Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ „Чети етикета”: Висшето – къде и каква специалност?
Всички функционално неграмотни ли трябва да имат диплома от ВУЗ?
В сезона на абитуриентските балове и на трескавата подготовка за университетите, младите хора са изправени пред избор.
У нас или в чужбина да се ориентират? Ако останат в България, то каква специалност да изберат, за да имат шанс за
реализация?
Всичко това е част от един по-голям разговор за скъсаната връзка между висшето образование, държавата и бизнеса.
Поглед навън
Да следваш в чужбина не е евтино, а за много от младежите и самото отделяне от семейството е тежко – особено през
първата година. Въпреки това този вариант е все по-популярен, като родители обясняват решението си с по-високото
качество на преподаване и възможността децата им да търсят реализация на по-голям пазар.
Така сред най-популярните 5 англоезични университети има по два британски (Ковънтри и Ланкастър) и три холандски
(Грьонингенския университет, Хагския университет по приложни науки и „Ханзе Грьонинген”).
Годишните такси варират – от изключително сериозните 10 576 евро във Великобритания, през малко над 2000 в Холандия
до 650 евро в Германия или даже безплатно в Дания. „Ако погледнем къде излиза най-изгодно, то в Дания и Швеция е
безплатно, но пък стандартът е по-висок. Важно е да са подготвени поне за първата година”, посочи Николай Христанов от
консултантска фирма, която работи с български кандидат-студенти.
Винаги се уточнява със семейството дали избраната специалност всъщност е подходяща, защото понякога структурата на
програмата е трудно съвместима с желанията и талантите на детето и неговите родители.
За университет в чужбина се кандидатства само по документи – академична справка, мотивационно писмо, препоръка от
учител и сертификат за владеенето на език. Някои университети допълнително провеждат и интервюта с кандидатите.
Проблемите у нас
За тези млади българи, които решат да учат в родината, въпросът за реализацията е по-тежък. Той касае както тях, така и
работодатели, които настояват за сериозни промени в план-приема, за да има повече инженери за празните работни места
и по-малко безработни юристи.
„Рейтинговата система показва, че инженерите през първите 5 г. имат по-високи доходи от юристи и икономисти. Не
става дума за ИТ сектора, където разликите са в пъти, става дума за инженери електротехника, електроника и
автоматика (1300 лв.), машинно инженерство (1200 лв.), металургия (1600 лв.). При специалност „Право” е 1057 лв., а
„Икономика” – 1172 лв.”, коментира в студиото на „Тази сутрин” Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
„Равнището на университетите е такова, каквото е равнището на студентите. Имаме 40% функционално неграмотни
сред 15-годишните, в същото време имаме толкова места за първокурсници, колкото са абитуриентите т.е. искаме тези
40% неграмотни да станат висшисти. Имаме ½ от завършилите висше, които се реализират на позиции, които не изискват
висше образование, което е едно прахосничество на обществен ресурс, понижаване на качеството на висшето
образование”, допълни той.
Според него план-приемът по хуманитарни и обществени науки трябва да се намали наполовина, за да е съобразен с
изискванията на пазара. На този фон ни трябват повече инженери.
За повече информация вижте видеото.
В. Марица
√ Университетите увеличават местата във важните специалности
Повече от половината ни висшисти не работят по специалността си. Вместо това заемат позиции, за които дори не се
изисква диплома от университет, сочат данни на бизнеса, цитирани от Нова телевизия.
Според прогнозата близо половината от кандидатстващите тази година зрелостници ще запишат специалност, която в
бъдеще няма да е потребна за пазара на труда заради пренасищане от кадри. Вместо това остра нужда ще има от
математици, инженери и специалисти в металургията. За да не се стига до разминаване между търсене и предлагане,
работодателите настояват за драстично съкращаване с най-малко 1/3 на местата в неприоритетните направления.
Бизнесът настоява държавата да плаща само за обучението на студенти, които ще са нужни на индустрията. „Тези млади
хора, които желаят да учат други науки, дисциплини и специалности, за които няма реализация на пазара на труда, би
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следвало да си заплащат сами висшето образование”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
Приемът се преструктурира в полза на бизнеса, твърдят от просветното ведомство, но това отнемало време. „60% близо
сме намалили държавно финансирания прием в направление "администрация и управление", над 50% в направление
"икономика", обяснява министър Красимир Вълчев.Университетите увеличават местата в приоритетните специалности.
Модата обаче била друга. „Има едно царящо мнение, че инженерите и машиностроителите ходят със сини престилки,
омазани до уши с масло и грес, това въобще не е вярно. Но все пак в мислите на кандидат-студентите това нещо витае”,
разказва ректорът на ТУ-София проф. Георги Михов.
И още една идея на работодателите - държавата да покрива изцяло обучението на студента, ако той гарантира, че след
завършване ще остане да работи у нас. Твърде крайна мярка, смятат студентите. По данни на бизнеса от началото на
прехода хазната е дала близо 25 милиарда за обучение на висшисти, които в момента работят зад граница.
В. Стандарт
√ 11 млн. френски парфюми с розово масло от Карлово
Един от най-големите родни производители на розово масло - „Българска роза" АД – Карлово, е сред основните
доставчици за парфюмерийните къщи в Грас, Франция. Всяка година с българското „течно злато", както е известно
розовото масло, 2/3 от големите парфюмерийни къщи в света произвеждат над 2,3 млн. парфюми. Така за последните 5 г.
българската компания е доставила на водещите производители на парфюми масло от роза Дамасцена, което е било
вложено в над 11 млн. парфюми от световноизвестни марки.
Компанията произвежда и собствени линии козметични продукти, които се изнасят в цяла Европа, в Китай, Виетнам, Южна
Корея, САЩ, Русия, Австралия, Япония, Сингапур, Филипини и др. Луксозните линии козметика на „Българска роза" –
Карлово са с качеството на най-скъпите и елитни френски брандове.
На 26 май 2018 г. компанията ще отпразнува 70-тия си юбилей по време на „Празника на розата". Всяка година, в
последната събота на май, в родния град на Васил Левски се организира празник, който обичайно започва с ритуала
"Розобер" в розовите поля край града. От градините с рози празникът се пренася на централния площад на Карлово. Там
на ръце младежи носят Царицата на розите – най-красивата девойка, избрана на едноименния конкурс, а в градския музей
на Карлово се организира демонстрация на розоварене.
„Българска роза" АД е основана през 1948 г. От 1997 г. фирмата е публично акционерно дружество с основен акционер
„Стара планина Холд". Компанията е член на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,
на Международната федерация на производителите на етерични масла и аромати (IFEAT) и Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ). Марката „Българска роза" – Карлово е носител на златни медали от редица международни
изложения. Дружеството е първият притежател на защитено наименование за произход „Българско розово масло" от
българското патентно ведомство.

Важни обществено-икономически и политически теми

Нова ТВ
√ Томислав Дончев: "Законът Макрон" противоречи на европейските принципи
"Срещата на върха ЕС-Западни Балкани сама по себе си е успех", смята той
"Въпросният пакет ("Закона Макрон"), който изключително много с основание притеснява нашите превозвачи, не само е в
ущърб на България и на българския транспортен бизнес". Това заяви за "Здравей, България" вицепремиерът Томислав
Дончев.
"Аз твърдя, че той противоречи на редица европейски принципи, включително и този за свободното движение на хора.
Как ще вменяваме на един превозвач на колко седмици къде да ходи? Той може да не иска да се прибере вкъщи. Може
да реши да види тъща си в Испания", изтъкна той във връзка с промените в плана за мобилност, станали известни като
Закона "Макрон”.
Припомняме, че преди дни по време на Срещата на върха в София европейските лидери бяха посрещнати от недоволните
превозвачи с мащабни протести с камиони и автобуси. Те негодуваха срещу регламента, който предвижда тираджиите да
се прибират в родината си поне веднъж на 3 седмици, задължително да отсядат в хотели, а командировъчните им да са в
размер според правилата в страната, в която се намират.
Вицепремиерът коментира и срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе миналата седмица в София: „Това
събитие само по себе си е успех. На него беше свършена много работа, а това, което съвсем не бива да се забравя, че и
след него има да се върши много работа. Темата ни беше изключително удачно избрана”.
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„И тук обичайно фокусираме разговора – кой колко пари ще дава. Чухме, 10 милиарда за свързаност, за инфраструктура –
това е добре. Това е т.нар. „хибридно финансиране”. Най-голямата задача обаче е друга и тя е двустранна – първо, това е
един процес, който трябва да тече през следващите години. Говорим за реформи в самите държави. Второ, работа с
гражданите, които трябва да бъдат убедени, че нямат друга приемлива алтернатива”, коментира Дончев.
„Членството в ЕС не е само формален акт. И ако то няма дълбока подкрепа, нищо няма да се получи. Същият процес трябва
да тече и в самите държави-членки. С каква скорост ще вървят процесите е много трудно да се прогнозира. Важното е да
вървят, защото повече от десетилетие бяха фактически спрени”, категоричен бе той.
По темата за АЕЦ "Белене" и благосклонността на правителството към изграждането на централата Дончев коментира:
"Този път тръгва по различен начин. Този път никой не казва, че държавата ще дава пари или ще гарантира инвестицията
на някого. И когато се организира честна, прозрачна, конкурсна процедура, чрез която да бъде избран най-добрият
инвеститор, това е най-силната гаранция, че този проект има икономическа перспектива".
Той беше категоричен, че срещу тази схема икономически аргумент не може да бъде намерен: "Аргументите, които се
формулират против, са само политически".
"Да, ако той бъде построен, реакторите ще бъдат руски, но по причина, че България вече притежава тези реактори и си ги
е платила даже. С какви други технологии ще бъде завършена централата зависи от самия инвеститор", поясни
вицепремиерът.
Капитал
√ Чуждите инвестиции падат до 180 млн. евро през първото тримесечие
Понижението идва от отлив на дялов капитал, а секторът, привлякъл най-много средства, е преработващата
промишленост
Преките чуждестранни инвестиции в България през първото тримесечие излизат на плюс 180 млн. евро, което е с 34.4%
под нивото от година по-рано. Това показват предварителните оценки на Българската народна банка (БНБ). Вложенията
намаляват и спрямо отчетената сума към февруари в резултат на отлив на капитали под формата на дългови инструменти
през март, както и ревизия на месечните данни, която отписва 140 млн. евро дялов капитал от сметките. Този вид
инвестиция се асоциира с дългосрочни планове, а числата показват, че инвеститорите, които изтеглят най-големи суми от
българския пазар през първото тримесечие, са от Унгария и Италия - съответно 103.8 млн. евро и 43 млн. евро.
Секторът, който е привлякъл най-много чужди инвестиции, е преработващата промишленост - близо 250 млн. евро през
първите три месеца на 2018 г. За сравнение, година по-рано сумата беше 100 млн. евро.
Русия излиза начело
Основен източник на чужди капитали за българската икономика през първото тримесечие е Русия с нетни вложения от 117
млн. евро, като така измества досегашния лидер Великобритания (37.3 млн. евро). Вложенията са под формата на дългови
инструменти. На второ място се позиционира Холандия с нетна сума от 64.7 млн. евро, като зад парите вероятно стоят
български капитали или средства от други държави предвид либералния данъчен режим на държавата. На трето място е
Германия с 57.9 млн. евро инвестиции в страната.
Плюс от дълг
Приливът на капитали в страната от началото на годината се дължи основно на вложения под формата на дългови
инструменти. Стойността им надхвърля 320 млн. евро, което е два пъти над нивото от година по-рано. Малък принос има
и реинвестираната печалба, която се равнява на 19 млн. евро към март и показва каква част от нетния финансов резултат
на българските подразделения оставят в страната външните вложители, вместо да изтеглят дивидент. На годишна база
остава значително под нивото от 2017 г. (87 млн. евро), но сумата вероятно ще се повиши с постъпването на отчетите на
предприятията.
Отливът на дялов капитал обаче се равнява на общо 160 млн. евро през първото тримесечие, което показва, че
дългосрочният интерес на инвеститорите значително отслабва спрямо миналата година.
Къде отиват парите
Най-голяма част от чуждите инвестиции се насочват към преработващата промишленост - цели 248 млн. евро от началото
на годината според данните на БНБ. За сравнение, през периода януари - март на 2017 г. сумата възлизаше на 100 млн.
евро. Така секторът измества миналогодишния фаворит - търговията, която сега отчита прилив на капитали от 114 млн.
евро
От друга страна, инвеститорският интерес към финанси и имоти значително отслабва тази година. Според данните сектор
финанси и застраховане е претърпял отлив на инвестиции в размер на близо 226 млн. евро при 25 млн. през 2017 г. В
имотния сектор сметката излиза на плюс с едва 5.6 млн. евро през първите два месеца, което е спад с 82% на годишна
база.
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Къде отиват чуждите инвестиции

√ БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от поне 500 млн. евро
В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг
Българският енергиен холдинг ще емитира поредната порция облигации, за да финансира стари задължения. През
ноември тази година е падежът на една от големите облигационни емисии на държавната компания с размер от 500 млн.
евро. Тя беше пласирана през 2013 г. с цел да се покрият задължения на НЕК по проекта АЕЦ "Белене" и други дългове на
холдинга.
Планът е да се рефинансира и по-новата емисия, която бе за 550 млн. евро, така че в излизането на капиталовия пазар
много по-вероятно да се търси сума от порядъка на 1 млрд.евро. Това ще е най-голямата облигационна емисия на
българско дружество.
Обемът, естествено ще зависи от състоянието на пазара. Преди време Петьо Иванов, председател на съвета на директорите
на БЕХ, обяви, че ако бъдат постигнати по-добри нива, е възможно да се търси и по-голямо финансиране. БЕХ контролира
най-големите държавни енергийни компании, сред които са НЕК, АЕЦ "Козлодуй", "Булгартрансгаз", "Булгаргаз", ЕСО, ТЕЦ
"Марица-изток 2", едноименните мини и други.
На 3 май, след проведена процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна
емисия, е подписан договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и "Първа финансова брокерска къща" ЕООД в
качеството им съответно на водещ мениджър и комениджър. Консултантите ще съдействат за емитирането на облигациите
на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване). От БЕХ поясняват, че в процедурата са
участвали общо седем кандидата.
"С оглед оптимизиране на лихвените разходи за дружеството те ще организират и провеждането на процедура за поранното обратно изкупуване (tender offer) на съществуващите облигации на БЕХ", казват от дружеството.
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Настоящата емисия, чийто падеж наближава, е с доходност 4.25%. През 2021 г. обаче БЕХ има да погасява още една голяма
облигационна емисия, която бе реализирана през 2016 г. Тя е за 550 млн. евро, с които холдингът погаси задължения на
НЕК към двете т.нар. американски въглищни централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3". Годишните
лихвени плащания по тази емисия са в размер на 4.875%.
Отчетът на БЕХ към края на първото тримесечие показва задължения за 2.3 млрд. лв., като 1.05 млрд. са краткосрочни
облигации под 1 година (тези падежиращи през ноември) и 1.06 млрд. лв. дългосрочни бондове. Останалите са търговски
и други задължения.
В същото време компанията е дала заеми на свои дружества за над 2.6 млрд. лв., а най-големият бенефициент е НЕК с
2.356 млрд. лв. и ТЕЦ "Марица-изток 2" с 276 млн. лв.
БНТ
√ НДК отваря врати за посетители на 21 май
НДК отваря врати за граждани на 21 май. В деня на отворените врати всеки един може да стане "делегат" и да седне на
стола на държавните и правителствени ръководители в зала 3, където само преди дни се проведе срещата на върха ЕС Западни Балкани. От началото на българското европредседателство, НДК е посрещнал 17 000 делегати и 186 събития.
Обиколката на НДК започва, разбира се, с проверка на вход А4.
Яна Дочева, Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС: Първата група, която започва в 9 ч.
сутринта с министър Павлова, ще види на 5-тия етаж две от залите, които използваме за различни видове конференции и
срещи.
Делегатите ще минат през пресцентровете, в които дойдоха над 3200 журналисти, и Зала 7.
Яна Дочева, Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС: Тук, в тази зала, се проведе
пресконференцията на Зоран Заев по време на Съмита, който се състоя на 17-ти.
Всеки един от посетителите ще може да дойде тук и да се снима пред трибуната като Зоран Заев или като някой друг
ръководител.
На стълбите пред Зала 3 ще има семейни снимки - както подобава за държавни делегати.
Яна Дочева, Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС: Осигурили сме фотограф,
професионален, който ще снима всички, посетили НДК, така че да остане и за тях един хубав спомен от обиколката.
Обиколката ще приключва в Зала 3, където все още стоят табелките с имената на български и евролидери.
Яна Дочева, Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС: Тереза Мей, която е много близко до найцентралната трибуна, където имаме г-н Таяни, г-н Доналд Туск и, разбира се, премиерът Борисов и Жан-Клод Юнкер.
Всички снимки ще се качват в социалните мрежи с хаштаг EU2018BG.
√ След извънредната среща: Ще спрат ли протестите на розопроизводителите?
Извънредна среща между розопроизводителите и земеделския министър. В резултат - протестите вероятно спират.
Държавата поема ангажимент да подпомогне финансово производителите на розов цвят. Постигнато е съгласие за
изработване на нов закон, с който ще се въведат ясни правила в този уникален за страната ни бранш, съобщи министър
Румен Порожанов.
С риск да натрупат финансови загуби розоварните са готови да приемат повече суровина отколкото им е нужна, но само
от производителите, с които са се договорили предварително.
Пламен Станковски - член на УС на Българската асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика: Ние не можем
да обърнем внимание на тези хора, които не са били преди това. Не сме ги и познавали. И сега изведнъж. Ние нямаме това
задължение към тях.
Миналата година е имало свръхпроизводство и розоварните не са продали цялата си продукция. Тази година очакваната
реколта е над 15 хиляди тона розов цвят. Производителите са се увеличили, но не всички са сключили предварителни
договори за преработка на суровината. Заради свръхпредлагането цената и е по-ниска. Земеделският министър обясни,че
не може да влияе на процеса, но призова:
Румен Порожанов - министър на земеделието, храните и горите: Да се запази възможността при разплащането да се
достигне една цена, която да покрива себестойността и не по-малко от една минимална печалба за производителите.
Държавата също ще подпомогне производителите на розов цвят.
Румен Порожанов - министър на земеделието, храните и горите: Тъй като тази година доходите, които ще получат, няма
да са съпоставими с предходните години. Разбира се, ние можем да подпомогнем само регистрираните земеделски
производители.
Зара Клисурова - председател на Националния клонов съюз на производителите на етерично-маслени, маслодайни и
енергийни култури в България: Мисля,че протести няма да има и не бива да има, защото ние получихме адекватна
държавна помощ в труден момент.
Над 30% от производителите на розов цвят не са регистрирани като земеделски производители, обясни Клисурова.
Зара Клисурова - председател на Националния клонов съюз на производителите на етерично-маслени, маслодайни и
енергийни култури в България: Тези хора, които не смятат да бъдат етични към държавата е крайно време да разберат,че
трябва да си плащат данъците, за да може бюджета да е пълен и в такива екстремни ситуации да ни помагат.
След края на розобера, ще се събере работна група. Тя трябва да изготви нов закон, който да регулира отношенията в
бранша.
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√ Румен Порожанов за розопроизводството: Минималната изкупна цена е невъзможна
В студиото на „Денят започва“ земеделският министър Румен Порожанов заяви, че въвеждането на минимална изкупна
цена за розов цвят е невъзможна законодателна мярка, но допълни, че производството на маслодайна роза трябва да се
регламентира откъм качество и отношение между производители и дестилерии.
Като основен проблем на розопроизводителите тази година той очерта свръхпроизводството. Според розопроизводители
от с. Дъбене проблемът е в малкото дестилерии, а не в голямото производство.
Основният проблем е в голямата реколта на рози, като розопроизводството е разпростряно на над 40 000 дка., като
очакваното количество е над 16 000 тона розов цвят, заяви Румен порожанов. Това надхвърля капацитета на розоварните,
които трябва да го преработят, допълни той.
Румен Порожанов, министър на земеделието и храните: Чисто климатичните условия предположиха, че тази седмица е
най-активна на розов цвят.
Проблемът е във възможността да се изкупи розовия цвят, а не в цените, отбеляза Порожанов, както и в големия брой
земеделци, които нямат договори с дестилерии и не са регистрирани като земеделски стопани. В момента дестилериите
изкупуват над 150% от дневния си капацитет, а много от розовия цвят не се преработва, защото губи качествата си, ако не
бъде обработен възможно най-бързо, допълни той.
Румен Порожанов, министър на земеделието и храните: Всеки производител има договори с големи купувачи от
парфюмерийната промишленост. Един килограм розово масло се получава от около 3-3,5 тона розов цвят.
Не съм доволен от договорките със земеделския министър, заяви пред камерата на БНТ розопроизводителят Георги
Делимаринов от с. Дъбене, но добра стъпка е приемането на законодателство. Той отбеляза, че в закона трябва да се вкара
минимална изкупна цена - между 3,5 - 4,5 лв. на килограм розов цвят.
Производителят отбеляза, че реколтата е богата, но и розоварните са малко.
Георги Делимаринов, розопроизводител: Доколкото съм чувал, има розоварни, които не са отворени сега. Работят само
5-6 розоварни. Те зареждат няколко пъти, не един път на ден.
Друг розопроизводител не се съгласи с думите на министър Порожанов, че реколтата е твърде голяма.
Розопроизводителите край Стрелча отново ще протестират.
Дестилериите са между 30-40, а няколко имат налични количества розово масло и не са отворили за преработка тази
година, отбеляза Порожанов. Той заяви, че ще се одобри помощ за регистрираните производителите на база декар, като
помощта ще е малко под 1 лв. на декар или около 30 стотинки на килограм розов цвят.
Минималната изкупна цена е невъзможна мярка, заяви Порожанов. Трябва да се реграментира производството и да се
сертифицират производителите, да се гарантира качеството на маслото, допълни той. Трябва да се регламентират и
отношенията между дестилериите и розопроизводителите.
Румен Порожанов, министър на земеделието и храните: Земеделските производителите трябва да се регистрират и да
сключват договори на светло, така че да гарантират реализацията си.
Той заяви, че вървят и други плащания към розопроизводителите.
Investor.bg
√ Концепция за Закон за социалните услуги ще бъде представена в края на месеца
Срокът за подготовка на закона ще бъде спазен, каза Бисер Петков
Закон за социалните услуги трябва да бъде подготвен до 15 октомври тази година и срокът ще бъде спазен, каза по време
на парламентарния контрол социалният министър Бисер Петков, предаде БТА.
Той припомни, че е създадена работна група за подготовка на закона. В края на този месец очакваме групата, в която има
широко представителство на неправителствените организации, да представи концепция, допълни Бисер Петков.
За 2018 г. са увеличени средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с 19,5 млн.
лв. спрямо тези за 2017 година. От 2014 до 2018 г. са разкрити 124 нови социални услуги с капацитет 1946 места, отчете
Петков.
С приетия от правителството в началото на 2018 година първи план за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа е осигурено финансиране за 100 нови социални услуги, насочени основно към пълнолетни с различни
форми на увреждания, каза министърът на труда и социалната политика.
Бисер Петков припомни, че в отговор на протестите на хората с увреждания на 15 май беше направена среща, на която
социалното министерство предложи разработването на нов Закон за хората с увреждания, като в него ще бъде разписана
нов тип социална оценка, съобразена с индивидуалните потребности. Предвижда се в закона да бъдат предложени
промени за предоставяне на финансова подкрепа под формата на лична помощ за хората с увреждания и техните
семейства на база на социалната оценка.
Създадена е работна група със задача до 30 май тази година да разработи стандарт за финансиране на услугата личен
асистент като делегирана от държавата дейност. В момента броят на личните асистенти е около 16 600, като те обслужват
над 20 хиляди хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за обслужване.
Бисер Петков отбеляза, че има няколко работни групи с различни задачи по политиките за хората с увреждания.
По време на парламентарния контрол стана ясно, че на следващото заседание, определено за контрол от народните
представители, ще има разискване за политиките за интеграция на хората с увреждания.
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√ ИПИ: Обжалванията на обществените поръчки не трябва да се ограничават
По-логична би била стъпка към разширяване на кръга от лицата, които могат да обжалват, отвъд участващите в
процедурата по конкретната процедура
В началото на месеца в нов законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
група депутати от ГЕРБ предложи ограничаване на обжалванията на обществените поръчки, а тази седмица Народното
събрание прие законопроекта на първо четене. Мотивите за измененията са, че някои поръчки биват спирани
тенденциозно и неоснователно и това създава съмнения за злоупотреба с правото на обжалване. По тази причина
основното, което се предлага в законопроекта, е ограничаването и затрудняването на лицата, които могат да обжалват, до
заинтересованите лица. С други думи, единствено тези, които детайлно докажат качеството си на заинтересовано лице,
ще могат да обжалват, като това е условие за разглеждане на жалбата.
Защо това е нелогично в условията на средата в България, коментира Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
Първо, в ЗОП така или иначе са посочени случаите, при които обжалването не спира процедурата по обществената поръчка.
Ключови проекти от национално значение не могат да бъдат спрени заради обжалване.
Второ, дори в мотивите към ЗИД е посочено, че по данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) делът на обжалване
на всички обявени процедури от 2010 г. насам остава стабилен около 9%. В същото време от всички обжалвания около 1/3
неоснователно спират процедурите. Следователно, ограничаването на възможността за обжалване е насочено към лошите
практики в 3% от обществените поръчки.
Трето, в ежегодните си проверки Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) открива, че в 40% от обществените
поръчки през последните години има нарушения. При обществените поръчки в общините делът на нарушенията достига
и до 50%. До подобни заключения стига и Сметната палата, а работата на ИПИ по редица анализи потвърди проблемите
на процедурите за обществени поръчки, свързани с липсата на прозрачност и наличието на сериозна концентрация на
изпълнители.
Всичко това идва да каже, че обжалванията, включително несъстоятелните такива, не са основният проблем на
изпълнението на обществените поръчки в страната. Напротив, при широко ширеща се корупция, включително и в съдебна
система и нефункционални институции, гражданският контрол е изключително важен за пресичане на лошите практики. В
тази връзка по-логична би била стъпка в противоположна посока, а именно към разширяване на кръга от лицата, които
могат да обжалват, отвъд участващите в процедурата по конкретната обществена процедура. Към тези, които могат да
жалят, биха могли да се добавят граждани, граждански и други организации. В допълнение едни по-добри промени на
закона би следвало да целят повече прозрачност, адекватно поведение на възложителите и по-бързи процедури на
обжалване.
БНР
√ 40% от къщите за гости в Еленския Балкан излязоха от сивия сектор след масови проверки
40% от къщите за гости в Еленския Балкан излязоха от сивия сектор след рестриктивните мерки и масовите проверки на
туристическите бази, които предприе Общината.
70 са новокатегоризираните туристически бази в община Елена от началото на тази година след масираните инспекции на
хотели и къщи за гости. Отчетени са над 2 000 нощувки, за които е платен туристически данък в общинския бюджет, посочи
кметът Дилян Мозев:
"Основно продължаваме да сме си българска дестинация. 175 са обектите за настаняване към момента. Предприехме
малко по-твърди мерки към некаторизираните туристически обекти".
Остава нерешен проблемът с водния режим на туристически бази заради честите аварии в източната част на общината.
√ Ръководителите на агенциите за инвестиции в европейките държави и страните от Западните Балкани се събират на
среща в София
Ръководителите на агенциите за инвестиции в европейките държави и страните от Западните Балкани ще се съберат в
София, за да обсъдят иновациите в региона. Форумът ще бъде на 20 юни. Това обяви в интервю за специалното издание
на предаването „Неделя 150“ председателят на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев.
Според него Балканите са регион с икономически перспективи: „Не случайно и ЕС поглежда към Западните Балкани, към
този интересен регион, готов е да дава средства. Разбира се, през икономическата интеграция, можем да мислим и за
политическа такава. България може да бъде един лидер и да даде съответно и перспектива и реална икономическа
интеграция на тези региони. Реалните стъпки към икономическа интеграция ще дадат и реалната политическа интеграция.
Очевидно Европа не иска да вижда само формално изпълнение на определени регламенти, а и дълбочинно, социално
изменение на обществата, които ще се присъединят към ЕС“.
„Нашият фокус трябва да бъде в посока да боравим със съвместни стратегически политики по отношение на привличането
на инвеститори в дадени ключови области. Ако приемем, че голяма част от инвеститорите действително търсят голям
пазарен дял, то само по себе си регионът може да го даде. Иначе сама по себе си отделните държави не можем да го
направим“, каза още Янев.
Изпълнителният директор на Виенския икономически форум Елена Кирчева пък подчерта засиленият интерес на много
европейски инвеститори към държавите от Западните Балкани. Тя постави въпроса, че е необходимо да се създаде
балканско училище за кадрите, които в бъдеще ще работят с телекомуникации. Тя подчерта, че политиката не трябва да
пречи на икономиката да си свърши работата.
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√ Вицепремиерът Екатерина Захариева ще вземе участие в срещата на Г-20 в Аржентина
Днес започва срещата на министрите на външните работи на страните от Г-20 в Буенос Айрес, столицата на Аржентина.
Делегацията на ЕС на срещата е ръководена от българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина
Захариева. Българският министър ще има няколко двустранни срещи в рамките на посещението си.
Високо в дневния ред на срещата са предвидени въпросите за многостранното сътрудничество и световното управление.
Ще се обсъждат и темите кибер сигурност, информационните технологии и цифровата пропаст, както и променящите се
парадигми на търговията и миграцията.
Участието си са потвърдили британският външен министър Борис Джонсън, руският първи дипломат Сергей Лавров и
външният министър на Китай Ван И. Външните министри на Германия Хайко Маас, на Япония Таро Коно и на домакина Хорхе Фори ще дадат пресконференция след края на срещата.
Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо няма да присъства, тъй като ще държи важна реч във Вашингтон във връзка
с Иран. Вместо него на срещата ще присъства неговият заместник Джон Съливан.
Срещата на външните министри на Г-20 предшества срещата на върха на световните.
Дарик
√ "Софийска вода": Питейната вода в София е чиста, безопасна и с отлични качества
„Софийска вода“ уверява, че питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, е с
гарантирано качество и с отлични характеристики.
Това се доказва и от многобройните лабораторни изследвания, направени през последните денонощия. Всички
физикохимични, органолептични и микробиологични изпитвания не само са в норма, но и са в по-ниски стойности от
допустимите по стандарт и по Наредбата за качеството на водата, отбелязват от "Софийска вода".
От дружеството съобщават това, тъй като през последното денонощие в социалните мрежи се разпространяват фалшиви
новини, свързани с качеството на водата.
За доказване на истината, че питейната вода в София е качествена и безопасна, от дружеството си сътрудничат и със
здравната инспекция, Столична община и други отговорни институции, на които са предоставили пълна информация от
техните данни и изследвания, както и възможността сами да направят проби и анализи, казват от дружеството.
Питейната вода подлежи на постоянен и денонощен мониторинг, контролните проби се взимат в най-различни точки на
водопреносната мрежа, като се правят над 140 000 анализа на 8000 проби годишно, напомнят от "Софийска вода".
Лабораторно-изследователският комплекс на компанията следи качеството на водата по целия ѝ път от язовирите „Искър“
и „Бели Искър“, през пречистването и доставянето до потребителите. Преди няколко месеца Лабораторноизследователският комплекс обогати обхвата на акредитираните изследвания и може да прави не само задължителните
изследвания, но и допълнителни микробиологични анализи.
Потребителите също могат да следят качеството на водата на сайта на “Софийска вода”, където се публикуват данните за
параметрите на водата, предоставени за отделните райони.
√ Още това лято започва разделно събиране на боклука по плажовете
През това лято концесионерите и наемателите на плажовете трябва да поставят началото на разделно събиране на
отпадъците. Това съобщи през седмицата министърът на околната среда Нено Димов при посещение във Варна. Заедно с
вицепремиера Валери Симеонов и министъра на туризма Николина Ангелкова той участва в среща с представители на
бизнеса и бранша за подготовката на туристическия сезон тази година.
Екоминистърът уточни, че през настоящото лято разделното сметосъбиране ще бъде на доброволен принцип, но през
следващата година ще стане задължително. Причината за прилагането на тази стъпка е голямото замърсяване от
пластмасови боклуци, които се разграждат много трудно, обясни Димов. По думите му само 20% от този тип отпадъци се
изхвърлят от корабите, останалите се генерират от заведенията край морето и от плажуващите.
Водата по родното Черноморие вече е чиста, увери министърът на туризма Николина Ангелкова. По думите й 13 плажа
тази година са със Син флаг, единствената проблемна ивица остава Офицерският плаж във Варна, който е в недобро
състояние.
√ В края на 2018 г. над 90% от районите ще имат кадастрална карта
До края на настоящата година покритието на териториите с одобрена кадастрална карта трябва да достигне над 90%. Това
съобщава регионалният министър Николай Нанков в отговор на депутатски въпрос за административното обслужване от
Агенция по геодезия, картография и кадастър.
До края на 2016 г. систематичното създаване на кадастралната карта покриваше 22% от територията на страната.
Значителното забавяне на процеса по създаване на кадастър и имотен регистър доведе до разработване и приемане през
2015 г. на „Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по
създаване на имотен регистър“ от Министерския съвет, подчертава министърът.
Той добавя, че в изпълнение на заложените цели в концепцията към днешна дата, обхватът на територията с одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри е 52%, включително за територията на цялата Столична община. „Лозенец“
остана последният район, в който ще се приема кадастрална карта, припомня Нанков.
Той съобщава още, че до края на 2018 г. се очаква нарастването на териториите с одобрена кадастрална карта да се
увеличи, като покритието ще достигне над 90%.
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Увеличението на територии от страната с кадастрална карта с още 30% само за две години доведе до значително
нарастване на обема от работа във всички служби, най-вече в софийската такава, тъй като в София за последните четири
години имаме 45% нарастване на обема на работа, вследствие на приетите нови райони с кадастрална карта.
Предприети са и мерки за подобряване качеството на данните в кадастъра. "За отстраняването на грешките в
кадастралната карта и кадастралните регистри е налична нормативно определена процедура, която опростихме,
благодарение на Вас като народни представители, с нормативни промени - по наше предложение и по предложение на
Министерския съвет, която процедура обезпечава участие на собствениците на засегнатите имоти, което от своя страна
изисква определено технологично време, тъй като говорим все пак и за вещни права", уточнява министърът.
В. Сега
√ Държавната администрация пак започна да се рои
Едва 7 от 70 консултативни съвета са провели повече от 3 заседания през миналата година
Държавната администрация пак започна да се рои. След като през 2016 г. щатните бройки на чиновниците у нас бяха
орязани с около 5000, през миналата година те са скочили със 7017. Така в края на 2017 г. щатовете в държавните и
общинските ведомства са нараснали до 139 665, въпреки обявените правителствени планове за оптимизация, ускоряване
на електронното управление и намаляване на бюрокрацията.
Това показва публикуваният през миналата седмица доклад на Министерския съвет за състоянието на държавната
администрация през 2017 г. Увеличение на щатовете през миналата година има както за централната администрация, така
и в териториалните звена. Незаети обаче са останали 10 760 позиции, от които вакантни повече от 6 месеца са 6316.
Две нови структури са се появили през 2017 г. към общо 580 държавни ведомства - Министерството на българското
председателство на Съвета на ЕС и Изпълнителната агенция "Оперативна програма Наука и образование".
Продължава практиката държавните ведомства да заобикалят задължителното изискване за провеждане на конкурс при
назначаване на чиновници. Само една трета от назначените през миналата година 10 654 служители са влезли в системата
след конкурс. Най-често служители се преназначават на друга длъжност (25% от всички назначения), наемат се по
заместване (7.5%) или на непълно работно време. През изминалата година повишение в работата са получили 1927
служители. Броят на висшистите е 76 744.
Средно с 2.5% са нараснали заплатите на служителите в централната администрация. Увеличението е основно резултат от
вдигането на минималната работна заплата до 460 лв., се посочва в доклада. Текучеството в държавната администрация
също е довело до по-високи месечни възнаграждения на новоназначените, както и повишението в длъжност. Не става ясно
обаче как годишните оценки за работата на чиновниците са се отразили на техните заплати.
Таблиците за възнагражденията показват, че продължава да има сериозна разлика между заплащането за една и съща
длъжност и един и същ ранг в различните държавни структури. Така например минималната заплата на главен секретар е
1200 лв., но максималната е скочила на 4000 лв., след като преди година е била 3600 лв. Главните директори получават
между 1275 лв. и 3375 лв. Директорите на дирекции взимат между 882 и 4320 лв., а главните експерти - между 529 и 2900
лв.
С ниски заплати - около 550 лв., са сравнително незначителен дял от заетите близо 140 000 в държавната администрация
- малко над 7200 души.
НА ТЪМНО
Докладът обръща внимание и на многобройните неработещи консултативни съвети. В края на 2017 г. те са 70, като найновият е съветът по контрол и одит в публичния сектор. Тези структури са постоянно действащи органи на правителството,
които трябва да осигуряват координация и сътрудничество между изпълнителната власт и другите държавни органи,
общините и неправителствените организации при определянето и провеждането на държавната политика в редица
области по важни за обществото въпроси. Само 7 от тях обаче са провели повече от 3 заседания през годината. Най-активен
е бил Съветът по европейските въпроси - с 30 заседания. Националният съвет за тристранно сътрудничество е провел 10
заседания, Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС - 7 редовни
заседания. Освен това повечето от консултативните съвети не публикуват на специално създадения Портал за
консултативните съвети (http://saveti.government.bg) информация за дейността си. Липсата на актуална информация за
дейността им поставя и въпроса доколко те, в ролята им на постоянно действащи органи на правителството, изпълняват
функциите, за които са създадени, се посочва в доклада. Препоръчва се задълбочен преглед на дейността на
консултативните съвети, като се представят препоръки за подобряване на функциите и ефективността им, както и
предложения за закриване на тези, които са изчерпали своите функции.
Manager.bg
√ Във Варна откриха официално летния туристически сезон
Летният туристически сезон беше официално открит във Варна. Курортите по Северното Черноморие вече посрещат
първите туристи, съобщи БНТ.
С 5 до 10% е повишена цената на морската почивка у нас тази година. За нощувка „ол инклузив“ цените започват от 40 и
достигат 180 лв. в зависимост от от категория на хотела. Ако не искате да се възползвате от такава услуга, цената на
нощувката започва от 20 лв., допълва националната телевизия.
Ранните резервации показват, че тази година се очертава много добър сезон, посочи Димитър Дичев от Варненската
туристическа камара. Той предвижда, че за район Варна резултатите таи година ще надминат тези от миналата.
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"Миналата година район Варна посреща 1 141 000 туристи и бяха реализирани 5,5 млн. нощувки. Искам да кажа, че не
само моята прогноза, но и на хотели туроператори е, че тези цени ще бъдат надминати. Докато за страната се дава ръст от
5%, специално за район Варна той ще е между 5 и 8%", каза Дичев.
През миналата година във Варненско са почивали туристи от над 60 страни, но основните пазари са Германия, Полша,
Украйна, Русия, Румъния и още няколко, допълва Дичев. С изключение на руските туристи, се очаква ръст на всички
чуждестранни туристи.
В. Монитор
√ Балкански инженерен форум се провежда днес в София
Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС
Балкански инженерен форум на тема „Регионално сътрудничество за устойчива и консолидирана европейска перспектива
на инженерните организации на Западните Балкани“ се провежда днес в Националния дворец на културата в София.
Организираното от Европейския съвет на строителните инженери събитие е част от календара на Българското
председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе под патронажа на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). То е в контекста на 2018-а, която е обявена за Европейска година на строителните инженери.
Участие във форума ще вземе зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.
√ Николай Нанков: Чакаме 500 млн. лева от китайски инвеститори за тунела под Шипка
За първи път чуждестранни строители минаха през цялото трасе - от Русе, през Велико Търново, до Казанлък, през
Шипка
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков отговаря на въпросите на "Монитор" за
предстоящите чуждестранни инвестиции в инфраструктурата на страната, темата за безопасността на пътя и проблемът с
кражбите на пътни знаци и информационни табели.
- Министър Нанков, шефът на АПИ инж. Дончо Атанасов коментира пред „Монитор“, че срокът за строежа на пътя
между Русе и Велико Търново ще се удължи с още три години, ако съдът се произнесе негативно относно избрания
маршрут.
- Да, точно така. Все пак аз съм оптимист, гледайки характера на жалбите, но все пак няма да се намесваме в работата на
българския съд. Тази жалба беше защо магистралата минава далеч от селото, за Поликраище говоря, че минава на
километър и 200 - 300 м; другата от Хотница – защо минава близо - на около 800 м. Както се казва, не можем да прекараме
магистрали през Луната, за да не пречим или пък да задоволим всички потребности. Магистралите обикновено са над
общински и над местни като приоритети, според задоволяване на транспортни потребности и транспортни коридори по
отношение на паневропейските такива. Реализираме регионални транспортни потребности над национални. Факт е, че
процедурата по българското законодателство дава право да се обжалва, но там рядко откриваме екологични аргументи.
По-скоро намираме икономически аргументи, които смело твърдя, не в конкретния случай, а по принцип. Принципът е
такъв в България в последните години, че конкретни проекти се саботират по определени понякога икономически подбуди
с процедурата, която дава екологично доказателство, обжалването на оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС). Знаем, колеги от Народното събрание миналата година приеха промени в Закона за опазване на околната среда
(ЗООС), процедурата за обжалване е едноинстанционна за националните обекти, какъвто в случая е магистрала Велико
Търново - Русе, което ни дава основание в наша полза да съкратим между 6 месеца и година съдебните процедури, но ако
бъде отменен ОВОС в тази му част – между 2 и 3 години ще отнеме нова процедура.
- Можете ли да удовлетворите всички желания?
- Много труден баланс. Тежката функция на една власт, на едно правителство, на един министър е да намери баланса
между отделните видове интереси. Това е най-тежката парадигма на 21-ви век, философска дори, не само управленска –
да намерим баланса между трите вида развитие, което е част от устойчивото развитие - социалното, екологичното и
икономическото. Балансът винаги е крехък и много труден, но ние във всичките си проекти се опитваме да намерим точно
този баланс. Никога не сме приоритетизирали сляпо един интерес за сметка на друг. Трябва да се търси балансът между
археология, разбирате какво е историческо наследство; между екология – опазване на околната среда и интереса на
всички зелени организации, които, да кажем, че представляват този тип интерес, и скоростното, бързо и качествено
изграждане на инфраструктурни обекти, към която призма пречупваме икономическия и социалния интерес. Тъй като това
са обекти, които се желаят не само от местната общност, но и от много сектори на икономиката, включително транспортен
бранш, а и не само – туристически и т.н.
- Кои са чуждите инвеститори, които искат да строят тунели у нас, освен китайските?
- Имаме и арабски, и канадски преди няколко месеца, имаме колеги, които проявяват интерес, и от Саудитска Арабия, и
от Катар – конкретен интерес, конкретна среща имахме, премиерът Борисов беше домакин, аз също посетих Катар в края
на м.г., но към момента най-сериозен интерес имаме от китайски компании. Вчера имахме среща с конгломерата „Ситик“,
знаете, с държавно участие на капитала е тази инвестиционна компания. Интересът е изключително сериозен. За първи
път чуждестранни инвеститори - което е гаранция за по-сериозен интерес, минаха през цялото трасе – от Русе, през Велико
Търново, до Казанлък, през Шипка. Три дни са отделили колегите, за да разглеждат трасето. Съвсем конкретни вече и
сериозни предложения ще бъдат обсъдени на най-високо държавно ниво. Там трябва да бъде уточнена и формата на
бъдещата компания, формата на бъдещия меморандум, който ще бъде сключен с тях. Аз вече съм оптимист, от последните
6 - 7 години виждаме за първи път реални стъпки от китайска страна. От нас – винаги сме отворени, стига да е защитен по
възможно най-добър начин общественият интерес. Говорихме за държавни гаранции, което винаги ни е спирало и което
са отстоявали международните инвеститори в България, но в момента намираме баланс и аз съм убеден, че в близко
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бъдеще ще имаме конкретни и реални резултати, като стартираме може би тунела под Шипка. Колегите от китайска страна
споменаха вчера (б.р. - интервюто е взето на 16.5.), че за тях е малка инвестиция, а за нас доста голяма – около 500 млн.
лв. Смятам да стартираме с нещо по-малко, за да докажем поемането на взаимните си ангажименти и тяхното изпълнение.
Хубавото, което споменахме вчера, е, че ще се разчита изцяло на българския бизнес и на български строители. Затова
специално на обхода на Габрово, който в момента се изгражда, са отделили половин ден да разгледат организацията на
строителния процес и са останали впечатлени от качеството, от това, което са видели на място.
- Tабели за над 3 млн. лева се крадат годишно от шосетата у нас. Само по републиканските загубите са за поне 1,5
млн. лева, сочат данни от Агенция "Пътна инфраструктура“. На дневен ред ли е да се въведат пътни знаци от
пластмаса?
- Имаме нормативи, на които трябва да отговаря изработката на пътните знаци. Тази идея към момента не е на дневен
ред. Крадат се не само мантинели, но и знаци. Знаем какви са причините за липсата им, за съжаление с оглед и на
недостатъчния финансов ресурс за задоволяване на пътната сигнализация – това е още един бич срещу нашите усилия за
по-добра пътна безопасност. Тази идея към момента не стои на дневен ред, по-скоро полагаме големи усилия за по-бързо
въвеждане на тол системата, за да имаме повече приходи не само за изграждане на нови отсечки и рехабилатация в
асфалтовата част, т.е. на пътищата, а и за повишаване на пътната безопасност и цялата сигнализация. Колегите правиха
одит на липсващите пътни знаци, подобно на пешеходните пътеки. За знаците ще дадем скоро информация – липсващи
или неправилно поставени. Понякога се поставят и менят при определена ситуация. Ситуацията за пътните знаци е
динамична и тяхното поставяне трябва да съответства на пътните условия. Нашата цел е повече ресурс за пътна
безопасност. Европейският съюз на база на многогодишната финансова рамка и по линия на кохезионната политика след
2020 г. е на път, дай боже, да стане, да обособим нарочен инструмент за пътна безопасност. Ние сме подали в националния
координиращ орган - Министерството на вътрешните работи, нашите заявки, които са огромни като ресурс.
- Искате 3 млрд. лева?
- Да. Това са средства само за мантинели, маркировка и сигнализация, за да имаме обезопасени на 100% български
пътища. Тези съоръжения, както и пътната настилка се маркират с течение на времето – колкото са по-качествени, поскъпи, толкова са по-устойчиви и дългосрочни във времето, както и пътните ремонти. Целта е с повечето приходи от тол
такси да спрем с кърпежите и ремонтите и с поставянето на не дотам качествена настилка, т.е. ще завишим изискванията
към доставчици, ще завишим и контрола от страна на държавните органи, ще правим по-качествени ремонти, ще
обезопасяваме пътищата. Не че към момента не полагаме достатъчно усилия, дори напротив. Правим пътни одити на
всички новостроящи се и новорехабилитиращи се участъци, но за съжаление пътищата, строени преди 40 - 50 години, не
отговарят на съвременните стандарти.
- Като говорим за пътна безопасност - готов ли е вече одитът на пешеходните пътеки на общините?
- Привеждаме вече републиканските пешеходни пътеки в съответствие. За тях споменах – малко над 3 млн. и 200 хил. лв.
Март, когато приключи проверката, организирана от главния прокурор, адмирации за това, което се направи. Ще мислим
какво да направим с общинските, тъй като голяма част от изградената инфраструктура, пешеходните пътеки не са
незаконни. Грубо казано, не отговарят на едно от десет изисквания за пешеходни пътеки. Когато говорим за фоново
оцветяване, т.е. сложен червен цвят, а не само допустимия по настоящем бял - по пешеходни пътеки, аз лично смятам, че
това не е огромно нарушение. При положение че на зебрата е допустимо фоново оцветяване с червен цвят. Това ще
обсъдим с колегите от МВР, Сдружението на общините, разбира се, с главния прокурор като инициатор на тази проверка.
За нормативна промяна в случая сме подготвили съответни текстове. Беше реагирано адекватно и навременно, тъй като
контролът на движението по пътищата трябва да бъде повишен за водачите, пешеходците, а държавата трябва да дава
отговори с необходимите конкретни действия предвид цялата структура на нормативно изискуемите характеристики.
Колкото и пешеходни пътеки да има, трудно бихме могли да задължим недобросъвестните шофьори да спазват
определените ограничения. Има пешеходна пътека по всички нормативни изисквания – изградена, маркирана,
обозначена със съответно ограничение на скоростта, държавата, аз, вие, съвестният водач натиска педала, а несъвестният
е нарушителят. Няма да изброявам подобни случаи – имаме ги и м.г., и т.г. Не винаги контролът от административната
страна на държавата трябва да ни бие основната спирачка. Първо трябва да имаме контрол, възпитание, култура – и като
пешеходци, и като водачи. Оттам нататък да разчитаме на всички други контролни институции и органи. По-добър контрол
и по-добра толерантност от страна на водачите.
- В момента се води дискусия за бъдещите закони, които произлизат от Закона за движение по пътищата. Все още
ли искате да се вдигне глобата за износени гуми?
- Колегите ходят на обществените обсъждания, доста рестриктивни са текстовете. Може да се обърнат срещу обратната
логика - че някои от текстовете защитават корпоративни интереси. Подобни разсъждения се появиха специално за
веригите. Но говорим за качествени гуми, без да ги квалифицирам като зимни-летни. Лекият, тежкотоварният автомобил
трябва да бъде оборудван с такива гуми, които да съответстват на климатичните условия. Знаете през зимата – катастрофа
на „Хемус“, катастрофа на „Тракия“, блокираме цялата страна за 4 - 5 часа. И не само катастрофа, а и закъсали такива.
Много е трудно да бъде намерен баланс. Интересът на конкретния превозвач, ползвател на лек автомобил с необорудвани
гуми не е в интерес на цялото общество. В интерес на обществото е да се осигурява нормална проходимост и при летни, и
при зимни условия. Да се намери трудният баланс – затова се правят такива обществени обсъждания, а не защото са
задължителни по закон.
ВИЗИТКА:
Николай Нанков заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството от 4 май 2017 г. Избран е за
народен представител в 44-тото народно събрание от 11-и МИР - Ловеч
Той е сертифициран експерт по привличане на чуждестранни инвестиции. До 2009 г. е експерт по разработване и
управление на европейски проекти
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√ Модернизират е-регистрите
Агенция по вписванията е бенефициент по проекти, свързани с надграждане на два от най-важните регистри,
администрирани от Агенцията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Имотен
регистър.
С финализиране на проектите, информационните системи на двата регистъра ще бъдат надградени и модернизирани, ще
бъде оптимизирана инфраструктурата, свързана с повишаване капацитета на функциониране на всички съществуващи
електронни услуги, като ще бъдат добавени и нови – с по-високо качество, сигурност и бързо действие.
В процеса на изпълнение на дейностите, заложени в проектите, в периода 19.05.2018 г. – 8.06.2018 г., са възможни
временни затруднения при използване на някои от предоставяните електронни услуги.
При възникнали затруднения, потребителите на услуги на Агенция по вписванията могат да сигнализират на e-mail:
support@registryagency.bg.
КРОСС
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
На живо. Как се контролира чистотата на водата в София?
От София до Брюксел и обратно - еводепутатът Андрей Новаков се връща в България след неколкодневно пътуване
с ТИР;
Ще има ли нов Р.И.М на Балканите или още за името на Македония;
Ще се усмихне ли слънцето на абитуриентите - отговорът от синоптиците на БАН;
Розопроизводители изхвърлиха продукцията си - има ли решение на проблема им? Гост: министър Румен
Порожанов;
Промени на пазара на труда - зам.-министър Зорница Русинова;
За нещата, които не свършват - Гери Турийска и Живко Петров.
БТВ, "Тази сутрин"
Започват зрелостните изпити. Ще има ли и тази година теч на информация?
Директно от 17-о училище след скандала с мъжа, задържан за блудство. Какви мерки за сигурност ще бъдат
предприети?
Експериментът на евродепутата Андрей Новаков. Как живя няколко дни, пътувайки в кабината на тир;
В „Седмицата на духа" - бившият министър на образованието Сергей Игнатов;
Как слухът за отровена вода от язовир „Искър" отключи страховете на софиянци? Каква е истината - в студиото на
„Тази сутрин";
Илинденска Македония ли ще бъде името на западната ни съседка? Защо отново няма разбирателство с Гърция?
В студиото - Любчо Нешков;
Ще строим ли АЕЦ „Белене" и колко ще ни струва? Гостува енергийният министър Теменужка Петкова;
В „Чети етикета": Кои са топ университетите в България и света?;
След четвъртфинала на „Гласът на България" - кой продължава напред?
Нова телевизия, „Здравей, България"
От "гьол" до приоритетен проект - как държавата ще рестартира "Белене"?"
След историческата среща на върха в София. Гост по темата e вицепремиерът Томислав Дончев;
Размирици и масов бой в Пловдив. Футболни фенове се биха пред стотици зрители на боксов мач;
Краят на ерата "Ценко Чоков" в Галиче. На живо - след изборите за нов кмет на селото;
Главният архитект на София - под прицела на прокуратурата. И още - за рушветите и арестите на общинари.
Здравко Здравков - гост в студиото;
Илинденска Македония - компромис за името или повод за нови спорове между Атина и Скопие?
Нови психотестове за шофьорите - след зачестилите случаи на агресия на пътя. Как ще се изготвя психопрофилът
на водачите от следващата година? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев;
Евродепутат обикаля Европа с ТИР в подкрепа на превозвачите. На живо - какво показа експериментът му?
Пешеходци трошат мантинели, за да минават напряко през булевард. Гледайте в "Пълен абсурд" с Румен Бахов;
Време за матури. На живо - за мерките за сигурност на изпита по български език и литература.
√ Евродепутат с ТИР около Европа
„Пакетът на трите „НЕ” – така евродепутатът Андрей Новаков определи пред камерата на bTV пакета от промени в
европейското законодателство, насочени към международните шофьори. Става дума за нови изисквания за часовете на
труд и заплащането на превозвачите, като браншът в източноевропейските страни заподозря опит на конкурентите им от
богатите страни да ги изхвърлят от пазара.
За да докаже несъстоятелността на лансирания от Еманюел Макрон пакет, Новаков пътува от Холандия до България в
кабината на тир. „Аз имам чувството, че правилата са правени за делтапланеристи, които прелитат през границите, а не за
Сюлейман, който прекарва по 40 тона товар през Алпите”, коментира евродепутатът.
Той посочи, че изискването след 72 часа престой в дадена държава да се плащат нейните ставки, не е реалистично, защото
има страни като Германия и Франция, които просто не могат да бъдат преминати за толкова време. На други места като
Австрия тировете не вървят в петък, събота и неделя, което също е предпоставка да се стигне до по-дълго пребиваване.
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„Тези правила са направени така, че източноевропейските превозвачи да плащат повече”, подчерта Новаков.
По думите му стотици километри се изминават без отбивка за хотел, няма достатъчно охраняеми паркинги, а и търсенето
им създава риск от друго нарушение – прекалено дълго време, прекарано от шофьора зад волана.
Според Новаков подкрепата за пакета „Макрон” в момента отслабва, докато все повече периферни държави застават в
опозиция. Въпреки това положението все още е „буквално 50:50”.
Ако бъдат приети, мерките трябва да засегнат и турските тираджии, които често покриват нездравословно големи
разстояния без почивка.
√ Румен Радев поиска газопровод „Български поток“
България се нуждае от преки доставки на руски газ през Черно море. Може да наречем това "Български поток", заявява
президентът Румен Радев в интервю за руския в. "Комерсант", публикувано днес и цитирано от ТАСС.
Радев изтъква, че такъв път за доставка на гориво ще отговаря на нуждите за енергийна сигурност и ефективност не само
за България, но и на целия Европейски съюз.
Президентът посочва, че такъв подход се диктува от здравия разум. "Както за Русия, така и за България логичен избор за
разширяване на доставките на руски природен газ в Европа е път през българска територия. Затова е в наш общ интерес
да получим пряко руски газ на черноморското крайбрежие на България", посочва българският държавен глава.
√ Предстоящи събития в страната за 21 май 2018
София.
От 05.10 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката ще бъде генериран изпитният вариант за
зрелостния изпит по български език и литература за XII клас. Държавният зрелостен изпит по български език и
литература започва в 8.00 часа. Авторът и произведението за 41 въпрос ще бъдат обявени по Българското
национално радио в 12.00 часа.
От 8.50 часа ще бъде изтеглен изпитня вариант за изпита след VII клас за националното външно оценяване.
Изпитът за седмокласниците започва в 10.00 часа. След 16.00 часа на сайта на министерството ще бъдат
публикувани изпитните варианти и ключ с верните отговори и за двата изпита.
От 09.00 часа министър Лиляна Павлова ще открие Деня на отворените врати в НДК.
От 11.00 часа в Балната зала на Национална галерия „Двореца“ министърът на културата Боил Банов ще връчи
годишните награди на Министерството по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
От 10.00 часа в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) ще бъде официално открита Международната
научна конференция „Спорт и сигурност“.
От 11.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ (ул. „Сердика“ №5) арх. Здравко
Здравков ще представи отчет за свършеното от него през двете години, откакто встъпи в длъжност като главен
архитект на Столична община.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия 115-ти
Фестивал на розата и провеждащият се за първи път в България Международен конкурс за съвременно
лютиерство за цигулка, виола, виолончело и китара. В пресконференцията ще вземат участие представител на
Министерството на културата, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и казанлъшкият лютиер от
международна величина Едрьо Едрев.
От 11.00 часа в Пресклуб „България“ на Национален стадион „Васил Левски“ ще се проведе пресконференция във
връзка с предстоящия футболен спектакъл „75 години Георги Аспарухов-Гунди“.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Имуно-онкологията в
лечението на злокачествени заболявания”.
От 12.00 часа в Пресклуб „България“ на на Националния стадион „Васил Левски“ ще се проведе пресконференция
на БФ Модерен петобой и Столична община във връзка с предстоящия от 23 до 27 май Турнир за Световната купа
за мъже и жени.
От 15.00 часа в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се проведе кръгла
маса, в рамките на която ще бъде обсъден проекта на Закона за пътните превозни средства и в частност Глава пета
от него – „Ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства“.
От 15.00 часа в Аулата на Софийския университет ще се проведе публична лекция за целите на устойчивото
развитие на икономиста Майкъл Грийн, изпълнителен директор на Настоятелството за социално развитие.
От 15.30 часа 19-и състав на Софийски градски съд ще заседава по делото, заведено от премиера Бойко Борисов
срещу лидера на БСП Корнелия Нинова.
От 19.00 часа в Sopharma Business Towers ще се проведе традиционната среща на финансовите ПР
професионалисти и журналисти в рамките на PR Фестивал 2018 „Създаване и управление на съдържание:
Дигиталната еволюция на комуникациите”.
***
Благоевград.
От 17.30 часа в зала „22 септември“ в Благоевград ще се проведе Регионална дискусия по актуални въпроси, свързани с
политиките на Европейския съюз. В нея са потвърдили участие евродепутатите: Андрей Новаков, Ангел Джамбазки,
Момчил Неков, Светослав Малинов и Георги Пирински.
***
Видин.
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От 09.30 часа в хотел „Нептун“ ще се проведе първата пресконференция по проект „Дунавско партньорство за мобилност
и предприемачество”.
***
Пловдив.
От 10.00 часа в зала „Компас“ на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе Национална
студентско-докторантска конференция под надслов „Маркетингът и международните икономически отношения в
съвремието – тенденции, перспективи и предизвикателства“.
***
Хасково.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Инициативен комитет и Федерация за
защита на потребителите на тема „Алтернативи пред водоснабдяването в Хасково“.
Profit.bg
√ Търговската война между САЩ и Китай се отлага, акциите скачат
Цените на акциите нарастват днес, след като министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин обяви, че търговската война
със САЩ засега се отлага, след като е било постигнато споразумение за отказ от заплахите за налагане на мита, които
разтърсиха пазарите по света тази година.
Фючърсите на щатския индекс S&P 500 поскъпнаха с 0.60% в азиатската сесия днес.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.55% в ранната търговия, като ръстът бе оглавен от поскъпавето на
книжата на китайските компании. Хонконгският индекс Hang Seng бележи ръст от 1.0%, тайванският основен индекс
нараства с 1.1%, а китайският CSI300 се повиши с 0.4%.
Японският Nikkei днес отбеляза ръст от 0.4%.
Мнучин и икономическият съветник на президента на САЩ Лари Къдлоу заявиха, че споразумението, постигнато от
китайските и американските преговарящи в събота, задава рамката за разрешаването на търговския дисбаланс в бъдеще.
С намаляването на търсенето на активи убежища, цените на щатските държавни облигации бяха подложени под натиск,
запазвайки лихвите по тях недалече от върховете от миналата седмица.
Лихвата по 10-годишните книжа бе на ниво от 3.065%, близо до седемгодишния връх от 3.128%, достигнат в петък.
На валутния пазар, по-високите щатски лихви подпомогнаха поскъпването на долара спрямо редица валути.
Еврото поевтиня с 0.1%, до 1.1756 долара, движейки се над петмесечното дъно от 1.1750.
Доларът запази възходящата си тенденция спрямо йената, поскъпвайки с 0.20%, до 110.97 йени, близо до достигнатия в
петък четиримесечен връх от 111.085.
Цените на петрола се задържаха близо до 3.5-годишните си върхове.
Пазарът следи Венецуела, където президентът Николас Мадуро спечели нов мандат, което пък може да предизвика
допълнителни санкции от страна на САЩ и ограничения от страна на ЕС и Латинска Америка.
Цените на петрола бяха подкрепени от падащото производство във Венецуела, в добавка към солидното търсене в
световен мащаб и опасенията около предлагането, произхождащи от напрежението в Близкия изток.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.8%, до 71.83 долара за барел, близо до достигнатия миналата
седмица 3.5-годишен връх от 72.30 долара.
Фючърсите на петрола от сорта брент оскъпиха с 0.8%, до 79.10 долара за барел. Цената нарасна до 80.50 долара през
миналата седмица, което бе най-високото ниво от ноември 2014 г.
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