Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Стабилизация на регистрираната безработица в България през юли в рекордно дъно от 5,7%
Равнището на регистрираната безработица в нашата страна стабилизира през юли в рекордно ниското ниво от 5,7%,
достигнато месец по-рано, показват последни данни административната статистика на Агенцията по заетостта. Спрямо
година по-рано е отчетно понижение на регистрираната безработица с 1,0 процентни пункта, а спрямо юни - символично
понижение с 0,08 процентни пункта.
В края на юли в бюрата по труда са били регистрирани общо 185 834 безработни, като на годишна база броят им се е
понижил с цели 15,9% и с 1,5% спрямо предходния месец. В същото време новорегистрираните безработни лица през юли
са 22 637, като от тях 1 699 са били неактивни (не са били нито заети, нито учащи, нито са търсили работа).
За първите седем месец на годината служителите от бюрата по труда са активирали 36 720 лица посредством трудови
борси и информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните
центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и други.
Според Агенция по заетостта, общо 17 211 лица са постъпили на работа през юли, като 82,4% от тях са устроени в реалната
икономика. В същото време общо 1 178 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация
и ключови компетентности.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 707, като 75,7% от тях са в частния сектор. Най-голям
дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30,9%), търговията (14,0%), хотелиерството и
ресторантьорството (8,2%), административните и спомагателните дейности (7,9%), образованието (7,9%), строителството
(6,7%) и операциите с недвижими имоти (4,2%) и др.
Най-търсените групи професии през миналия месец са били: работници в добивната и преработващата промишленост,
строителството и транспорта; преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори,
готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни на
тях; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; оператори на стационарни машини и съоръжения;
металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения; монтажници и други.
Investor.bg
√ Агенция по вписванията: Няма изгубена информация след срива в Търговския регистър
Не по-рано от другата седмица ще бъде възстановен в пълен обем Търговският регистър.
Това заяви Зорница Даскалова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, след като Търговският регистър спря
работа на 10 август заради технически проблеми. Тя поднесе извинения на всички граждани и обясни, че системата се
възстановява поетапно под контрола на ГДБОП, ДАНС и прокуратурата.
Според нея не е възможно да са изчезнали данни от Търговския регистър или при въстановяването на дейността му да
бъдат манипулирани.
“Анализът на причините за случилото тепърва предстои. Все още не е ясно какви са причините за дефектирането на четири
диска, довело до спирането на работа на регистъра. Поддържащата регистъра фирма все още не е изпратила доклад за
случилото се, въпреки че беше изискан незабавно. Досега поддържащите фирми не са посочвали, че има проблем с
регистъра, посочи Даскалова, цитирана от БТА.
Тя обясни, че Търговският регистър се е поддържал в периода 2012 - 2017 г. от фирма "Лирекс", а от миналата година до
момента от фирма "Индекс".
Бившият депутат от Реформаторския блок Мартин Димитров също коментира проблемите с Търговския регистър.
„За нас е важно да има външна независима проверка, която да установи какви са причините за настъпилия срив, кой не си
е свършил работата и да му бъде потърсена отговорност. Тази проверка да установи дали Търговския регистър е 100%
възстановен в първоначалния си вид, дали липсват данни и дали има подменени данни“, е мнението на политика,
изказано по БНР.
Той е категоричен, че ситуацията с Търговския регистър е по скоро признак за лошо управление в България, отколкото че
електронните услуги сами по себе си не са достатъчно добри.
Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова обяви, че решението дали да си подаде
оставка е политическо, но в момента не се обсъжда. Повод за коментара ѝ е искането на БСП тя и Цецка Цачева, министър
на правосъдието, да понесат отговорност и да подадат оставки заради проблема с Търговския регистър.
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Това се разбра от думите на зам.-председателя на БСП Деница Златева и зам.-председателя на ПГ на БСП Крум Зарков,
които дадоха специлна пресконференция за това, съобщиха от пресцентъра на лявата партия.
“Безпрецедентната криза с Търговския регистър не може да остане така, тепърва ще се изясняват щетите за бизнеса”,
коментира Зарков. Според него Цецка Цачева е знаела за проблемите в Агенцията по вписванията, тъй като Инспекторатът
към Министерството на правосъдието е изпратил доклад до нея в началото на тази година.
“В документа се съдържат тежки констатации за начина на управление на Зорница Даскалова и завършва с препоръка към
министъра – да се потърси дисциплинарна отговорност от Зорница Даскалова за неизпълнение на трудови задължения,
посочи Зарков. Необяснимо е мълчанието на Даскалова и Цачева в последните дни”, риторично попита той.
От БСП ще търсят отговор от институциите дали е вярно, че за периода август 2017 - юни 2018 г. Агенцията по вписвания е
оставена без извънгаранционно обслужване, включително на сървърите, дисковите устройства и устройствата за
архивиране; има ли разписана политика за управление и сигурност на информацията, спазва ли се тя, кога последно е била
одитирана; правена ли е оценка на риска от Агенцията по вписванията и от Министерството на правосъдието; има ли бекъп
на регистрите, поддържани от Агенцията по вписванията; къде се съхранява архивът на агенцията.
"Днес стана ясно, че Държавна агенция "Електронно управление" започва одит на всички информационни системи.
Резонният въпрос е - какво са правили до момента", коментира Златева. Тя заяви, че се е запознала с два европейски
проекта на Агенцията по вписванията - за надграждане на Търговския и на Имотния регистри, и там е видяла козметичен
салон, който работи по тези проекти.
"Това не ме учудва. След като софтуерна фирма може да доставя ваксина по обществена поръчка, явно и фризьорски салон
може да надгражда IT-системите на Агенцията по вписванията", каза зам.-председателят на лявата партия.
Министерствата и агенциите ще бъдат задължени да прехвърлят електронните си данни в единен "склад". Това обяви в
Провадия премиерът Бойко Борисов по повод блокирането на сайта на регистъра на Агенцията по вписванията.
“Работим много усилено, правим един "склад", в който всички агенции и министерства, в които има електронно
управление и регистри, ще бъдат задължени веднъж седмично да си прехвърлят информацията там”, потвърди той и
поиска това, което се прави, да е надеждно защитено.
√ Л. Шулева: Новата дигитална ера изисква гъвкава квалификация
Държавата трябва да преосмисли финансирането на пазара на труда, като насочи средства към бизнеса за обучение
на кадрите, каза бившият министър
Кризата с кадрите на пазара на труда продължава да тежи на бизнеса. През последните няколко години основният
проблем на фирмите е именно липсата на подходяща работна ръка. Трудовият пазар продължава да буксува заради
огромната пропаст между потребностите на работодателите от качествена работна сила и възможностите на наличния
трудов ресурс. Въпреки инвестираните средства и стартиралите мерки в последните години държавата не дава адекватна
подкрепа на бизнеса за успешен подбор на кадри.
За новите предизвикателства на трудовия пазар, за държавната политика по заетостта, за равнището на доходите в
страната и резервите на пазара на труда разговаряме с Лидия Шулева, бивш социален и икономически министър, експерт
по трудовия пазар.
- Госпожо Шулева, от години бизнесът у нас твърди, че не може да си осигури точните специалисти. Пазарът на труда
разполага ли с ресурси, които не са мобилизирани досега?
- Действително и през тази година недостигът на качествена работна ръка, на професионалисти от каквито бизнесът има
нужда, продължава. Успоредно с това пазарът на труда продължава да оказва натиск върху работодателите. Те са
принудени да увеличават заплатите, но дори и това не им помага да намерят точния брой квалифицирани кадри, от които
имат нужда. Затова фирмите все повече сами започват да решават проблема, повишавайки квалификацията на хората,
които наемат. Това обаче е много скъпо, защото е необходим ресурс и за стажантите, и за наставници.
- Какво се случва с програмите на социалното министерство, които са в помощ на заетостта в страната?
- В момента Министерството на труда и социалната политика се фокусира върху заплащането на различни видове курсове,
но се оказва, че хората, които се записват в обучителните центрове, не са годни за нуждите на бизнеса. Например има
редица предприятия със съответното технологично оборудване, но никой не обучава хора за работа с такова. Икономиката
има необходимост от кадри, които могат да работят с определени машини и технически устройства, не са нужни само
чужди езици и компютърни умения. Ето това отваря голяма ножица между обучителните центрове и нуждите на бизнеса.
Затова твърдя, че програмите на държавата трябва да бъдат преразгледани и основната част от средствата трябва да бъдат
насочени към работодателите, за да могат те да правят обучение и подбор на хора.
Фирмите все повече сами започват да решават проблема, повишавайки квалификацията на хората, които наемат. Това
обаче е много скъпо, защото е необходим ресурс и за стажантите, и за наставници
- Какви са причините според Вас социалното министерство да не ревизира програмите за трудова заетост?
- Инерцията в тези системи е огромна. Като че ли няма достатъчно мотивация да се променят вече установени неща. Не се
замислят за промяна и този инерционен път води до безсмислено харчене на пари, които нямат ефект върху трудовия
пазар.
- Правителството обяви три сценария за преодоляване на дефицита на работна ръка. Смятате ли, че биха били
ефективни?
Разбира се, реинтеграцията на населението в трудоспособна възраст е основен източник, но въпросът е как да бъдат
включени в активната работна сила. Защото в момента държавата плаща социални помощи на младо активно население,
второ – дава възможности за курсове, които са безполезни и след тях хората не могат да си намерят работа и се връщат на
социални помощи или на сивия пазар на труда. Така че мерките, които се вземат досега, не са достатъчно ефективни. Явно
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трябва да се помисли за по-смислени мерки, които биха могли да доведат до реинтеграция на неактивното население в
трудоспособна възраст.
- Какви са тези мерки?
- Бих дала пример с мерки отпреди години, когато бях социален министър - тогава предоставихме възможности за
обучение чрез трудова дейност, тоест наемане на хора, които да бъдат обучени, като при отказ се спираха социалните им
помощи. Става въпрос не просто за участие в някакви курсове, а работа чрез обучение. Това само за две години даде
сериозни резултати.
Що се отнася до връщането на българи от чужбина, това би могло да стане при конкурентни условия - когато стандартът
на живота тук се приближи до това, което те получават в западните страни. При някои категории работници това може да
се случи, при други обаче ножицата е много голяма и едва ли ще може да очакваме в скоро време сериозен прилив на
трудови емигранти обратно у нас.
- Говори се за друг резерв на трудовия пазар в България – за т. нар. вторичен трудов пазар, тоест специалисти, които
биха могли да са по-ефективни на друго работно място. Може ли да се активизира този пазар?
- Хората, които искат да сменят работното си място срещу възможността за нова квалификация, са един сериозен ресурс,
който не трябва да се подценява и е пряко свързан с провеждането на обучения в самите фирми.
- В България обаче остава подценен и ресурсът на групата на възрастните работници. Това също е възможност, която не е
оценена, а е източник, който може да даде сериозна възможност за развитието на трудовия пазар. В същото време голяма
част от възрастното население може да се използва като наставници и консултанти.
- Как коментирате данните, че България е на челна позиция по брой на хората, които нито учат, нито работят?
- Не мисля, че тази статистика отговаря на истината. По-скоро тези хора се делят на няколко групи – трудови емигранти,
които сезонно работят в чужбина и се връщат периодично – именно те се водят, че не учат и не работят, и не са малка
група. На второ място са хората, работещи в сивия сектор. На трето място са децата на родители, работещи в чужбина. Те
просто разполагат със средствата от чужбина и не работят и не учат. Те също са голяма група.
- Дуалното обучение у нас тръгна, но проектите имат редица пречки. Защо не се случват очакваните резултати?
- Тръгна заради старта на швейцарския проект, но след изчерпването на ресурса държавата не предложи друг тип
финансиране. Преди имахме нелошо професионално обучение чрез техникумите, които вече не съществуват, а те даваха
добри кадри за времето си. Ако обаче се прехвърли само на фирмите финансирането без участието на държавата, това е
непосилно за повечето от тях. Трябва да се подхожда доста по-гъвкаво, но това трудно се отдава на администрацията.
- Ниските доходи на работещите у нас и разтварящата се ножица при различните подоходни групи става все поважен въпрос. Има ли изход от ниските доходи в България?
- В секторите с добра производителност и висока добавена стойност доходите е нормално да са по-високи. В други сектори
обаче са дейности, които са нископроизводителни и на този фон няма възможности за високи заплати. В същото време с
натиска върху търсенето прогнозирам, че много от тези фирми ще фалират, защото няма да има желаещи да работят за
тях, и ще останат само тези, които могат да си позволят да дават по-високи възнаграждения. Така ще се получи една
естествена регулация на доходите.
- По прогноза на ЕК след десет години близо 800 милиона работни места ще бъдат заети от роботите? Все повече се
говори за дигитализация на трудовия пазар...
- Дигитализацията и изкуственият интелект бързо навлизат в икономиката и в ежедневието. Дори ще продължи с по-бързи
темпове, отколкото си представяме. Може би наистина ще бъдат заместени някои дейности, които в момента се извършват
от хора, но това няма да даде особено голямо отражение върху самия пазар на труда, върху увеличаване на безработицата
или друго. Чисто и просто профилът на работещите ще се смени – от хора, извършващи нископроизводителна дейност, ще
се изискват хора с много по-висока квалификация. Именно това е предизвикателството, което стои пред трудовия пазар и
институциите.
Хората на бъдещето ще трябва да бъдат много по-гъвкави и по-често да сменят квалификацията си, за да станат адекватни
на новата дигитална ера. Новите условия ще изискват много по-честа смяна на вече придобитата квалификация.
Хората на бъдещето ще трябва да бъдат много по-гъвкави и по-често да сменят квалификацията си, за да станат адекватни
на новата дигитална ера. Новите условия ще изискват много по-честа смяна на вече придобитата квалификация. С още поголяма сила ще важи и нуждата от повече инвестиции в квалификация и обучение в самите предприятия, за да могат да
обучават в ход своите служители.
- Как очаквате да се развие пазарът на труда до края на годината?
- Не очаквам особено голяма промяна, но ще се засили търсенето на стажанти в предприятията независимо, че е скъпо.
Ще има засилено лансиране на стажантски програми. Голяма част от фирмите нямат друг избор. Останалите параметри на
трудовия пазар ще се запазят.
Дарик
√ Намаляват таксите за предоставяне на електронни съобщителни услуги
Правителството прие изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по
Закона за електронните съобщения, съобщи пресслужбата на кабинета.
С решението се намаляват еднократната и годишната административни такси за предоставяне на електронни съобщителни
услуги чрез мрежата с национален обхват 2.6 GHz, отпада и критерият за определяне на таксите според броя на жителите
в обслужваната зона в обхвати 3.6 GHz и 26 GHz.
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Приетите промени целят насърчаване на инвестициите в инфраструктурата, стимулиране на конкуренцията и иновациите
при осъществяването на електронни съобщения. Това от своя страна ще доведе до ефективно ползване на ресурса и
увеличаване в максимална степен ползата за потребителите.
Publics.bg
√ Правителството отпуска допълнително 1,5 млн. лв. за стипендии на студенти и докторанти
Ректорите на висшите училища ще утвърдят правила за разпределяне на допълнителните средства
Правителството одобри отпускането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. лева за 2018 г. за предоставяне на
стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации на
Българската академия на науките (БАН) за 2018 г. Това става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.
Стипендиите се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския
съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища и научни организации в страната,
субсидирани от държавата, с изключение на докторантите на свободна докторантура.
Целта е средствата да окажат положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната,
както и за реализацията на докторантите като качествени изследователи и преподаватели. Същевременно се очаква те да
допринесат за изпълнението на приоритетите, заложени в националните стратегически документи за развитие на науката
и образованието.
Ректорите на държавните висши училища и ръководителите на научните организации утвърждават правила за
разпределение на допълнителните средства, разработени от специална комисия, включваща представители на
докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на
атестацията им съгласно Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав и се изплащат
еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.
В. Дума
√ Глад за студенти в цялата страна
Университетите масово търсят младежи, за да запълнят свободните си места
Масово университетите в страната все още търсят студенти за предстоящата учебна година, показа проверка на ДУМА.
След последните класирания бе обявен допълнителен прием за стотици свободни места.
Продължава приемът на документи за попълване на места след първи и втори етап на класирането в Техническия
университет в София, но от вуза не уточняват бройката, нито за кои специалности се търсят студенти. Останалите поспециализирани университети в София също търсят студенти - ХТМУ продължава приема за ограничен брой места,
Лесотехническият има незаети бройки в специалности като "Технология на дървесината и мебелите", "Агрономство",
"Растителна защита" и "Екология".
Друго престижно учебно заведение - УАСГ, също е обявило допълнителен прием за професионално направление
"Архитектура, строителство и геодезия", без специалностите "Архитектура" и "Ландшафтна архитектура и ландшафтно
планиране". Кандидатите, завършили средно образование след 2008 г., се приемат без конкурс.
В 4 специалности държавна поръчка пусна допълнителен прием и Медицинският университет в София. Свободните бройки
са във Факултета по обществено здраве.
Засега УНСС е обявил, че набира допълнително младежи само за платено обучение. Софийският университет пък е едно
от малкото учебни заведения, които все още не са обявили, че имат незаети места.
Не по-различна е картината в университетите в страната. В Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" има
свободни места в 30 специалности, като досега са заети не повече от 80% от планираните бройки. Най-много са във
филологическите и педагогическите дисциплини. Конкурсни изпити ще се провеждат до запълването на свободните места
през около две седмици.
Тракийският университет в Стара Загора също е обявил допълнителен прием. За местата се кандидатства с оценка от
успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит, тест или ДЗИ.
Югозападният университет в Благоевград приема документи до края на седмицата. Ръководството не дава никакви
подробности в сайта си, а информация за свободните места се дава само по телефона.
Допълнителен прием за над 90 курсанти и студенти има в НВУ "Васил Левски" във Велико Търново. Военното училище не
успя да изпълни държавната поръчка за 224 курсанти. Останали са места за химически войски, артилерия, разузнаване и
летци. Кандидат-курсантите могат да подават документите си от 20 август до 7 септември.
Въпреки че Пловдивският университет се хвали с 94% изпълнение на план-приема, свободните места всъщност не са малко
и за тях също се търсят младежи. Тази година утвърденият прием е 3247 места, а записаните първокурсници досега са
3063. От университета коментират, че тенденция от последните години е и по-слаб интерес към някои от природните науки
и към математиката. Заети са по-малко от половината места в "Математика" и във физическите науки.
Близо една трета от местата във филиала на Пловдивския университет в Смолян свободни. Вакантните места са главно за
педагогически специалности.
Прием за 194 свободни места е обявил Великотърновският университет. От тях 104 са педагогически, 25 - по информатика,
останалите са в специалности като право, социални дейности и политология. Вузът признава почти всякакви конкурсни
изпити, на които са се явили младежите.
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БНТ
√ В социалното министерство ще обсъдят законодателството за хората с увреждания
Законодателството за хората с увреждания отново ще бъде обсъждано на среща в социалното министерство. Надеждата
е този кръг от разговори да е финален и страните да се споразумеят окончателно по текстовете.
Плановете са проектозаконите да бъдат внесени на есенната сесия на парламента, за да влязат в сила от началото на 2019
г. Предишната им редакция не удовлетворяваше нито протестиращите майки, нито национално представените
организации.
След 8-часова среща миналия петък стана ясно, че ще бъдат направени корекции, които да вземат предвид исканията на
майките на деца с увреждания.
Ако не бъде включен законът за личната помощ и задължителният характер на индивидуалната оценка, те се заканиха да
вдигнат палатков лагер и пред социалното министерство.
√ Новите лични карти ще са с чип с биометрия, електронни подпис и самоличност
Новите лични карти ще бъдат с чип, в който ще има биометрия, електронна самоличност и електронен подпис. Въвеждат
се и временни лични карти, които ще бъдат за тези, на които е забранено да напускат страната. Издаването на новите
лични документи трябва да започне в началото на 2020 година, когато изтича валидността на голяма част от сегашните.
Предвижда се таксите за новите лични документи да бъдат същите, каквито са и сега. Ще има промяна само в срока за
експресно издаване. Заради централизираното изработване - вместо за сегашните 8 часа - експресната поръчка ще се
изпълнява за 12 до 24 часа. Запазват се сроковете за бързата от 3 работни дни и за обикновената от 30 дни.
Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи: Във всяко едно районно управление на полицията или в
ОДМВР ще могат да бъдат подавани заявленията за издаване на документите и съответно да бъдат получавани готовите
документи.
Очаква се още да отпадне ограничението заявление за издване на лична карта или задграничен паспорт да се подава само
в районното по постоянен адрес. В новите лични карти ще има чип, който ще съдържа биометрични данни и електронна
идентичност.
Новите лични карти с електронна самоличност ще могат да се ползват и за електронен подпис. Чипът ще се чете
безконтактно, така инвестицията за ползването на електронни услуги ще бъде само закупуването на един четец.
Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи: Ще може да се преминава през гранична проверка, през т. нар.
"електронни гейтове" по летищата, както в момента може да се преминава с международния паспорт, без да се чака на
опашка.
Валидността на личните карти се запазва - 10 години. При паспортите има промяна - ще имаме избор между паспорт с
валидност 5 години и паспорт с повече страници и валидност от 10 години.
Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи: Смятам, че това ще облекчи българските граждани и особено
тези, които живеят в чужбина и за да не се получават тези опашки, на които станахме свидетели пред българските
посолства и консулства.
Личните документи, които имаме в момента са валидни до датата изписана върху тях и по-ранната им подмяна няма да
бъде задължителна.
√ По-ниска цена на боровинките в Благоевград
На по-ниска цена от миналата година се продават боровинките в Благоевград. Заради многото дъждове през лятото
реколтата тази година е по-добра, като килограм от горските плодове се търгува за 6 лева. Да продават боровинки на
пазара в областния център идват чак от гоцеделчевското село Рибново, където за много хора брането на горски плодове е
основно препитание през лятото.
Юлияна Димитрова е от гоцеделчевското село Рибново и през ден пътува до Благоевград, за да продава стоката си.
Разказа, че тази година реколтата е много добра, но не я продава в родния си край, защото пазара там е пренаситен от
този вид плодове, заради непосредствената близост на планината, от която се берат.
Юлияна Димитрова: „Много има тази година, много дъжд валя и по-сочно е така като плод, не е като миналата година.”
Купувачите разказаха, че предпочитат да пазаруват от производителите на пазара, заради качеството и произхода на
стоката им.
Георги Гранчаров: „От пазара, защото си е наше производство и е по-хубаво, винаги прясно, не е оранжерийно, не е от
Полша, и от Унгария, и от Румъния, тука е от нас.”
Другият масово купуван плод на местния пазар е ягодата. Нейната цена варира между 6 и 9 лева за килограм в зависимост
от качеството и размера ѝ.
Капитал
√ Колко дълго София може да жонглира между Запада и Москва
Българският енергиен сектор е добър пример за тази двойна игра
Първият мандат на България като роционен председател на Съвета на ЕС от януари до юни 2018 г. не беше нито
катастрофата, предречена от някои наблюдатели, нито PR успехът, на който София се надяваше. Но и трудно може да се
каже, че българското председателство беше значителна крачка напред за ЕС.
Докато България беше определила интеграцията на Западните Балкани като приоритет, опозицията в лицето на Франция
и Холандия си гарантира, че преговорите с Македония и Албания за присъединяване ще се отложат с още една година.
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Не би било справедливо да се държи България отговорна за това, че успя да постави разширяването със Западните Балкани
начело на геополитическя дневен ред на ЕС; шестмесечната продължителност на ротационното председателство
ограничава способността на държавите да наложат дадени теми. С Брекзит и миграцията в "менюто" си е естествено ЕС да
се плаши от по-нататъшно разширяване на блока.
Това, за което България може да бъде държана отговорна, е нейната непоследователна външна политика и затрудненито
да спазва основните принципи на ЕС. Тактиката й е да демонстрира напредък, така че да избегне санкциите и обвиненията,
които търпят други проблемни членове на ЕС като Полша или Унгария.
Но България все още е под специален надзор от Брюксел. Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП), предназначен
да помогне за преодоляване на различията й с останалата част от европейския блок, остава в сила 11 години след
присъединяването на страната към ЕС - по основателна причина.
Корупция и банкови сривове
България технически отговаря на формалните критерии за присъединяване към еврозоната и банковия съюз - с ниска
инфлация и балансирани публични финанси. Нейният крехък банков сектор обаче (четвъртата по големина банка в
България се срина през 2014 г.), липсата на прозрачност и необузданата корупция правят интеграцията й в еврозоната
неприемливо висок риск.
Икономиката на България продължава да е изпълнена с проблеми: въпреки десетилетието на насърчаване на растежа БВП на България нарасна с 3,4% през 2016 г. и 3,6% през 2017 г. - Световната банка отбеляза: "Производителността ще
трябва да нарасне най-малко с 4% следващите 25 години, за да може България да достигне средните нива на доходите в
ЕС и по този начин да даде тласък на споделеното благоденствие."
България е най-бедната страна в ЕС по отношение на БВП на глава от населението, но също и най-корумпираната.
Съдебната й власт далеч не е независима и неефективно преследва корумпираните служители и политици. Корупцията е
проникнала дълбоко в българското общество: над един от всеки пет възрастни българи казва, че имат личен опит с подкуп.
Мащабното незаконно забогатяване и неефективната съдебна система възпрепятстват растежа на страната и плашат
чуждестранните инвеститори.
Но ако не се беше присъединила към ЕС, щеше да представлява по-голяма заплаха за сигурността на Европа.
София може да изгуби благоразположението на западните демокрации, опитвайки се да играе в две различни посоки - да
иска по-тясна интеграция в Европа, докато угажда на Москва и Пекин, като твърди че работи за постигане на целите на ЕС.
Българският енергиен сектор е добър пример за тази двойна игра.
София е поела ангажимент да либерализира енергийната си индустрия и да спазва целите на ЕС за чиста енергия и въпреки
това продължава да субсидира централите, захранвани с въглища, които са основната пречка да изпълни критериите на
ЕС.
Тя се опитва да развие силно противоречиви енергийни проекти с Русия и Китай и търси помощта на Москва за
рестартиране на този за атомна централа в Белене, заплашвайки европейската енергийна сигурност в момент, когато други
държави членки късат зависимостта си от Москва.
Неотдавнашните й опити да оспори споразуменията за закупуване на електроенергия от западните компании AES и
ContourGlobal - произвеждащи 20% от електроенергията на България, срещу малка част от това, което би струвало "Белене"
- е още един тревожен знак, че погледът на София се пренасочва към Москва и Пекин.
Чуждестранните инвеститори посочват този враждебен бизнес климат, когато напускат българския енергиен пазар, като
последният пример е чешката CEZ. Липсата на прозрачен регулатор на енергийния пазар в България, подобен на тези в
други страни от ЕС, хвърля още една сянка върху способността й да поддържа свободен и честен енергиен пазар.
Сиви медии
Енергетиката не е единственият бранш в България, разкриващ корупционни проблеми. Парламентът неотдавна обсъди
законопроект, изготвен от спорния медиен магнат и политик Делян Пеевски. Целта му формално е да направи медийната
собственост по-прозрачна, но проектът не предвижда предоставяне на информация за заеми, приходи от реклама и
косвени фондове на ЕС, въпреки че тъкмо тези видове финансиране са източник на корупция и влияние в медийния сектор.
Този непрозрачен медиен пейзаж е една от причините, поради които - за разлика от Румъния, Полша или Унгария българските граждани рядко излизат на улицата, за да се противопоставят на провалената съдебна система, постоянната
корупция или широкото чуждо влияние върху вътрешната им политика.
България определено не е единствената страна от ЕС, в която алчността на политиците позволява на чуждите сили да се
възползват от стратегически сектори като енергетиката. Но в останалата част от Европа има по-силни възпиращи
механизми и институции по отношение на това влияние, отколкото в България. Бойко Борисов се представя като кандидат
за най-малко засегнатия от нарастващото влияние на Русия върху българската политика и внимателно избягва
отчуждаването от останалите 27 държави членки.
В същото време обаче той направи множество отстъпки на Москва. Лично се извини на Путин и пое отговорността за
провала на проекта "Южен поток", като помага на Москва да планира негови. Борисов се отдели от европейските си
съюзници, отказвайки да отзове руски дипломати от Москва след отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал. Колко
дълго ЕС ще позволи на България това жонгльорство?
Никола Тонзе е директор на базирания в Париж Център за изследване на политическите решения, редактор на
списание Le Banquet, автор на 21 книги.
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√ Как се търгува електроенергията на БНЕБ?
Със 7,8 на сто е била по-ниска цената на енергийната борса при сегмента "Пазар Ден напред" през юли в сравнение с
предходния месец юни. Това показват последните данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) при сегмента,
публикувани на сайта на борсата, съобщава БТА.
Данните сочат, че през юли средната цена на базов товар електроенергия се е търгувал за 64,98 лв., докато през юни цената
в този компонент е била 70,51 лв. Това означава, че през юли средната цена на базов товар електроенергия на борсата се
е продавала с 5,53 лв. по-ниска от юни.
През юли средната цена на пиковия товар електроенергия също се е търгувала по-ниско. Ако през юни средната цена на
пиковия товар е била 81,90 лв., то през юли тя е се е продавала със 7,7 на сто по-малко - или 75,56 лв., което е с 6,34 лв. помалко.
Понижение се отчита и в средната цена на извънпиковия товар. През юли тя се е продавала средно за 54,39 лв., докато
през юни цената е била с 8 процента повече - 59,12 лв. Изменението тук е с 4,73 лв.
Най-ниската цена на тока на енергийната борса през юли е била 17,09 лв., докато през юни - 22,30 лв. Тук разликата е от
23,4 процента или 5,21 лв.
Сериозно понижение се отчита и при най-високата цена. Ако през юни най-скъпо токът на енергийната борса се е продавал
за 215,22 лв., то през юли понижението е с 30,7 процента, когато най-високата цена е била 149,05 лв. - или с 66,17 лв. помалко.
Статистиката на БНЕБ показва, че среднопретеглената цена през юли е била 67,78 лв., докато през юни тя е била 72,86 лв.
Това е понижение със 7,0 процента или 5,09 лв.
Статистиката за средните почасови цени при "Пазар Ден напред" показва, че най-скъпо се е продавала електроенергията
към 13.00 часа - около 80 лв./ MWh., докато най-евтино е бил токът към 3.00 - 4.00 часа - около 40 лв./ MWh.
При среднодневните цени пикът е бил на 16 юли, когато цената на тока е достигнала малко над 80 лв./ MWh. На 1 юли
цената е била малко на 40 лв./ MWh.
Българската енергийна борса е направила и статистика за промените в тенденциите на среднопретеглените месечни цени
при сегмента "Пазар Ден напред". Тя показва, че през юли 2017 г. среднопретеглената месечна цена на борсата е била
86,02 лв., през август - 77,63 лв, през септември - 76,86 лв., през октомври - 86,02 лв., през ноември 85,70 лв., през декември
- 81,09 лв. През първия месец на тази година среднопретеглената месечна цена на БНЕБ е била 76,19 лв. През февруари
2018 г. - 74,84 лв., през март - 58,41 лв., през април - 58,07 лв., през май - 79,70 лв., през юни - 72,86 лв. и 67,78 лв. през
юли.
Общо търгуваният базов обем на енергийната борса през юли, при "Пазар Ден напред", е бил 547 203 MWh, докато през
юни - 454 420 MWh. Изменението е с 92 783 MWh - 20,4 процента повече. През последния месец пиков обем е бил 299 004
MWh, докато през юни е бил с 56 482 MWh по-малко - 242 522 MWh. Разликата е от 23,3 процента. Извънпиковият обем
през юли е бил 248 199 MWh, докато през юни 211 898 MWh. Изменението е от 36 301 MWh - или 17,1 на сто.
Среднодневният търгуван обем през юли е бил 17 652 MWh, докато през юни е бил с 20,4 на сто по-малко - 14 659 MWh.
Средночасовият търгуван обем през юли е бил 735 MWh/h, докато през юни той е достигнал 631 MWh/h, което е с 104
MWh/h по-малко - или 16,5 на сто. Няма изменение при регистрираните пазарни участници, които и през двата месеца са
69.
Данните за общо търгуваните обеми по часове показва, че към 13.00-14.00 часа е бил пикът на търговията, когато са се
продавали малко над 800 MWh електроенергия. Към 3.00 - 4.00 часа пък са се продавали около 600 MWh. На 17-ти и 19-ти
юли е била най-силна търговията, когато са се продали малко над 20 000 MWh електроенергия. На 1-ви юли пък е била
най-ниска търговията.
Среднопретеглената цена при сегмента "Пазар в Рамките на деня" през юли е била 78,81 лв./MWh, докато през юни тя е
била 89,54 лв./MWh. Изменението е от 10,72 лв./MWh - или 12,0 процента. През юли общо търгуваният базов обем е бил
9 691,80 MWh, докато през юни - 12 635,40 MWh. Изменението е 2 944 MWh или 23,3 процента. Пиковият обем през юли
е бил 6 854,90 MWh, докато през юни - 9 374,30 MWh, което е с 2 519 MWh повече - или 26,9 процента. През последния
месец извънпиковият обем е 2 836,90 MWh в сравнение с 3 261,10 MWh през юни /разлика 424 MWh или 13,0 процента/.
С 23,3 процента по-малко е бил среднодневният търгуван обем през юли в сравнение с юни. През последния месец той е
312,64 MWh, докато месец по-рано той е бил 407,59 MWh. Средночасовият търгуван обем през юли е 13,03 MWh/h, докато
през юни той е бил с 25,8 на сто повече - 17,55 MWh/h. Регистрираните пазарни участници през последните два месеца са
37. През юли с двама са се увеличили активните пазарни участници. Ако през юни те са били 18, през последния месец те
са били 20.
През април среднопретеглената цена е била 67,77 лв. Общо търгуваният базов обем е бил 1 875,80 MWh, пиковият обем 1 410,50 MWh., извънпиковият обем - 465,30 MWh. Среднодневният търгуван обем е достигнал 98,73 MWh, докато
средночасовият търгуван обем - 4,11 MWh/h.
На 4-ти юли се е продал най-много извънпиков обем електроенергия - над 1 200 MWh., докато на 26-ти юли най-много
/малко над 1 000 MWh/ се е търгувал пиковият обем на ток. Дните - 13-ти, 14-ти и 15-ти юли, са били най-слаби в търговията
на електроенергия на "Пазар в Рамките на деня".
Малко под 50 лв./MWh. е била най-ниско достигната цена при "Пазар в Рамките на деня", която е била отчетена на 6-ти
юли. На 9-ти юли е била достигната най-високата цена - малко под 90 лв./MWh.
Данните за Общо търгуваните обеми по часове показва, че пикът на продажбите на електроенергия през юли е бил към
14.00 часа, когато са се продавали около 800 MWh. ток. Най-слаба е била търговията към 3.00 - 4.00 часа, когато са се
продавали около 100 MWh. електроенергия, сочат данните на БНЕБ.
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Дневник
√ Проект предлага и лична отговорност от съхраняващите горива за резерва
Частични промени в режима за съхранение на нефтопродукти, които са част от Държавния резерв, предлага законопроект,
публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации. От системата не се вижда кой е вносител, но в мотивите
му се посочва, че част от тези промени са били предвидени да бъдат гласувани на второ четене от предишното Народно
събрание, което така и не е стигнало до тях заради разпускането му.
Една от предлаганите промени въвежда лична отговорност за физическите лица, представляващи задължените и
съхранителите на тези продукти, за спазването на поетите задължения. При бездействие от тяхна страна се предвижда
административна отговорност. Според мотивите целта на тази мярка е да се ограничи порочната практика за използване
на подставени лица с цел да се заобиколи законът. В същото време обаче се предлага да се намали санкцията, която в сега
действащото законодателство е обвързана със стойността на съхраняваните продукти. Вносителите обясняват, че в това
няма логика. През 2013 г. с промени в закона е въведена санкция в двоен размер на левовата равностойност на запасите
по пазарни цени. Сега тази мярка се приема за несъразмерна и това се подкрепя и със съдебната практика, тъй като
изчисляването създавало проблеми. Предлага се глобата да е 500 лв. на тон.
Въвежда се задължение за Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към
Министерството на регионалното развитие да предоставя данни от националния класификатор на постоянните и
настоящите адреси по искане на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за хора, спрямо които
агенцията извършва проверки.
Предложени са изменения и допълнения, с които да се постигне по-голяма яснота в прилагането на методите за
изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, както и среднодневното потребление при
определяне нивата на запасите.
Предвижда се още в бъдеще съхранителите на нефтопродукти, които са тяхна собственост, да удостоверяват количеството
и наличността им не със складов запис, който е ценна книга, а със складов отчет. Записът се издава по договор за влог на
чужди запаси.
Когато собственик на склад съхранява чужди продукти, а иска да се дерегистрира като съхранител, ще може да го направи
само ако е налице доказано влошено техническо състояние на склада, водещо до невъзможност в него да се съхраняват
запаси. Така се възпрепятства възможността за нелоялно поведение от страна на съхранителите, водещо до затруднения
за задължените по изпълнение на задълженията им по закона.
Предвижда се уеднаквяване на отговорността на задължените и на съхранителите в случаите, когато има запаси, които не
са създадени, или пък има неправомерно разпореждане с тях, водещо до намаляване на нивата им.
Economic.bg
√ Борисов заговори за ремонт на всички мостове в държавата
Премиерът разпореди на министрите си да намерят начин това да се случи
Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министрите Николай Нанков и Ивайло Московски да предложат
решение, което да дава възможност ремонтите на мостовете по пътната и транспортна инфраструктура да се реализират
едновременно.
„Знаете, откакто са построени в България мостовете не бяха ремонтирани по магистралите, имаме по над 120 метра високи
мостове и в момента продължаваме да ги укрепваме и да им правим основни ремонти, по „Тракия“ и по „Витиня“ те са по
план. Искам решение и не един по един да ги правим, а едновременно да влезем и да ги правим всички мостове“,
отбелязва премиерът на днешното правителствено заседание.
Изказването на премиера е свързано с трагедията в Италия. Вчера се срути основен мост на магистрала А10 край Генуа и
загинаха над 30 души.
В момента в България единствените пречки да се строят всички мостове едновременно, както иска Бойко Борисов, са
липсата на пари и блокадата на пътните артерии, които ще се получат, ако се ремонтира всичко едновременно.
В. Банкерь
√ Китайски фонд ще инвестира 1 млрд. долара в Централна и Източна Европа
Китайският фонд за дялови инвестиции в Централна и Източна Европа (China-CEE Investment Cooperation Fund) ще
инвестира в региона 1 млрд. щ.д. Това стана ясно на среща между заместник-министъра на икономиката Александър
Манолев и Сун Гуйин, изпълнителен директор на China-CEE Management и заместник-генерален директор на отдел
„Управление на инвестициите“ на Китайската Ексим банка. Към момента фондът набира капитал за достигане на общата
сума, като вече е осигуреното финансиране в размер на 800 млн. щ. д. от няколко източника.
Това е второ набиране на капитал за фонда, които вече са инвестирали 435 млн. щ.д. в 5 страни от региона, една от които
е и България. „Много сме доволни от проекта, който имаме в страната ви, така че се надяваме да набележим нови
възможности за партньорство като интересът ни е предимно към частния сектор“, обясни Сун Гуйин.
Предстои представителите на фонда да се срещнат и с ръководството на Българската банка за развитие (ББР), с които да
обсъдят конкретни параметри на едно потенциално партньорство между страната ни и CEE Investment Cooperation Fund.
Зам.-министър Манолев подчерта, че ББР вече има няколко сключени споразумения с китайски финансови институции,
които могат да бъдат надградени. „Като цяло икономическите ни връзки с Китай през последните години се развиват с все
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по-бързи темпове, а домакинството на срещата на върха на инициативата 16+1 начерта нови хоризонти за партньорство“,
отбеляза още българският заместник-министър.
Китайският фонд за дялови инвестиции в ЦИЕ (China-CEE Investment Cooperation Fund) е организиран от Китайската Ексим
банка. Китайският премиер Ли Къцян обяви учредяването на фонда по време на Втората среща на правителствените
ръководители във формат 16+1, проведена през ноември 2013 г. в Букурещ. Фондът е регистриран през ноември 2013 г. в
Люксембург с общ капитал 435 млн. щ.д., спонсориран от Ексим банките на Китай и Унгария. Вторият етап на фонда (ChinaCEE Fund II) стартира през 2017 г. Очаква се до края на тази година общият му капитал да достигне 1 млрд. щ.д.
В. Монитор
√ Хазната с над 2 млрд. лв. излишък за първото полугодие
Положителното салдо на консолидираната фискална програма към края на първото полугодие е размер на 1,7139 млрд.
лв. (1,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2,0144 млрд. лв. и дефицит
по европейските средства в размер на 300,5 млн. лева., съобщи пресслужбата на МС.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2018 г. са в размер на 19,210,1 млрд. лв. или 50,3 % от годишните разчети.
Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1,6995 млрд. лв.
(10,1 %), а постъпленията от помощи са близки по размер (увеличение с 27,4 млн. лв. или 4,1 %).
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 16,021 млрд. лв., което
представлява 51,4 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец юни 2017 г., данъчните
постъпления нарастват номинално с 10,2 % (1,482,7 млрд. лева).
Приходите от преки данъци са в размер на 3,1139 млрд. лв. или 54,1 % от предвидените в разчетите за годината, като
спрямо същия период на предходната година нарастват с 342,9 млн. лева (12,4 %).
Приходите от косвени данъци са в размер на 7,6462 млрд. лв., което е 50,4 % от разчетите за годината. Съпоставено с
данните към юни 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 536,0 млн. лв. (7,5 %). Постъпленията от ДДС са в размер на
5,1015 млрд. лв. или 52,2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 юни 2018 г. е 61,1 млн. лева.
Приходите от акцизи възлизат на 2,4084 млрд. лв. (46,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн.
лв. или 62,2 % от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6 %
изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4,5846 млрд. лв., което представлява 50,2 % от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално
с 13,8 % (555,6 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 2,4912 млрд. лв., което представлява 53,0 % изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 697,9 млн. лева.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. възлизат на 17,4961 млрд. лв.,
което е 44,5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на
15,7373 млрд. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет,
така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния
бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при
разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната
пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на
педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват
основно капиталовите разходи.
Нелихвените разходи са в размер на 16,4956 млрд. лв., което представлява 44,3 % от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към юни 2018 г. са в размер на 15,1547 млрд. лв. (48,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,3121 млрд. лв. (21,3 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.).
Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 28,8 млн. лв. Лихвените плащания са в размер
на 424,2 млн. лв. или 58,7 % от планираните за 2018 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2018 г. от централния бюджет, възлиза
на 576,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси
на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз,
Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на
собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и
процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и
относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804
на Съвета от 17 май 2016 година.
Размерът на фискалния резерв* към 30 юни 2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
√ Интерконекторът към Гърция освободен от изискванията за достъп на трети страни
Газовата връзка Гърция - България получи освобождаване от изискванията за достъп на трети страни, съобщиха от
смесеното инвестиционно дружество, което реализира проекта - ICGB. След решението на Европейската комисия за
освобождаването на междусистемната връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни,
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регулиране на тарифата и отделяне по собственост, националните регулатори на Гърция и България са приели съвместно
решение за освобождаване на IGB.
Решението за освобождаване определя рамката, съгласно която газопроводът IGB ще работи от началото на търговска
експлоатация. Решението предоставя освобождаване от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран
вследствие на приключилия Пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Наред с това, ЕК и
националните регулатори на двете страни също така са одобрили освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет
на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост. И двете са за срок от 25 години, посочиха от ICGB.
Expert.bg
√ Една четвърт от парите на болниците се харчат извън лимитите
Почти една четвърт - 23% от бюджета на здравната каса за болнична помощ, се харчи извън прословутите лимити, от които
се оплакват всички лечебни заведения, сочи справка на НЗОК, цитирана в днешния брой на в."Сега".
От години касата определя, обикновено на исторически принцип, сума на всяка болница, над която не й плаща отчетените
пациенти. Извън тези лимити обаче са дейности, за които е прието да няма ограничения - хемодиализа, раждане,
интензивно лечение, химиотерапия и лъчелечение, лечение и рехабилитация при детска церебрална парализа и нервномускулни увреждания.
Над 1.88 млрд. лв. ще бъде бюджетът на здравната каса за болнична помощ през тази година. 441.5 млн. лв., или 23 на сто,
се очаква да бъдат платени извън лимитите, показва справката на здравната каса за плануваното разпределение на
средствата й до края на годината.
Основната част от тези пари са за онкология - само за по-скъпите видове лъчелечение и за позитронно-емисионна
компютърна томография са предвидени над 63 млн. лв. Отделно от това са средствата за химиотерапия и конвенционално
лъчелечение. Затова и във всички болници, които получават най-много пари без лимити, има отделения по онкология. По
около 22.5 млн. лв. извън ограниченията се очаква да плати за годината касата на държавните "Св. Марина" във Варна и
"Св. Георги" в Пловдив. Следва частната "Аджъбадем Ситиклиник" в София с 20 млн. лв., а с по 13.3 млн. лв. са
онкодиспансерът в Пловдив и Александровска болница.
Въпреки че като спешна болница "Пирогов" би трябвало да получава сериозни пари за интензивни грижи, без лимит тази
година там се очаква да бъдат преведени 6.7 млн. лв. Най-голямата АГ болница в страната – „Майчин дом" в София, където,
освен че се раждат най-много деца, има и най-много тежки случаи в неонатологията, ще получи 7.84 млн. лв. за 2018 г.
Разликата се дължи и на цените на клиничните пътеки. 700 лв. плаща касата за раждане, до 3600 лв. е пътеката за
недоносени бебета. В онкологията обаче има пътеки за лъчелечение и радиохирургия, които стигат до 9000 лв. Цените на
процедура за диализа или парентерално хранене пък са едва по 144 и 155 лв.
Cross.bg
√ Министър Димов: Ситуацията с мазута в морето е овладяна
Няма опасност за сезона и туристите в районите на разлива на мазут в морето. Ситуацията е изцяло овладяна. Това заяви
министърът на околната среда и водите Нено Димов в сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей, България“. По думите
му разливът на мазут в морето е сериозно количество.
Мерки са взети веднага, така че няма разпространение на петното, обясни Димов.
Министърът заяви още, че страната ни може да се справи със ситуацията. Нено Димов обясни, че е взето решение да се
действа веднага и е започнато ограждане на разлива, за да се спре мазутът. Тези ограждения бяха 250 метра, към вчерашна
дата са 500 метра, коментира министърът.
Черно море като цяло е много чисто тази година, заяви още министър Нено Димов.
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Отново побой на камериерка от чужденец! Трябва ли да има по-строги санкции за агресивните туристи?
Скандалът с Търговския регистър: Какви са причините за срива и защитени ли са данните на фирмите?
На живо: След рухването на моста в Генуа - какво е състоянието на пострадалите и какви са версиите за инцидента?
Безопасни ли са виадуктите у нас и кой е отговорен за поддръжката им?
Ще успее ли първата мисия на човечеството до Слънчевата корона?
Нова телевизия, „Здравей България"
Юмрук в лицето - защо камариерка беше нападната от австрийски турист?
Разказ за трагедията от първо лице - последна информация на живо от Генуа.
Има ли опасни мостове у нас? Защо премиерът разпореди спешна проверка и ремонт на всички съоръжения?
Хаос след фалита на застраховател. Какво да правят над 200 хиляди потърпевши?
Ще овладее ли държавата кризата с мазута в морето? - в студиото министър Нено Димов.
√ Предстоящи събития в страната за 16 август
София.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на
„Сток Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия", с включени права

10

-

-

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група" и „координатор на комбинирана балансираща
група".
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Национален инициативен
комитет за качествена и иновативна образователна система във връзка с подготвен протест с искане за
разширения и за построяване на нови детски градини и училища в Столична община, както и с искане за кадрови
промени в Дирекция „Образование".
От 12.00 часа в централата на ПП АБВ (ул. „Врабча" 23) ръководството на партията ще даде пресконференция. В
събитието ще вземат участие председателят на ПП АБВ Румен Петков, зам.-председателят на партията Любомира
Ганчева, зам.-председателят на ПП АБВ доц. Христо Михайлов и Пламена Заячка, председател на АБВ - Младежи,
София.

***
Варна.
От 20.00 часа във Фестивален и Конгресен Център Варна ще бъде прожектиран филмът „Mountain".
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция във връзка с четвъртото издание на конкурса за
хумористичен фолклор "Усукано по Килифарски". Кметът Димитър Събев и секретарят на читалището в града ще
представят програмата за предстоящите празнични дни.
От 20.00 часа на сцена „Арт лято" до ХГ „Борис Денев" ще се проведе литературно четене на клуб „Отвъд
кориците".
***
Видин/с. Цар Симеоново.
От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще посети с. Цар Симеоново, където ще се запознае с
изградените обекти по Програма „Местни инициативи" и дейностите, свързани с баластриране на улиците.
***
Враца.
От 11.00 часа заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов и главният директор на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията" главен комисар Васил Миладинов ще открият официално Поправителния
дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца.
***
Казанлък.
От 17.30 часа в Художествената галерия в Казанлък ще бъде представен албумът „Освобождението на България ликовете на войната и паметта".
***
Казанлък./с. Овощник.
От 20.30 часа на площад „Иван Абаджиев" ще се проведе хоротека с участието на сестри Диневи.
***
Кюстендил.
От 12.15 часа на долната станция на лифт „Рилски езера" ще се проведе демонстрация демонстрация на въздушни
спасителни действия в планински условия с участието на медицински хеликоптер и планински спасители.
***
Перник./с. Черна гора.
От 10.00 часа в читалище „Наука - 1967 г." ще се проведат занимания за деца.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведат творчески занимания за деца „Чета и играя
- знам и мога".
От 10.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се проведат литературни занимания за деца до 9 години.
***
Тутракан.
От 20.00 часа в амфитеатъра в Крайдунавския парк ще бъде открито 17-ото издание на международния конкурс
„Речни ноти".
***
Търговище.
От 10.00 часа ще бъде направена символична първа копка за изграждането на автомагистрала „Хемус" между
пътен възел „Буховци" и пътен възел „Белокопитово". На събитието министърът регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура"
инж. Светослав Глосов, областните управители на Шумен и Търговище - проф. Стефан Желев и Митко Стайков,
народни представители. На събитието е поканен и министър-председателят Бойко Борисов.
В 10.45 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще посети Търговище,
където ще провери ремонтните дейности на ОУ „Христо Ботев". Обектът се изпълнява по финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж" проект за обновяване на образователна инфраструктура. Министърът
ще посети и спортната зала в града, за ремонта на която бяха осигурени средства от държавния бюджет. На
събитието е поканен да присъства и министър-председателят Бойко Борисов.
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***
Шумен.
В 11.45 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще бъде в Шумен, където
ще посети ОУ „Илия Рашков Блъсков". След това той ще разгледа санираните блокове на ул. „Цар Освободител"
№1-3 в града и ще се запознае с изпълнението на проекта за благоустрояване на района на кръстовището на ул.
"Станционна" и бул. "Симеон Велики", финансиран от ОП „Региони в растеж". В Шумен министър Нанков ще посети
и Индустриалната зона. На събитието е поканен да присъства и министър-председателят Бойко Борисов.
√ Европейската анкета „За” или „Против” лятното часово време приключва
Kрай на гласуването „За” или „Против” смяната на лятно и зимно часово време. В четвъртък изтича допитването на
Европейската комисия до гражданите дали да се местят стрелките, или не.
Въпросът стана особено актуален, след като Литва, Финландия и Естония поискаха ЕС да отмени практиката. В Брюксел
очевидно не са очаквали, че допитването ще предизвика такъв интерес, че сайтът дори блокира.
Всяка промяна в сегашните разпоредби ще се нуждае от одобрението на държавите членки на ЕС и на Европейския
парламент.
Sinor.bg
√ Добрата реколта от царевица и слънчоглед ще вдигне доходите на фермерите това лято
Въпреки слабите добиви при пшеницата и високите разходи, свързани с презасяването заради проливните дъждове през
пролетта, за българските фермери 2018 г. ще бъде доста по доходоносна като година от миналата. Кратка анкета сред
земеделските производители показа, че с поскъпването на пшеницата немалка част от земеделците успяха да реализират
зърното си веднага след жътвата, за да освободят складовете си за пролетните култури.
В различните региони продажбите вървят доста шарено, но ако преди месец в Северна България тон зърно се изкупуваше
по 320 лева, то сега сделките вървят дори по 380 лв. за тон.
Преди десетина дни започна жътвата на слънчоглед в Южна България, а от началото на тази седмица комбайните влязоха
и в нивите на север от Стара планина.
Въпреки че цените на маслодайното семе тази година доста се понижиха, като офертите паднаха до 500-520 лева за тон,
очакваните високи добиви ще компенсират ценовия спад, посочиха пред Синор.БГ фермери от Кнежа и района на
Монтанско. Най-големите надежди обаче са при царевицата, при която благодарение на дъждовната пролет се очакват
изключително високи добиви.
„Дори при цена 220-260 лева за тон, хората ще избият разходите си с изключително високите добиви“, посочи земеделец
от Плевенско. Очакванията са тази година от декар стопаните да приберат между 950 и 1000 кг царевица.
Силно притеснителните данни за пазара на зърно в Западна Европа, където заради сушата реколтата от всички култури ще
бъде под очакваното, раздвижи пазара. Това личи и от данните за износа, които показват, че веднага след жътвата страната
отбелязва 11% ръст в експорта на пшеница. Всичко това гарантира добра възвращаемост и ръст в доходите, коментират
експерти в бранша.
Profit.bg
√ Обещание за инвестиция от Катар съживи турската лира
Азиатските акции се отдалечиха от едногодишните си дъна днес, след като от Пекин обявиха, че ще водят преговори с
Вашингтон за търговията по-късно този месец. Въпреки това турската валутна криза и опасенията около забавянето на
ръста на китайската икономика оставиха повечето индекси на отрицателна територия.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита понижение от 0.3%, след като преди това падна с 1.1%, до най-ниското си
ниво 11 август 2017 г.
Днес от Китай обявиха, че делегация, предвождана от заместник-министъра на търговията, ще пътува за САЩ по покана на
Вашингтон в края на август. Това помогна на китайските акции да ограничат загубите си, като индексът Shanghai Composite
и хонконгският Hang Seng губят по 0.4%, след като преди това отчитаха понижения от 1.9% и 1.7%, респективно.
Японският Nikkei излезе на положителна територия с ръст от 0.2% за деня, но губеше 1.5% в сутрешната търговия.
Въпреки че САЩ изключи възможността да премахне митата за вноса на турска стомана, дори и ако Анкара освободи
задържания американски пастор, турската лира се търгува на ниво от под 6.0 лири за долар днес, след обещанието на
Катар да инвестира 15 млрд. долара във финансовата система на Турция. Лирата, която поевтинява с 36% спрямо долара
от началото на годината, се търгуваше на ниво от 5.98 спрямо щатската валута.
Еврото поскъпна с 0.3%, а китайският юан добави 0.4% към стойността си след новините от Китай. Въпреки лекото
възстановяване, пазарите остават уязвими на признаците за забавяне на ръста на китайската икономика, а волатилната
валута на Турция запазва предпазливостта на инвеститорите.
Основните индекси на Уолстрийт вчера записаха понижения, като S&P 500 изгуби 0.8%, което бе най-големия му спад края
на юни. Китайската технологична компания Tencent Holdings Ltd обяви първи спад в тримесечината си печалба от близо 13
години, вследствие на слабите приходи от видеоигри. Това се отрази и на други азиатски технологични компании, като
акциите на южнокорейската Samsung Electronics поевтиняха до едногодишно дъно. Цените на петрола понесоха нов удар,
след като изнесени вчера данни показаха изненадващ ръст в петролните запаси на САЩ. Щатският лек суров петрол за
последно се търгуваше на цена от 65.06 долара за барел, след като преди това поевтиня до двумесечно дъно от 64.42
долара барел, което последва понижение от 3.2% в сряда.
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