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√ България ще може да получава природен газ от Русия през Турция 
България ще може да получава до 16 млрд. кубични метра газ от Русия през Турция. Това съобщи премиерът Бойко Борисов 
днес. По думите му, този текст фигурира в пътната карта, която подписаха в края на миналата седмица енергийният 
министър Теменужка Петкова и шефът на руската компания "Газпром" Алексей Милер. 
Новата пътна карта всъщност е план за развитие на газовия хъб "Балкан" у нас. Чрез нея се договаря начинът, по който 
страната ни ще получи руско синьо гориво, не само през Украйна както беше досега, а и през Турция. 
Бойко Борисов, министър-председател: Просто си изпълняваме ангажимента, подписваме си и си пълним газовата 
кошничка с тези възможности. Уширяваме си нашата газопреносна система, за да може по всички изисквания на 
Европейския съюз, спазвайки третият либерализационен пакет да превозваме газ, на който от всичките тези източници 
пожелаем. 
Други източници на газ за хъба ще бъдат местния добив, Азербайджан и доставки от съседните страни Гърция и Румъния.  
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Трябва да предприемем всичко необходимо, така че България да 
гарантира своето така да се каже стратегическо място на газовата карта на Европа, да не се окаже в един момент, че ние 
ще бъдем заобиколени от всички проекти, това е наша основна цел и наш интерес, който ние ще отстояваме. 
Страната ни предвижда също така да довърши проекта АЕЦ "Белене", след като е получила оборудването за централата.  
Бойко Борисов, министър-председател: Ние всъщност имаме стока като нация за над 3 млрд. лева, ясно е, че пари в 
бюджета за строеж на два реактора няма. Единственият вариант минава през публично-частно партньорство, 
приватизация на проекта с някакво държавно участие в зависимост от това какво ще кажат експертите. 
Премиерът обяви още, че ще инспектира площадката на Белене през следващата седмица. 
 
Investor.bg 
 
√ Управляващите предвиждат драстичен скок на съдебните такси за обжалване 
От ГЕРБ отново ще опитат да въведат принципа на мълчаливото съгласие, този път с промени в 
Административнопроцесуалния кодекс 
Електронно правосъдие, мълчаливо съгласие и драстично увеличение на съдебните такси са само част от мащабните 
промени в Административнопроцесуалния кодекс, внесен в парламента от депутати от ГЕРБ.  
Документът все още не е включен в дневния ред на Народното събрание, но вероятно това ще се случи тази или 
следващата седмица. 
Електронно правосъдие 
Идеята на вносителите е връчването на призовки, книжа и съобщения да може да става и по електронен път. Основната 
цел е да се ускори разглеждането на делата и да се редуцират случаите на неоснователно отлагане и забавяне на съдебния 
процес. 
Според ГЕРБ въвеждането на задължение в документите изрично да се посочва електронен адрес и мобилен телефон 
гарантира ефективността на електронното връчване. 
Мълчаливо съгласие 
Само няколко седмици след като в средата на май министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков обеща по време на среща с Камарата на строителите, че принципът на мълчаливото съгласие ще бъде въведен, 
там където има възможност за това, от ГЕРБ облякоха думите в дела. В законопроекта за Административнопроцесуалния 
кодекс се въвежда нещо като „плавен преход“ от презумпция за мълчалив отказ към презумпция за мълчаливо съгласие в 
подходящите за това случаи. Според вносителите по този начин най-лесно ще се игнорира бездействието на 
администрацията и ще се намали административната тежест. 
В документа се предвижда и опадане на възможността за обжалване на мълчаливото съгласие, което би обезсмислило 
въвеждането му, тъй като за адресата липсва правен интерес, а органът, постановил административен акт при условията 
на мълчаливо съгласие, не следва да има право да го обжалва. 
Въвеждат се изрични наказания за чиновници, които не са изпълнили задълженията си във връзка с мълчалив отказ или 
мълчаливо съгласие. Ако длъжностно лице не издаде административен акт или документ след нареждане на началника 
си, ще бъде глобено от 100 до 500 лв. При повторно нарушение ще се налага имуществена санкция в трикратен размер. 
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Понятието мълчаливо съгласие беше въведено преди години в Закона за ограничаване на административното регулиране 
и административния контрол върху стопанската дейност, но до практическото му използване все още не се е стигнало, тъй 
като процедурата е изключително тромава. 
Принципът, че ако чиновникът не мотивира отказа си в определен срок, значи фирмата получава мълчаливо съгласие за 
дейността си, вече е въведен за 13 административни процедури. Постигнато е съгласие на експертно ниво за въвеждането 
му за още 5 процедури, посочва се в Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016. 
Увеличение на държавните такси 
„Предложението за съвсем умерено увеличаване на размера на държавните такси и въвеждането пропорционална такса 
при определяем материален интерес на делото и то само при касационното производство беше сред най-широко 
обсъжданото предложение за изменение и допълнение на кодекса“, пише в мотивите към документа. 
И това никак не е случайно, защо вносителите предлагат на практика двойно увеличение на таксите с довода, че в момента 
те са пренебрежимо малки, а повишението ще сложи край на порочната практика да се злоупотребява с „правото на 
жалба“. 
Така например сред предложенията е таксата, която предварително трябва да бъде внесена, ако жалбоподателят е 
гражданин, едноличен търговец, държавен и общински орган, да бъде 90 лв. Ако се жалва организация или държавен 
орган, сумата е 450 лв. 
Ако няколко граждани подадат обща касационна жалба, дължимата такса е само за един гражданин. Същият принцип 
важи и когато няколко организации са обединени в обща жалба. 
Няма да плащат граждани, които доказано нямат достатъчно средства за това. 
Законопроекта въвежда и пропорционална такса от 1% от материалния интерес при касационно обжалване и при 
производства за отмяна. Така максималната такса за дела с интерес до 10 млн. лв. става 3 400 лв., а ако интересът 
надхвърля 10 млн. лв., таксата е 9 хил. лв. 
Според вносителите в момента таксата за касационно обжалване е 25 лв., което не отговаря на пазарните условия, не спира 
обжалването при неоснователност на претенцията, нито е достатъчно да покрие разходите на съда. „За изминалите над 
10 г. от прилагането на Кодекса инфлацията почти е преполовила реалната стойност на тези суми. С въвеждането на нови 
такси страните ще се въздържат да подават касационни жалби в случаите, в които ясно разбират, че нямат основателни 
аргументи. По този начин ще намалеят излишните касационни дела, гледани от ВАС, който в момента е изключително 
претоварен за върховен съд“, се посочва в мотивите. 
От ГЕРБ дават за пример Унгария, където има пропорционални такси при наличие на имуществен интерес, които достигат 
до 6%. 
При касационното обжалване по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване обаче няма да има значение дали 
има определяем материален интерес, или не. Таксите са фиксирани до 30 лв. за граждани и ЕТ и 200 лв. за организациите, 
държавните органи и общините. 
Таксите вече ще се отнасят за всички страни по производството. Отпада възможността държавата да бъде освободена от 
такса. 
Законопроектът предвижда и въвеждане на „невисок“ имуществен праг за подаване на касационни жалби срещу 
ревизионни актове. Идеята е ВАС да бъде облекчен и да не се „задръства“ с дела с малък материален интерес. Това ще 
помогне съдът да анализира и разглежда по-всеобхватно делата, с които е натоварен, твърдят от ГЕРБ. 
Вносителите предлагат праговете за обжалване на данъчно задължение да бъдат 900 лв. за граждани и 5 хил. лв. за 
юридически лица. 
В момента таксата за обжалване на данъчен ревизионен акт е 25 лв., като няма значение на каква стойност е актът. 
 
√ Сертификатите за високоефективната енергия стават едномесечни 
Документите доказват произхода на енергията и са основание за получаване на преференциални цени от 
производителите 
Сертификитатите, които Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издава за удостоверяване на произведена по 
високоефективен комбиниран начин енергия, ще бъдат месечни. Това е записано в предложение за наредба, публикувано 
за обществено обсъждане. 
В мотивите към промените е записано, че вече ще има и уточнения за вида на енергията, за която се издават удостоверения 
за произход - само за произведената при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 
Целта на тези промени е да бъде оптимизирана дейността по издаването на сертификатите, както и по-голяма яснота при 
регламентите в тази процедура. Досега регулаторът издаваше годишни удостоверения за произведената по комбиниран 
способ електроенергия. 
При новото положение промяната засяга и срока, в който производителите подават заявления за издаването на 
сертификата. 
С този документ производителите удостоверят, че изпълняват изискванията и могат да получат преференциите за 
произведената високоефективна електроенергия. 
Промените в наредбата се отнасят още и до документите, които производителите трябва да внесат в КЕВР, за да 
удостоверят, че произведената от тях електроенергия отговоря на изискванията. 
При изготвянето на проекта са взети предвид и промените в европейското законодателство, които предвиждат издаването 
на един сертификат за нетно количество от 1 мегаватчас електрическа енергия в рамките на един календарен месец. 
С промените се регламентират и условията за прехвърляне на сертификати за произход. 
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В. Стандарт 
 
√ Пускат нов дълг за 50 млн. лева 
Пускат нов дълг за 50 млн. лв. На аукцион на 19 юни Министерството на финансите ще предложи 4-годишни левови 
държавни ценни книжа (ДЦК) за 50 млн. лв. Всъщност министерството ще преотвори емисията ДЦК, която беше пусната на 
22 февруари тази година и има падеж през 2021 г. От началото на годината са пуснати ДЦК общо за 370 млн. лв. като всеки 
месец Министерството на финансите заедно с БНБ правят един аукцион за пласиране на книжата. Пласират се държавни 
облигации със срок от 10 години и половина от емисия, която беше пусната през януари, както и 4-годишни ДЦК от 
февруарската емисия. На предходния аукцион за 4-годишните ДЦК през април беше постигната рекордно ниска доходност 
от 11% при много сериозен интерес от страна на инвеститорите. 
Към края на април 2017 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление" е 13,448 млрд. евро, от 
които 3,229 млрд. евро вътрешен и 10,218 млрд. евро външен. Спрямо края на 2016 г. дългът намалява с 333 млн. евро. 
 
√ Наляха 3,2 млрд. евро от чужбина в имоти 
Недвижимите имоти, търговията и ремонта на автомобили привлякоха над 7,712 млрд. евро чужди инвестиции. Това сочат 
данните на НСИ за привлечените в страната чуждестранни капитали от началото на демократичните промени до края на 
2015 г., до когато са последните детайлни данни за вложенията по сектори на икономиката. Общата сума на чуждите 
инвестиции в България за този период е 23,163 млрд. евро. От тях 13,88%, или 3,216 млрд. евро са вложенията в имоти, 
като тук не се включват хотелите. А 19,4% от чуждите инвестиции, или над 4,496 млрд. евро, са насочени към търговията и 
ремонта на автомобили и мотоциклети. Най-големият бум на пазара на имоти беше преди световната финансова кризата 
през 2008-2009 г. След това имаше известно оттегляне от пазара. Сега обаче отново инвестициите в сектора се завръщат и 
цените на имотите вървят нагоре, макар и с по-бавни темпове спрямо периода преди кризата. В търговията и ремонта на 
коли инвестициите отчитат стабилен ръст през периода 2012-2015 г. В резултат чуждите вложения в сектора вече са с близо 
1,5 млрд. евро повече спрямо предкризисната 2008 г. 
Най-много чужди инвестиции се насочват към промишлеността. Но това е разбираемо тъй като тук влиза голяма палитра 
от производствени дейности като например - на лекарства, машини, мебели, химически продукти, превозни средства, 
електроника, текстил, както и производството на ток, парно, включително и цялата добивна промишленост. Общата сума 
на задграничните вложения в производството и добивната промишленост от началото на демократичните промени до 
края на 2015 г. е 8,7 млрд. евро. Това са над 37,6% от общия размер на преките чужди инвестиции. Но най-много 
чуждестранни вложения са привлечени в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива - 2,865 млрд. евро. След това се нареждат производството на изделия от каучук, пластмаси и други 
неметални минерални суровини с малко над 1 млрд. евро чужди инвестиции, и производството на храни, напитки и 
тютюневи изделия с 854 млн. евро. 
От другите сектори на икономиката много сериозни чуждестранни капитали в размер на 1,378 млрд. евро са привлечени 
в далекосъобщенията. След това се нарежда секторът, който обхваща юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни 
дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление, където са вложени 818 млн. евро. 
В строителството от началото на демократичните промени до края на 2015 г. са вложени 755 млн. евро. И едва след това 
се нарежда секторът хотелиерство и ресторантьорство с чужди инвестирани в размер на 655 млн. евро. 
 
Капитал 
 
√ Най-добрите студентски и ученически компании за 2017 г. 
Екипи от СУ "Св. Климент Охридски" и езиковата гимназия "Иван Вазов" в Смолян са победителите в състезанието на 
"Джуниър ачийвмънт България" 
Повече от 400 млади предприемачи се включиха в деветото издание на младежкия бизнес форум "Изгряващи звезди", 
организиран от "Джуниър ачийвмънт България". В продължение на два дни те представиха своите продукти и услуги чрез 
продажби на щанд, презентации пред жури и панелни интервюта. 
Победителят 
Големият победител в тазгодишната инициатива е компанията Noetic на десетокласници от езиковата гимназия "Иван 
Вазов" в Смолян, която спечели наградата "Най-добра учебна компания на България 2017 г. 
Екипът от млади предприемачи разработва мобилното приложение E-Food Scanner, чрез което всеки може да сканира 
етикетите на различни хранителни продукти, за да види кои са вредните съставки в тях, както и подробно описание какво 
представляват. Приложението е достъпно за операционната система Android и към момента има близо 500 сваляния. 
Екипът от Смолян ще представи България на международното състезание на учебните компании на "Джуниър ачийвмънт 
Европа", което ще се проведе в средата на юли в Брюксел. 
Други наградени 
Младата компания Noetic си тръгна и със специалната награда "Предприемачи на бъдещето". 
Отличието "Най-добър студентски стартъп на България 2017 г." получи екип от СУ "Св. Климент Охридски" с младата 
компания Lexis, която също разработва мобилно приложение, което има за цел да помогне на отделите "Обслужване на 
клиенти" в компаниите. На базата на технологията изкуствен интелект разработката на студентите извлича основни 
ключови думи и теми на текстове. Екипът ще получи финансиране, менторство и безплатно място за развиване на идеята 
в JA Startup Hambar в "София тех парк" на обща стойност 10 хил. лв., осигурени от "Джуниър ачийвмънт България". 
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Специалната награда LifeChanger и финансиране от 3 хил. лв., осигурени от застрахователя MetLife България, получи екипът 
на Beauty chemistry от Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии във Варна. Те представиха 
цялостен бизнес модел за производство на биокозметика, която към момента включва гланц за устни, свещи от пчелен 
восък и сапуни от глицерин в три серии с изцяло натурален състав. 
Студентският екип от Agrofuture от Аграрен университет - Пловдив, спечели отличието "Агропредприемачи на бъдещето", 
което се връчва за втора поредна година, както и специалната награда на медиите "Малки стъпки към успеха". Наградите 
бяха присъдени за тяхната дейност по обследване на селскостопански полета с дрон. Призът "Моята първа компания", 
както и финансово подпомагане от 1000 лв., връчени от "Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани", спечели младежкият екип 
от СУ "Св. Климент Охридски", разработващ платформата Tattoos.bg, която цели да предоставя база данни с татуистите в 
станата и да ги свързва с потенциални клиенти. 
 
News..bg 
 
√ Все повече млади лекари остават в България според здравния министър 
Броят на лекарите, които напускат България, намалява всяка година. Това заяви министърът на здравеопазването Николай 
Петров пред Нова телевизия. 
По думите на Петров младите лекари от България вече не напускат толкова масово страна ни - приказката, че всеки ден по 
един или двама лекари напускат, вече не е вярна. Петров посочи статистика на Министерството на здравеопазването, 
според която от 2008 до 2016 г. лекарите, които напускат страна ни, намаляват с около 50 - 100 души годишно. "Трябва да 
запазим тази тенденция", добави Петров. 
Относно ниските заплати в сферата на здравеопазването, Петров посочи, че само базовите заплати възлизат на 700-800 
лева. "Това са базовите заплати и те са ниски за всички." По думите на Петров е нормално някои от базовите заплати да 
бъдат по-високи, в зависимост от стажа и практиката на докторите, например. 
Приходите на лекарите започвали да се надграждат върху въпросните базови заплати, обясни Петров. "Има надбавки... 
лекарите се докарват допълнителни приходи от клиничните пътеки и избора на екип, например. Друг е въпросът колко 
добра е болницата, колко приходи има и дали лекарите заслужават въпросната си заплата", допълни той. Според Петров 
в "по-слабите" болници - тези, които приемат по-малък поток от хора и тези, които не си вършат работата качествено, 
заплатите трябва да бъдат и по-ниски. 
На въпроса дали той щеше да остане в България, ако току-що се беше специализирал, министърът посочи, че вече е минал 
по този път и би го направил отново. 
Като цяло Петров даде положителна оценка на здравеопазването у нас. Според него здравеопазването е добро по едни 
показатели, по други - не толкова. "Трябва да идентифицираме проблемите. Имаме страхотно развита болнична мрежа - 
има много болници, има много инвестиции и вкарани средства в апаратура и техника. Имаме много специалисти, които са 
лесно достъпни в България", допълни здравният министър. 
В този ред на мисли министърът добави, че в страната ни се наблюдава доста тревожен проблем относно самото 
отношение на обществото към лекарите и към самите институции. "Не трябва да се водим от лоши намерения в 
здравеопазването", допълни той и призова нагласата на обществото ни към българския лекар да се подобри. 
Относно задълженията на болниците като един от основните проблеми на сектора, Петров заяви, че изходът от спиралата 
на задлъжнелите болници минават през намирането на повече приходи и оптимизиране на разходите, без това да повлияе 
върху качеството на услугата. Здравният министър заяви, че ще се опита да приложи този модел във всички здравни 
заведения у нас. 
Като пример за задлъжняване на една болница министърът посочи, че много хора отиват в болниците без да са 
здравноосигурени, "а по закон заведенията не могат да ги върнат, особено ако са по спешност". В някои случаи, ако 
неосигурен човек постъпи по спешност, на него въобще не му се търси заплащане. "Други просто не заплащат за услугата", 
обясни Петров. "Друг е въпросът, че много хора не идват в болниците по спешност. Трябва да има ясно разписани критерии 
за спешност - да се знае кой пациент е спешен", заключи здравният министър. 
 
В. Монитор 
 
√ Безплатен роуминг е ЕС, но срещу проверка 
Може да даваме обяснения или да ни наложат такси 
Роумингът в ЕС ще е безплатен от 15 юни, но мобилните оператори ще проверяват клиентите си дали не злоупотребяват. 
В средата на следващата седмица влизат новите европейски регламенти за разговори и пренос на данни. Съгласно 
регулацията, операторите имат право да проследят дали картата на потребителя се използва предимно или изцяло в 
роуминг. В такива случаи той може да започне да таксува роуминг потреблението на този клиент. За подобно поведение 
на своите клиенти един от телекомите у нас ще следи за периоди от по четири месеца, информираха за „Монитор“. От 
другите две компании посочиха, че проверки за „перманентен роуминг“ ще започнат четири месеца след влизане в сила 
на новите правила. А според тях от 15 юни максималните цени на едро не могат да превишават 3,2 евроцента на минута 
за повиквания, 1 евроцент за SMS и поетапно намаляващ ценови праг за пренос на данни - от 7,75 евро за 1 GB- от 15 юни 
2017 г., до 2,5 евро за 1 GB - от 1 януари 2022 г. 
След влизането в сила на новите правила потребителите ще могат да използват собствените си националните си тарифни 
планове, ако прекарват повече време в собствената си държава, отколкото зад граница. Това се счита за справедливо 
използване на роуминга. В противен случай, прекарвате ли по-голяма част от времето си в чужбина и разговаряте по 
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телефона повече там, отколкото вкъщи в продължение на над 4 месеца, операторът може да поиска обяснение в рамките 
на 14 дни. Ако продължите да използвате роуминг и след това, операторът може да ви наложи малка такса за 
потреблението в роуминг. 
Един от основните рискове от отпадане на надценките, коментиран на европейско равнище, е свързан с използване на SIM 
карти на чужди оператори, когато техните цени са значително по-ниски от националните цени на потребителя. За 
превенцията му са включени мерки в правилата относно политиките за справедливо ползване, които се публикуват от 
операторите. Например, в регламента е предвидено потребителите да могат да купуват SIM карти само от държавата, в 
която живеят, или в която пребивават трайно. Операторите ще могат да определят изискваните доказателства за 
уседналост – адресна регистрация, удостоверение от учебно заведение или от работодател, доказателства за регистрация 
в списъци за местни избори или за заплатени местни данъци и др. Телекомите ще имат възможност да следят и ограничат 
предоставянето на роуминг услуги при подозирана злоупотреба от страна на потребителите, като изключително голям 
обем трафик в роуминг в сравнение с националния или използване на SIM картата само в роуминг и др. 
Друга възможна злоупотреба след отпадането на роуминга е организирана препродажба на SIM-карти в други страни от 
ЕС, посочва един от мобилните оператори у нас. И поясняват, че при констатиране по подобни случаи компанията има 
право да предприема всички възможни мерки по националното законодателство. Последните могат да включват както 
спиране на услугите и еднократно прекратяване на сключените договори, така и изискване на обезщетения, когато в 
резултат на злоупотребата са настъпили вреди. Сред рисковете, които ще анализира един от телекомите е и 
последователно използване на много на брой SIM карти от един и същи краен клиент в роуминг в ЕС. 
Промените, които ще влезнат в сила в средата на следващата седмица вече са включени към общите условия на 
телекомите. Те ще започнат автоматично да се прилагат от 15 юни без значение, кога се нулира сметката ни. Мобилните 
компании увериха, че са информирали своите клиенти месец преди влизане в сила на новите регламенти. 
Мобилния интернет ще е с ограничение 
Мобилният интернет зад граница може да е с ограничение. Ако имаме включени неограничени мегабайти, то в чужбина 
може да не е така. Или ако имате включен повече интернет на много ниска цена във вашия национален пакет, то в роуминг 
може да разполагате с ограничен достъп до интернет. 
Количество се изчислява на база на формула определена от ЕК. Така мобилният интернет, който можете да ползвате в 
роуминг в ЕС се определя като се умножи цената без ДДС на Вашия мобилен абонаментен план за един период на 
фактуриране по две и получената стойност се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се 
определя от ЕК. След достигане на този обем надценката на МВ, с която ще бъдете таксувани, ще бъде равностойна на 
регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. Например, ако месечната ви такса е 10 лв. 
без ДДС и в тарифата ви са включени неограничени MB (независимо от скоростта), то вие ще можете да използвате около 
1360 MB в роуминг без допълнителна надценка. След това за всеки използван MB ще бъде приложена надценка. Към 
момента предвидената стойност на надценката е 0,017 лв. с ДДС. 
Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, ще бъде достъпна след 15 юни в личните профили на 
потребителите или на мобилния портал за управление на роуминг за всеки клиент, посочват от една от компанията. 
 
В. Сега 
 
√ Смяната на доставчика на ток ще трябва да става за 24 часа 
Интересът към свободния пазар на битовите потребители у нас е слаб 
Пакет от законодателни промени, свързани с по-бързата и лесна смяна на доставчика на ток, предлагат от CEER - Съвета на 
европейските енергийни регулатори. В своята "Бяла книга", публикувана на форум в края на май, експертите препоръчват 
на Брюксел да разпише бърза и безплатна смяна на доставчика на ток. Новината бе съобщена от Института за енергиен 
мениджмънт. 
Едно от основните предложения е до 2025 г. това да става в рамките на 24 часа. Така само за едно денонощие 
потребителите вече ще могат да получават електроенергия от друг доставчик. Според експерти в момента това отнема 
около 1-2 месеца. Таксите за клиенти, сменящи доставчика си, трябва да бъдат забранени, е записано в Бялата книга. 
За да се избегне претоварване на потребителите, във фактурите следва да се представя само важна информация за 
сметките. Трябва и да се гарантира и поне двегодишен достъп до данните на всички клиенти независимо от типа на 
измервателните уреди, изтъкват от CEER. Така хората ще могат да видят черно на бяло как се е променяло потреблението 
им и съответно - сметките им преди и след смяната на доставчика на ток. 
У нас няма особен интерес към смяната на доставчика на ток. Въпреки уверенията на правителството, че на практика 
пазарът на електроенергия в България е свободен, в действителност се оказва, че това не е точно така. Справка на 
Комисията за енергийно и водно регулиране показва, че в рамките на миналата година едва около 1000 битови 
потребители са сменили доставчика си. 
Битовите потребители могат да изберат доставчик на ток, различен от трите големи ЕРП-та, ако търговец на ток им предлага 
по-изгодни цени. Плюс е и това, че хората няма да бъдат длъжни да се отказват от регулираните цени и могат отново да се 
върнат на контролирания от регулатора пазар. В България в последните години големите компании купуват ток от 
свободния пазар, докато малките фирми като цехове, фризьорски салони, баничарници и др. са на същите тарифи като 
домакинствата. 
От министерството на енергетиката оправдават липсата на интерес към свободния пазар на ток с факта, че процесът 
обикновено е дълъг и може да отнеме и пет години. За да се опростят процедурите, ще бъде създадена специална пътна 
карта за либерализацията на пазара. С какво и как тя би помогнала на потребителите, не е ясно. 
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Dnevnik.bg 
 
√ Държавата да направи вноса на стари коли неизгоден, предлага екоминистърът 
Министърът на околната среда Нено Димов предлага да се предприемат мерки, които да направят вноса на стари коли 
неизгоден. По темата обаче трябва да се произнесе Министерството на финансите, а мерките можело да се насочат към 
продавачите на такива коли. 
"У нас предпочитаме германска мощна кола на 20 години пред друга на пет за същите пари", коментира Димов в интервю 
за БНТ. 
Димов подчерта, че в момента има фирми, които се рекламират с това, че свалят катализаторите на колите. По думите му 
са нужни законодателни промени, за да им се търси отговорност за това. 
Друга идея на министъра е държавата да осигури на социално слабите семейства отоплителни уреди на пелети, вместо 
по-силно замърсяващите въглища и на дърва. Финансирането може да стане от еврофондовете. Той коментира темата 
след като през април Европейският съд осъди България заради систематичното превишаване на допустимите норми за 
замърсяване с фини прахови частици и заради липсата на мерки за овладяване на проблема от години. 
Вторият лифт на Банско - балансът не е всички да са съгласни 
Запитан за мнението му за проекта за втори лифт на Банско, Димов отговори, че ще се съобрази с решението на съда, което 
очаква да бъде обявено през юли и, по думите му, "може би ще развърже ръцете". Той посочи, че ще прилага решението 
на съда - да има или не екооценка, и за всички следващи подобни казуси. 
Трябва да се намери такъв тип решение, че да не се качват колите на Банско, защото е замърсяване. Да могат тези, които 
искат, да карат ски, но и да не се пречи на други туристи, които искат през лятото да се разхождат. Балансът е не всички да 
са съгласни, а най-голяма група да е съгласна", каза Димов. 
 
Econ.bg 
 
√ Енергийната борса затвори при цена от 69.06 лв. за MWh 
Борсата стартира при цена от 65.03 лв. за MWh 
Енергийната борса  затвори при цена от 69.06 лв. за MWh и количество от 16647.50 MWh за базова енергия с ден за 
доставка 6 юни 2017 г., сочат данните от търговията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 73.08 лв. за MWh, при количество от 10525.0 MWh, съобщава порталът 3e-
news.net. 
Извънпиковата енергия (6122.5 MWh) е на цена от 65.04 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). Борсата стартира при цена от 65.03 
лв. за MWh. Най-високата цена е регистрирана в9 часа – 98.79 лв. за MWh. В 24 часа цената на търгуваната електроенергия 
на БНЕБ е 78.04 лв. за MWh. 
 
√ Европейските индекси се понижават слабо 
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,11%, парирайки част от неговото поскъпване през 
миналата седмица с 0,3% 
В началото на седмицата европейските борси се оцветиха в червено, тъй като инвеститорите са в напрегнато очакване на 
предсрочните избори във Великобритания в четвъртък на фона на смъртоносната терористична атака през уикенда в 
Лондон, при това само десетина дни след също толкова кървавия терористичен акт в Манчестър.  
В четвъртък ще се проведе и редовно заседание на ЕЦБ, а в неделя предстои първия тур от парламентарната битка във 
Франция. Геополитическите рискове през настоящата седмица са свързани и с новината, че Саудитска Арабия, Египет, 
Бахрейн и Обединените арабски емирства преустановяват всякакви отношение с Катар, обвинявайки го в намеса във 
техните вътрешни работи и в подкрепа на тероризма с цел дестабилизация на региона.  
Финансовите пазари ще следят с интерес и предстоящото също в четвъртък изслушване в Сената на САЩ на бившият шеф 
на ФБР Джеймс Коми във връзка с оказван върху него натиск от страна на президента Доналд Тръмп с оглед на обвиненията 
за намеса на Русия в предизборната битка за Белия Дом през есента на 2016-а година.  
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,11%, парирайки част от неговото поскъпване през миналата 
седмица с 0,3%, като по време на днешната търговия той се търгува с близо 1% под неговия тазгодишен връх, достигнат на 
10-ти май. Въпреки това колебливо негово представяне, редица анализатори продължават да препоръчват на 
инвеститорите да купуват европейски акции с оглед на подобрените икономически перспективи в региона, което 
допринесе за повишаване на индекса Stoxx Europe 600 от началото на годината към днешна дата с около 8,4 на сто.  
Днешните данни за стабилизация на бизнес активността в частния сектор на еврозоната през май в 6-годишния връх, 
достигнат месец по-рано, потвърдиха предварителната оценка на агенция Markit.  
Френският индекс CAC40 се понижава с 0,5% след малко по-слаби от очакваното окончателни данни на агенция Makrit за 
общата и активността в сферата на услугите през май във втората по сила икономика на еврозоната. Италианският фондов 
индекс MIB се понижава с 0,73%, а на основният индекс на борсата в Лисабон PSI20 - с 0,95% в резултат най-вече на спад с 
над 3% на акциите на португалската енергийна компания EDP след информация, че нейният изпълнителен директор беше 
назован като заподозрян в провеждано разследване за корупция.  
Вчера борсата във Франкфурт не работи с оглед на официалния католически празник “Петдесетница след Великден“, който 
се празнува и в Швейцария.  
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В петък германският фондов индекс DAX приключи търговията с повишение от 1,25% до нов рекорден връх на затваряне 
от около 12 823 пункта. Британският фондов индекс FTSE100 се понижава с 0,21% след първоначален позитивен старт на 
търговията в Лондон, който беше факт въпреки кървавата терористична атака в британската столица през уикенда. 
 
Economic.bg 
 
√ Кризата с Катар потопи петрола 
На пазарите за ценни метали златото продължи своето поскъпване 
Първата търговска сесия за седмицата на щатските фондови пазари приключи, без да бъдат регистрирани значими 
промени в основните индекси. Според водещи анализатори това може да бъде тълкувано като сигнал за нарастващите 
опасения у инвеститорите, че последните печалби на американските борси са в резултат основно на силното представяне 
на само пет от водещите технологични компании, които са поскъпнали с впечатляващите 30% от началото на 2017 г.  
Очаквано акцентът на деня падна върху акциите клас А на Alphabet, който за пръв път удариха кота от $1000, отбелязва в 
дневния си бюлетин "Елана Трейдинг".  
Водещите европейски индекси също приключиха деня на червена територия, като инвеститорите са в очакване на 
предстоящата среща на Европейската централна банка, на която ще бъде коментирана монетарната политика на съюза. 
Опасенията, че на срещата няма да бъдат приети категорични мерки за стимулиране на единната валута, позволиха на 
щатския долар да възвърне част от изгубените си позиции, в резултат на което еврото поевтиня с 0.24% и в края на деня се 
разменяше за $1.1254.  
На пазарите за ценни метали златото продължи своето поскъпване, основно подкрепено от негативните данни за 
новооткритите работни места в САЩ от последния ден на изминалата седмица, този път отчитайки ръст от 0.02% до 
$1279.56 за тройунция.  
Обезпокоителни новини достигнаха и пазарите на суровини, след като Саудитска Арабия и други водещи страни 
износителки на петрол внезапно прекратиха търговските си отношения с Катар, на базата на обвинения за връзки с 
терористични организации, директна подкрепа на екстремизъм и подкопаване на регионалната стабилност. 
Информацията тласна цената на черното злато в негативна посока и в края на деня един барел лек щатски суров петрол се 
търгуваше за $47.39, а сортът Брент – за $49.47. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Калифорния подписа с Китай за ”чиста” енергия 
Калифорния и Китай подписаха споразумение за разработване на "чисти" енергийни технологии, сътрудничество по 
схемите за търгуване на парникови емисии. 
Споразумението уговаря и изследване на положителни за климата търговски и инвестиционни възможности, предаде 
Ройтерс, цитирана от БТА. 
Калифорнийските власти и китайското министерство на науката и технологиите ще развият съвместно партньорство за 
чисти технологии, което да стимулира иновациите в области като улавянето и складирането на въглеродния диоксид, както 
и в сферата на модерните информационни технологии, които биха могли да помогнат за намаляване на вредните емисии. 
Споразумението бе подписано в Пекин днес - първия ден от осмата министерска среща за чиста енергия, която събра 
министри, бизнесмени и експерти от двайсетина страни в китайската столица до 8 юни. 
Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата. Това 
решение бе осъдено от губернатора на Калифорния Джери Браун като безумно.  
Президентът определи споразумението от Париж като "много несправедливо" към неговата страна. По думите му то ще 
струва на САЩ 2,7 милиона работни места и 3 трилиона долара загуби в брутния вътрешен продукт. 
Губернаторът Джери Браун обаче днес предупреди на форума в Пекин, че климатичните промени може да са по-опасни 
от фашизма през Втората световна война. Китай може да изиграе водеща роля за определяне на световни стандарти за 
автомобилните емисии, каза той. 
Междувременно най-високопоставеният американски дипломат в Китай Дейвид Ранк напусна Държавния департамент в 
знак на протест срещу решението на Тръмп да изтегли САЩ от Парижкото споразумение. Ранк управляваше временно като 
шарже д'афер посолството на Съединените щати в Пекин. 
Бившият кмет на Ню Йорк, милиардерът и филантроп Майкъл Блумбърг, внесе вчера в ООН писмо, подписано от 1000 
организации, компании и местни органи на властта в САЩ, готови да намалят емисиите си на парникови газове въпреки 
обявеното от президента Доналд Тръмп изтегляне на страната от Парижкото споразумение за климата, предаде Франс 
прес. 
В текста решението на Тръмп е определено като голяма грешка.  
Писмото е подписано от властите на щатите Ню Йорк и Калифорния, които още в четвъртък вечерта обявиха създаването 
на Алианс за климата, в който вече влизат губернаторите на девет американски щата, стотици градове и компании, сред 
които Епъл (Apple), Гугъл (Google), Найк (Nike), както и много университети. 
Шефът на Епъл Тим Кук заяви, че е разговарял с Тръмп в опит да го убеди да не изтегля страната от Парижкото 
споразумение за климата. "Той ме изслуша, но взе друго решение - не каквото бих желал, според мен е взел погрешно 
решение, което не отговаря на интересите на САЩ", отбеляза Кук пред агенция Блумбърг.  
В петък Блумбърг, който е и специален пратеник на ООН за градовете и климата, обяви, че фондацията му ще предостави 
на секретариата на световната организация, отговарящ за климатичните въпроси, 15 милиона долара. 


