МВР и други - 2 789 хил. лв.; за абонаментно поддържане на техника - 1 911 хил. лв.; 
за данъци и такси - 1 326 хил. лв.; за ремонт на основни сгради - 1 325 хил. лв.; за абонаментни такси за Bloomberg, Reuters 
и други системи - 1 121 хил. лв., и за ползване на задължителни модули в TARGET-2 - 1 030 хил. лв. В обхвата на разходите 
за външни услуги са включени и разходи за: електроенергия - 795 хил. лв., пощенски, телефонни и телексни услуги - 572 
хил. лв.; абонаментни такси за "Борика" АД - 532 хил. лв.; топлинна енергия и вода - 246 хил. лв.; външни услуги за 
автомобилите (ремонтни работи и др.) - 235 хил. лв.; съдебни дела и други правни услуги - 215 хил. лв.; консултантски 
услуги - 213 хил. лв.; наеми на паркоместа и др. - 126 хил. лв.; банкова и икономическа периодика и преводи на 
икономически издания - 108 хил. лв.; охрана на труда и специализирано работно облекло - 147 хил. лв.; застраховка на 
сградите и имуществото на БНБ - 101 хил. лв.; одит от международна одиторска компания - 104 хил. лв.; ремонт на машини, 
съоръжения и други - 79 хил. лв.; профилактични медицински прегледи - 47 хил. лв.; обяви и реклами - 16 хил. лв. и др. 
"Неизразходваните средства по показателя са в размер на 5 113 хил. лв., като основните причини за това са свързани с: 
неприключили през отчетния период обществени поръчки за абонаментна поддръжка на програмни продукти и в резултат 
- подписване на договори след края на отчетния период; снижаване на разходите за абонаментни такси за Bloomberg, 
Reuters и др. системи, дължащо се на оптимизация на същите; неизползване на услуги във връзка с предоставяне на 
информация от рейтингови агенции; невъзникнала необходимост от извършване на непредвидени разходи за 
информационни системи; оптимизация на мобилните комуникации и икономия на средства за пощенски услуги; 
неизразходвани средства, поради прехвърляне на етапи от изпълнението на анализ и оценка на ИТ инфраструктурата на 
БНБ за следващата отчетна година; невъзникнала необходимост от извършване на консултантски услуги по счетоводни, 
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данъчни и др. законодателни аспекти, както и услуги, свързани с проект по въвеждане и внедряване в БНБ на нова версия 
на информационна система за управление на валутните резерви; неусвоени средства за профилактични прегледи, поради 
постигнати по-ниски цени на услугата при проведените процедури по обществени поръчки; неизразходвани средства за 
ремонт на машини, съоръжения и др., планирани за непредвидени и аварийни ремонти, каквито не са се случили, и др", 
се казва в одита на Сметната палата. 
С най-висок процент на изпълнение са разходите за персонал. Към 31.12.2018 г.общия им размер е 29 303 хил. лв. - 99.1 
на сто от утвърдените за 2018 г. разходи в размер на 29 563 хил. лв. В обхвата на разходния показател са включени: разходи 
за списъчен състав - средства за основни и допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски на щатните служители 
на БНБ - 27 935 хил. лв.; за несписъчен състав - изплатените възнаграждения по граждански договори (за консултантски, 
правни и други услуги) - 169 хил. лв.; и разходите за начислени провизии за задължения към персонала (съгласно МСС 19) 
- 1 199 хил. лв. Отделно от това са разходите за социална дейност. Те възлизат на 2 251 хил. лв., което представлява 
изпълнение от 95.6 на сто от планираните в бюджета на БНБ средства за 2018 г. в размер на 2 355 хил. лв. Отчетените 
средства във връзка с изпълнението на социалната програма на БНБ, гласувана на Общото събрание на пълномощниците 
на служителите на банката, включват разходи за: социален и здравен статус, помощи и др. - 1 449 хил. лв.; доброволно 
пенсионно осигуряване - 599 хил. лв.; спортни дейности - 85 хил. лв.; издръжка на почивните бази на БНБ - 104 хил. лв.; 
медицинско обслужване - 14 хил. лв. 45 Изразходваните средства за други административни разходи към 31.12.2018 г. са 
на стойност 1 108 хил. лв., или 51.7 на сто от утвърдения бюджет по показателя за годината в размер на 2 142 хил. лв. 
Извършените разходи по показателя са свързани с: проведени обучения и специализации - 656 хил. лв.; служебни 
пътувания и командировки в чужбина, които не са свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните 
банки (ЕСЦБ) и др. органи на Европейския съюз (ЕС) - 246 хил. лв.; представителни и протоколни разходи - 139 хил. лв.; 
служебни пътувания и командировки в страната - 66 хил. лв.; балансова стойност на предадени безвъзмездно, продадени 
и бракувани дълготрайни активи - до 1 хил. лв. 
Дори и без да сме членове на Банковия съюз на ЕС участието на БНБ в Европейската система на централните банки и други 
органи на ЕС също има своята цена. По това перо направените през 2018-а разходи са на обща стойност 2 296 хил. лв., или 
52.8 на сто от утвърдения бюджет. Средствата са изразходвани за: годишната вноска на БНБ в бюджета на Европейския 
банков орган (ЕБО) - 1 375 хил. лв.; командировки, свързани с участието на служители на БНБ в комитети и работни групи 
съм ЕСЦБ и други органи на ЕС -659 хил. лв.; обучения, участие в семинари и конференции - 29 хил. лв.; такси за наемане 
на линии и ползване на комуникации на Европейската централна банка (ЕЦБ) - 143 хил. лв.; разходи за поддръжка на 
лицензи - 18 хил. лв.; организиране и провеждане на работни срещи - 35 хил. лв. и др. За провеждане на неформално 
заседание на финансовите министри и управители на централните банки на ЕС, във връзка с Българското председателство 
на Съвета на ЕС през 2018 г., са изразходвани 35 хил. лв. В доклада на Сметната палата се пососчва, че спестените по това 
перо средства са 2 052 хил. лв. основно поради: забава от страна на ЕЦБ в предоставянето на информация за дължими 
такси във връзка с използваната от БНБ информационна система CORENET; неизразходване на планирани допълнителни 
средства във връзка с участие в срещи, работни групи и заседания, свързани с Българското председателство на Съвета на 
ЕС през 2018 г.; непредоставена предварителна програма за обученията и семинарите. 
 
Investor.bg 
 
√ Красимир Вълчев: Има криза за учители 
Над 4 хил. преподаватели се пенсионират ежегодно у нас, като една част продължават да работят в системата и 
след пенсионна възраст 
Има сериозен недостиг на учители във всички направления, кризата ще се задълбочава през следващите десет години. 
Това каза пред журналисти днес в Поморие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той информира, че 
между 4 000 и 4 500 учители се пенсионират ежегодно у нас, една част продължават да работят в системата след пенсионна 
възраст. За да се овладее кризата в системата, ежегодно трябва да постъпват два пъти повече учители. От друга страна 
възрастовата структура е такава, че младите хора, които постъпват на пазара на труда, са едва две трети от тези, които 
навлизат в пенсионна възраст. Т.е. ние имаме недостиг, обясни министърът. Той заяви, че системата на образованието е 
изправена пред предизвикателството да осигури достатъчно падагогически специалисти.  
Красимир Вълчев поясни, че тази година не се наблюдава криза в образованието, тъй като увеличението на 
възнагражденията давало резултат. Наблюдавала се тенденция, че педагози напуснали веднъж системата се връщали 
отново.  
Министърът посочи, че традиционно има недостиг на учители по специалностите информационни технологии, английски 
език. Най-остър е недостигът на преподаватели по математика, физика, химия, учители по професионална подготовка, 
природо-математическите науки.  
Важно е не само да обезпечим количествения недостиг, но и да мотивираме по-добрите ученици да се включат в 
педагогическата професия. В инженерните направления също сме предвидели стипендии. Имаме голяма нужда от 
педагози и инженерни специалисти, подчерта министърът.  
За да се стимулират все повече студенти да учат педагогически специалности, ще се въведат и допълнителни стипендии, 
подчерта Вълчев. Министърът бе в Поморие, където се срещна с учители от общинат 
 
√ Борисов: Близо 1 млрд. лв се дават за ремонти в сферата на образовaнието 
В ЕК ще имаме ресор, който ще ни харесва, ще е модерен и ще е достоен за страната ни, твърди премиерът 
Близо 1 млрд. лв се отпускат за образователна инфраструктура в страната. Това заяви министър-председателят Бойко 
Борисов по време на откриването на модернизирането на учебната база на Националната спортна академия "Васил 
Левски" на ул. "Гургулят" 1, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 



5 

 

Общото финансиране на обекта е 3,75 млн. лв., като националното финансиране е в размер на 525 хил. лв. Обновяването 
на учебната база на академията включва ремонт на старата сграда и изграждане на нова зала за спорт.  
По думите на Борисов е много удобно в центъра на града да имаш университет. „Бази, които струват десетки милиони, не 
позволихме да бъдат откраднати и дадохме на спортната академия да ги стопанисва", добави министър-председателят. 
В учебната база на Националната спортна академия е осигурено ново обзавеждане и оборудване на учебните зали и 
кабинети, на конферентната зала, библиотеката, читалнята, както и на фитнес залата и съблекалните. Обновяването на 
материално-техническата база на НСА и подобряването нa учебния процес ще улеснят въвеждането на нови методи на 
обучение на младите хора. Подобрените условия и модерните учебни и спортни зали и кабинети ще стимулират 
мотивацията на студентите за по-добра активност при усвояване на знанията и последващата им реализация на труда. 
Относно бъдещия ресор на България в състава на ЕК, Борисов изрази увереност, че „ще имаме ресор, който ще ни харесва, 
ще е модерен и ще е достоен за страната ни и ще има поне три пъти по-голямо финансиране от досегашното". 
 
√ Ремонтът на втори енергоблок на ТЕЦ „Марица Изток 3“ е завършен предсрочно 
Въглищната централа вече може да предостави на НЕК допълнителни 202 МВч електроенергия в случай на 
необходимост 
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши плановия годишен ремонт на втори енергоблок седмица преди крайния срок 
и така дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) за достъп до 202 МВч допълнителна мощност в 
случай на необходимост, информират от компанията оператор.  
Централата е приключила успешно ремонтните дейности и на останалите три енергоблока, предвидени за настоящата 
календарна година. Работата по блок 1, 3 и 4 е продължила три седмици, докато блок 2 е отнел 65 дни на експертните 
екипи. През това време е била извършена задължителната профилактика на съоръженията за осигуряване на сигурна и 
безопасна експлоатация на цялата централа. 
„Като една от най-модерните производствени мощности в България, ние сме важен стълб за системата особено при големи 
натоварвания и извънредни ситуации. Затова се грижим нашата централа да бъде в най-добро техническо състояние, за 
да може да работи надеждно и ефективно. Добре планираната програма за ремонт ни позволява да работим сигурно и да 
постигаме над 85% разполагаемост годишно“, споделя изпълнителният директор на централата Красимир Ненов. 
Ремонтната кампания и задължителната проверка на системите са били предшествани от подробен анализ на дейността 
на централата в предходни периоди. Специално формирана работна група е имала задачата да планира и приоритизира 
видовете ремонтни дейности, които са били поверени на външни подизпълнители и дългосрочни партньори със сериозен 
ангажимент по поддръжката на съоръженията, посочват от компанията. 
Благодарение на синхронизираните усилия на екипите на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и всички подизпълнители, 
процесът по планов ремонт на централата е бил завършен в пълния си обем преди поставените крайни срокове. Както и 
до този момент, организацията на дейностите и управлението на процеса са били съобразени с най-строгите правила за 
безопасност, подчертават от дружеството. 
ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е една от най-често използваните от ЕСО централи за първично и вторично регулиране 
на енергийната система на страната. Тя покрива базови и подвърхови натоварвания, може да се включва бързо, има голям 
капацитет и е от ключово значение за устойчивостта и способността на системата за възстановяване след аварии и 
смущения. 
 
Economic.bg 
 
√ Държавата въвежда 8 нови пътни знака 
Те са свързани с намалената видимост, новите тол такси и навлизането на автомобили с алтернативно гориво 
Осем нови пътни знака иска да въведе държавата. Те ще указват наличието на задръствания, намалена видимост, 
настъпило произшествие на пътя, зарядни станции за електромобили и станции за зареждане на автомобили с водород. С 
нови знаци ще бъдат обозначени и платените участъци от републиканската пътна мрежа, чието използване изисква 
винетна или заплащане на тол такса. 
Новите указателни табели са включени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. 
за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИД на Наредба № 18 от 2001 г.), публикуван за обществено обсъждане от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
Предлага се въвеждането на три нови предупредителни знака за временна организация на движението. Те са от група "А" 
и  ще сигнализират за опасност в жълт цвят. Знак А41 - „Образувано задръстване“, ще се използва за сигнализиране на 
пътни участъци, в които се е образувало задръстване, което водачите биха могли да не забележат своевременно. Знак А42 
- „Намалена видимост“, ще се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които видимостта е намалена поради мъгла, 
дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашаване или други подобни условия. Знак А 43 - „Настъпило пътнотранспортно 
произшествие“, ще се използва за сигнализиране на настъпил инцидент, който създава опасност или затруднение за 
движението.  Предупредителните пътни знаци могат да бъдат изобразявани на информационните табла от интелигентните 
транспортни системи, свързани с управлението на движението. 
С нови пътни знаци ще се сигнализират и участъците от републиканската пътна мрежа, за които се изисква платена винетна 
или тол такса. Знак Д 25.1 ще информира водачите, че за използването на пътя се изисква платена винетна или тол такса, 
а знак Д25.2  ще е само за тол такса.  Те ще се поставят на мястото, от което възниква задължението за плащане на такса. 
Предвидени са специални пътни знаци, указващи наличието на зарядни станции за електрически превозни средства и 
станции за зареждане на автомобили с водород. 
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Въвежда се и специален пътен знак за паркиране на електрически превозни средства за зареждане - Д26. В утвърдените 
символи за изобразяване на видовете превозни средства се добавя и символ на „Електрическо превозно средство“. 
Пътните знаци в повечето държави от Европейския съюз са унифицирани съгласно разпоредбите на Виенската конвенция 
за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ За полугодието износът ни за Саудитска Арабия нагоре с 60% 
Само за първите шест месеца на 2019 г. износът от България за Саудитска Арабия е нараснал с над 60% спрямо същия 
период за 2018 г. и достига 24,9 млн. долара. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването 
на Българо-саудитски бизнес форум в София, съобщи пресцентърът на министерството. 
В събитието са участвали представители на над 80 компании от двете страни от секторите: информационни технологии, 
хранително-вкусова промишленост, земеделие, туризъм. 
Саудитската бизнес делегация, включваща представители на близо 20 компании и на Саудитския фонд за развитие, е на 
посещение в България, за да проучи възможностите за инвестиции и да активизира сътрудничеството на малките и средни 
предприятия от двете страни. Икономическият заместник-министър е имала среща с ръководителя на делегацията Сами 
бин Абдула ал Абиди, председател на Съвета на саудитските камари, с когото са обсъдили възможностите за 
сътрудничество в инвестициите и търговията. 
Двамата са били на едно мнение, че целта на тези форуми е увеличаване на взаимния стокообмен, който не съответства 
на възможностите на двете страни и през последното десетилетие се движи около 100 млн. долара, както и че откриването 
на българско посолство в Рияд в края на октомври ще благоприятства икономическото сътрудничество. 
Лилия Иванова е подчертала, че са започнали преговорите за сключване на Споразумение за насърчаване и взаимна 
защита на инвестициите между България и Саудитска Арабия, както и институционализирането на смесена комисия по 
икономическите въпроси между двете страни. 
Сами бин Абдула ал Абиди е изтъкнал, че страната ни предлага добри инвестиционни възможности, а настоящият бизнес 
форум е доказателство за интереса на саудитските компании към България. 
 
√ Еврокомисарят по здравеопазването пристига у нас заради чумата по свинете 
Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис пристига на посещение у нас днес. 
Заедно със земеделския министър Десислава Танева той ще участва в среща на експерти по въпросите на африканската 
чума по свинете. 
Форумът ще събере информация за възникналите огнища на заболяването в Европа и ще координира действията за 
справяне с проблема. 
Според Андрюкайтис ситуацията с африканската чума у нас остава много сериозна. 
За да се ликвидира опасността, еврокомисарят настоява строгите мерки за ограничаване на заразата у нас да бъдат 
продължени. 
В срещата на Постоянната експертна група за африканска чума по свинете (АЧС) в Европа ще участват над 90 експерти и 
представители от 34 страни, сред които министри и заместник-министри на шест държави от Балканския полуостров - 
Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово, Сърбия. 
Очаква се тя да бъде ключова за осигуряване на подходяща координация и действия по отношение на АЧС в този регион 
на Европа.  В нея ще вземе участие и генералният директор на Световната организация за контрол върху здравето на 
животните (OIE) Моник Елоа. 
Събитието се провежда под патронажа на Глобалната рамка за трансгранични болести по животните (Standing group of 
experts GF-TADs) на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на ООН и Световната организация за контрол върху 
здравето на животните (OIE). Резултатите от проведените дискусии и взети решения ще бъдат част от изготвянето на 
Глобална стратегия за контрол и изкореняване на АЧС в световен мащаб. 
 
В. Дума 
 
√ С близо 6% поскъпнаха яйцата за месец 
Спад между 8-10% в производството на свинско месо у нас прогнозират експерти 
Само за един месец - през юли, цената на яйцата за консумация у нас са поскъпнали с близо 6%. Средномесечната цена на 
яйца за консумация (L и M) през юли нараства с 5,9% в сравнение с юни и достига 103,35 евро за 100 кг (или 0,123 лв. за 
бр.), показват последни оперативни данни на Министерството на земеделието. Средната цена за Европейския съюз е с 
4,3% по-висока, като се изчислява на 123,46 евро (или 0,146 лв. за бр.). Разликата между нашия и общия европейски пазар 
е 16,3%, което е с пункт по-надолу спрямо месец по-рано. Спрямо година по-рано яйцата през юли у нас са се продавали 
по-евтино с 11,5%. Същевременно обаче средноевропейската цена е поскъпнала с 5,9% в сравнение с 2018 г. 
Производството на свинско месо в България ще намалее през тази година с 8-10% до 70-72 хил. тона, прогнозират 
експертите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Свинското месо представлява 
огромната част от произвежданото червено месо в кланиците у нас, като делът му е 91%. Преди избухването на 
африканската чума по свинете в страната това лято в периода от януари до май 2019 г. са произведени 33 210 тона свинско 
месо, или с 9% повече спрямо 30 439 тона за същите месеци на 2018 г. 
Средната цена на свинското месо у нас през май тази година е била 3740 лв. за тон кланично тегло. Месец по-късно тя се 
повишила до 3804 лв. за тон и остава на това равнище в пика на африканската чума през юли. Анализаторите твърдят, че 
същественото поскъпване се е случило през август, когато средната цена е достигнала 3900 лв. за тон кланично тегло. 
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Прогнозата на експертите за този месец е, че стойността на свинското ще слезе с 2,5% до 3800 лв. за тон под влияние на 
конкуренцията на пазара. Както е известно, националното производство на свинско осигурява едва половината от 
вътрешното потребление, като останалите количества се внасят. 
През първите седмици на август цените в ЕС отново се движат нагоре под въздействие на силното търсене на 
международния пазар и увеличение на износа, предимно към Китай. По данни на Международната организация по 
здравето на животните към август в глобален план са регистрирани нови 328 огнища на африканска чума на територията 
на десет страни в Източна Европа, шест страни в Азия и една в Африка. Така общият брой на установените огнища в света 
достига 7914. 
Икономическите последствия от разпространението на болестта са най-сериозни в Азия и се отразяват върху 
международната търговия, стимулирайки растежа на цените. 
 
Капитал 
 
√ В навечерието на новата еврокомисия 
Мария Габриел най-вероятно ще поеме ресора образование и култура, но фризиран с допълнителни акценти 
В понеделник новоизбраният председател на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен публикува списъка с 
имената на новите комисари. Във вторник ще стане ясно кой какви задължения ще има, както и как ще бъде организирана 
самата ЕК. В края на месеца предстоят изслушвания в Европейския парламент (ЕП) на кандидат комисарите, след което 
европарламентът ще гласува състава на новата ЕК. 
Ресорите на повечето комисари вече са ясни, както от публичните изявления на политици от страните членки, така и от 
циркулиращите в Брюксел няколко списъка с разпределението на техните задължения. В списъците има няколко очевидни 
грешки, но по повод българския комисар Мария Габриел те са единодушни – ресорът й ще бъде образование и култура. 
Постът на Габриел вероятно ще бъде допълнен с нови аспекти, например медийна грамотност. Докато беше комисар по 
дигиталните въпроси това беше един от акцентите на работата й, което вероятно е причината в новата ЕК на нея да се 
отрежда да отговаря за образование и култура. Именно там формално попада и политиката на ЕС в областта на медиите 
(най-вече електронните). Важна програма, която е част портфолиото на образованието и културата е "Еразъм", която 
финансира обмена на студенти между страните членки. Като цяло обаче в областта ЕС няма правомощия и на ресора се 
гледа като второстепенен. 
Въпреки единодушието за ресора на Габриел, информацията все още не е сто процента сигурна, тъй като до момента няма 
изтичане на информация, което да изглежда като идващо от първоизточника. 
Вероятно другият най-интересен за България ресор – върховенството на правото, може да се окаже у чехкинята Вера 
Йоурова. Досега с това се занимаваше зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс, докато Йоурова отговаряше за 
правосъдието, правата на потребители и равноправието между половете. 
ко Йоурова поеме поста, това ще бъде явен реверанс към източноевропейските страни като Полша и Унгария, чийто 
правителство се оплакваха, че несправедливо са обвинявани в нарушение на принципите на върховенството на правото. 
Засега обаче назначението не е сигурно, тъй като чешкият комисар идва от партията на премиера Андрей Бабиш, който е 
обвиняван в корупция и срещу него в Прага имаше многохилядни протести. 
Йоурова е по-скоро за активна роля на Брюксел в областта на върховенство на закона. Например преди два месеца тя се 
изказа скептично за възможността за отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, който следи реформите в 
областта на правосъдието и вътрешните работи в България и Румъния. Преди това тя публично се беше усъмнила и в 
ефективността на българската прокуратура. 
Като алтернатива на Йоурова се споменава Дидие Рендерс, който беше предложен за комисар от Белгия. Рендерс е бивш 
министър на финансите и външните работи и именно той предложи през 2016 г. нов механизъм за преглед на спазването 
на върховенството на правото чрез експертни проверки (peer reviews) от страните членки. Той е и активен привърженик на 
обвързването на спазването на законността с европейските фондове. 
Тимерманс от своя страна поема политиките в областта на климата, които ще бъдат от ключово значение за България. Като 
кандидат за председател на ЕК холандският политик настояваше ЕС да има по-агресивни цели за намаляване на 
парниковите емисии. България засега е един от скептиците, като поне публично, министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова твърди, че страната ще подкрепя въглищната си индустрия, докато още има суровини. 
Австриецът Йоханес Хан, който сега отговаря за разширяването на ЕС, вероятно ще поеме бюджета. Според "Агенция 
Европа", която разпространи един от най-достоверните списъци с възможните ресори на новите комисари, той обаче ще 
стане комисар по вътрешния ред. 
Французойката Силви Гуляр ще поеме или конкуренцията или вътрешния пазар, две области, към които Париж има 
неприкрит апетит. Френското правителство влезе в открит конфликт с настоящият комисар по конкуренцията Маргрете 
Вестагер, която блокира опита за сливане на влаковия бизнеса на "Алстом" и "Сименс". 
Самата Вестагер е възможно да стане заместник председател на ЕК и да отговаря за дигиталните политики. Вероятно се 
очаква тя да пренесе сблъсъка си с гиганти като Google и Apple от областта на конкуренцията в сферата на регулацията. 
Ирландецът Фил Хогън, който е настоящият земеделски комисар, ще поеме един от най-силните постове в ЕК – 
международната търговия. По този начин той ще води преговорите с Великобритания за бъдещето търговско 
споразумение между ЕС и Лондон. Неговото място ще бъде заето от поляка Януш Войчеховски. 
Бившият италиански премиер Паоло Джентилиони се очаква да стане комисар по вътрешния пазар или по икономическите 
и финансовите въпроси. Сега последният пост се заема от Пиер Московиси, който беше скептичен към присъединяването 
на България към еврозоната. 
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Според "Агенция Европа" настоящият зам.-председател на ЕК Валдис Домбровскис ще оглави енергийната политика на ЕС. 
Според латвийските медии той обаче ще продължи, както и досега, да отговаря за еврото. Домбровскис лобираше усилено 
за българската кандидатура за еврозоната. 
Комисар по регионалното развитие се окачва да стане португалката Елиса Ферейра. Въпреки скандалите в страната, 
Румъния отново се очаква да получи силен ресор и нейната номинация за комисар Рована Плумп да поеме транспорта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Шпионската афера - последна информация и коментари по разследването; 
- Живот на кредит - колко заеми и депозити имат българите? 
- В Австралия: емигранти от Северна Македония изгориха българското знаме в Мелбърн - какви са реакциите? 
- Има ли лечение за здравната система? - проф. Асен Балтов; 
- Българският футбол на фокус: катарзис или надежда - коментар на Венцислав Стефанов; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Шпионски скандал в България - Защо бяха арестувани и разпитани членове на движение „Русофили"? 
- Какво наследство остави Мая Манолова? В студиото гостува новият омбудсман Диана Ковачева. 
- Как бяха избити всички прасета в село извън засегнатата от чума зона? 
- Директно от село Гълъбово: Какви са причините ТЕЦ „Брикел" да спре работа? 
- Кой контролира слагат ли пътниците колани в автобусите? 
- Започва ли сезонът на противогрипните ваксини? Какво трябва да знаем?  

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 септември 
София. 

- От 13.45 часа в зала „Мусала" на хотел „Хилтън" ще се проведе пресконференция на министъра на земеделието 
Десислава Танева и еврокомисарят Витянис Андриукайтис във връзка с 14-та годишна среща на Постоянната група 
от експерти по Африканската чума по свинете в Европа. 

- От 10:00 ч., в хотел „Рамада София" (зала „Опал") президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов ще открие 
заключителна конференция в рамките на проекта на КТ "Подкрепа" "Насърчаване на механизмите за 
командировани работници в съответствие с колективните трудови договори и закона." 

- От 10.30 в зала Средец, хотел Балкан ще се проведе кръгла маса на тема: „Новата нормативна уредба в сферата на 
мрежовата и информационната сигурност - предизвикателства и решения". 

- От 11.00 часа в сградата на КЕВР ще се състои тържествено честване по повод 20-та годишнина от създаването му, 
на което ще бъде валидирано специално пощенско-филателно издание. 

- От 11.00 часа в централата на „Раковски" 134, ще се проведе пресконференция на лидерът на НФСБ Валери 
Симеонов и членове на ръководството. 

- От 11:50 часа на ул. „Московска" 33, Инициативен комитет ще се регистрира в Общинската избирателна комисия, 
издигайки Стефан Стефанов за кмет на район „Младост". 

- От 12.00 часа в ЦИК лидерът на политическа партия „Движение 21" Татяна Дончева ще внесе документите за 
регистрация за участие в предстоящите местни избори. 

- От 12.30 часа Ръководството на Националния фронт за спасение на България ще внесе в Централната избирателна 
комисия документите си за участие в изборите за местни органи на властта. 

- От 18.00 часа пред Съдебната палата Инициативата „Правосъдие за всеки" организира поредния марш за 
правосъдие срещу опитите за политическо влияние и зависимости в съдебната система и процедурата за 
назначаване на нов главен прокурор. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация - Благоевград ще се проведе общинска 
епизоотична комисия във връзка със заболяването африканска чума по свинете. 

*** 
Брюксел. 

- От 18.00 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и председателят на Европейския 
парламент Давид Сасоли ще открият в изложбеното пространство „Атанас Буров" изложбата „140 г. от 
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция". 

*** 
Велики Преслав. 

- От 10.00 часа в село Имренчево, ще бъде даден старт на строителните работи по проект "Създаване на Център за 
грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав". 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Областната администрация ще се проведе заседание на Областната 
епизоотична комисия. 

*** 
Горна Оряховица. 
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- От 11.00 ч. в МБАЛ "Св. Иван Рилски" ще се проведе пресконференция с представители на холандска дарителска 
фондация, които преди това ще посетят и разгледат отделенията на болницата. 

*** 
Плевен. 

- От 13:00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по актуални теми вицепремиерът Красимир 
Каракачанов - министър на отбраната, председател на ВМРО - Българско национално движение. 

- От 15.00 часа в зала „Плевен" на областна администрация ще се проведе заседание на областната епизоотична 
комисия. 

- От 16.00 часа на пл. „Възраждане" ще се проведе демонстрация на военна летателна техника. 
*** 
Пловдив. 

- От 13.30 часа на ул. „Георги Бенев" в Северната промишлена зона президентът Румен Радев ще участва в 
церемонията по откриване на португалски инвестиционен проект. 

- От 12.15 часа на Гребната база - пространството пред ресторант "Чановете", ще се проведе пресконференция, на 
която ще бъдат представени кандидатите на Коалиция „Кауза Пловдив" в изборите за кметове и общински 
съветници на 27 октомври 2019. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа в Областна администрация - Смолян ще се проведе ежеседмичното заседание на Постоянната 
областна епизоотична комисия - Смолян заради болестта африканска чума по свинете. 

*** 
Свищов. 

- От 10.30 часа, в сградата на Битовия комбинат на ул. "Тодор Миланович" 2, СДС-Свищов ще представи кандидата 
за кмет на града, когото ще подкрепи на местните избори. 

*** 
Стара Загора. 

- От 12:00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на НД Русофили. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Шумен ще се проведе заключителна пресконференция и 
официална церемония по откриване по проект Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен. 

- От 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе ежеседмичното заседание на Областната 
епизоотична комисия. 

 
Дарик 
 
√ ООН: Световният туризъм е с ръст от 4% през 2019 г. 
Международният туризъм е нараснал с 4% през първата половина на 2019 г., но търговското напрежение и несигурността 
около Брекзит могат да възпрепятстват растежа, съобщи Световната агенция за туризъм към ООН. 
Дестинациите по света са посрещнали 671 млн. чуждестранни посетители между януари и юни, почти 30 млн. повече в 
сравнение със същия период на миналата година, се казва в съобщение на мадридския орган на Организацията на 
обединените нации. 
величението на международния туризъм през първата половина на годината е обусловено от "силна икономика, достъпни 
самолетни пътувания, повишена въздушна връзка и засилено облекчаване на визите", се казва в изявлението. 
Но организацията предупреди, че "продължителната несигурност" около настъпващия за Великобритания изход от 
Европейския съюз, по-слабите икономически показатели и глобалното търговско напрежение" са започнали да оказват 
влияние върху доверието на бизнеса и потребителите". 
Близкият изток и Азия отбелязват най-голям ръст на туризма. 
Близкият изток отбелязва 8,0% ръст на международните посетители, отчасти поради увеличаване на търсенето по време 
на празника за мюсюлманския свят Рамадан, който тази година се падна през май, както и по време на религиозния 
празник Ид ал Фитр през юни. 
Посещението на туристи в Азия и Тихия океан е нараснало с 6,0 %, което в голяма степен се подхранва от пътувания от 
Китай – страната с най-голямо население в света. Но агенцията предупреди, че китайските разходи за международни 
пътувания са били с 4% по-ниски в реално изражение през първото тримесечие. 
"Търговското напрежение със САЩ, както и лекото обезценяване на юана, могат да повлияят на избора на дестинация от 
китайските пътници в краткосрочен план", добави тя. 
Като цяло туризма в Европа, най-посещаваният в света регион, се е увеличил с 4%, подхранвани главно от 
вътрешнорегионалното търсене и натоварения период през Великденските празници. 
За цялата 2019 г. агенцията прогнозира, че броят на международните туристически посещения ще нарасне между 3-4%, в 
съответствие с историческите тенденции, след като се увеличи с 6% през 2018 г. и със 7% през 2017 г. 
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√ Британският парламент отхвърли отново искането на Джонсън за предсрочни избори 
Британските депутати отхвърлиха и второто искане на премиера Борис Джонсън за предсрочни парламентарни избори на 
15 октомври. 
За да бъдат свикани избори, правителството се нуждаеше от 434 гласа - две трети от всички депутати, избрани в 650-
местната долна камара на парламента. 
При гласуването рано само 293 народни представители подкрепиха предложението на правителството, а 46 гласуваха 
против. 
Основните опозиционни партии се споразумяха преди вота, че няма да подкрепят Джонсън, докато не изпълни нов закон, 
чиято цел е да отложи Брекзит и да попречи на Обединеното кралство да излезе от ЕС без сделка. 
Вчерашното заседание беше последното преди спирането на работата на парламента за пет седмици по решение на 
Джонсън. 
Не е ясно какъв ще е следващият ход на Джонсън. Законът го задължава да иска отлагане, ако не може да постигне ново 
споразумение. Ллидерите на ЕС вече многократно заявиха, че не са получили конкретни предложения. 
 


