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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 

 
√  БИЗНЕСЪТ НАСЪРЧАВА ПРАВИТЕЛСТВОТО И БНБ ДА НЕ БАВЯТ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЕRM2 
Кохезионната политика е най-важният инструмент на Европейския съюз за икономическо, регионално сближаване и 
устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Тя стои и в основата за подпомагане и развитие на услугите от общ интерес. 
Около това се обединиха над 70 представители на европейски работодателски организации по време на международната 
конференция „Услугите от общ интерес – двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа”. Събитието, което е част от 
програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, се организира съвместно от АИКБ, Европейския център на 
работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP) и Международния координационен съвет 
на организациите на работодатели (МКСОР). АИКБ е член и на двете организации, което ѝ позволява да участва пряко при 
взимането на решения, оказващи влияния върху бизнес климата в Европа и света. 
„Услугите от общ интерес определят пряко както стандарта на живот, така и бизнес средата и са съществен елемент на 
конкурентоспособността. Ние сме притеснени от изключително консервативното предложение на ЕК, което представя 
намаление на отделения ресурс със 150 млрд. евро за седем годишния период. Повече от всякога европейските граждани 
се нуждаят от сигурност и от своевременното приемане на Многогодишната финансова рамка зависи мобилизирането на 
важни инвестиции за европейските предприятия и за укрепване на европейската икономика като цяло. Считам, че всички 
ние трябва да се обединим и да работим за една 
балансирана финансова политика, която поставя 
акцент върху инвестициите в увеличаване на 
конкурентоспособността на предприятията и 
върху увеличаване на квалифицираната работна 
сила”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
“Искам да подчертая и факта, че Европа днес се 
нуждае от тласък на политиките за сближаване, 
от разширяване на евро зонатапо посока на 
всички желаещи да се включат в нея и от 
утвърждаване на пространството, оградено от 
единна външна граница. България заявява 
своята воля и желание да бъде приета в ERM II, 
на основа на изпълнените за това 
макроикономически условия. Усилията на 
правителство и социални партньори за 
изсветляване на бизнеса, в които АИКБ е активен 
участник, дадоха сериозен резултат, 
включително и по посока на подобрена събираемост в приходната част на бюджета. Полагат се и усилия за по-ефективно 
управление на държавните компании, като АИКБ продължава да настоява миноритарни пакети от тях да се предлагат на 
борсата, за да се подобри корпоративното управление, да се повиши прозрачността и разкриването на информация. Днес 
България изпълнява устойчиво всички числови критерии за влизане в еврозоната – имаме положително бюджетно салдо, 
сред първите три държави сме в ЕС с най-малък държавен дълг/БВП, преизпълняваме и критериите за ниска инфлация и 
дългосрочна лихва. Националната ни валута е фиксирана към еврото от възникването му без промяна на курса. Бизнеса в 
България е убеден, че влизането в еврозоната би я укрепило, а не отслабило. Убедени сме в ползите от присъединяването 
на България към еврозоната както за страната ни, така и за ЕС. За това ние насърчаваме нашето Правителството и БНБ да 
кандидатстват без отлагане в ERM2.”, подчерта г-н Велев. 
Г-н Велев отбеляза и другите наши национални цели – Шенген и ОИСР /OECD/. Той обърна внимание на още един основен 
и много важен политически документ – Европейския стълб на социалните права, който беше одобрен в края на 2017 г.: 
“АИКБ подкрепи Стълба като ръководство за ефективна заетост и социални резултати при предприемането на действия в 
отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства, които са пряко насочени към удовлетворяване на основните 
потребности на хората, както и към осигуряване на по-добро привеждане в действие и изпълнение на социалните права. 
Ние отправихме конкретни препоръки към българското правителство, които са общовалидни и за нашите европейски 
партньори. Европа е изправена пред огромен дисбаланс между търсене и предлагане на работна сила. Считаме, че е много 
важно да бъдат интегрирани на пазара на труда лицата, останали извън него, като от особена важност е продължително 
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безработните лица и тези от най-уязвимите групи – дълготрайно безработни и неактивни, да бъдат включени в обучения 
по професии и по част от професии, за които е налице дефицит на човешки ресурси. Мерките на пазара на труда трябва да 
са индивидуални, за да бъдат ефективни. Програмите за заетост следва да бъдат поставени на ново по-високо ниво, което 
да отговори на нуждите на пазара на труда. Важно условие за подпомагането на тези групи безработни е и работата с 
работодатели и предоставянето им на стимули за наемането на тези лица, включително голяма роля могат да играят 
социалните партньори. 
За гарантирането на социалните права е необходимо икономическо развитие, необходимо е да насърчаваме 
квалифицирания, високопроизводителен и интензивен труд. Необходимо е до социалния стълб да се 
появи предприемачески стълб, защото благата се създават. Те не се дължат на готово и без усилия. 
Ние трябва да работим повече, и ЕК да разчита повече на социалния диалог и на социалните партньори и за привеждането 
на работната сила към дигиталната ера. Много добри намерения остават заложени само „на хартия“, като инициативата 
„Нови умения за нови работни места“. Това не е подхода, трябва да сме прагматични и да си даваме ясна сметка, че от 
добрата квалификация, добрите безопасни и здравословни условия на труд, подходящата оценка на работоспособността 
и на уменията и знанията на всеки зависи не само бъдещето на нашето собствено предприятие, не само бъдещето на 
предприятията предоставящи услуги от общ интерес, но и на цялата европейска икономика. Бъдещето ни ще е такова, 
каквото сами си го изградим!” 

Представителите на работодателските организации 
обсъдиха ролята на обществените услуги и услугите от 
общ интерес в контекста на Кохезионната политика на ЕС 
и идентифицирането на механизми за тяхното 
увеличаване. Целта е услугите, които играят основно 
роля за намалява на различията между регионите и 
подкрепят икономическия и устойчив растеж в ЕС, да 
бъдат предоставяни от повече доставчици, като бъдат 
включени и повече работодатели. По думите на 
председателя на Комитета по регионално развитие в ЕП 
Искра Михайлова евродепутатите работят по 
опростяване на правилата на новата законодателна и 
финансова рамка на ЕС. След приемането ѝ, което се 
очаква да е през 2019 г., държавите-членки вече ще 
трябва да докладват напредъка и резултатите по 

усвояването на евросредствата на всеки 2 месеца, а не както беше досега на 4 години. 
 
„Европейските лидери осъзнаха, че трябва да увеличат усилията си и да работят все по-сплотени за развитието на Европа 
и постигането на устойчив икономически ръст. Промените, които настъпиха през последните години в развитието на 
услугите от общ интерес ни показаха, че те могат да бъдат мощен инструмент за подпомагане на страните-членки“, 
допълни министърът на финансите Владислав Горанов. 
Участниците разгледаха още и прилагането на Стълба за социалните права в цяла Европа. Основен акцент беше поставен 
върху огромния дисбаланс между търсене и предлагане на работна сила. За преодоляване на проблема беше посочено 
интегрирането на пазара на труда на всички лица, останали извън него, като от особена важност е продължително 
безработните лица и тези от най-уязвимите групи – дълготрайно безработни и неактивни, да бъдат включени в обучения 
по професии и по част от професии, за които е налице дефицит на човешки ресурси. Важно условие за подпомагането на 
тези групи безработни е и работата с работодатели и предоставянето им на стимули за наемането на тези лица. 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви от своя страна, че именно услугите от общ интерес са 
гарант за равен достъп до пазара на труда и зачитането на социалните права на всеки човек. 
По време на конференцията бяха разгледани и предложенията относно пакета за чиста енергия и директивата за питейна 
вода. Според представителите на работодателските организации ЕС трябва да има обща дългосрочна визия как да се 
развива този сектор и същевременно да се даде 
възможност на страните членки да намерят своето място 
на европейската енергийна карта. Българският енергиен 
пазар вече може да се сравнява с пазарите в развитите 
европейски държави, обяви председателят на Комисията 
по енергетиката Делян Добрев. От юли т.г. 70% от 
електроенергията се търгува на свободния пазар и тази 
либерализация е факт благодарение на работата на 
работодателските организации и държавата през 
последните 3 години, допълни още той. Председателят на 
АИКБ Васил Велев заяви, че трябва да се работи за повече 
съгласуваност на европейските и националните политики 
в областта на енергетиката и климата, но без това да води 
до загуба на конкурентоспособност, нито до непосилни 
цени на енергоносителите. По думите му българският 
бизнес, а и българските граждани често са жертви на 
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дадените привилегии на общностите за възобновяема енергия и затова напълно подкрепя желанието на СЕЕР тези играчи 
на енергийния пазар да се третират като всеки друг и да се подложат на равни условия. 
Сред участниците в международната среща бяха министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 
Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, 
председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Делян Добрев, председателят на УС на АИКБ Васил 
Велев, главният секретар на СЕЕР Валерия Ронцити, председателят на МКСОР за 2018 г. Анджей Малиновски, 
ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, представители на работодателски организации, 
депутати от ЕП и др. 

 
За CEEP  
Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес  е един от трите 
европейски социални партньори, заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP лобира редовно пред Европейската комисия, 
както и пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно 
предложение, засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и 
променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес 
климат. CEEP има активни представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа 
в ЕС, по преговорите в областта на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области. 
За МКСОР  
Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 
работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е  да 
насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и 
трудовите и свързаните с тях икономически отношения. 
 
Money.bg 
 
√ АИКБ прогнозира ръст на икономиката от 4,2% тази година 
Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) пpoгнoзиpa pъcт нa иĸoнoмиĸaтa oт 4,2% дo ĸpaя нa гoдинaтa. 
Toвa oбяви пpeдceдaтeлят й Bacил Beлeв пo вpeмe нa opгaнизиpaния oт acoциaциятa фopyм нa тeмa: "Уcлyгитe oт oбщ 
интepec - двигaтeл нa ycтoйчивoтo paзвитиe и pacтeжa в Eвpoпa". 
Beлeв oтчeтe, чe пpeз пъpвитe тpи мeceцa pъcтът нa иĸoнoмиĸaтa y нac e 3,5%. Toй зaяви, чe иĸoнoмиĸaтa ни ce paзвивa c 
50% пo-бъpзo oт eвpoпeйcĸaтa. Ho фaĸтът, чe cтpaни ĸaтo Лaтвия oтчитaт pъcт oт 5,2%, a Πoлшa - 4,9%, пoĸaзвa, чe в Бългapия 
имa peфopми, ĸoитo вce oщe тpябвa дa бъдaт нaпpaвeни. 
"Бългapия изпълнявa ycтoйчивo вcичĸи чиcлoви ĸpитepии зa влизaнe в eвpoзoнaтa. Бизнecът в Бългapия e yбeдeн, чe 
влизaнeтo нa Бългapия в eвpoзoнaтa, би я yĸpeпилo", ĸoмeнтиpa Beлeв.  
Toй бe ĸaтeгopичeн, чe бизнecът cтoи зaд нaмepeниeтo нa пpaвитeлcтвoтo зa пoдaвaнe нa мoлбa зa члeнcтвo в ЕRМ ІІ. Cpeд 
цeлитe, ĸoитo ce пpипoзнaвaт oт бизнeca ca и члeнcтвoтo в Шeнгeн и Opгaнизaциятa зa иĸoнoмичecĸo cътpyдничecтвo и 
paзвитиe. 
Beлeв бe ĸaтeгopичeн, чe ocвeн eвpoпeйcĸи coциaлeн cтълб тpябвa дa имa и пpeдпpиeмaчecĸи тaĸъв, зaщoтo coциaлнитe 
блaгa ce cъздaвaт, тe нe ce дaвaт дapoм. 
Ha фopyмa миниcтъp Лилянa Πaвлoвa пocoчи, чe ocтaвaт 30 дни дo ĸpaя нa нaшeтo пpeдceдaтeлcтвo. Tя изтъĸнa, чe 2018 г. 
e пocлeднaтa цялa зaĸoнoдaтeлнa гoдинa пpeди избopитe зa нoв Eвpoпeйcĸи пapлaмeнт пpeз 2019 г. 
Oтнocнo eвpoпeйcĸaтa мнoгoгoдишнa финaнcoвa paмĸa Πaвлoвa ĸoмeнтиpa, чe тя вĸлючвa тpи ocнoвни нaпpaвлeния - 
зaпaзвaнe нa дoбpия бaлaнc мeждy ĸoxeзиoннa пoлитиĸa, oбщa ceлcĸocтoпaнcĸa пoлитиĸa и нeдoпycĸaнeтo 
пpoтивoпocтaвянeтo им нa нoвитe пpeдизвиĸaтeлcтвa. Hoвитe пpeдизвиĸaтeлcтвa ca cвъpзaни cъc cигypнocттa, мигpaциятa 
или дигитaлнaтa иĸoнoмиĸa. 
Bтopoтo нaпpaвлeниe e излизaнeтo нa Beлиĸoбpитaния и тpeтoтo e cвъpзaнo c ĸoнĸypeнтнocпocoбнocттa нa Eвpoпa. Лилянa 
Πaвлoвa ĸoмeнтиpa oщe, чe oтĸaзът нa Tpъмп oтнocнo митaтa въpxy cтoмaнaтa и aлyминия изиcĸвa cпeшни мepĸи нa 
oбщoeвpoпeйcĸo нивo. 
Дигитaлнa Eвpoпa и дигитaлнитe yмeния ca въпpoc нa бъpзи дeйcтвия, ocoбeнo пpeдвид фaĸтa, чe дo 2020 г. дeвeт oт дeceт 
paбoтни мecтa щe изиcĸвaт тaĸивa yмeния. "Tyĸ ycпявaмe дa пocтигнeм cepиoзeн нaпpeдъĸ въpxy чacт oт 
зaĸoнoдaтeлcтвoтo", ĸoмeнтиpa тя и визиpa peглaмeнтитe зa зaщитa пpaвaтa нa пoтpeбитeлитe и личнитe дaнни. 
Πaвлoвa oтчeтe и бългapcĸия пpинoc зa cвъpзaнocттa нa Зaпaднитe Бaлĸaни ĸaтo чacт oт пoлитиĸaтa зa cигypнocт и 
cтaбилнocт в Eвpoпa. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът прогнозира ръст на икономиката от 4.2% 
Българската икономика може да отчете 4.2% икономически ръст, ако се решат проблемите с липсата на работна ръка. Това 
каза председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал на България Васил Венев по време на семинар относно 
политиката за сближаване на ЕС в София. 
В първото тримесечие на годината отбелязаният ръст е 3,5%. В сравнение с останалите средноевропейски държави, 
България се развива с 50% по-бързо. „България изпълнява устойчиво всички критерии за влизането й в Еврозоната, което 
би я укрепило, а не отслабило”, каза още Велев. 
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Остават 30 дни до края на българското председателство. Трите теми, които се разглеждат, са свързани със сигурността, 
дигитализацията и положението в Западните Балкани. Освен икономиката, Европейският съвет ще обсъди и новата 
кохезионна политика, предложена на 29 май и предизвикала неодобрението на много страни. Председателят на Комитета 
за регионално развитие Искра Михайлова коментира промените в бюджетът по политиката за сближаване в размер на 373 
млрд. евро. Към момента се предвиждат намаление с 30 млрд. евро на средствата за Централна и Източна Европа и 
увеличение на парите за Южна Европа. Испания, Гърция и Италия ще получат повече средства за сметка на Унгария, Полша 
и Чехия. За България също се предвижда ръст, който ще е в размер на 8%. 
В края на месеца се очаква лидерите да обсъдят предложението за промени в граничния контрол и в системата за 
убежища. „Надяваме се, че лидерите на Европейския съвет ще могат да постигнат компромисно решение и съгласие върху 
принципите на новата философия за по-добра сигурност и охрана”, каза министърът на Българското председателство на 
Съвета на ЕС Лиляна Павлова. 
Друга точка, върху която се спря министър Павлова по време на семинара, бе дигитализацията. Според статистиката 9 от 
10 работни места ще изискват цифрови умения до 2020 година. „Не е въпрос на избор, а на бързо действие”, каза още 
министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС. По думите й, за да бъдем конкурентоспособни, трябва да 
решим проблемите с цифровите умения и с личните данни възможно най-бързо. 
 
3e-news.bg 
 
√ Представителите на европейски работодателски организации се обединиха за устойчиво развитие и приобщаващ 
растеж в ЕС  
Кохезионната политика е най-важният инструмент на Европейския съюз за икономическо, регионално сближване и 
устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Тя стои и в основата за подпомагане и развитие на услугите от общ интерес. 
Около това се обединиха над 70 представители на европейски работодателски организации по време на международната 
конференция „Услугите от общ интерес – двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа”. Събитието, което е част от 
програмата на  Българското председателство на Съвета на ЕС, се организира съместно от АИКБ, Европейския център на 
работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP)  и Международния координационен съвет 
на организациите на работодатели (МКСОР). АИКБ е член и на двете организации, което ѝ позволява да участва пряко при 
взимането на решения, оказващи влияния върху бизнес климата в Европа и света. 
„Услугите от общ интерес определят пряко както стандарта на живот, така и бизнес средата и са съществен елемент на 
конкурентоспособността. Ние сме притеснени от изключително консервативното предложение на ЕК, което представя 
намаление на отделения ресурс със 150 млрд. евро за седем годишния период. Повече от всякога европейските граждани 
се нуждаят от сигурност и от своевременното приемане на Многогодишната финансова рамка зависи мобилизирането на 
важни инвестиции за европейските предприятия и за укрепване на европейската икономика като цяло. Считам, че всички 
ние трябва да се обединим и да работим за една балансирана финансова политика, която поставя акцент върху 
инвестициите в увеличаване на конкурентоспособността на предприятията и върху увеличаване на квалифицираната 
работна сила”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Представителите на работодателските организации обсъдиха ролята на обществените услуги и услугите от общ интерес в 
контекста на Кохезионната политика на ЕС и идентифицирането на механизми за тяхното увеличаване. Целта е услугите, 
които играят основно роля за намалява на различията между регионите и подкрепят икономическия и устойчив растеж в 
ЕС, да бъдат предоставяни от повече доставчици, като бъдат включени и повече работодатели. По думите на председателя 
на Комитета по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова евродепутатите работят по опростяване на правилата на 
новата законодателна и финансова рамка на ЕС. След приемането ѝ, което се очаква да е през 2019 г., държавите-членки 
вече ще трябва да докладват напредъка и резултатите по усвояването на евросредствата на всеки 2 месеца, а не както 
беше досега на 4 години. 
„Европейските лидери осъзнаха, че трябва да увеличат усилията си и да работят все по-сплотени за развитиието на Европа 
и постигането на устойчив икономически ръст. Промените, които настъпиха през последните години в развитието на 
услугите от общ интерес ни показаха, че те могат да бъдат мощен инструмент за подпомагане на страните-членки“, 
допълни министърът на финансите Владислав Горанов. 
Участниците разгледаха още и прилагането на Стълба за социалните права в цяла Европа. Основен акцент беше поставен 
върху огромния дисбаланс между търсене и предлагане на работна сила. За преодоляване на проблема беше посочено 
интегрирането на пазара на труда на всички лица, останали извън него, като от особена важност е продължително 
безработните лица и тези от най-уязвимите групи - дълготрайно безработни и неактивни, да бъдат включени в обучения 
по професии и по част от професии, за които е налице дефицит на човешки ресурси. Важно условие за подпомагането на 
тези групи безработни е и работата с работодатели и предоставянето им на стимули за наемането на тези лица. 
Министърът на труда и соиалната политика Бисер Петков заяви от своя страна, че именно услугите от общ интерес са гарант 
за равен достъп до пазара на труда и зачитането на социалните права на всеки човек. 
По време на конференцията бяха разгледани и предложенията относно пакета за чиста енергия и директивата за питейна 
вода. Според представителите на работодателските организации ЕС трябва да има обща дългосрочна визия как да се 
развива този сектор и същевременно да се даде възможност на страните членки да намерят своето място на европейската 
енергийна карта. Българският енергиен пазар вече може да се сравнява с пазарите в развитите европейски държави, обяви 
председателят на Комисията по енергетиката Делян Добрев. От юли т.г. 70% от електроенергията се търгува на свободния 
пазар и тази либерализаия е факт благодарение на работата на работодателските организации и държавата през 
последните 3 години, допълни още той.  
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Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че трябва да се работи за повече съгласуваност на европейските и 
националните политики в областта на енергетиката и климата, но без това да води до загуба на конкурентоспособност, 
нито до непосилни цени на енергоносителите. По думите му българският бизнес, а и българските граждани често са жертви 
на дадените привилегии на общностите за възобновяема енергия и затова напълно подкрепя желанието на СЕЕР тези 
играчи на енергийния пазар да се третират като всеки друг и да се подложат на равни условия. 
Сред участниците в международната среща бяха министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 
Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, 
председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Делян Добрев, председателят на УС на АИКБ Васил 
Велев, главният секретар на СЕЕР Валерия Ронцити, председателят на МКСОР за 2018 г. Анджей Малиновски, 
ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, представители на работодателски организации, 
депутати от ЕП и др. 
Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес  е един от трите 
европейски социални партньори,  заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP лобира редовно пред Европейската комисия, както 
и пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно предложение, 
засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и променянето на 
регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.  CEEP  има активни 
представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в областта 
на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области. 
Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 
работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е  да насърчава 
установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и 
свързаните с тях икономически отношения. 
 
News.bg 

 
√  АИКБ прогнозира ръст на икономиката от 4,2% тази година 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) прогнозира ръст на икономиката от 4,2% до края на годината. 
Това обяви председателят й Васил Велев по време на организирания от асоциацията форум на тема: "Услугите от общ 
интерес - двигател на устойчивото развитие и растежа в Европа". 
Велев отчете, че през първите три месеца ръстът на икономиката у нас е 3,5%. Той заяви, че икономиката ни се развива с 
50% по-бързо от европейската. Но фактът, че страни като Латвия отчитат ръст от 5,2%, а Полша - 4,9%, показва, че в България 
има реформи, които все още трябва да бъдат направени. 
 "България изпълнява устойчиво всички числови критерии за влизане в еврозоната. Бизнесът в България е убеден, че 
влизането на България в еврозоната, би я укрепило", коментира Велев.  
Той бе категоричен, че бизнесът стои зад намерението на правителството за подаване на молба за членство в ERM II. Сред 
целите, които се припознават от бизнеса са и членството в Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. 
Велев бе категоричен, че освен европейски социален стълб трябва да има и предприемачески такъв, защото социалните 
блага се създават, те не се дават даром. 
На форума министър Лиляна Павлова посочи, че остават 30 дни до края на нашето председателство. Тя изтъкна, че 2018 г. 
е последната цяла законодателна година преди изборите за нов Европейски парламент през 2019 г. 
Относно европейската многогодишна финансова рамка Павлова коментира, че тя включва три основни направления - 
запазване на добрия баланс между кохезионна политика, обща селскостопанска политика и недопускането 
противопоставянето им на новите предизвикателства. Новите предизвикателства са свързани със сигурността, миграцията 
или дигиталната икономика. 
Второто направление е излизането на Великобритания и третото е свързано с конкурентноспособността на Европа. Лиляна 
Павлова коментира още, че отказът на Тръмп относно митата върху стоманата и алуминия изисква спешни мерки на 
общоевропейско ниво. 
Дигитална Европа и дигиталните умения са въпрос на бързи действия, особено предвид факта, че до 2020 г. девет от десет 
работни места ще изискват такива умения. "Тук успяваме да постигнем сериозен напредък върху част от 
законодателството", коментира тя и визира регламентите за защита правата на потребителите и личните данни. 
Павлова отчете и българския принос за свързаността на Западните Балкани като част от политиката за сигурност и 
стабилност в Европа. 
 
√ Работодатели от Европа и Азия подкрепят България за членство в ОИСР 
Международният координационен съвет на организациите на работодателите - МКСОР подкрепи кандидатурата на 
България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - ОИСР. Това обяви председателят на 
МКСОР Анджей Малиновски по време на Общото събрание на организацията. 
"Както винаги бизнесът е този който поправя път към членство на страната ни в значими международни организации. 
Както знаете в началото на тази година Асоциация на организациите на българските работодатели стана асоцииран член 
на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР. Страната ни отговаря на изискванията за членство в една 
от най-важните икономически организации в света, което е сигнал за чуждестранните инвеститори че икономическата 
обстановка в България е добра", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
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По време на Общото събрание е номиниран и следващият председател на МКСОР. Това е президентът на Асоциацията на 
работодателите в Грузия Елгуджа Меладзе. Очаква се МКСОР официално да обяви решението си по време на следващото 
си заседание, което ще се проведе на 19-21 ноември в Краков, Полша. 
 
Informo.bg 
 
√ МКСОР подкрепи България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
Международният координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) подкрепи кандидатурата на 
България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е обявил председателят 
на МКСОР Анджей Малиновски по време на Общото събрание на организацията, чиито домакин бе Асоциация на 
индустриалния капитал в България, цитиран в съобщение организацията. 
„Както винаги бизнесът е този, който проправя път към членство на страната ни в значими международни организации. 
Страната ни отговаря на изискванията за членство в една от най-важните икономически организации в света, което е сигнал 
за чуждестранните инвеститори че икономическата обстановка в България е добра“, е заявил председателят на АИКБ Васил 
Велев. По време на Общото събрание е номиниран и следващият председател на МКСОР – президентът на Асоциацията 
на работодателите в Грузия Елгуджа Меладзе.  
Очаква се МКСОР официално да обяви решението си по време на следващото си заседание, което ще се проведе на 19-21 
ноември т.г. в Краков, Полша. Сред другите теми, които са обсъдили членовете на Международният координационен съвет 
на организациите на работодателите са били приоритети на Бизнес съвета на държавите от Г-20. Сред тях са развитието на 
малките и средни предприятия, пазара на труда и образованието, дигиталната икономика и др.  
Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 
работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е да насърчава 
установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и 
свързаните с тях икономически отношения. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
 
В. Капитал 
 
√ Печалбата на банките намалява, но ипотеките растат 
Запазват се и другите тенденции в сектора – свива се нетния лихвен доход, увеличават се приходи от такси и 
комисиони и има по-ниски разходи за обезценки 
Печалбата на банките намалява на годишна база за трети пореден месец, показват данните на БНБ за състоянието на 
банковата система към края на април 2018 г. Запазват се и другите тенденции в сектора – продължаващо свиване на нетния 
лихвен доход, увеличаващи се приходи от такси и комисионни и по-ниски разходи за обезценки. Кредитирането отчита 
ръстове във всички сегменти. 
12.6 % ръст на ипотеките, но с ниски лихви 
В края на април тази година печалбата на банковата система е в размер на 396.5 млн. лв. На годишна база намалява с 4% 
(или с 16.5 млн. лв.). През март годишното й намаление беше със 7.64%, а през февруари се сви с 2.5%. На месечна база 
обаче финансовият резултат е по-висок. Само за април печалбата е 129.3 млн. лв. (при 78 млн. лв. за март). 
Това се случва в условията на ускоряващо се кредитиране, но при ниски лихви. Така основният източник на доход за 
банките остава с негативен принос за финансовия резултат. Нетният лихвен приход към края на април е с 3.1% по-малко 
спрямо година по-рано или с 27.7 млн. лв., достигайки 864 млн. лв. Данните показват, че темпът на свиване при лихвения 
доход е намаляващ. Предходния месец свиването беше малко по-голямо (3.7%). Така беше и през февруари (4.4%), като 
такъв беше темпът им на свиване – около 4.5% годишно, през втората половина на миналата година. 
Въпреки на практика подобряването на приходите от лихви, основната причина за размера на този доход – ниските лихви 
по кредити, все още е валидна в пълна степен. Това не може да бъде преодоляно и с увеличаващото се кредитиране. 
Кредитите на годишна база показват растеж във всички сегменти. Тези за бизнеса се увеличават с 1.7% до 34.1 млрд.лв., 
жилищните с 12.6% до 9.996 млрд. лв., а потребителските - с 4.4% до 9.2 млрд. лв. Увеличаващото се кредитиране 
допринася и за ръст на активите на банките – те се повишават с 5.1% на годишна база до 97.8 млрд. лв. 
Спасителните такси  
Кредитирането допринася за видимия ръст на другия източник на приходи за банките – таксите и комисионните. Те 
донякъде компенсират спада в лихвения доход. През април приходите от такси и комисионни се увеличават с 5.9% 
годишно или с 18.3 млн. лв. до 328.2 млн. лв. 
Продължават да намаляват и разходите за обезценки – през април годишното им свиване е 19% или с 30.6 млн. лв. по-
малко и са били 131.3 млн. лв. Спрямо предходния месец, когато са били 106.4 млн. лв., се увеличават. И през 2017 г. тези 
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разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на 
активите, но спадът беше едноцифрен, докато сега четвърти пореден месец той е двуцифрен. 
Капиталът също надолу 
В съобщението на БНБ се посочва, че собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява със 194 
млн. лв. или с 1.6% до малко над 11.8 млрд. лв., основно под влияние на динамиката на неразпределената печалба. 
От началото на тази година банките прилагат нови стандарти в провизирането (МСФО 9, Международен стандарт за 
финансово отчитане). Те въведоха нов начин на класифициране на експозициите, носещи кредитен риск, отчитайки вече и 
очаквани загуби. Директният ефект е върху неразпределената печалба, която е основен елемент на базовия собствен 
капитал от първи ред (най-качествения капитал). 
В съчетание с влиянието на регулаторните промени, ръстът на кредитите (основна част от рисковите експозиции) и 
намалението на собствения капитал, капиталовата адекватност на банковата система към края на март (данните са 
публикувани в края на април, публикуват се на тримесечна база – бел.ред.) отчита понижение в сравнение с края на 
декември 2017 г. Така съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата 
капиталова адекватност са съответно 19.34%, 19.79% и 20.91%, което е значително над минималните регулаторни 
изисквания. 
 
News.bg 
 
√ Екоминистърът настоя ЕС да забрани износа на дизелови коли 
Европейският съюз да забрани износа на най-замърсяващите дизелови коли от една държава в друга. За това настоя 
министърът на околната среда Нено Димов, цитиран от "24 часа". 
Реакцията му е по повод решението на някои държави от ЕС да спрат от движение дизеловите автомобили. 
"Подобни забрани изкривяват пазара. Редно е, който ги предизвиква, да носи отговорност", подчерта министърът. 
Според него се очаквало Източна Европа да бъде залята от дизелови коли. 
"Когато в даден град забраниш да влиза някаква кола, цената й естествено пада, защото става наполовина използваема", 
допълни Димов.  
Предложението на България ще бъде да се въведе законодателство, което да задължи страните, създали проблема с 
подобни ограничения, да си носят и отговорността за решаване на възникналите впоследствие проблеми. 
"Защото сега всъщност повишаването на данъците облага нашите граждани, които са потърпевши от нещо, случило се в 
други държави", обясни екоминистърът. 
Той отрече да се обсъжда увеличаване на налозите за над 15-годишните коли. Това важало за екотаксите, които ще се 
плащат еднократно при регистрация. 
 
Investor.bg 
 
√ Т. Петкова: Очаквам следващата седмица НС да реши за АЕЦ „Белене“ 
Тя категорично заяви, че всичко, което предстои да се направи, ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЕК 
Срещата на високо равнище между българския премиер Бойко Борисов и руския президент Владимир Путин премина в 
един откровен диалог, който приключи с конкретен резултат – ясното политическо послание от страна и на двамата, че 
част от „Турски поток“ ще преминава през България, но все още не е уточнено каква част от този газ ще бъде транспортиран 
и каква част търгуван, каза пред БНР министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
„Това е новина, която слага едно много добро начало, но оттук нататък предстои работата по техническите детайли, по 
правните детайли на един такъв проект – нещо, което предстои да уточним на ниво министри, на ниво дружества. Що се 
отнася до това каква част от природния газ, който ще идва от „Турски поток“ ще бъде транспортиран, каква част ще бъде 
търгуван през т.нар. газов хъб на територията на България, което на практика представлява налична инфраструктура за 
това да можем да осигурим доставки на природен газ от различни източници, и от друга страна представлява една 
платформа за търговия с природен газ, предстои да разберем в рамките на тези разговори, които ще проведем“, обясни 
Петкова. 
Тя категорично заяви, че всичко, което предстои да се направи, ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЕК по 
отношение на правилата за конкуренция, правилата, свързани с природния газ, както и на цялостната визия и концепция 
на ЕС по отношение на енергетиката. 
На срещата Путин – Борисов премиерът постави много отчетливо нашия национален интерес. Оттук нататък има една 
много ясна визия как той да бъде защитен, коментира Петкова. 
„Русия има интерес да продава руския природен газ в Европа. Ние също имаме нашия интерес и той е България да остане 
фактор на газовата карта на Европа. С реализацията на проекта „Турски поток“ една голяма част от транзита, който към 
настоящия момент преминава през България, всъщност вече няма да преминава, ако ние не направим така, че да 
постигнем такива резултати, които да ни дадат възможност да не бъдем заобиколени от големите инфраструктурни 
проекти в областта на природния газ“. 
Що се отнася до АЕЦ „Белене“, ако парламентът вземе решение и даде мандат на правителството да работи в тази посока, 
това, което се предлага като вариант, е свързано с възможността да се търсят варианти за реализация на проекта, при 
много ясно очертани параметри, подчерта Теменужка Петкова. 
Тя каза още, че очаква в рамките на следващата седмица да има решение на парламента по отношение на проекта 
„Белене“. 
Министър Петкова потвърди думите на вицепремиера Томислав Дончев за четвърти потенциален инвеститор за проекта. 
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√ КЗП: Светофарните етикети са добър ориентир за качествата на продуктите 
Според председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов идеята за въвеждането на 
т.нар. „светофарни етикети“ на хранителните продукти е добра, тъй като те ще ориентират хората кои от съставките са в 
допустимите и кои в малко по-рискови зони, съобщават от КЗП. 
Коментарът е по повод предложената от мултинационални компании светофарна система в етикетите на храните и 
напитките, която се изразява в цветни кодове със знак за внимание при означаването на количеството хранително 
вещество спрямо порцията. В случай че съдържанието на дадена хранителна съставка, като сол, захар, мазнини, надвишава 
препоръчителната дневна доза, стойността ще бъде оцветявана в жълто или червено спрямо количеството. Когато то е по-
ниско, цветът ще бъде зелен. 
„Тези, които не споделят напълно коректността на този механизъм, твърдят, че обикновено става въпрос за 100 грама или 
100 мл, а не за обичайната порция, която се приема от един потребител в рамките на деня, например. Но аз мисля, че този 
ориентир също е достатъчно добър, защото всеки един би могъл да прецени за себе си на базата на съдържанието, 
вложените в дадения продукт количества и обичайния дневен прием, които и при сега действащите обозначения по 
етикетите се отразяват по един или друг начин, коментира Маргаритов пред БНР. 
Той отбеляза, че е интересно обстоятелството, че предложението идва от големите мултинационални компании на 
територията не само на Европа, а в целия свят. „Очевидно идеята надскача границите на Европа, Америка или дадена 
държава и регион“, посочи още Маргаритов. И изрази мнение, че макар на този етап нейното въвеждане да е на 
доброволен принцип, в България тя ще се случи. 
„Приветствам тази идея и смятам, че е добре тя да бъде въведена по-скоро и самите потребители в практиката като я 
тестват ще имаме възможност да получим обратна връзка дали я одобряват и какви предложения биха имали за нейното 
развиване“, обясни Маргаритов.   
 
БНТ 
 
√ Комисията по транспорт в ЕП ще гласува пакет "Мобилност" 
Комисията по транспорт в Европейския парламент ще гласува социалната част на пакета "Мобилност", който се обсъжда в 
Евросъюза и предизвика недоволството на българските превозвачи. 
Днес ще стане ясно дали евродепутатите ще одобрят, или отхвърлят предложението шофьорите да се прибират по родните 
си места на всеки три седмици, да нямат право да нощуват в камионите си, а в хотел и да получават заплащане според 
нормите на страната в ЕС, в която са пребивавали повече от три дни. 
Според българските превозвачи, ако бъдат приети, предложенията ще предизвикат масови фалити на български 
транспортни фирми. От сектора са готови да организират протести и в Брюксел, и в Страсбург. 
 
√ Румен Радев ще приеме делегация от Конституционния съд на Македония 
Президентът Румен Радев ще приеме делегация от Конституционния съд на Република Македония. 
По-късно на "Дондуков" 2 ще бъдат отличени победителите от финалния кръг на Международния конкурс по 
програмиране. 
Държавният глава е домакин на награждаването. До финала на конкурса тази година са състезатели от България, Сърбия, 
Хърватия и Република Македония. 
 
√ Бойко Борисов на посещение в Тирана 
Премиерът Бойко Борисов ще бъде на посещение в Тирана. Той ще проведе среща с албанския си колега Еди Рама. Ще 
бъдат обсъдени диалогът и сътрудничеството между страните от региона за европейската интеграция на държавите от 
Западните Балкани 
По време на визитата си българският министър-председател ще участва в среща по Процеса Акаба по въпросите на 
Балканите, както и в конференция, посветена на борбата с насилствения екстремизъм, заедно с премиера на Албания и 
краля на Йордания Абдулла II. 
 
√ Премиерът Борисов с покана за церемонията по откриването на турски газопровод 
Турският премиер Бинали Йълдъръм е поканил министър-председателя Бойко Борисов да присъства на церемонията по 
откриването на трансанадолския газопровод „Танап“. 
Това съобщиха от канцеларията на Йълдъръм, който се е обадил днес по телефона на Борисов по този повод. Йълдъръм е 
информирал Борисов, че церемонията ще бъде на 12 юни в град Ескишехир. Той е заявил, че ще бъде особено щастлив да 
приветства Борисов сред гостите на високо ниво. 
Борисов е обещал, че ще осигурят за церемонията присъствие на високо ниво от България. Разговорът е преминал в топла, 
дружеска атмосфера и двамата премиери са се договорили да се срещнат при първи удобен случай, добавиха от 
канцеларията на Йълдъръм. 
 
√ Меркел представи идеите си за реформа на еврозоната, за която настоява Макрон 
Германският канцлер Ангела Меркел за първи път представи отговора си на предложението на френския президент 
Еманюел Макрон за реформа на еврозоната, приемайки идеята за бюджет за инвестиции и защитавайки идеята за 
създаване на Европейски валутен фонд, предаде Франс прес. 
"Имаме нужда от по-голяма икономическа конвергенция между страните членки в еврозоната", каза Меркел в интервю, 
публикувано в днешното издание на в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг". "Поради тази причина предложихме бюджет за 
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инвестиции за еврозоната в коалиционния договор на новото германско правителство между консерваторите и 
социалдемократите и аз подкрепям идеята", каза Меркел. 
Канцлерът спомена като сума за бюджета цифра, "сведена до две цифри в милиарди евро", тоест няколко десетки 
милиарди евро. Това е доста далеч от очакванията на Макрон, който е в основата на плана за бюджет на еврозоната. 
Макрон иска бюджет, възлизащ на няколкостотин милиарда евро. 
Меркел освен това представи в интервюто германското предложение за създаването на Европейски валутен фонд, който 
ще подпомага страните в затруднено положение в замяна обаче на строги условия и строг надзор на подкрепените по този 
начин държави. "Ние искаме да станем малко по-независими от Международния валутен фонд", обясни Меркел. 
Този Европейски валутен фонд ще поеме част от прерогативите на Европейския стабилизационен механизъм, който сега 
подпомага финансирането на дълга на страни в криза като Гърция, като им отпуска дългосрочни заеми. Но Европейският 
валутен фонд ще стига по-далеч. Той ще може да отпуска и краткосрочни кредитни линии, например за пет години, казва 
Меркел. Тези заеми ще бъдат предназначени да подкрепят страните, срещнали трудности, чиито причини са външни. 
В замяна тези страни ще трябва да приемат, че Европейският валутен фонд има правото на поглед и на намеса в техните 
национални политики. Този Европейски валутен фонд ще бъде натоварен с оценката на платежоспособността на страните 
членки и с помощта на адаптирани инструменти ще може да възстанови тази платежоспособност, ако тя не е осигурена, 
смята Меркел. Защото според нея и дума не може да става в еврозоната да се създава Съюз на дълговете. 
 
БНР 
 
√ Финансовите министри на Г-7 критикуват US митата и предупредиха за търговска война 
Финансовите министри на страните от Г-7 поискаха от американския си колега Стивън Мнучин да предаде в Белия дом 
тяхното разочарование и единодушно безпокойство от новите американски мита за внос на стомана и алуминий, предаде 
Ройтерс. 
САЩ имат само няколко дни, за да избегнат избухването на търговска война между съюзници, заяви  френският финансов 
министър Брюно Льо Мер на среща на министрите в планински курорт Уислър, Британска Колумбия. Топката е в полето на 
САЩ и от тях зависи какви решения ще вземат за изход от ситуацията, посочи още френския министър.  
Финансовите министри от Г-7 се съгласиха, че това обсъждане трябва продължи на срещата на върха след седмица в 
Канада, където да бъдат приети съответните решения за възстановяване на партньорството и изгодната взаимна търговия. 
Американският министър на финансите Стивън Мнучин заяви, че САЩ ще продължат да обсъждат темата за тарифите, но 
ще правят това при индивидуални преговори с отделните страни. 
Часове по-късно US президентът Доналд Тръмп се оплака от по-високите мита, налагани от някои търговски партньори на 
САЩ по споразуменията в Световната търговска организация. Той написа в Туитър, че САЩ заслужават с тях да се търгува 
честно, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 
В петък САЩ наложиха мита за вноса на стомана и алуминий от ЕС, Канада и Мексико. 
 
√ Менда Стоянова: Ако ни откажат влизане в ERM-2, това ще бъде много лош сигнал за целия ЕС 
Ако на страната ни откажат влизане в "чакалнята" на еврозоната със субективни аргументи, които не са част от условията 
една страна да бъде член на еврозоната и част от ERM–2, това ще бъде много лош сигнал не само към българите, а към 
целия Европейски съюз. Това заяви в предаването "Неделя 150" Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в 
НС. "Ще бъде сигнал за двойни стандарти, сигнал за нееднозначно третиранe. Затова за мен е много важно ние да подадем 
молбата и да изискаме ясен и категоричен отговор – от политиците и от Европейската централна банка", посочи тя: 
"Думата дали ще бъде приета или отхвърлена страната ни за влизане в "чакалнята" на еврозоната и ERM-2 - 
подготвителният период от две години, в който още един път съответната държава доказва, че изпълнява критериите и 
условията, всъщност е на ЕЦБ, но решението се взема от всички председатели на централните банки на страните от 
еврозоната и то трябва да бъде единодушно. Тоест, практически ако приемем, че ръководителите на централните банки 
на европейските държави са независими, така, както изискват европейските директиви, така, както ЕЦБ постоянно изисква 
и от нашата централна банка, независимо от политическата власт, независимо от политическата конюнктура, те би 
трябвало да се съобразят единствено и само с икономическите и финансовите критерии. Ако обаче в тяхното становище 
надделеят политически критерии, това още един път ще покаже, че и тези централни банки не са независими от 
политическата конюнктура на страната си." 
"Ако не подадем молба, означава, първо, че се съгласяваме с тях, второ, че сме съгласни с двойният стандарт и трето, 
означава, че ние се страхуваме. "Който го е страх от мечки, не влиза в гората". Още повече, че ако се приложат дори и 
формалните критерии към настоящите страни-членки на еврозоната, половината от тях няма да отговарят на тези 
формални критерии, които България изпълнява вече години наред", смята Менда Стоянова. 
В коментар по заявката на финансовия министър Владислав Горанов до края на юни страната ни да внесе молбата си за 
влизане в „чакалнята“ на еврозоната, Менда Стоянова изтъкна, че правителството трябва да спази своето заявено 
обещание и да подаде молбата. „България изпълнява не само формалните критерии, България изпълнява и много други 
критерии. И аргументи от типа корупция, равнище на доходите спрямо средноевропейските, от типа съдебна система, са 
несъотносими към еврото“, категорична бе тя. 
Менда Стоянова анализира препоръки и изводи от годишния доклад на БАН за икономическото развитие. Според нея 
премахването на плоския данък изобщо няма да доведе да повишаване на оборотите в страната, увеличаване на 
инвестициите и ликвидиране на неравенството, защото неравенството се получава от много фактори: 
"Ние развихме в България една ниско ефективна, „ишлемеджийска“ икономика, която на практика стимулираше ниски 
заплати и хора с липса на умения и без образование. Но тази икономика не може да продължава да движи развитието на 
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страната ни. В следващите години трябва да преминем през едно преструктуриране на икономиката – от ниско ефективна 
към високо ефективна и това е свързано преди всичко с равнището на квалифициран труд, който трябва да притежават 
българските работници." 
Това според Стоянова не минава нито през премахване на плоския данък, нито през държавни инвестиции, както 
препоръчват икономическите експертите от БАН: 
„Ние сме се нагледали много години на държавни инвестиции и знаем как тези държавни инвестиции носят ефективност, 
само че не за икономиката като цяло, а за определени хора, които усвояват тези инвестиции.“ 
Относно функциониращия вече 20 години паричен съвет, визиран в доклада на БАН Менда Стоянова посочи: 
„Ако прочетете внимателно доклада между изреченията ще разберете, че всъщност хората, които са го писали, считат, че 
този паричен съвет вече е вреден за държавата ни и едновременно с това еврото няма да бъде панацея. Знаете ле какво 
значи това, макар и неизречено в прав текст – да се откажем от паричния съвет и да минем на собствена парична политика, 
на един курс, който ще се определя от БНБ - нещо, което беше преди 1997 година. С което ние категорично не сме съгласни. 
Ние също смятаме, че паричният съвет изигра своята роля, 20 години той е не само стабилизиращ фактор. Единственият 
изход от този паричен съвет е именно приемането на еврото, влизането в еврозоната и следването на европейските 
политики. Всичко останало означава връщане 20 години назад – не като икономика, а като практики, които бяха преди 20 
години.“ 
 
√ Проф. Минасян: Има изтичане на български капитал в чужбина в особено големи размери 
През седмицата Институтът за икономически анализи на БАН представи своя редовен годишен доклад за състоянието на 
българската икономика. Един от изводите в доклада е, че икономическият растеж, макар добър и устойчив, не е достатъчен 
България да догони средните европейски нива. Според анализите, в зависимост от това колко страната ни успее да 
поддържа този икономически растеж, ще са ни необходими между 90 и 233 години, за да достигнем европейските нива. 
Предложена беше оптимизация на фискалната политика. 
Едно от предложенията беше отмяна на плоския данък. 
„За 9 години действие на плоския данък не изпълни това, за което се предвиждаше да бъде въведен. Първо, практиката 
не подкрепя хипотезата за позитивна връзка на плоския данък с инвестиционната активност. БВП и потреблението успяха 
да възстановят и дори да превишат с повече от една десета предкризисните си равнища в реални измерения от 2008 
година, докато инвестициите остават устойчиво на равнище от около две трети от  последната некризисна година. Това е 
една драматична констатация, която продължава във времето и не е ясно колко време още ще продължи в една 
икономика, която се нуждае от революционни технологични промени. На второ място, очакванията за по-високи 
постъпления в консолидирания държавен бюджет и за т.нар. осветляване на икономиката също не се оправдават. 
Относителните постъпления спрямо БВП, в последната година с неплосък данък, все още остават непостигнати. На трето 
място - плоският данък съдейства за увеличаване на социално-икономическото неравенство и социалното разслоение в 
обществото. Социалното разслоение в нашата страна е най-високо от всички останали страни в ЕС“, обясни в „Неделя 150“ 
проф. Гарабед Минасян - член екипа от Института за икономически анализи на БАН. 
Според доклада на Института за икономически анализи е необходимо да се търси изпреварващ икономически ръст, по-
осезаем растеж на доходите и благосъстоянието, което да доведе до намаляване на социалното напрежение.  
Критерият, който трябва да се следва, е дистанцията, която съществува между нашето икономическо равнище и 
средноевропейското икономическо равнище, защото страната ни е член на ЕС и трябва да се равнява по ЕС, каза проф. 
Минасян. 
„Тук числата са много драматични. Нашият БВП на човек от населението за 2017 година се оценява на 7 000 евро. 
Средноевропейското равнище и средното равнище в еврозоната е някъде около 30 000 евро на човек от населението. Ако 
говорим, че Европа прави 2% ръст, то 2% върху 30 000 - повишаване на БВП на човек от населението, при 
средноевропейските стандарти, това са около 600 евро. Докато ние, ако говорим за 4 % ръст на нашия БВП, тези 4% ръст 
правят някъде повишение с 300 евро - от 7 000 на 7 300 евро. Това означава, че дистанцията между България и 
средноевропейското равнище се увеличава и ние все повече и повече затъваме в своята бедност. Числата, които 
официално дава и макроикономическият елит, и макроикономическото управление, те предвиждат по-нататъшно 
затъване в тази бедност“.  
Бедността на нашата икономика произтича от недостатъчния обем и качеството на инвестициите, подчерта проф. Минасян.  
„Ние имаме изтичане на наш, собствен, български капитал в чужбина и то в изключително големи размери. За 2016 година 
нетното изтичане на български капитал в чужбина оценява, в съответствие със статистиката на платежния баланс на близо 
3 млрд. и 400 млн. евро. През 2017 година - 3 млрд и 100 млн. евро. Това означава, че нетното изтичане на български 
капитал, който е изработен у нас, се оценява на около една трета от инвестициите в страната.“, добави той. 
 
√ Александър Манолев: Британските компании търсят възможности за производство в страни-членки на ЕС 
ЕБВР организира форум в Лондон за представянето на България като място за инвестиции 
Европейската банка за възстановяване и развитие организира специален форум за представянето на България като място 
за инвестиции. В Лондон страната ни ще бъде представена от заместник-министърът на икономиката Александър Манолев 
и представители на водещи бизнес сектори. 
Форумът "Развиваща се Европа: Перспективата пред България" ще срещне българския бизнес с потенциални партньори не 
само от Великобритания, но и от други европейски държави. Това заяви в интервю за "Хоризонт" заместник-министър 
Манолев.  
Страната ни ще бъде представена в три панела според отделните бизнес сектори, а именно "секторите 
автомобилостроене, информационни и комуникационни технологии и услуги", уточни той. 
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Британските компании искат да останат на европейския пазар след Брекзит "и търсят да разкрият възможности за 
производство в страни-членки на ЕС", добави той. 
 
√ Министрите на образованието на България и Хърватия подписват програма за сътрудничество 
На посещение в Загреб ще бъде министърът на образованието Красимир Вълчев. 
Заедно с хърватския си колега Блаженка Дивяк той ще подпише четиригодишна програма за сътрудничество между двете 
държави в областта на науката и образованието. 
Предвидена е и среща с представители на българската общност в Хърватия.  
 
В. Сега 
 
√ Парламентът пак не може да уплътни работното си време 
И в трите парламентарни дни през миналата седмица събранието не успя да уплътни работното си време и работи на 
полупразни обороти.  
В сряда заседанието приключи малко след 12 ч. по обед, въпреки че е прието пленарният ден да продължава до 14 ч. В 
четвъртък се работи до около 12.30 ч., а в петък законодателна дейност изобщо нямаше. Поради липса на закони за 
обсъждане и гласуване пленарният ден започна в 9 ч. с парламентарен контрол, какъвто по принцип се провежда от 11 ч.  
За целия период народните представители разгледаха в зала само три проекта, като третият - за промени в Закона за 
обществените поръчки, бе внесен в последния момент, като предишния ден спешно мина на второ четене в правната 
комисия. Освен това депутатите изслушаха министъра на земеделието Румен Порожанов. По традиция подобни 
изслушвания също би трябвало да се провеждат в деня за парламентарен контрол, но поради липса на други занимания 
Порожанов бе викнат ден по-рано.  
За сметка на основното си задължение - да приемат закони, парламентарните групи се замеряха през цялата седмица с 
декларации. В сряда БСП и ГЕРБ се обвиняваха взаимно за изборите в Галиче и Беден, а лидерът на "Воля" Веселин 
Марешки и "Обединени патриоти" се караха кой е по-загрижен за състоянието на въоръжените сили. Разприте и обидите 
между Марешки и националистите продължиха и в четвъртък. Така почти половината от работното време на Народното 
събрание през седмицата премина в четене на декларации и на контрадекларации.  
ПРАКТИКА 
Същият проблем се наблюдаваше и в първата сесия на 44-тото народно събрание. Постоянна практика беше заседанията 
да продължават от половин до един час, след което залата се разпускаше поради липса на закони. Рекордът бе сбирка, 
започнала в 9.00 ч. и приключила в 9.23 ч. Лятната ваканция дойде при смехотворната статистика, че за 43 заседания са 
приети само 19 законопроекта, или по по-малко от половин на ден. 
 
Dnes.bg 
 
√ Икономисти, инженери, машинни оператори... Бизнесът пак започва да ги търси 
През следващите месеци ще има нужда от продавачи, готвачи, сервитьори 
Завършилите висше образование по икономика или администрация и управление, отново ще се търсят от бизнеса. Това е 
една от големите изненади в първото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила, проведено 
у нас преди два месеца. Според него както сега, така и в средносрочна перспектива, работодателите ще търсят средно- и 
висококвалифициран персонал, пише "Сега". 
"Потребности от икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи ще има през следващите 6 месеца, и 
след 5 години", се казва в проучването. 
То е реализирано съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие. В него са участвали 5012 
работодатели, попълвали са онлайн въпросници, 89% от които са от частния сектор. Повече от предприятията са малки, с 
до 10 души персонал. 
В последните години "икономиката" бе обявена за не особено перспективна специалност - в нея учат най-много студенти, 
а реализацията на придобитото от тях висше образование според рейтинга на университетите е едва 39%. 
Заради излишъка на икономисти правителството започна постепенно да орязва държавно субсидираните места за това 
направление, като от 2015 г. до сега намалението е близо 50%. По специалността администрация и управление пък спадът 
според МОН в броя на студентите е близо 60%. Противно на държавната политика обаче анкетите на работодателите 
очертават съвсем противоположна тенденция. 
Според проучването 1771 работодатели, или 35.3%, нямат незаети работни места. В краткосрочен план обаче, през 
следващите 6 месеца, нужда от нов персонал ще имат 3057 работодатели, или 61%. "От специалистите с висше 
образование най-често ще се търсят завършилите икономика, администрация и управление, машинно инженерство, 
електротехника, електроника и автоматика, туризъм", сочат резултатите от изследването на АЗ. 
Проучването потвърждава тенденцията за търсене на повече хора с професионално образование, отколкото на висшисти. 
Общо 2908 работодатели, или 58% от анкетираните, са посочили, че не им достигат специалисти със средно образование 
и квалификация. Най-търсените са от сферата на стопанското управление и административните дейности, следвани от 
онези, необходими за индустриалните дейности, архитектурата и строителството. Туризмът, хотелиерството и 
ресторантьорството са на 4-то място по заявено търсене на средни специалисти. 
Конкретните професии, които бизнесът ще търси през следващите 6 месеца, най-често са машинен оператор (1526 лица са 
заявили интерес към такива специалисти), продавач-консултант (1207), готвач (870), сервитьор-барман (811), строител 
(781), шивач (644), оператор в производството на облекло, електротехник, заварчик, камериер. 
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"Търсеният брой кадри по въпросните 10 професии, заедно със заявения по следващите 5 (професии - бел.ред.) - 
икономист, оперативен счетоводител, машинен техник, строител-монтажник, машинен монтьор и озеленител, формира 
половината от общия брой търсени лица по предложените в анкетата 77 професии", отбелязват от АЗ. 
Оттам отчитат и глад за работници без специална квалификация. Най-често се търсят общи работници, куриери, носачи, 
работници в преработващата промишленост и помощници при приготвянето на храни. 
 
Economic.bg 
 
√ S&P повиши перспективата пред рейтинга на България 
Fitch запазва оценката си без промяна, но изтъква положителните макроикономически показатели 
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от 
„стабилна“ на „положителна“. Дългосрочният и краткосрочен кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна 
валута се потвърждават съответно на „BBB-„ и „A-3“. Повишаването на перспективата увеличава шансът самият рейтинг на 
страната да бъде вдигнат в бъдеще. 
Положителната перспектива сигнализира за успешно подобряване на финансовите условия, както и за засилване на 
фискалните и външните буфери в страната, казват от Министерството на финансите. Анализаторите от S&P очакват 
стабилния икономически растеж да продължи, в съответствие с възходящата динамика на износа и благоприятните 
условия за кредитиране. Нетният държавен дълг ще продължи да намалява през 2018 г., за четвърта година поред. 
Външната задлъжнялост е оценена като ниска и текущата сметка ще остане на излишък. От Агенцията изразяват очакване, 
че продължителността на политиката ще бъде гарантирана дотогава, докато управляващата коалиция e стабилна. 
Според S&P Global Ratings основните фактори, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България през 
следващите 12-24 месеца, включват продължаващото намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор, 
съчетано с допълнителен прогрес от нарастване на кредитирането за подпомагане на икономическия растеж. 
Положително влияние за рейтинга ще окаже също засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на 
Агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II), което би засилило допълнително 
доверието в политиката. 
Рейтинговата агенция би предприела действия за ревизиране на перспективата до стабилна, при наличие на натиск върху 
платежния баланс на страната, отслабване на фискалните буфери или при обръщане на низходящата тенденция при 
необслужваните кредити. Негативни кредитни действия биха възникнали и в случай на рязко поскъпване на реалния 
ефективен валутен курс, което би довело до загуба на конкурентоспособност и влошаване на външната позиция на 
страната. 
В същото време другата голяма рейтингова агенция – Fitch, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB“ в 
чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута също се 
запазва „F2”. 
Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към 
еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на 
сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг. 
Агенцията посочва, че икономическият растеж в страната надхвърля отчетения за държавите в категорията „BBB“. През 
2017 г. българската икономика нарасна с 3.6% в реално изражение. За сравнение, средният растеж на икономиките от 
същата рейтингова група е 3.3%. За настоящата година Fitch очаква растежът да се ускори до 3.7%, преди да се забави до 
3.4 % през 2019 г. Основен двигател ще е вътрешното търсене, като повишението на потреблението на домакинствата ще 
се подкрепя от положителната динамика при заетостта и заплатите, както и подобреното доверие на потребителите. 
Частните и публичните инвестиции също се очаква да се ускорят, предвид напредването на изпълнението на европейските 
програми, благоприятните финансови условия и подобрената бизнес среда. 
Ключов фактор в подкрепа на рейтинга е силната фискална позиция на страната. През последните две години, бюджетният 
баланс бе на излишък, съответно 0.2% и 0.9% от БВП през 2016 и 2017 г. Fitch очаква през 2018 г. и 2019 г. бюджетният 
резултат да остане положителен, средно в размер на 0.1%, което е по-ниско от правителствените цели и отразява 
очакванията на Агенцията за по-високи разходи, свързани с усвояване на фондовете от ЕС и финансиране на приоритетни 
области. 
Във външния сектор Агенцията също отчита по-доброто представяне на България спрямо страните от съответната рейтинг 
група. За 2018-2019 г. те очакват текущата сметка да остане положителна (1.9% от БВП), докато средно за другите страни 
прогнозата им е за дефицит от 0.7% от БВП. В допълнение, България има по-силна позиция на нетен външен кредитор 
(15.9% от БВП през 2017 г.) спрямо медианата за другите страни (3.5% от БВП). 
Банковият сектор също е оценен като стабилен, в съответствие с повишената икономическа и кредитна активност. Отчетена 
е благоприятната тенденция на намаление на необслужваните кредити, въпреки че от Агенцията считат нивото им за 
високо спрямо средното за ЕС. 
Факторите, които заедно или поотделно биха довели до повишаване на рейтинга, са по-висок потенциален растеж на БВП 
в средносрочен план и ускорено сближаване до нивата на доходите на страните с по-висок рейтинг. 
Основните фактори, които заедно или поотделно биха довели до понижаване на рейтинга са възобновяване на външните 
дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, по-високи фискални дефицити, които биха повишили 
държавната задлъжнялост, както и реализиране на рисковете за бюджетния баланс, свързани с условните задължения на 
държавните предприятия. 
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√ България, ЕС и застаряването 
Застаряването на населението и социалните, икономически и бюджетни последици от него са сред основните 
предизвикателства, пред които са изправени редица европейски държави. Прогнозите за демографското развитие и 
ефектите му върху пенсионните системи, здравеопазването, образованието и социалната защита се разглеждат в 
обновения доклад за застаряването на Европейската комисия. 
Застаряването в ЕС 
Основната цел на проучването и дългосрочните демографски прогнози е адаптирането на бюджетните политики към 
измененията в структурата на населението. В най-общ план, докладът прогнозира незначителен ръст на населението на ЕС 
в периода между 2016  и 2070 г. – от 511 до 520 милиона души, но значителни изменения в структурата на населението, 
като това в трудоспособна възраст (между 15 и 64-годишна възраст) ще намалее значително – от 333 на 292 милиона души 
за същия период[1]. Важно е да се отбележи обаче, че този сценарий разчита на чувствително увеличение на раждаемостта 
(от 1,6 през 2016 до 1,8 през 2070 г. ) и лек спад на нетната миграция. Това, съчетано с чувствителното увеличаване на 
очакваната продължителност на живота, води и до изменения в коефициента на демографско заместване на населението 
в и над трудоспособна възраст – от 29,6% през 2016 г. до 51,2%. Тази тенденция обаче е съчетана и с очаквано увеличение 
на участието в работната сила, особено при жените и хората в пенсионна възраст. На практика, очакваната структура на 
населението на ЕС към 2070 г. е с почти равномерно разпределение между отделните възрастови групи. 
 

 
Източник: ЕК 

 
Очаквано, застаряващото население ще постави натиск върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални 
грижи. Любопитно е, че при повечето държави пикът на дела на разходите, свързани с напредването на възрастта, не е в 
края на разглеждания период, а между 2050 и 2060 г., най-вече в резултат не неравномерните демографски тенденции. 
Само в няколко държави се очаква спад на дяла на тези разходи от БВП, като най-ясно изразен е той в Гърция, Франция и 
Унгария. Струва си да се отбележи и че новото изследване е малко по-песимистично от предишното по отношение на 
разходите, като прогнозира малко по-голям дял спрямо публикуваните за 2015 г. 
Прогнозите за България 
Преди да преминем към ефектите от застаряването, които изследването прогнозира за България, си струва да разгледаме 
и направените допускания, които обуславят очакваното развитие. Към 2070 г. ЕК залага очаквана продължителност на 
живота при раждането от 83,3 години за мъжете и 87,8 години за жените, или увеличение с по около десет години и при 
двата пола. Това се съчетава с обръщане на тенденцията при нетната миграция от отрицателна към положителна, свиване 
на населението до 4,9 милиона души и относително задържане на коефициентите на безработица и заетост. В резултат на 
тези негативни демографски процеси, работната сила според прогнозите на ЕК ще се свие до 2,7 милиона души. 
 

https://static.economic.bg/news/10/90319/1.jpg
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Източник: ЕК 

 
България е сред страните, където общите бюджетни разходи за застаряване се очаква да достигнат своя пик малко преди 
края на периода – от 18,5% от БВП през 2016 г. според проекциите те ще нараснат до 21,7% през 2060 г. и след това ще 
започнат да спадат, до 20,7% през 2070 г. Основният компонент на тези разходи са пенсиите, които ще достигнат 11,6% от 
БВП спрямо 9,6% днес, следвани от здравеопазването (5,2% през 2070 г.). 
 

 
Източник: ЕК 

 
Прогнозите за България сочат, че голямата пречка пред икономическия растеж – прогнозиран да се забави до около 1% 
средногодишно след 2040 г., ще бъде значителното свиване на населението като цяло, както и конкретно на тези в 
трудоспособна възраст. Въпреки че според ЕК коефициентите на демографска зависимост в страната остават почти 
непроменени в дългосрочен план, номинално населението във всички възрастови групи ще се свива чувствително. 
––––––––––––––––––––––––––– 
[1]При разглеждането на тези цифри винаги трябва да имаме предвид, че са прогнози, които се основават на редица 
допускания за икономическото развитие, раждаемостта, миграционните процеси на страните в ЕС, в резултат на което 
дори краткосрочните често се оказват доста далеч от реалното развитие на прогнозираните показатели. По тази причина 
представените в доклада числа следва да се разглеждат по-скоро като насока на развитие, а не като конкретна величина. 
 
EconomyNews 
 
√ Пет медала за България от Европейска олимпиада по физика  
Златен, два сребърни и два бронзови медала спечелиха българските ученици в Москва 
Един златен, два сребърни и два бронзови медала спечелиха българските ученици на Европейската олимпиада по физика 
(EuPhO), която се проведе между 28 май  и 1 юни в град Москва, Русия. Това съобщават от СООПН - Сдружение на 
олимпийските отбори по природни науки. 
Второто издание на EuPhO отново донесе успех на всички български състезатели. 
В олимпиадата тази година участваха 120 ученици от 23 държави - Белгия, Чехия, Швеция, Швейцария, Германия, Италия 
и др. Домакин беше Московският институт за физика и технология (MIPT). 

https://static.economic.bg/news/10/90319/2.jpg
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Състезанието следва програмата на международната олимпиада по физика, но за разлика от нея, задачите са кратки и 
целят да поставят участниците в ситуация близка до реалната изследователска дейност, където трябва да проявят 
изобретателност, за да достигнат до правилното решение. 
Българският отбор 2018  завоюва следните страхотни отличия: 
Георги Мирославов Александров, 11 клас, СМГ - златен медал, 3то място в цялостното класиране; 
Таквор Баронян, 12 клас, Дарби колидж - сребърен медал; 
Стефан Тодоров Иванов, 11 клас, ППМГ Бургас - сребърен медал; 
Руско Тодоров Русков, 12 клас, АЕГ Бургас - бронзов медал; 
Иво Владиславов Петров, 10 клас, СМГ - бронзов медал; 
Ръководител е гл. ас. Нено Тодоров, а проф. Виктор Иванов бе автор на две задачи като член на Академичния комитет. 
През юли 2018 г. предстои и 49-ата Международна олимпиада по физика в Лисабон, Португалия. 
 
Informo.bg 
 
√ Каракачанов поиска повече контрол по черноморските курорти 
След убийството в Слънчев бряг министърът на вътрешните работи Красимир Каракачанов поиска повече контрол по 
черноморските курорти, но без да се пречи на туристите. „Няма как да въведем комендантски час. В казармата има вечерен 
час, ред и дисциплина, но това не е казарма, а курорт“, коментира пред „Дарик“ Каракачанов. Слънчев бряг не за първи 
път е арена на криминални прояви и Каракачанов смята, че МВР ще предприеме всички необходими мерки не само в 
курорта, но и по цялото Черноморие, за да има по-малко инциденти като среднощното убийство на хазартния бос Коста 
Миджурин. 
Във връзка с акция на Валери Симеонов срещу шума в летните заведения в Слънчев бряг, Каракачанов коментира, че 
„трябва да има някакъв ред по отношение на музиката, но аз не го приемам като вечерен час, след който да спираш 
музиката навсякъде. Все пак хората си взимат отпуска и идват да се веселят“. „Има определени заведения, не само в 
Слънчев бряг, а и в други курорти, където след 12 часа прекалено силната музика пречи на другите да почиват, но мисля, 
че това може да се уреди с една наредба“, добави министърът на отбраната. 
 
√ Президентът Радев връчи наградите на победителите от проекта „Народните будители и аз“ 
Президентът Румен Радев връчи наградите на победителите на осмото издание на проекта на Ротари и Зонта клуб в 
Пловдив „Народните будители и аз“. В трите етапа на състезанието са участвали над 6 500 ученици от 28 училища от 
Пловдив, Пазарджик, София, Варна и Разград. За седемте години в проекта са се включили около 70 000 ученици, като за 
трети път тази година имаше и индивидуален конкурс за учениците от пети до единайсти клас по две теми – „140 години 
от Освобождението на България“ и „170 години от рождението и 142 години от гибелта на Христо Ботев“. 
„Много народи почитат славни битки в своята история, но едва ли има много народи, които могат да се похвалят с дни в 
своя календар, с празници, посветени на други не по-малко важни победи – тези на духа и книжовността. А ние сме такъв 
народ, защото имаме нашите будители. Денят на нашата писменост и празникът на нашите будители ни напомнят, че 
България е създадена и градена не само със силата на меча, но и със силата на словото“. Това каза в приветствието си 
преди награждаването държавният глава. По думите му, ние като нация имаме своя принос в Европейското културно 
наследство и ако „средновековна Европа развиваше Ренесанса, то България изстрада своите будители, тези, които в дни 
на безвремие начертаха българското утре“. Които изведоха народа ни по пътя на знанието, на просветата, на 
политическата и духовна свобода, допълни Радев. Той благодари на инициаторите и организаторите на проекта за това, 
че стотици деца от цяла България ще бъдат посветени в това свято дело на нашите будители, да изучават заедно живота и 
делото на най-ярките личности в нашата история.  
В проекта участват ученици от 1 до 11 клас, разделени в две групи – до 7 клас и до 11 клас. Надпреварата започва между 
класовете, победителите се състезават на ниво райони и общини, а най-добрите от тях отиват на финал. Крайните 
победители са избрани от жури с председател акад. Георги Марков. За Пловдив-град на първо място в първа група е 5 клас 
от ОМГ – Пловдив, а за областта първото място спечели 6 клас от ОУ „Кирил и Методий“ – Карлово. Сред победители са и 
учениците от ОУ „Васил Левски“ и 10 б клас от ЕГ „Бертол Брехт“ – Велинград, Румънската гимназия „Михай Еминеску – 
София. Проектът „Народните будители и аз“ има за цел да запознае младите хора с онези български възрожденци и велики 
българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава, обясни 
ръководителят на проекта Кирчо Атанасов. Те могат да избират между посочените им 72 велики българи и народни 
будители, живели и творили до преди 100 години. 
 
В. Дума 
 
√ Брюксел намалява тройно субсидиите за фермери 
България ще получи 5,6 млрд. евро за директни плащания през новия програмен период 
Европейската субсидия за фермери ще бъде три пъти по-малко след 2020 г. Това е едно от предложенията на  Европейската 
комисия за новата селскостопанска политика на съюза. Според нея най-малко 2% от директните плащания трябва да отиват 
за млади фермери. Освен това ще има възможност за прехвърляне до 15% от средствата между двата стълба в общата 
селскостопанска политика, а до 40% от субсидиите трябва да бъдат насочени към мерки за опазване на околната среда и 
климата. 
Парите за земеделските фондове, за които до момента отиваха около две трети от бюджета на ЕС заедно със средствата 
за политиката на сближаване, се предлага да бъдат орязани с около 5% спрямо настоящия програмен период до 365 млрд. 
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евро. От тях 286 млрд. евро са предвидени за директните плащания (първи стълб) и 78,8 млрд. евро за развитие на селските 
райони (втори стълб). 
За България орязването на директните плащания е минимално - с 0,79%. Предложението е страната ни да получи общо 
над 5,6 млрд. евро за директни плащания на фермерите. Това е средно около 800 млн. евро годишно, колкото получаваме 
и в момента. По-значително е намалението на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), където 
предвидените за България средства са 1,97 млрд. евро при 2.3 млрд. евро за настоящия програмен период, показват 
публикуваните документи на ЕК. Целта е приоритетно да се подпомагат малките и средните земеделски стопанства, 
защото сега 80 на сто от европарите отиват в 20% от фермерите. За това се предлага един фермер да може да получава 
максимално 60 000 евро (сега е 150 000 евро) от директните плащания. Иска се още таванът да бъде намален три пъти от 
300 000 евро сега на 100 000 евро за едно земеделско стопанство след 2020 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ ESMA прие мерки по договорите за разлики и бинарните опции 
Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) официално прие новите мерки във връзка с предоставянето на 
договори за разлики и бинарни опции на инвеститорите на дребно.  
В петък (1 юни) мерките бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Те ще започнат да се прилагат от 
2 юли 2018 г. по отношение на бинарните опции и от 1 август 2018 г. спрямо договорите за разлики, както следва: 
1. Бинарни опции (от 2 юли 2018) – забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на 
инвеститори на дребно, и 
2. Договори за разлики (от 1 август 2018) - ограничение по отношение пускането им на пазара, разпространението или 
продажбата на инвеститори на дребно. Това ограничение се състои в: определяне на граници на левъриджа при 
отварянето на позиции; правилото за закриване на маржин позиции по сметката; защита при отрицателен баланс по 
сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчик по договори за разлики и предоставяне по 
стандартизиран начин на предупреждение относно настъпването на специфични рискове. 
Европейският орган за ценни книжа и пазари прие настоящите мерки на официалните езици в ЕС, като същите ще останат 
в сила за период от три месеца от датата на тяхното прилагане. 
"Мерките, които Европейският орган за ценни книжа и пазари прие днес представляват значителна крачка към по-засилена 
защита на инвеститорите в ЕС. Новите мерки спрямо договорите за разлики за първи път ще гарантират, че инвеститорите 
не могат да изгубят повече пари, отколкото са вложили, същевременно ще ограничи използването на ливъридж и стимули, 
както и че предупрежденията за рисковете ще се отправят по разбираем начин до инвеститорите. Забраната на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции 
на инвеститори на дребно е свързана със значителното безпокойство за защитата на инвеститорите, причинено от 
естеството на този продукт. Настоящият общоевропейски подход е най-подходящият начин за решаване на този значим 
въпрос относно защитата на инвеститорите. Националните компетентни органи ще наблюдават въздействието на тези 
мерки през времето на тяхното прилагане и ще определят съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари какви 
са следващите необходими стъпки.", каза председателят Стивън Майор. 
Следващи стъпки    
Регламентът за пазарите на финансови инструменти предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари 
правомощието временно да въведе мерки за намеса на тримесечна основа. Преди изтичането на тримесечния срок, 
Европейският орган за ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за намеса в търговията с продукти и ще прецени 
необходимостта от продължаването им с още три месеца. 
 
КРОСС 
 
√ Днес стартира десетото юбилейно издание на класацията „Любимите марки” 
Днес, 4 юни 2018 г., в 12:00 часа стартира гласуването в първия етап на 10-то юбилейно издание на единствената 
потребителска класация „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ”. От днес до 14 юни (включително) всеки потребител може да подкрепи 
предпочитаната от него марка в общо 35 категории, като гласува за нея на он-лайн адрес www.mylovemarks.eu. По време 
на този първи кръг потребителите избират своите любими марки в падащо меню за всяка от подбраните категории. Този 
етап цели да отсее Топ 6 на най-предпочитаните брандове в различните отрасли. В следващия кръг продължават онези 6 
марки в категория, събрали най-много потребителски гласове. 
Подбрани са 35 категории: 
1.    ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ. 
2.    БУТИЛИРАНИ ВОДИ. 
3.    КАФЕ И ТОПЛИ НАПИТКИ. 
4.    ЯДКИ, ЧИПС, СОЛЕТИ. 
5.    ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. 
6.    МЕСНИ ПРОДУКТИ. 
7.    МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. 
8.    МАЙОНЕЗИ, ЛЮТЕНИЦИ И СОСОВЕ. 
9.    БИО ПРОДУКТИ И СУПЕР ХРАНИ. 
10. КОЗМЕТИКА. 
11. БИО И НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА. 

http://www.mylovemarks.eu/
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12. ДЕРМО И МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА. 
13. БЕБЕШКА КОЗМЕТИКА. 
14. БЕБЕШКИ И ДЕТСКИ ПРОДУКТИ. 
15. АВТОМОБИЛИ. 
16. БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА. 
17. ЗАВЕДЕНИЯ. 
18. УЕБ МЕДИИ И САЙТОВЕ. 
19. РАДИО. 
20. ТЕЛЕВИЗИЯ. 
21. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ И БРОКЕРИ. 
22. БЪЛГАРСКА МАРКА. 
23. БЪЛГАРСКА МАРКА – ХРАНИ И НАПИТКИ. 
24. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ. 
25. ВИТАМИНИ И ХРАНИТЕЛНИ И ДОБАВКИ. 
26. БАНКИ. 
27. ФИНТЕХ КОМПАНИИ. 
28. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОТЕЛИ И КОМПЛЕКСИ. 
29. ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ – МОЛ. 
30. ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ. 
31. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. 
32. ИТ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ. 
33. ЛЮБИМ РАБОТОДАТЕЛ. 
34. ИНОВАТИВНИ МАРКИ. 
35. ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ. 
Класацията се провежда в три етапа. Втори етап ще се стартира на 18 юни и ще продържи до 24 юни (включително), като в 
този период потребителите могат да гласуват за до 3 от 6-те продължили марки в различните категории. Целта на този 
етап е да покаже кои 3 марки в отрасъл ще продължат в трети последен кръг на класацията. 
Третият етап стартира на 27 юни и ще продължи до 5 юли (включително). На този етап потребителите ще определят марка 
№1 във всяка категория. Във втори и трети етап, потребителите номинират или гласуват, като потвърждават избора си през 
линк, изпратен автоматично на електронната им поща, посочена за контакт. Непотвърдените гласове няма да се отчитат! 
По повод 10 години класация “ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” организаторите подготвят книга „Мисия: Любима Марка”. В нея ще 
бъдат събрани историите на успеха на онези марки, които печелят любовта и сърцата на потребителите, историите на 
успешните брандове. 
Инициативата се реализира за десета поредна година и е единствената класация, основана само върху мнението и 
нагласите на потребителите. „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” дава възможност на потребителите да определят марките, които обичат 
и които сред голяма конкуренция са спечелили тяхното доверие. За разлика от други класации, „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ" не 
разчита на жури при номинациите – те са свободни, основани единствено на потребителските предпочитания и не 
включват специални пазарни критерии. По този начин „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ" представя не експертното, а потребителското 
мнение за брандинга. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Ваканцията започна, какво да правят децата през лятото? 
- Бум на летните вируси, как да ги преборим? Съветите на проф. Тодор Кантарджиев. 
- Чакането в КАТ. На живо: Понеделник сутрин в КАТ. Кога ще спре чакането? 
- Таванът на пенсиите. По пътя към високите пенсии. Коментар на Ивайло Калфин. 
- България и цифровата политика. Говори еврокомисар Мария Габриел. 
- Какво пристрастява децата към мобилните устройства? 
- Злато за ансамбъла. На живо от Испания: Златните момичета от ансамбъла по художествена гимнастика, с нова 

победа. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- На живо: До къде стигна разследването на показното убийство в Слънчев бряг? 
- След изборите в Галиче, критиките на президента и срещата „Борисов - Путин", коментар на Цветан Цветанов. 
- Колко са случаите на отнети деца от български семейства в Норвегия и как раздялата влияе на децата и 

родителите? Дискусия в студиото. 
- Поредица от кражби в магазини в Плевен. Ще бъдат ли заловени извършителите? 
- Финалът в „Гласът на България", кой ще е големият победител? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Лъскави играчки или супероръжия за армията? Как военният министър ще убеди държавата, че трябва да изхарчи 

милиарди за въоръжаване? Гостува Красимир Каракачанов, министър на отбраната. 
- Куршуми за хазартен бос и приятелката му. Разчистване на сметки или ревност стоят зад стрелбата в Слънчев бряг? 
- Предлагат ли ни гръцки, вместо български домат? Темата, в „На твоя страна". 
- „Пълен абсурд": Защо в крайдунавското село Байкал навсякъде пуши и кое е най-ефикасното средство за борба 

срещу комарите? 
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√ Предстоящи събития в страната за 4 юни 2018 
София.  

- От 16.30 часа в Президентството на Р България (бул. "Дондуков" 2) ще се състои церемония по награждаване на 
победителите в Международния конкурс по програмиране CodeIT Сезон 2017-2018. 

- От 19.00 часа в зала 42 на НДК българският актьор Георги Мамалев ще представи биографичната си книга „Усмихни 
се, човече!". 

- От 19.30 часа артистът, писател и куратор Гира Хашеми ще разкаже в „Червената къща" за своите преживявания 
по пътя на бежанците в Европа. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ-Варна (ул. „Г. Бенковски" № 1) народният представител Владимир Вълев 
организира приемна за граждани. 

- От 11.30 часа в зала „Варна" в сградата на Общината ще се състои пресконференция във връзка с предстоящите 
прояви от Петия международен турнир „Одесос" и 46-ия републикански преглед по пожаро-приложен спорт. 

- От 13.00 часа в централата на БСП-Варна (ул. „Македония" 33) народните представители проф. Анелия Клисарова 
и Иван Иванов ще проведат приемна за граждани. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 часа в зала 500 на Областна администрация ще се проведе дискусионен форум на тема „Киберсигурност 
и безопасно поведение в интернет в ерата на дигиталната революция". 

- От 10.30 часа в сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание" ще се състои тържествено събрание по 
повод отбелязването на 20 години от възстановяването на Апелативен съд-Велико Търново и 140 години от 
създаването му. 

*** 
Плевен. 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА в Плевен ще се състои пресконференция за представяне на резултатите от 
реализирането на проект „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции". 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в заседателната зала на Община Пловдив ще се състои пресконференция по повод предстоящото 16-
то издание на фестивала „Пловдив чете". 

- От 13.00 часа в Дома на културата „Борис Христов" ще бъде официално открита конференция на тема „Позитивната 
психология и облачните технологии: нови хоризонти за образованието". 

- В 14.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП АБВ с участието на лидерът на партията 
Румен Петков. Темата ще бъде актуалната политическа обстановка в България. 

- От 16.00 часа в централния офис на ГЕРБ-Пловдив (бул. „Марица" 91) председателят на Комисията по бюджет и 
финанси Менда Стоянова ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. „Стефан Стамболов" № 21) депутатът и член на Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление инж. Атанас Ташков ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. "Коста Паница" № 5) заместник-председателят на Комисията за борба 
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Спас Гърневски ще проведе приемна за граждани. 

- От 16.30 часа в офиса на ГЕРБ-Пловдив (ул. „Прага" 2) председателят на Комисията за контрол над службите за 
сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона 
за електронните съобщения и член на Комисията по правни въпроси ще проведе приемна за граждани. 

***  
Шумен. 

- От 9.30 часа с разглеждане на новостроящата се спортна зала „Арена Шумен“ започва посещението на Николай 
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. 

- От 10.00 часа министър Николай Нанков ще извърши оглед на пътния надлез над ЖП-линията София - Варна. 
- От 10.30 часа министър Николай Нанков ще извърши оглед на площадката за строеж на ГПСПВ в кв."Дивдядово", 

където ще даде и пресконференция. 
- От 13.00 часа в концертната зала на Младежкия дом министър Николай Нанков ще открие кампанията „Моят град 

е моята крепост". 
 
Profit.bg 
 
√ Акциите и доларът поскъпват в началото на седмицата 
Азиатските акции поскъпнаха до най-високото си ниво от две седмици и половина, след като силните данни за заетостта в 
САЩ компенсираха опасенията, че търговската война между САЩ и останалата част от света може да се отрази на  
световния икономически растеж. 
Азиатско-тихооокеанският индекс на MSCI нарасна с 1.0%, до най-високото си ниво от 17 май насам, докато японският 
Nikkei се повиши с 1.3%. 
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Акциите на технологични компании, като Tencent и Taiwan Semiconductor Manufacturing, бяха сред най-големите 
печеливши. 
На Уолстрийт в петък технологичните акции поскъпнаха, повишавайки индекса Nasdaq Composite с 1.51%, до 7 554 пункта, 
близо до рекордното му ниво на затваряне от 7 588 пункта, достигнато през март. 
В същото време S&P 500, който нарасна с 1.08% в петък, все още е на около 140 пункта от върха си от 2 872 пункта, достигнат 
през януари. 
Финансовите министри на най-близките съюзници на САЩ изразиха гнева си от наложените от администрацията на Доналд 
Тръмп мита върху вноса на метали, като напрежението се очаква да се пренесе и на срещата на Г-7 в Квебек тази седмица. 
В рядка демонстрация на разделение шестте други членки на групата излязоха с изявление, с което молят министъра на 
финансите на САЩ Стивън Мнучин да предаде на президента Доналд Тръмп “тяхното единодушно безпокойство и 
разочарование” относно митата. 
Въпреки това щатската икономика в момента е в добра форма, което държи мечките далеч от пазара. 
Изнесените в петък данни показаха, че темповете, с които щатската икономика създава нови работни места, са се ускорили 
през май, а нивото на безработицата се е понижило до 18-годшно дъно от 3.8%. 
Средното почасово заплащане нараства с осем цента, или 0.3% през миналия месец, след като се увеличи с 0.1% през 
април. Така ръстът в заплащането на годишна основа се увеличи до 2.7% през май, в сравнение с 2.6% през април. 
Предвид състоянието на щатската икономика е почти сигурно, че Федералният резерв на САЩ ще вдигне лихвите на 
срещата си следващата седмица. 
Тези очаквания подкрепят долара спрямо останалите валути. 
Щатската валута се търгуваше срещу 109.50 йени, след като поскъпна с 0.6% в петък, продължавайки ръста си от 
достигнатото във вторник дъно от 108.115, което бе най-ниското от над пет седмици. 
Еврото се разменяше срещу 1.1665 долара, отстъпвайки от достигнатия в четвъртък връх от 1.1725. Въпреки това еврото 
запазва дистанция от достигнатото във вторник 10-месечно дъно от 1.1510, след като опасенията около политическата 
криза в Италия намаляха. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха до 65.51 долара за барел в петък, докосвайки най-ниското си ниво от 
близо два месеца. 
За последно фючърсите се търгуваха на цена от 65.80 долара, без промяна от нивото на затваряне от петък. 
 


