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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник „Конкурент“ 
 
√ Монтана не се отказва от професионалния колеж  
В Монтана може да има професионален колеж. Въпреки че досега идеята не е реализирана, не спирам да работя по темата, 
това заяви доц. Борислав Великов, който три мандата беше народен представител от областта. 
Съвсем скоро доц. Великов и кметът на общината Златко Живков ще се срещнат с министъра на образованието Красимир 
Вълчев. Двамата ще  настояват да продължи направеното дотук през последните две години за реализиране на идеята за 
професионален колеж. Ще търсят съдействието и на народните представители от региона. 
„Продължавам да работя за откриването на държавен професионален колеж в Монтана. Вярвам, че това е най-доброто  
не само за областта, но и за  Северозапада  – да има възможност младежи от бедни семейства да получават висок разряд 
по професии, които са нужни на бизнеса. Да започват веднага осигурена и добре платена работа, да остават да живеят тук. 
Не подценявам ролята на сегашните народни представители на Монтана, ще помоля за тяхната подкрепа. Смятам, че 
наистина не е нужен нов закон за висшето образование, а за професионалното обучение”, подчерта той. 
Идеята за създаването на интегриран професионален колеж в Монтана бе на доц. Великов. През 2015 г. той оглави 
инициативен комитет за изграждането му. В началото на 2016 г. бе проведена дискусия за професионалното образование 
тук и в нея участва бившият просветен министър проф. Тодор Танев. Професорът бе убеден, че колежът може да стартира 
като пилотен за страната, въпреки че не е приет закон за професионалното образование. В хода на дебатите бяха огласени 
резултатите от анкета, според които 44 на сто от гимназистите биха кандидатствали в такъв колеж. 
Доц. Борислав Великов е в Комитета за наблюдение на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”. Той е основен представител и е предложен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската 
асоциация на водите. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Банкеръ Daily 
 
√ Такса смет ще се плаща според изхвърления боклук 
Парламентът прие на първо четене проект за промени в закона за местните данъци и такси, които ще променят методиката 
за такса смет след 2 години. Управляващите дадоха за него 112 гласа "за", като 38 гласа "против" и 33 "въздържали се" 
дойдоха от БСП и ДПС. 
В проекта, внесен от правителството, се предлагат три измерителя, на база на които общините да определят такса смет: 1) 
изхвърлени специални торби, 2) количество битов отпадък за имота, изчислено на база обем на контейнерите за смет и 
честота на тяхното изпразване, или 3) броят на живеещите в определен имот.  
В проектозакона е записано, че общините могат да задължат жителите да купуват определен брой торби за боклуци, а 
тези, които не са използвани, да останат за следващата година. 
Целта е такса смет да се определя на база количеството изхвърлени битови отпадъци вместо, както е в момента, според 
данъчната оценка или балансовата стойност на имота. Промяната трябва да влезе в сила от 2019 г., за което е получено 
съгласието на синдикати, бизнес и правителство на последното заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) 
От БСП критикуваха промяната. "Чух, че кметът на Димитровград е изчислил, че в селцата таксата смет ще се вдигне 10 
пъти", коментира Дора Янкова. Според нея общините не са готови да създадат такава организация. 
Менда Стоянова от ГЕРБ и отговори, че общините трябва да бъдат по-гъвкави, като никой не ги задължава да приемат една 
основа за прилагане на мярката за такса смет и тя може да бъде и комбинация. "Необходима е сериозна подготовка на 
общините, в законопроекта е предвидена 1 година. Имаме призив от общините този срок да се удължи", каза Стоянова и 
допълни, че между четенията ще се разгледат всякакви конструктивни предложения по механизма за образуване на 
разходите в план-сметката от битови отпадъци 
Очаква се промяната да вдигне данъка за граждани и да намали разходите на фирмите. В момента от бизнеса се събират 
2/3 от сумите, макар те да произвеждат едва 30% от отпадъците. 
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Новият модел се приема както по настояване от Брюксел, така и защото таксата трябва да е за извършена услуга, а не да е 
втори имотен данък. Принципът "замърсителят плаща" е заложен в европейските директиви, а България е единствена сред 
страните от ЕС, която определя таксите за битови отпадъци според стойността на активите.,  
 
√ Караниколов обсъди дуалното обучение с италианския бизнес 
Министърът на икономиката Емил Караниколов сe срещна с председателя на Асоциацията на италианските предприемачи 
в България Мария Луиза Мерони. На срещата присъстваха още и зам.-председателите Пламен Дилков и Джузепе Де 
Франческо, отговарящи за образованието и човешките ресурси в Конфиндустрията. 
По време на разговора министър Караниколов обсъди въпроси, свързани с дуалното обучение, набирането на 
квалифицирана работна ръка и т. нар. „синя карта“.  Той запозна участниците с анализ, който се обсъжда с Българска 
академия на науките и който ще съдържа информация за следващите 5 г. - каква работна сила ще е необходима на бизнеса. 
„Целта е проучването да бъде предоставено на  училищата и университетите, за да могат те да променят тяхната 
образователна програма и тя да е насочена към необходимостта й да отговаря на изискванията на бизнеса“, обясни 
Караниколов. 
Той подчерта, че усилията  са насочени към намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятна и 
предвидима бизнес среда. Караниколов каза още, че решаването на проблемите на бизнеса  е важно и увери, че 
Министерството на икономиката ще продължи да работи все така целенасочено за една по-конкурентоспособна и 
ефективна икономика. 
В рамките на срещата бяха обсъдени и начините за кандидатстване по Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основният фокус на разговорите беше съсредоточен върху малките и средните 
предприятия, които са основен източник на растеж и създаване на нови работни места като подкрепата за големи 
предприятия през  програмен период 2014-2020. 
От своя страна Мария Луиза Мерони предложи на следващото заседание на Консултативния съвет за индустриална 
стабилност и растеж да бъде обсъдено членството на Конфидустрия България в него. 
 
Investor.bg 
 
√ До 50 хил. лв. ще получават малки и средни предприятия за излизане на борсата  
Ваучерната схема се очаква да стартира през ноември с обща стойност от 4 млн. лв.  
Министерството на икономиката стартира ваучерна схема на обща стойност от близо 4 млн. лв. за подкрепа на малките и 
средни предприятия да излязат на фондовата борса. Това стана ясно днес на среща между заместник-министъра на 
икономиката Александър Манолев, изпълнителния директор и заместник-председател на Съвета на директорите на 
Българска фондова борса Васил Големански, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ (ОПИК) и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 
Инициативата се реализира съвместно с Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание. 
„Финансовата помощ ще бъде осигурена от ОПИК, като се надявам да открием процедурата през месец ноември“, каза 
зам.-министър Манолев. По думите му по новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на 
компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под 
формата на ваучер, съобщиха от Министерството на икономиката. 
Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово 
финансиране и инструменти за финансов инженеринг. Чрез новата процедура компаниите ще получат възможност да 
наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, 
който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си. 
„Не на последно място, се очаква и положителен ефект от оптимизирането на оперативните процеси в резултат от 
преобразуването на предприятията в публични дружества“, подчерта Манолев. 
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че у нас капиталовият пазар има потенциала да реализира 
очакваните по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия 
и потенциалните инвеститори. 
Подобна инициатива може да даде нов стимул и повече компании да решат да предприемат тази стъпка. „Имаме 
готовност, ако процедурата покаже, че функционира правилно, да удължим нейния срок и да заделим допълнителен 
финансов ресурс“, допълни зам.-министър Манолев. По думите му най-важното е, че българските предприятия, чрез 
увеличението на капитала си, ще получат свеж финансов ресурс, за да растат по-бързо, а това ще доведе и до по-висок 
икономически растеж на страната. 
Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на 
капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 000 000 евро). Финансирането по схемата ще се осъществява 
посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Те ще администрират процеса и ще набират заявления за 
получаване на ваучер. 
Работният вариант на схемата предвижда да се даде срок за кандидатстване на компаниите, като заявленията да се 
разглеждат по реда на постъпването им. Компаниите, които подадат заявления, след като финансовият ресурс по схемата 
е изчерпан, ще бъдат включени в „резервен списък“. На одобрените предприятия ще бъде даден срок за реализиране на 
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намерението им за излизане на фондовата борса и в случай, че не го спазят, техният ваучер ще бъде пренасочен към някоя 
от компаниите, включени в резервния списък. 
Всички детайли в момента се обсъждат оперативно от експертите на УО на ОПИК, ИАНМСП и БФБ, като се очаква в близките 
седмици изискванията и етапите по схемата да бъдат финално разписани. Мярката е част от Стратегията за развитие на 
капиталовия пазар в България. 
 
√ КФН предлага да освободи компаниите от такса за проспект за три години  
Ако проектозаконът бъде приет от депутатите, от 1 януари 2018 г. до края на 2020 г. предприятията ще бъдат 
освободени от разходи за проспекти  
Комисията за финансов надзор (КФН) няма да събира такси за потвърждаване на проспекти на предприятия, които искат 
да се листнат на борсата в срок от три години, считано от 2018 г., ако депутатите одобрят проектозакон за изменение и 
допълнение на Закона за КФН, пуснат за обществено обсъждане от Министерство на финансите. 
Мярката е част от усилията на Комисията да стимулира развитието на капиталовите пазари, се посочва в мотивите към 
законопроекта. Ако текстовете му не бъдат променени, това означава, че от 1 януари 2018 г. до края на 2020 г. 
предприятията ще бъдат освободени от разходи за проспекти, задължителен елемент от процедурата по листване на БФБ 
– София. 
Почти едновременно с това Министерството на икономиката съобщи, че малките и средни предприятия ще бъдат 
стимулирани да станат публични компании с финансова помощ до 50 хил. лв. 
По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа 
и първичното им предлагане на фондовата борса. Общият бюджет на ваучерната схема е близо 4 млн. лв., като зам.-
министърът на икономиката Александър Манолев изрази готовност, ако процедурата покаже, че функционира правилно, 
нейният срок да бъде удължен, като бъде отделен допълнителен финансов ресурс. 
Всички тези усилия са част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България, върху която председателят на КФН 
Карина Караиванова обеща да работи по време на своя мандат. 
Освен облекчаване на тежестта за компаниите при листване на борсата, КФН предлага повишаване на таксите, които 
събира от поднадзорните й лица – пенсионни дружества, борсови посредници, застрахователи и други, с цел бюджетът й 
да бъде финансиран само чрез собствени приходи. 
В мотивите към законопроекта се посочва, че поради недостатъчен финансов ресурс КФН все по-често се сблъсква с 
практическа невъзможност да осъществява действия по контрола на финансовите пазари и защита интересите на 
потребителите. 
В документа се подчертава като неотложна нуждата от сериозни инвестиции в компютърното осигуряване на КФН. В 
мотивите е отбелязано, че регулаторът работи с морално остарели хардуер и софтуер, което нерядко създава 
непреодолими препятствия в работата на служителите й. 
„Необходими са сериозни средства за нови информационни технологии, които да позволяват добър контакт с 
поднадзорните лица, както и изграждане на системи, които да позволяват подаване в КФН на информация, която 
поднадзорните лица са задължени да предоставят съгласно изискванията на законодателството на Европейския съюз. 
Недостигът на автомобили препятства работата при осъществяване на проверки на място. Належаща е нуждата от 
осигуряване на допълнително работно пространство, като в момента не е възможно дори правилното от гледна точка 
нормативните изисквания съхраняване на учрежденския архив. Необходимо е да се увеличи административният 
капацитет на комисията, чрез привличане и обучаване на служители с необходимите професионални квалификации – CFA, 
ACCA и актюерска правоспособност, които да имат знанията и уменията за извършване на ефективен надзор“, пише още в 
документа. 
Част от новите такси, които КФН ще събира от поднадзорните си лица, ако поправките бъдат приети, са за издаване на 
лицензи и разрешения по Закона за пазарите на финансови инструменти. Досега са събирани такси – за регулиран пазар – 
26 хил. лв., като се предлага таксата да скочи на 50 хил. лв. За издаване на лиценз и разрешение за извършване на дейност 
по Кодекса на застраховането, досега е събирана такса – от застраховател, включително негов клон – 45 хил. лв. + 3 хил. 
лв. за всеки вид застраховка, като се предлага таксата да скочи на 135 хил. лв. + 10 хил. лв. за всеки клас застраховка. 
Пълният списък с предлаганите такси е наличен на сайта на Министерството на финансите. Крайното решение за влизането 
в сила на предложенията е в ръцете на Народното събрание. 
Непосредствена задача пред КФН е изборът на нови заместник-председатели на регулатора, след като в края на юли 
парламентът отхвърли кандидатурите на икономиста Румен Соколов и юриста Йордан Чомпалов. 
 
В. „Дума“ 
 
√ Депутатите избраха единствения кандидат за шеф на НОИ 
Членовете на социалната комисия в парламента одобриха единствената кандидатура за управител на НОИ Ивайло Иванов, 
досега зам.-министър на труда и социалната политика. Той бе номиниран от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов 
и петима депутати и от Волен Сидеров. Сред приоритетите на Иванов е да продължи електронизацията в осигурителната 
институция, което би улеснило достъпа на хората до услуги.  
На въпрос на депутата Павел Шопов не е ли предвидена оптимизация на персонала на НОИ, който към момента е 3467 
души, Иванов отговори, че с разширяването на дейности на институцията вероятно може да се наложи дори назначаването 
на още хора, тъй като преди около година е направено 10-процентно съкращение. Той обясни, че средствата от над 81,7 
млн. лв. са не само за възнаграждения, но и за капиталови разходи. 
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Около 100 млн. лв. са икономиите на НОИ от пенсионна реформа, каза Иванов в отговор на депутатски въпрос за ефекта 
от последните промени. Той припомни, че през последната година пенсиониралите се са около 5300 души по-малко, 
независимо че броят на пенсиониралите се военни и полицаи се увеличил. Според Иванов е рано да се търси ефект от 
промените. 
На въпрос на Георги Гьоков защо е предпочел да стане управител на НОИ, вместо да остане зам.-министър, Иванов 
отговори, че около 15 години е работил като зам.-директор и директор на АСП, където се изисква да бъдат обслужвани 
много хора, да бъдат решавани проблемите им, което за него е предизвикателство. "А и да оправдая доверието на хората, 
които предложиха кандидатурата ми", допълни Иванов. 
 
Actualno.com 
 
√ Храните поскъпват драстично 
Според данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища за периода от 28 август до 1 септември има осезаемо 
поскъпване на хранителни продукти, предава БНТ. В края на лятото са поскъпнали зеленчуци, месо и млечни продукти. 
Това е новина, която безспорно засяга всички. Една от любимите летни храни несъмнено е тараторът, но в последната 
седмица на август продуктите, с които се приготвя, осезаемо са поскъпнали.  
Кофичката кисело мляко е стигнала само за седмица до цена от 0,77 стотинки, което е увеличение над 1% /1.3%/. И с 
оранжерийните краставици положението не е по-добро. Техният килограм на едро струва средно 1.70 лв/кг, което 
означава, че цената им се е вдигнала с около 12%.  
За любителите на традиционните салати веднага сме направили справка и за цените на оранжерийните домати. В 
седмицата между 28 август и 1 септември цената им е скочила между 10 и 20% при цена 1.10 лв за килограм.  
Наблюдава се сериозно поскъпване и при още един от сезонните зеленчуци за разглеждания период. Тиквичките на едро 
са поскъпнали с над цели 23% при цена от 90 стотинки за килограм. Това е ситуацията с цените на част от сезонните 
зеленчуци, но за съжаление и при месото се наблюдават подобни тенденции.  
Друг основен хранителен продукт, който е поскъпнал в последната седмица на август, е пилешкото месо. Повишаването 
на цената е между 0.3 и 0.7%. Каймата мина 4.50 лв за килограм, а колбасите струват приблизително 4.40 лв.  
Информацията е от седмичния бюлетин за цените на едро на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци от сайта 
на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
 
Агенция Монитор 
 
√ Правителството подновява концесията за Летище София през ноември  
Управляващите планират да рестартират тръжната процедура по концесията на Летище София през ноември. Това обяви 
транспортният министър Ивайло Московски по време на отбелязването на 80-годишнината от създаването на столичната 
аерогара. 
Процедурата бе спряна от служебния кабинет в началото на месец април т.г., но Московски е категоричен, че летището 
трябва да се управлява от професионален оператор. „В момента се водят преговори с три финансови институции, които 
оказват съдействие за анализите по процедурата за концесиониране“, допълни министърът. 
Припомняме, че транспортното министерство провежда разговори със Световната банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. „Остава още да се актуализират анализите за 2015-2016 
г., след което ще обявим процедурата за концесия“, коментира още той. 
Във финансовите параметри на търга ще има промяна, защото авансовото плащане по концесията ще бъде обвързано с 
държавата помощ в размер на 224 млн. лв., която беше разрешена от Европейската комисия за погасяване на дълговете 
на БДЖ. Според транспортният министър политиците не бива да спекулират с бъдещата концесия, защото собствеността 
на най-голямото ни летище ще остане в ръцете на държавата. 
Московски прогнозира, че бъдещото на Летище София е превръщането му в интермодален транспортен център на 
столицата. По думите му до няколко години може да бъде изградена жп връзка на аерогарата с гара Подуяне. Бъдещата 
отсечка, която тепърва трябва да бъде проектирана, е с дължина 2 км., но ресорният министър призна, че още не е ясно 
дали тя ще се осъществи. 
 
√ Строим магистралата София - Калотина за 259 млн. лв.  
Сърбия готова с участъка от Ниш до българската граница до края на годината 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви две обществени поръчки за строителството на магистралата София – 
Калотина на обща стойност 258,7 млн. лева, Едната процедура е за модернизацията на участъка след ГКПП Калотина до 
пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност на проекта възлиза на 141,667 млн. 
лева без ДДС, като част от Механизма за свързана Европа, съобщиха от пътната агенция 
Предвидено е разширяване на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи 
за постигане на проектна скорост от 100 км/ч. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно 
спиране. Предвижда се и изграждане на вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат 
изградени и 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли Калотина и Драгоман. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 13 ноември т. г. 



5 

 

 

Вторият търг, обявен от пътната агенция, е за изготвянето на технически проект и строителство за отсечката между 
Драгоман и Сливница. Участъкът от пътя е с дължина почти 17 км. Индикативната му стойност е 117 млн. лв. без ДДС. 
Финансирането е от републиканския бюджет. 
Там също ще бъде направено разширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път 
ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна 
скорост от 110 км/ч. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 16 ноември т. г. 
Пътната агенция посочва, че пътят от София до Калотина е част от основната трансевропейска транспортна мрежа по 
направлението Лондон - Будапеща - Белград - София - Пловдив - Истанбул – Калкута. 
Това е и най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София 
осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”. 
До края на 2017 година се очаква Сърбия да е готова с магистралата от Ниш до Калотина, както и с магистралния участък 
към границата с Хърватия. 
Междувременно стана ясно, че министърът на регионалното развитие Николай Нанков ще направи проверка на 
изграждането на 24-километровия участък от Кресна до Сандански на автомагистрала „Струма“. 
 
√ Над 40% от българите пътуват до офиса с кола 
41.8% от българите, които живеят в град с над 25 000 жители, ходят на работа с кола. Това показва проучване на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за нагласите на нашенците за интелигентната мобилност. Пеша до 
офиса се придвижват едва 18 на сто от нашенците. "Данните показват, че в свободното си време 34% от хората ходят пеша", 
обясни координаторът на проучването Ася Моллова. 
Оказва се, всеки втори българин е пътувал поне веднъж с така нареченото "споделено пътуване". Според експертите обаче 
големия дял се дължи на факта, че част от хората приемат пътуването на стоп като споделено. Анкетираните 800 граждани 
са категорични, че най-голямото предимство на пътуването с непознат е спестяването на пари и намаляването на 
автомобилите на пътя. 
 
√ ЕП одобри безплатният интернет в 6000 зони 
Европейският съюз ще субсидира създаването на 6000 безплатни безжични интернет зони. Това включва болници, 
библиотеки, сгради на администрацията и др., съобщават от пресслужбата на Европарламента. 
Новата финансова схема беше приета в Европейския парламент с огромно мнозинство - 582 гласа „за“ срещу 98 "против" 
и 9 "въздържал се". Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите 
членки на първите кандидати до изчерпването на средствата. 
Както „Монитор“ вече писа бюджетът по схемата WiFi4EU е 120 млн. евро за периода 2017 - 2019 г. За да имат право да 
участват, обществените органи трябва да покрият разходите за най-малко три години и да предложат на потребителите 
безплатен и безопасен интернет. В допълнение към това финансирането от ЕС може да се ползва само, ако се изключи 
търговската реклама и събирането на лични данни за търговски цели. 
 
БНТ 
 
√ Жан-Клод Юнкер: България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген (обзор)  
България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген, това заяви по време на годишната си реч за състоянието на 
Съюза председателят на Европейската Комисия Жан-Клод Юнкер. Пред Европейския парламент в Страсбург той представи 
своята визия за бъдещето на Еврпейския съюз. Не Европа на различни скорости, а единна Европа - основана на принципите 
на свободата, равенството и правовата държава.  
Юнкер се обяви против двойния стандарт на храните, по-ниското заплащане на източноевропейските работници и за 
приемането на еврото от всички държави членки. 
Да уловим попътния вятър - това беше основното послание на Жан-Клод Юнкер в годишната реч за състоянието на Съюза 
през 2017 година. Икономиката на Европа бележи стабилен ръст и сега е моментът, по думите на Юнкер, да се зададат 
посоките на бъдещето. Той представи своите пет приоритета до края на мандата си, който изтича през 2019 година. Те са 
търговия, промишленост, борба с климатичните промени, киберсигурност и миграция. Според него партньори от целия 
свят вече се редят на опашка, за да подписват търговски споразумения с ЕС. Юнкер оповести и създаването на Европейска 
агенция за киберсигурност, която да защитава гражданите от кибератаки. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Имам основания да вярвам, че в платната на Европа отново духа попътен вятър. 
Разполагаме с прозорец от възможности, но той няма да е вечно отворен. Нека се възползваме от момента и да уловим 
вятъра. 
Според Юнкер, Европа е нещо повече от единен пазар и от еврото, тя е ценности. Своята визия за бъдещето той нарече 
шести сценарий по-аналогия с петте сценария, предложени през март в Бялата книга. Той даде ясно да се разбере, че е 
против Европа на различни скорости. По думите му Европа трябва да диша с двата си дроба - източния и западния и втора 
категория хора не трябва да има. Председателят на Еврокомисията обяви създаването на европейски надзорен орган, 
който да наблюдава европейския пазар на труда. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Европа на равните възможности не може да има работници втора категория. Хора, 
които извършват еднаква работа, на едно и също място, трябва да получават равни възнаграждения. Този принцип стои 
зад предложенията на комисията за назначаване на работници. Ако искаме по-силен Съюз трябва да сме по-
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приобщителни. Ако искаме да подсилим външните си граници е крайно време да присъединим Румъния и България към 
Шенгенското пространство. Хърватия също заслужава пълноправно членство веднага щом изпълни критериите. В Съюз на 
равните възможности не може да има потребители втора ръка. Не мога да приема, че хората в Централна и източна Европа 
купуват продукти с по-ниско качество в същите опаковки и със същите етикети като продаваните в други страни. 
В речта си Юнкер пропомни, че в рамките на тази Комисия няма да има разширяване на ЕС, но все пак Западните Балкани 
запазват европейската си перспектива, за разлика от Турция. Той призова и за създаването на Европейско разузнаване, 
както и предприсъединителен инструмент, който да предлага експертна помощ на страните-кандидатки за еврозоната, 
каквато е и България. 
Юнкер предложи и обединяване на фукците на председателите на Еврокомисията и на Европейския съвет, а също така и 
промени в начините на избиране на евродепутатите със създаването на мултинационални листи. Накрая той си пожела 
Европа да проявява дързост, защото само така ще върви напред. 
Той каза, че миналата година речта му е била много по-лесна, защото Съюзът бил изправен пред повече 
предизвикателства, но сега икономически Европа се развива много добре, а безработицата пада. Има икономически 
растеж, но това поставя Европа пред нови предизвикателства - ЕС не трябва да се задоволява с постигнатото. 
Всички политически партии реагираха положително на речта на Юнкер. 
Българският комисар Мария Габриел заяви пред БНТ, че дебатът за бъдещето на Европа е във финалната си фаза, точно 
когато България председателства БСП. 
Мария Габриел, европейски комисар за цифровата икономика и цифровото общество: Много силен акцент е свързан с 
киберсигурността. Вече много пряко свързано с моя ресор. Радвам се, че киберсигурността застава в центъра ни като общи 
усилия. Защото и сега благодарение на Директивата за сигурността на информационните мрежи ние имаме национални 
центрове. Много важно е обаче на ниво Европейски съюз да имаме механизъм за обща реакция, когато става въпрос за 
масова атака, много важен сигнал е да направим Агенцията за киберсигурност оперативна, ефикасна. Нейният мандат вече 
ще бъде не временен, до 2020 година, а постоянен, със засилени компетенции. За мен, лично, също толкова важно ще 
бъде, че за първи път ще предложим европейска схема за сертифициране на сигурността на продуктите. Ето нещо за 
потребителя, ето нещо за всеки, използващ мобилен телефон, компютър. Надяваме се по този начин да излъчим много 
силен сигнал и към държавите-членки. 
Лидерът на Европейските социалисти Сергей Станишев заяви, че очаква една по-социална Европа. 
Сергей Станишев, евродепутат, председател на Партията на Европейските социалисти: Аз очаквах по-силна ангажираност 
за социална Европа. Затова казах на президента Юнкер в своето изказване, че най-силният инструмент за доказване на 
добрите намерения днес е навременната подготовка на силен европейски бюджет за следващия период. И вместо да 
говорим как да се орежат средствата за кохезия и други важни политики трябва да се търсят допълнителни ресурси, за да 
бъдем ефективни и да дадем резултати на гражданите в цяла Европа, които да върнат доверието в ЕС. 
Андрей Ковачев, евродепутат, председател на българската делегация в групата на ЕНП: Наистина огромната част от 
колегите също оценяват речта като много амбициозна и добра, точно по точките, по които трябва да се концентрира 
Европейския съюз, а това са физическата и социалната сигурност на европейските граждани, създаването на двете агенции 
- Разузнавателната агенция и по киберсигурност. Много важно, защото и България би могла да се опита да бъде домакин 
на някоя от новите агенции на Европейския съюз. 
Както каза самият Юнкер, реформите, които той предлага, не са самоцелни, а целят да направят ЕС по-ефективен и да го 
прибилжат повече до европейските граждани. Така той парира в известна степен предложенията на френския президент 
Макрон, който предложи европейски парламент само за Еврозоната. Юнкер заяви, че „имаме европарламент и той се 
намира тук“. 
 
√ ЕП одобри допълнителни 500 милиона евро за борба с младежката безработица  
Европейският парламент одобри отпускането на допълнителни 500 млн. евро тази година за борба с младежката 
безработица, като част от увеличение от 1,2 млрд. евро до 2020 година, информира пресслужбата на Европейския 
парламент. 
През април евродепутатите подкрепиха промяна на дългосрочния бюджет на ЕС, което доведе до отпускането на още 6 
млрд. евро за работни места, растеж и борба с миграцията, включително 1,2 млрд. евро за младежите без работа до 2020 
година.  
Инициативата за младежка заетост започна през 2013 г. за подпомагане на младежи, които не учат, не се обучават и нямат 
работа. Младежите, които могат да получат подкрепа от ЕС, трябва да бъдат под 25-годишна възраст и да живеят в регион, 
в който младежката безработица е била над 25 на сто през 2012 година. 
Според Европейската комисия от 2013 г. програмата за работа за младежите е предоставила пряка помощ на над 1,4 млн. 
души. 
 
Profit.bg 
 
√ Данни за Китай свалиха азиатските акции от 10-годишни върхове 
Азиатските акции отстъпиха от 10-годишните си върхове днес - след изнесените данни за китайската икономика, които 
бяха по-слаби от очакваните. В същото време доларът се търгува без промяна преди очакваните по-късно днес данни за 
инфлацията в САЩ. 
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Инвестициите в активи с фиксирана доходност, фабричното производство и продажбите на дребно в Китай отчетоха по-
малък ръст от очакваното, което подсили възгледите, че втората най-голяма икономика в света постепенно започва да губи 
инерция - на фона на нарастващите лихви. 
Австралийският долар ограничи ръста си след излизането на данните за Китай, но въпреки това бележи повишение от 0.3%, 
до 0.8006 щатски долара, след много по-добър от очакванията доклад за заетостта. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1%, след като вчера нарасна до най-високото си ниво от 2007 г. 
Китайският CSI300 също излезе на червена територия след изнесените данни. 
Японският индекс Nikkei 225 губи 0.2%, докато TOPIX за кратко достигна до двегодишен връх - на фона на поевтиняването 
на йената. 
Австралийският основен индекс изгуби 0.2%, докато южнокорейският KOSPI се понижи с 0.1%. 
Индексите на Уолстрийт затвориха на рекордни нива вчера. 
Доларът запази позициите, си след като лихвите по щатските държавни облигации се покачиха до 2.5-седмични върхове. 
Обемите на търговия обаче бяха ограничени, тъй като трейдърите изчакват данните на инфлацията в САЩ по-късно днес, 
за да видят дали те ще променят възгледите за ниската инфлация и ще забавят вдигането на лихвите в САЩ. 
Очакванията, че Федералният резерв ще вдигне лихвите отново през 2017 г. намаляха, след като инфлацията остава ниска. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от 
92.452 пункта, след като вчера докосна 92.530, което бе най-високото му ниво от 5 септември насам. 
Индексът падна до 2.5-годишен връх от 91.011 пункта в петък, когато ураганът Ирма приближаваше към САЩ, както и на 
фона на опасенията около Северна Корея. 
Доларът поскъпна до едномесечен връх от 110.735 йени, преди да отстъпи до 110.475. Щатската валута поскъпа с 2.5% 
спрямо йената от началото на седмицата. 
Еврото губи 0.1%, до 1.1878 евро, след като поевтиня с 0.7% в предходния ден. Британският паунд се търгува без промяна 
на ниво от 1.3204 долара. 
Паундът поскъпна до едногодишен връх от 1.3329 долара в сряда, преди срещата на Централната банка на Англия по-късно 
днес. 
При суровините, цените на петрола записаха леки понижения след отчетения вчера ръст, след като Международната 
агенция по енергетика обяви, че свръхпредлагането на петролния пазар започва да намалява. 
Цената на петрола от сорта брент се понижава с 0.25%, до 55.02 долара за барел, след като в предходния ден достигна 
петмесечен връх от 55.21 долара за барел. 
Щатският лек суров петрол поевтиня с 0.2%, до 49.21 долара за барел, след като вчера цената му скочи с 2.2%. 


