Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bulgaria On Air
√ ДАНС ще внедрява служители под прикритие в съмнителни фирми!?
Застрашени ли са гражданските ни права – коментират Добрин Иванов и Емануил Йорданов
Законови промени предвиждат ДАНС да получи правото да внедрява агенти под прикритие в частни фирми, но без
знанието на собственика. На какво се дължат промените и ще дадат ли резултат?
"Никакъв резултат няма да даде. Това предложение е неграмотно, продиктувано от некомпетентност. За да не знае
работодателят за служителя под прикритие, то трябва и дейността на работодателя да бъде следена", категоричен бе
бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.
В "Денят ON AIR" той отбеляза, че разследващите органи трябва да се научат да работят с пълния набор от разузнавателни
средства, а не само с един от инструментите.
"Когато сериозни неща се регламентират от подзаконни нормативни актове, то това води до нестабилност. Дейността на
прикритите служители няма да бъде ясно регламентирана и ще създава възможност за злоупотреба със служебно
положение", подчерта бившият държавник.
"Предлага се нормативна промяна, която не е добре обмислена. Предполага се, че служителят на ДАНС трябва да
кандидатства за отворена позиция и след това да бъде нает. Но когато един работодател наема някого, той сключва
договор, че личната информация на фирмата няма да бъде разпространявана. Не е ясно как това внедряване ще става",
поясни изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
Според него не се знае и как ще бъде събирана информацията, как ще бъде съхранявана или унищожавана.
"Не трябва чак толкова много да се взираме в служителя под прикритие, а по-скоро защо управляващите правят нещо,
което може да застраши правата на гражданите. След всички глупости, които се приеха в българското законодателство в
последните 20 години – и това може да мине", заключи Йорданов пред Bulgaria ON AIR.
Целият разговор може да гледате тук.
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√ 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.
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.
Членовете на Международният координационен съвет на организациите на работодателите са обсъдили приоритетите 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. Предоставена е информация и за Националната квалификационна рамка на
страните от МКСОР, ОНД и БРИКС.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Стандарт
√ Румен Радев открива конференция за борбата с корупцията
Държавният глава Румен Радев ще открие от 10.00 часа в зала „Средец" на столичния София Хотел Балкан международна
конференция на тема „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията". Това съобщиха от
прессекретариата на държавния глава.
На форума, който се провежда под патронажа на българския държавен глава, ще бъдат представени практиките на
различни европейски държави в борбата с корупцията. На конференцията ще бъдат сравнени и антикорупционните
модели в Европа, както и законодателствата, регламентиращи взаимодействието между органите за борба с корупцията и
прокуратурата.
Участие в събитието ще вземат утвърдени експерти от различни европейски държави, както и представители на български
институции, ангажирани в противодействието на корупцията - председателят на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев, председателят на Държавна агенция
„Електронно управление" Атанас Темелков, доц. Диана Ковачева д-р по международно право и международни
отношения.
БТВ
√ Премиерът за пакет „Мобилност”: Всичко може да се случи чрез диалог
По-рано отпаднаха част от текстовете, срещу които българските превозвачи протестираха
„Решението на Европейския парламент за пакета „Мобилност” не е повод за фанфари и да викаме „победа”, а показа, че
всичко може да се случи чрез диалог, компромис и без да повишаваме тон”, каза премиерът Бойко Борисов по повод
отпадането на част от текстовете, срещу които българските превозвачи протестираха.
Т.нар. пакет „Макрон” беше гласуван от комисията по транспорт в Европарламента.
„Не съм съгласен с тезата, че сме победили президента Еманюел Макрон, защото когато бяха в София до 2 часа през нощта
с канцлера Меркел и с президента Макрон сме обсъждали с него точка по точка пакета за мобилност”, поясни Борисов.
„В нашето европейско семейство нещата не се получават с чукане по масата и с изхвърляне какво ще стане, и какво няма
да стане”, допълни той.
Той каза още, че със същия диалог са успели да постигнат бюджет с 8% повече за кохезионната политика, докато други
държави имат с 25% по-малко за следващия период.
„За момента нещата се случват по най-добрия начин за България точно чрез убежденията и диалога. Защото иначе не се
случват. Ако някой си мисли, че може да пребори Франция, Германия, Австрия, Холандия заедно, значи е наивник на
средна възраст”, коментира още Борисов.
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√ Борисов разговаря с премиера на Косово
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с премиера на Косово Рамуш Харадинай в Тирана. Двамата
правителствени ръководители разговаряха в рамките на срещата по Процеса Акаба по въпросите на Балканите в
албанската столица по искане на Харадинай.
Рамуш Харадинай изтъкна лидерската позиция на българския премиер за фокусиране на вниманието на Европа върху
страните от Западните Балкани и благодари за усилията на българското председателство за постигане на напредък в
интеграцията на държавите от този регион. Харадинай изрази готовността на страната му да помага за продължаване на
партньорството за реализацията на балканските проекти.
Бойко Борисов и Рамуш Харадинай обсъдиха транспортните проекти за свързаност на страните на Балканите. Акцент в
разговора беше изграждането на Коридор №8, който ще свърже Адриатическо с Черно море. „Необходима е много работа,
ако искаме да развием държавите си и да свържем региона с Европа“, каза още българският премиер. По думите му
значението и ползите от реализирането на проектите за свързаността на страните от региона ще допринесат както за
подобряване на живота на народите, така и за задълбочаване на добросъседските отношения в тази част на континента.
„Това е задължително условия за постигането на добра икономика, стабилност, сигурност и просперитет на Балканите“,
посочи още българският министър-председател.
БНР
√ Предизвикателствата пред следващата многогодишна финансова рамка на ЕС ще бъдат обсъдени в София
Предизвикателствата пред следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъдат обсъдени тази
седмица в София.
На форума на високо ниво ресорният еврокомисар Гюнтер Йотингер и представители на редица европейски институции
ще дискутират по основните рискове пред кохезионната политика за периода 2021-2027 година. Проектът на следващата
многогодишна рамка бе представен в Брюксел преди месец.
Дарик
√ 571 села у нас са без население или с едноцифрен брой жители
Общо 571 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка на БТА, направена в
Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2017 година.
Към 31 декември 2017 година в страната има общо 5256 населени места, от които градовете са 257, селата - 4 997, а два са
манастирите със статут на населено място - Клисурски и Рилски. От всички 4 997 села в България точно 571 са без население
или с едноцифрен брой жители или с 5 повече в сравнение с предходната 2016 година, сочат данните.
Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 409, а 162 са населените места, в които няма нито един постоянен
обитател. Селата без население се увеличават с 5 пет в сравнение с 2016 година.
Най-много села без население и с едноцифрен брой жители има в област Габрово
Селата без население са разположени в 11 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 22 области.
Справката в регистъра показва, че най-много села без жители /61/ и най-много с едноцифрен брой на населението /112/
има в Габровска област - общо 173. В Габровска област има общо 349 населени места, което означава, че почти половината
от тях са или необитаеми, или с едноцифрен брой на жителите.
След Габровска област се нарежда област Велико Търново /общо 336 населени места/ с 58 села без постоянно население
и 85 села с едноцифрен брой на обитателите. В двете области са разположени повече от половината от селата в
разглежданата група. В област Кърджали има 11 села без жители и 25 с едноцифрен брой население. В Смолянска област
има 8 села без население и 32 села с едноцифрен брой на населението. Седем населени места в област Хасково са без
нито един жител, а други 20 с едноцифрен брой на жителите. В областите Стара Загора и София са разположени по четири
села без население и съответно 7 и 25 населени места с едноцифрен брой на жителите си. Три села в Кюстендилска област
нямат нито един жител, а други 25 са с население под 10 души. В Благоевградска, Бургаска и Търговищка област са
разположени по две села без жители и съответно 19, 2 и 11 населени места с едноцифрен брой на населението.
С различен брой на селата с едноцифрен брой на населението са областите Перник /15 села/, Добрич /13 села/, Видин /5
села/ и Варна /3 села/. По две села с едноцифрен брой жители са разположени в областите Монтана, Пазарджик и
Силистра. Във Врачанска, Пловдивска, Сливенска и Шуменска област има по едно село с едноцифрен брой жители, показва
справката.
В 1734 населени места жителите са под 100 души
Справката на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31
декември 2017 година, показва, че общо 1 734 населени места, включително Клисурски и Рилски манастир, които имат
статут на населено място, са с население под 100 души при 1 708 през 2016 година. Ако към тях се прибавят и селата с
нулево население - 162, общият брой на населените места под 100 жители става 1 896 или повече от една трета от всички
населени места в страната, включително и градовете.
Към края на миналата година 296 села имат население между 10 и 20 души включително, като 44 села имат точно по 10
жители. В тази група попада и Клисурският манастир с 11 постоянни обитатели. От 21 до 30 жители имат 187 села, а от 31
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до 40 жители - 151 населени места, включително и Рилският манастир със своите 38 обитатели. В 145 села населението
към края на миналата година е между 41 и 50 души. В други 128 села живеят постоянно между 51 и 60 обитатели.
В 118 села населението е между 61 и 70 души, а в 101 между 71 и 80 души. В 122 населени места населението е между 81
и 90 жители, а в 77 - жителите са между 91 и 99 души. Към края на 2017 година 7 села имат по точно 100 души население.
Най-многобройна е групата на селата с население между 101 и 200 души
Справката в регистъра показва, че най-многобройна е групата на селата, в които живеят между 101 и 200 души включително
- 705 села. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 515 населени места. Трета по
големина група е на селата с обитатели между 301 и 400 души, в която попадат 402 села.
В 381 населени места постоянните жители са между 1 001 и 2 000. В 266 села броят на обитателите е между 401 и 500 души,
а в 217 - между 501 и 600. В 177 села населението е между 601 и 700 жители. Между 701 и 800 обитатели имат 141 села. В
111 села населението е между 801 и 900 жители, а в 78 живеят между 901 и 1 000 души, като едно населено място Върбица, обл. Велико Търново, има точно 1 000 обитатели.
Общо 77 села попадат в групата с население между 2001 и 3 000 жители. В други 19 села живеят между 3 001 и 4 000 души.
В 4 села населението е между 4 001 и 5 000 души. Две села попадат в групата между 5 001 и 6 000 жители и още едно в
групата над 6 000 жители.
Най-голямото българско село Лозен е по-голямо от 144 града
И към края на миналата година, независимо че намалява с 24 души, най-голямото българско село остава Лозен /обл.
София-град/ с население 6 228 души. Справката показва, че Лозен е по-голям от 144 града или иначе казано от повече от
половината градове в страната.
Следващото по големина село е Айдемир в област Силистра с население 5651 души. Топ 10 на най-големите села допълват
софийското село Бистрица с 5040 души, пазарджишкото Драгиново с 4695 жители, софийското Казичене със своите 4633
обитатели, пловдивското Розино с 4254 жители, сливенското Градец с 4128, пазарджишкото Мало Конаре с 3 993 души,
Труд /обл. Пловдив/ - 3 991 жители и Калипетрово /обл. Силистра/ - 3804 жители.
Любопитно е да се отбележи, че цели 2453 села или почти половината в страната са по-големи от най-малкия град в
България - Мелник, който има 189 жители към края на миналата година. Точно пет села - смолянските Бърчево и Стойките,
кърджалийсокото Башево, Свежен /област Пловдив/ и Слатина /област Монтана/, имат население колкото Мелник.
News.bg
√ Българските превозвачи се притесняват от западноевропейски популизъм
Представители на превозвачите у нас се срещнаха извънредно с министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията Ивайло Московски и обсъдиха предложения за промени в законодателния пакет за мобилност в ЕС, който
стана известен като пакета "Мобилност" или пакета "Макрон".
На срещата в транспортното министерство превозвачи заявиха, че очакват официалната позиция на министър Московски
и българското правителство да бъде чута от Европа.
По думите на превозвачите правителството седи зад техните искания.
Въпреки това те се притесняват, тъй като наблюдават популистки твърдения и отзиви по въпроса в страните от Западна
Европа.
Investor.bg
√ Налозите върху цигарите генерират близо 10% от приходите в бюджета
Въпреки сериозното редуциране на нерегламентираните практики приходите от нелегална търговия с тютюневите
изделия се оценяват на 110-160 млн. лв. за 2017 г.
За 2017 г. 10% от всички данъчни и осигурителни приходи в държавната хазна са генерирани от облагането с акциз и ДДС
на тютюневите изделия. Това е около 2,9 млрд. лв., като 98% от тях идват от облагането на фабрични цигари. Това стана
ясно по време на конференцията „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“,
организирана от Института за пазарна икономика (ИПИ) и „Алфа рисърч“.
Само от акцизи върху този тип изделия в бюджета за миналата година са постъпили 2,3 млрд. лв., а от ДДС – 568 млн. лв.
Според данните за изминалата година освободените за потребление и съответно обложени цигари са 13,7 млрд. къса.
Цигарите са най-тежко обложеният продукт на пазара, твърдят още от ИПИ, като към момента над 85% крайната цена на
най-купуваните цигари се формира от налози. Любопитното е, че 55% от пушачите не осъзнават, че такава голяма част от
средствата, които влагат за тютюневи изделия отива в държавната хазна под формата на данъци.
Изследване на ИПИ показва, че през последните 11 години незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи
за криминалния сват в размер на 2,6 до 3,6 млрд. лв., като най-голям бум е имало през 2010 г. Тогава приходите от
незаконна търговия са донесли са генерирали приходи за подземния сват в размер на 450-460 млн. лв. само за годината.
Към момента, въпреки сериозното редуциране на нерегламентираните практики, приходите от нелегална търговия се
оценяват между 110-160 млн. лв. за 2017 г. „Това е ресурс, който в голямата си част се влива в организираната престъпност
и създава възможности за корумпиране по високите етажи на властта“, коментира Петър Ганев от ИПИ.
Физическият контрол във фабриките обаче дава резултат, категоричен е той. През последните 3 години има сериозно
намаляване на необложените тютюневи изделия на пазара. Данните, че през последните 3 години се пуши повече също
показва, че се преминава плавно от нелегален към легален пазар, защото от проучването на „Алфа рисърч“ пък става ясно,
че все пак процентът на хората, които пушат намалява.
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Според прогнозите нелегалният пазар на тютюневи изделия за миналата година възлиза на 6,6%, като необложените
цигари са за 190 млн. лв. Приходите от незаконната търговия, при праг от 70% от средната цена на легалните цигари, са
около 156 млн. лв. (средна цена на кутия на черно е около 3,50 лв.).
Агенция „Митници“ също съобщиха любопитни данни. За цялата 2017 г. са заловени над 37 млн. къса цигари и 16 тона
тютюн за пушене. Само от началото на тази година до края на май са хванати 33 млн. къса и 34 тона тютюн за пушене.
Обяснението на Светослав Владимиров от ведомството е, че сериозно е затегнат контролът на пунктовете „Лесово“ и
„Капитан Андреево“. Резултат дава и забраната от тази година за публикуване на обяви за продажба на стоки, за които не
е заплатен акциз.
По време на конференцията стана ясно още, че се планира да бъде изготвен регистър на всички машини и съоръжения за
производство на тютюневи изделия, какъвто има и за спиртните напитки.
От ИПИ направиха изрично уточнение, че данните не е коректно да бъдат съпоставяни с данните от прочувания на база
празни опаковки, защото метода на изследване, а също и времевия диапазон са различни.
Според икономиста Йосиф Аврамов пък българското легално производство на цигари е намаляло с над 50%, а за сметка
на това цената на родното производство се покачва. Според него това е предпоставка за увеличаване на нелегалния пазар,
а не за свиване, каквито данни се представиха на конференцията.
От данните на „Алфа рисърч“ се разбра че 39% от пълнолетните граждани на България пушат, което е около 2,3 млн. души.
Около 5,6% от тях пушат контрабандни цигари. Над 11% споделят, че през последните години им се е случвало да пушат
нелегални папироси. Според ИПИ тези 250 хил. души са една от най-рисковите групи, която при определени условия би
била склонна да потребява необложени тютюневи изделия. Изследването обаче не включва лицата под 18 години, както
и туристите, които за миналата година са били близо 8 млн. души. Месечният среден разход за пушач възлиза на 121 лв.,
при средна цена от 4,90 лв. за кутия цигари, 56% от пушачите пък са мъже.
Teacher.bg
√ Безжичен интернет до година във всички училища, обеща министър Вълчев
До еднa година ще има wi-fi във всички училища. С тази новина министърът на образованието Красимир Вълчев откри
кръглата маса, посветена на развитието и навлизането на дигиталното образование в българското училище - "Образование
4.0", която се проведе в петък в София, съобщи Actualno.com. Форумът очерта основните елементи на дигиталното
обучение и на пътна карта за дигитализация на образованието в България.
Днес плащаме 10 пъти по-малко за учебници, отколкото преди 10 години. Днес имаме електронно четими учебници.
Подпомагаме училищата и да имат електронни дневници и управление, ще въведем инструмента за самооценка на
иституците.
Въпреки дигитализацията учителите са и ще бъдат най-важният фактор, заяви министър Вълчев. Той обясни, че с
премахването на хартиените бележници и подпомагането на електронните дневници, родителите придобиват по-голямо
доверие в институциите.
На въпрос дали дигитализацията ще помогне на сигурността в училищата, той отговори, че това се случва и към момента има камери, дори такива с лицево разпознаване, свързани с електронните дневници. Дигиталното образование е това,
което подготвя децата за пазара на труда. Ние трябва да съчетаем предимствата на традиционните модели с иновациите,
да свържем базовите умения с тези от 21-ви век. Днес разчитаме на хора, родени през 60-те години на 20-ти век да
подготвят хора, които ще бъдат на пазара на труда през 60-те години на 21-ви век. Разчитаме на иституции по Веберов
модел от преди век да са все по-ефективни в съвременното все по-мрежово общество.
Традиционната образователна система е добра в създаването на базови умения. Всички институции днес изглеждаме
неадекватни на този фон. Трябва да свържем дигиталното с човешкото, машините ще помагат на човека, но той ще бъде в
центъра. Ще ни трябва още повече хуманитарното образование, допълни Вълчев. Новите системи трябва да поготвят хора
с дигитална култура, които много по-често от нас ще сменят порофесиите си. Образователните системи са пред
предизвикателството да променят своята същност. В центъра на "Образовани 4.0" трябва да са иновациите, не толкова
техниката. Тя ние е необходима да придобием тези умения, завърши изказването си министърът на образованието
Красимир Вълчев.
Econ.bg
√ Законът за личните данни да бъде разгледан до края на юли, поиска регулаторът
Въпросният проектозакон бе остро критикуван от правозащитни и браншови организации. Той бе написан, за да
приложи в българското право новия Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), който влезе в сила на 25 май
Парламентът да разгледа промените в Закона за защита личните данни до края на юли - това поиска председателят на
Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов в интерю за БНР.
Въпросният проектозакон бе остро критикуван от правозащитни и браншови организации. Той бе написан, за да приложи
в българското право новия Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), който влезе в сила на 25 май. Макар да
имаше двегодишен срок за приема на промените обаче, текстът бе внесен за обсъждане в края на април.
"В България законодателството беше много сходно на това, което в момента ще бъде приложено. Паниката, която се налага
от консултантските структури, е изключително неприятна. Бизнесът, който се оказа, че не чете разписаните норми,
очевидно не ги е чел в последните 15 години, в момента се подлага на тази паника", каза Караджов.
"Като публикувахме проекта за прилагане на регламента, нашият Закон за защита на личните данни, тепърва се оказа, че
започна да се четат тези правила поради големите санкции. Тези правила съществуват от 2002 година. 90% от тях са част
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от нашия Закон за защита на личните данни. Защо в тези 15 години не бяха проблем, а сега изведнъж се оказа проблем?",
попита той.
Караджов бе категоричен, че санкциите никога не са отивали в бюджета на Комисията за защита на личните данни.
Санкциите отиват в централния бюджет и Комисията за защита на личните данни не може да ги използва и това няма да
се промени, подчерта той.
"В окончателните предложения, които ще изпратим на МВР, ще премахнем минималните санкции. Предложенията ще
бъдат готови до 7 юни. Ще се опитаме максимално да дадем възможност на журналистите да обработват лични данни с
цел именно постигане на обществения интерес за информираност. (...) За публичните регистри мисля, че ще направим
допълнително уточнение за използването в ЕГН. (...) В регламента ясно казваме, че съдебните производства не подлежат
на контрол от надзорния орган и не се прилага Законът за защита на личните данни".
Асоциацията на европейските журналисти в България предупреди, че той ограничава правото на изразяване със
задължението репортерите да разкриват източниците си, с премахването на възможността за справки в публичните
регистри и несъразмерно високите глоби.
Висшият адвокатски съвет посочи, че членовете му няма да могат адекватно да опазват тайните на клиентите си и
критикува предвидения минимум за налагане на имуществени санкции - практика, която не е предвидена в Общия
регламент. От камарата на частните съдебни изпълнители се оплакват, че е немислимо страните по всяко висящо
изпълнително дело, които в момента са около 800 хил., да бъдат изрично и индивидуално уведомявани. Според всички
становища е недопустимо глобите, наложени от Комисията за защита на личните данни, да влизат в нейния бюджет, а не
в държавния.
Министерство на труда и социалната политика
√ Зам.-министър Русинова: Доброто планиране на политиките за образование, обучение и заетост са ключови за
адекватната подготовка на работната сила
Доброто планиране, координирането на политиките за образование, обучение и заетост са ключови за подготовката на
работна сила, която да отговори на бъдещите изисквания на пазара на труда. Това каза заместник-министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова по време на второто издание н Глобалния форум на жените лидери на тема „Да
вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето“, който се проведе в НДК в София.
Друг важен момент е идентифицирането на точните умения и прогнозирането и подготовката на служителите. Поради това
Министерството на труда и социалната политика постави като приоритет по време на Българското председателство на
Съвета на ЕС темата за бъдещето на труда, каза Русинова.
Тя обърна внимание, че информационните технологии отдавна са се превърнали в част от живота ни и ако не се обърне
внимание от ранна детска възраст на развитието на дигитални умения у децата, много трудно ще се посрещнат
предизвикателствата на пазара на труда. Всички, които се занимават със системите за образование и учене през целия
живот, трябва много бързо да намерим решенията, които да направят образователните системи достатъчно гъвкави,
подчерта заместник-министърът.
Русинова обърна внимание, че дигитализацията и нарастващият дял на ИТ сектора води до нови изисквания към уменията,
които са необходими на работната сила. Според доклад на Световния икономически форум технологичните промени ще
доведат до загуба на над 5 млн. работни места в над 15 развити и развиващи се страни. Същевременно ще бъдат създадени
над 2 млн. нови работни места, каза тя.
Заместник-министърът цитира прогноза на Световния икономически форум, според която в периода 2018-2025 г. ще
нараснат работните места, които изискват висока квалификация. Паралелно с това с около 10% ще намалеят
предложенията за работа за хора с ниска квалификация. Затова институциите, които се занимават с образование, учене
през целия живот, работодателските организации, неправителствения сектор трябва да намерят бързи решения. Защото
конкурентоспособността на Европа се крие в уменията на нейните граждани, каза Русинова.
Тя посочи, че според Евростат през 2020 г. ще има недостиг на повече от 500 000 специалисти в ИТ сектора. В същото време
едва 17% от работните места в тази икономическа дейност са заети от жени. Затова е необходимо да се предприемат
мерки за насърчаване на момичетата да изучават технически и компютърни специалности, каза Русинова.
Тя добави, че в България заплатите в ИТ сектора са доста по-високи от средното възнаграждение за страната, а през
последните две години са се увеличили над 30%. Заетостта в бранша е благоприятна за младите жени, защото дава подобри възможности за съчетаване на професионалния и личния живот, каза още Русинова.
Economy.bg
√ Българските шофьорски книжки ще бъдат валидни в ОАЕ
Това ще облекчи българите, които посещават или пребивават постоянно в ОАЕ.
България и Обединените арабски емирства подписаха на 3 юни 2018 Меморандум за взаимно признаване и подмяна на
шофьорски книжки. С документа се уреждат изискванията за подмяна на свидетелствата за управление на МПС, като се
регламентира взаимното признаване и подмяна на шофьорските книжки от категория „В“ с еквивалентната категория в
ОАЕ. Това ще доведе до облекчаване на българските граждани, които посещават или пребивават постоянно в ОАЕ.
Сънародниците ни ще могат да използват своите български свидетелства, което ще спести финансови разходи за
допълнителен курс и практически изпит.
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Подписването на Меморандума стана възможно след близо 8-годишни преговори между правителствата на България и
ОАЕ. Документът беше подписан от посланика на България в ОАЕ Богдан Коларов и заместник-министъра на външните
работи на ОАЕ Ахмед Сари Ал Мазруи и влиза в сила до един месец от датата на подписване.
В. Сега
√ Най-много деца отпадат от училище в Пазарджик, а най-малко - в Смолян
Броят на чуждестранните студенти расте, а на българските намалява
Най-голям брой деца (от I до VIII клас) отпадат от общообразователните училища в Пазарджик и Сливен, а най-малко - в
Смолян и Габрово. Това сочи последният доклад на Националния статистически институт за образованието през учебната
2017/18 г. Той затвърждава големите регионални дисбаланси в качеството на обучението. Преждевременно отпадащите
от клас стават все по-малко, както показа и последният доклад на Евростат, макар че намалението е по-скоро символично
- от 21 хил. на 20 хил. ученици.
Според данните на НСИ през 2016/17 г. във всички степени на образованието са учили 740 362 младежи. От тях системата
са напуснали 20 092 души, или около 2.7%. Намалението спрямо м.г. е едва 0.1% - тогава преждевременно от училище са
отпаднали 21 170 деца, или 2.8%, от общо 741 235. Данните на Евростат показват сходна тенденция на намаление, въпреки
че числата са различни - евростатистиката регистрира броя на отказалите се да учат между 18 и 24 г., докато у нас се гледа
броят на рано отпадналите ученици.
Националната статистика е изчислила, че през учебната 2016/17 г. общообразователните училища у нас са били напуснати
от 16 хиляди ученици (от общо 587 хил.), от които 14 хиляди - в основното образование. 47.3% са отпаднали заради
заминаване в чужбина. Следват ги напусналите по семейни причини - 36.5%. На трето място са нежелаещите да учат - 9.5%.
Доста тревожна е регионалната разбивка, показваща броя на отказващите се от I до VIII клас в различните региони у нас. В
големите градове логично отпадат по-голям брой ученици - в област Пловдив са напуснали 1872-ма ученици, в Бургас 1023-ма, във Варна - 1074, в София и областта - 1046.
Правят впечатление някои по-малки градове, в които напусналите класните стаи са особено много. "Първенец" е
Пазарджик с 921 отпаднали ученици. Сливен също не може да се похвали в това отношение - там преди да завършат
основно образование са отпаднали 948 деца, в Добрич - 569, в Хасково - 546.
Най-много ранно напускащи системата има в Южния централен район (3604 ученици), следван от Югоизточния (3034).
Най-добре в класацията стои Смолян, който от години се слави с най-добро качество на образованието и много малко
напускащи училище деца - за м.г. там са отпаднали едва 34-ма ученици. Следва го Габрово - със 110 напуснали.
В професионалното образование учат 142 хиляди ученици, от които 60 на сто са момчета, сочат данните на НСИ. Година
по-рано броят им е бил 131 хиляди. През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните и
професионалните гимназии с диплома са завършили 21 700 ученици. Връстниците им, завършили средно образование в
общообразователните гимназии, са 26 600, което показва известно изравняване между профилираното и
професионалното обучение.
ВИСШЕ
През 2017/18 г. общият брой на студентите у нас, записани в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и
доктор, е 236 хиляди души, което е с 13 хиляди, или 5.4%, по-малко от м.г. Студентите български граждани са 207 хиляди
и намаляват с 12 900, или с 5.9%. За сметка на това чуждите кандидат-висшисти са се увеличили с 10% и през т.г. са около
14 хиляди. Най-много чуждестранни студенти идват от Гърция (25.1%), следвани от тези от Обединеното кралство (14.1%),
Турция (10.5%), Германия (8.6%) и Украйна (5.4%).
√ Онлайн бизнесът ще бъде контролиран от нова агенция
Доставчиците на цифрови услуги ще бъдат задължени да предоставят при поискване цялата информацията, която е
необходима за оценка на собствената им мрежова и информационна сигурност, включително поверителни данни.
Това се предлага в новия проектозакон за киберсигурност, който е внесен от кабинета в деловодството на парламента. Ако
бъде приет, държавата ще следи всички е-доставчици, сайтовете за търговия, онлайн търсачките и облачните услуги.
Е-бизнесът ще трябва да отстранява всеки пропуск, който му бъде посочен, и това вероятно ще доведе до разходи. При
неизпълнение или липса на съдействие законът предвижда глоби до 25 хил. лв.
Нова държавна агенция ще контролира съдържанието в интернет, като ще поддържа регистър с огромен масив от лични
и чувствителни данни за потребителите, пише още в закона. Освен че се разширяват правомощията на новата държавна
агенция "Електронно управление", към премиера ще бъде създаден и Съвет по киберсигурност.
Секторите на въздействие от кибератаки са описани в закона. Сред тях са публичната администрация, енергетика, нефт и
природен газ, въздушен, железопътен, воден и автомобилен транспорт, банки, инфраструктури на финансовия пазар,
болници и частни клиники, доставка и снабдяване с питейна вода, цифрова инфраструктура, доставчици на интернет.
МОТИВИ
Законопроектът е написан по изисквания на Европейска директива от 2016 г., а България трябваше да приложи текстовете
й до 9 май, посочват вносителите. Те уверяват, че осъществяването на дейностите няма да доведе до допълнителни
разходи. Съветът по киберсигурност щял да бъде нещатен консултационен орган, а функциите му нямало да дублират
ГДБОП и ДАНС.
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√ В Македония расте търсенето на български паспорти
Гражданите на югозападната ни съседка се надяват у нас да водят по-достоен живот
Борбата за по-добро бъдеще, сигурност и по-високи заплати, достатъчни за нормален начин на живот, са част от причините
заради които все повече македонци кандидатстват за български паспорт. Това пише македонското издание "Вечер".
Медията се позовава на неофициални данни, според които между 100 и 150 хил. магедонски граждани са си извадили
български паспорт, като на такава стъпка се решават както млади, така и стари, безработни и работещи. Изключение не
правят дори лекари и служители от администрацията. Те се надяват в България техният труд да е по-високо ценен и
възнагражденията да са по-добри.
"Скопие24" коментира, че засега най-много български паспорти са взели македонските граждани от източната част на
страната. Рекордьор в това отношение е най-източният македонски град Царево село, в който 70% от населението вече е
с двойно гражданство.
√ Александър Манолев представи пред Bloomberg инвестиционните възможности на България
Той подчерта, че България се утвърждава като център на стабилност в политически и икономически план
Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев представи България като инвестиционна дестинация в едно от найавторитетните предавания на британския канал на Bloomberg. Той участва в сутрешното предаване Bloomberg Surveillance
с водещ Франсин Лака.
Сред основните теми на разговора бяха очакваният ефект от американските мита, готовността на страната ни за приемане
на еврото и бъдещето на българската икономика.
Александър Манолев подчерта, че България се утвърждава като център на стабилност в политически и икономически план.
„Над 29 млрд. евро бяха инвестирани в българската икономика за последните 10 години“, каза той и допълни, че
изключително добре се развиват сектора на автомобилостроенето, информационните технологии и услугите. Ниските
данъци и оптимални оперативни разходи бяха посочени сред предимствата на страната ни като инвестиционна
дестинация.
Инвестициите на британските компании в България бе друг акцент в неговите отговори. Той допълни, че ще се търсят
възможности за активизиране и задълбочаване на икономическите ни връзки с повече съвместни инициативи и
специализирани събития. В тази връзка бе дискутирана и готовността на страната ни да приеме еврото.
Със сигурност възможността да се говори за инвестиции в България в едно от най-гледаното време на глобалния лидер в
икономическите новини какъвто несъмнено е Bloobmerg е успех само по себе си. Все пак обаче е важно и какви ще са
конкретните резултати от срещите на икономическия заместник-министър във Великобритания – нещо, за което на този
етап няма достатъчно информация. Със сигурност моментът е добре избран – очакванията са Brexit да доведе до нови
инвестиции на британски компании в Европа, за да си осигурят достъп до единния европейски пазар и след излизането на
страната от ЕС. България може да се възползва от тази ситуация, ако бъде проактивна и предложи конкретни възможности
на британския бизнес.
В. Банкерь
√ Ремонтите по магистрала "Тракия" ще приключат до 15 юни
До 15 юни ще завърши ремонтът на 22-километровия участък от магистрала „Тракия“ между Пловдив и Стара Загора. В
същия срок ще приключи и изпълнението на проекта за разширяване на пътя Бургас – Слънчев бряг в участъка Поморие –
Ахелой и обходния път на Ахелой. Това съобщи при посещението си в Шумен днес министърът на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков.
До 21-22 юни ще завърши ремонтът на 10 км от АМ „Хемус“ в района на с. Невша, за да се осигури нормалното
преминаване през най-активния туристически сезон. Дейностите там ще продължат през есента. По магистралата се
ремонтират три тежки съоръжения, като работата по мостовете „Ечемишка“ и „Витиня“ е по основите им. През тази година
ще бъдат ремонтирани и още няколко пътни трасета в Област Шумен – около 30 км по преминаващи през Никола Козлево
участъци и 12 км между Нови пазар и разклона за с. Енево, който е алтернативен на магистралата, информира
регионалният министър.
До края на месец юли може да стартира частично строителството на участъка между пътните възли „Буховци“ и
„Белокопитово“ на АМ „Хемус“. По цялата дължина на трасето работа ще започне най-късно през месец септември. До
тогава ще се провеждат процедурите по отчуждаване на засегнатите от строителството имоти, каза министърът и допълни,
че до година и шест – седем месеца изграждането на тези 16,3 км ще бъде завършено.
Нанков напомни, че чрез проведените до момента процедури срокът за завършване на цялата магистрала е съкратен до
началото на 2024 г. В момента се строят 9,3 км от Ябланица към п.в. „Боаза“, които ще са готови до година и 4 месеца.
Почти готов е проектът за 52-та км до разклона Ловеч-Плевен, където с преработката му на бюджета ще бъдат спестени
около 200-300 млн. лв. Тръжните процедури ще стартират през есента на тази година. Така от 2019-та нови 52 км от „Хемус“
могат да бъдат в строеж, като срокът за завършване ще бъде отново около 1 година и 7-8 месеца. Не по-късно от август
тази година ще стартира и тръжна процедура за инженеринг за 85 км в участъка между разклона Ловеч-Плевен и
второкласния път Русе-Бяла, който ще бъде разделен на три подучастъка. Тръжните процедури за участъка от там до п.в.
„Буховци“ се предвижда да стартират през следващата година, каза още министърът и допълни, че за финансиране на найважния за Северна България проект се разчита на приходите от тол системата. Той подчерта, че въвеждането на този посправедлив модел няма да доведе до повишаване на цените на винетките, а с по-високи такси ще бъдат натоварени
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тежкотоварните автомобили, които рушат повече инфраструктурата. Освен това по-големият ресурс ще позволи
извършването на повече пътни ремонти.
До 15 юли ще бъде обявена обществената поръчка за строителство на пречиствателната станция за питейни води на
Шумен. Надявам се до септември – октомври да има избран изпълнител. Срокът, който залагаме за изпълнение е 18
месеца и ако няма обжалвания на процедурата е обозримо тя да бъде завършена за две години, като няма да доведе до
оскъпяване на водата, коментира министър Нанков. За съоръжението са осигурени 23 млн. лв. от Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“, а проектът за него е финансиран от бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Малко над 50 млн. лв. ще бъдат вложени и в реконструкцията на довеждащия водопровод от яз. „Тича“. Министърът
коментира, че очаква до края на тази година да влязат в сила промените в Закона за устройство на територията за заварени
обекти, какъвто е водопроводът, което ще позволи използване на старите сервитути. С промените отчуждителните
процедури ще се облекчат като скорост и процедура без да се нарушава частната собственост на хората, но ще позволят
бързата и качествена реконструкция на съоръжението. Николай Нанков подчерта, че учредяването на нова санитарноохранителна зона на яз. „Тича“ заради промяна в нормативната уредба няма да се отрази на изграждането на
пречиствателната станция за питейни води.
Над 110 млн. лв. са средствата от оперативната програма за всички ВиК мерки за областта, информира министърът. Той
уточни, че освен пречиствателната станция за питейни води и довеждащия водопровод, в Шумен ще бъде надградена
пречиствателната станция за отпадъчни води чрез нова инсталация за оползотворяване на утайките. Ще бъде подменена
и вътрешната водопроводна мрежа. Така проблемът с питейното водоснабдяване ще бъде решен в рамките на година и
половина до две години, посочи той. Николай Нанков съобщи още, че се обмисля възлагането на алтернативен
водоизточник за Шумен на същите проектанти, които са готвили идейните разработки за добиващи кладенци през 90-те
години, като това ще даде нова перспектива пред цялата водоснабдителна система за града и региона и проблемът с
водата там ще бъде решен за десетилетия напред.
EconomyNews
√ Обжалванията на ОП, рисковани за ОПТТИ
Системните обжалвания на обществените поръчки за големите жп проекти поставят под риск ОП “Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014-2020. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева по време
на деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в Правец. Тя допълни, че е
необходимо да бъдат направени спешни промени в Закона за обществените поръчки, в противен случай държавата
рискува да загуби значителни средства от европейските фондове до 2020 г.
Василева коментира още, че до момента няма сключен договор за строителство в участъка Елин Пелин–Костенец, а
проектът е в процес на обжалване вече 11 месеца. “Идентифицираме проекта като рисков, защото времето до края на
програмния период не е достатъчно за приключване на мащабните строителни дейности по тази жп линия”, посочи Галина
Василева. Тя допълни, че има възможност да се завърши само един от трите лота на проекта в оставащия срок, а за другите
два, вероятно дейностите ще бъдат завършени частично.
“Втора фаза на проекта Пловдив–Бургас се изпълнява в срок и вчера НКЖИ обяви тръжна процедура за участъка Оризово–
Михайлово, който е най-сложният и предвижда изместване на трасето от съществуващата жп линия”, подчерта Василева.
По думите й предстои обявяване на обществените поръчки за обновяване на няколко жп гари в страната и за изграждане
на ETCS (European Train Control System) по основни жп направления в страната.
По отношение на Лот 3.2 на АМ “Струма” стана ясно, че Върховният административен съд окончателно е отхвърлил три
жалби по ОВОС и изпълнението на проекта може да продължи. Предстои обявяване на процедура за строителство в найкратки срокове.
“Въпреки сериозния напредък в строителството на Лот 3.1 от автомагистралата и тук могат да се появят рискове за
изпълнението, свързани с откритите нови археологически разкопки”, отчете Василева. Тя заяви, че тунел “Железница”
може да бъде завършен до 2021 г., ако има изпълнител до края на 2018 г. Ръководителят на Управляващия орган на
програмата коментира още, че по тази приоритетна ос (ПО 2) заложените средства за проектите надвишават свободния
финансов ресурс с почти 400 млн. евро, което изисква навременно решение.
Изпълнителният директор на “Метрополитен” ЕАД Стоян Братоев отчете изпълнението на проекта за изграждане на третия
метродиаметър в столицата. Той заяви, че строителството върви съгласно заложените срокове и новите 12 км ще бъдат
завършени до края на 2019 г. Братоев коментира още, че в началото на месец юли ще бъдат доставени в България 2 от
общо 20 нови метровлака, които ще обслужват третата линия. “Останалите 18 влака ще пристигат поетапно до януари 2019
г.”, допълни Стоян Братоев. По думите му в момента тече обществена поръчка за проектиране на следващо разширение
на Линия 3 до кв. Слатина. То включва 6 км метролинии и 6 нови метростанции, които ще обслужват 140 хил. души.
В рамките на заседанието Аурелио Сесилио, началник на отдел “България, Словения и Хърватска” в ГД “Градско и
регионално развитие” към ЕК, заяви, че Комисията предвижда модернизация на политиките за сближаване в следващия
многогодишен финансов период и за България това може да означава дори повече средства от настоящия. Новите
политики са насочени към по-индивидуализиран подход, за да се намалят неравенствата и да се навакса развитието на
страните с по-слаб растеж. БВП на глава от населението остава водещ критерий при разпределяне на средствата.
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Sinor.bg
√ Фил Хоуган ще представи днес в София основните параметри по бюджета и законодателните промени в ОСП
На 5 юни комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоуган ще представи пред браншовите организации
и аграрните журналисти в София основните параметри по бюджета и законодателните промени в Общата селскостопанска
политика след 2020 г. Разпределението на средствата по държави беше обявено официално преди броени дни в Брюксел,
когато на първи юни еврокомисарят представи финансовата рамка.
Известно е, че за следващия дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г. Еврокомисията предлага да се модернизира и
опрости Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. С бюджет от 365 млрд. евро се очаква аграрната политика да
гарантира добри времена за земеделските производители, които в същото време ще бъдат изправени и пред сериозните
проблеми на климатичните промени и нарастващата конкуренция на световните пазари, съобщиха от пресцентъра на ЕК.
Какво ще очакват българските фермери от еврокомисаря днес?
На първи юни беше обявено разпределението на директните плащания по години за всяка държава-членка на ЕС, по което
държавите-членки тепърва ще продължат преговорите. Именно затова и на днешната пресконференция се очакват куп
въпроси и от браншовите организации, чиито представители ще присъстват в София.
За 7-те години до 2027 г. по линия на директните плащания България ще получи над 2,447 млрд. евро. Разпределението
по години е следното. За 2021 г. бюджетът се очаква да бъде 776 281 570 млн. евро. Бюджетът за 2022 г. ще бъде 784 748
620 млн. евро, за 2023 г. - 793 215 670 милиона, за 2024 г. - 801 682 719 милиона, за 2025 г. - 810 149 769 млн. евро, за 2026
г. - 818 616 819 млн. евро и за 2027 г. - 818 616 819 млн. евро.
С новите правила на работа държавите-членки ще разполагат с по-голяма гъвкавост в начина на използване на
разпределението на средствата, като им позволяват да разработят съобразени с вътрешните си условия конкретни
програми, които най-ефективно да отговарят на изискванията на фермерите и на селските общности. Отделните държави
ще имат възможност да прехвърлят до 15% от разпределенията си в рамките на ОСП между директните плащания и
развитието на селските райони и обратно, за да гарантират, че техните приоритети и мерки могат да бъдат финансирани.
Равнопоставеност между държавите-членки ще бъде осигурено чрез изработването на стратегически планове, обхващащи
целия период, в които се посочва как всяка държава-членка възнамерява да изпълни 9 цели на ЕС в областта на
икономиката, околната среда и социалната сфера, като използва както преките плащания, така и развитието на селските
райони. Комисията ще одобрява всеки план, като ще следи и изпълнението му, така че да се осигури последователност и
защита на единния пазар.
Комисията ще следи отблизо изпълнението и напредъка на всяка държава към постигане на договорените цели.
Втората важна промяна е свързана с желанието за привличане на младите фора към земеделието. В тази връзка ще се
даде предимство на подкрепата за малките и средните стопанства, които съставляват по-голямата част от земеделските
стопанства в ЕС сектор, както и за подпомагане на младите земеделски стопани.
Комисията остава ангажирана с постигането на по-справедливо разпределение на преките плащания между държавитечленки чрез външно сближаване.
Директните плащания ще останат основна част от политиката, осигурявайки стабилност и предсказуемост за земеделските
стопани, но тук се намесва другата новост, свързана с тавана на плащанията.
Според бъдещото законодателство един фермер може да получава годишно най-много 60 000 евро, като за средствата от
60 хил. до 100 хиляди евро ще има корекции. Размерът на тези корекции ще се заделя и преразпределя на младите
фермери.
По тази част от законодателството вероятно въпросите ще бъдат най-големи, тъй като в България въпросът със
свързаността все още не намира решение.
Малките и средните стопанства ще получат по-високо ниво на подкрепа на хектар.
Фил Хоуган ще представи пред браншовите организации и аграрните журналисти в София основните параметри по
бюджета
Страните ще трябва да заделят най-малко 2% от своите средства за директни плащания, за да помогнат на младите
земеделски производители да се учредят. Това ще бъде допълнено от финансова подкрепа за развитие на селските райони
и различни мерки за улесняване на достъпа до земеделска земя.
По-високи амбиции по отношение на действията в областта на околната среда и климата.
Изменението на климата, природните ресурси, биологичното разнообразие, местообитанията и ландшафтите се
разглеждат в предложените днес цели на ЕС. Подкрепата на доходите на земеделските стопани вече е свързана с
прилагането на практики, които са благоприятни за околната среда и климата, а новата ОСП ще изисква земеделските
стопани да постигнат по-високо ниво на амбиция, както чрез задължителни, така и чрез мерки, основаващи се на стимули.
Директните плащания ще бъдат обвързани с повишени екологични и климатични изисквания.
Всяка държава-членка ще трябва да предложи екологични схеми за подпомагане на земеделските производители, които
надхвърлят задължителните изисквания, финансирани с дял от разпределените от тях национални преки плащания.
Най-малко 30% от всяко национално разпределение за развитие на селските райони ще бъде посветено на мерки в
областта на околната среда и климата.
Очаква се 40% от общия бюджет на ОСП да допринесе за действията в областта на климата.
В допълнение към възможността за прехвърляне на 15% между стълбовете, държавите-членки също ще имат възможност
да прехвърлят допълнителни 15% от стълб 1 към стълб 2 за разходи за мерки, свързани с климата и околната среда (без
национално съфинансиране). Сериозни стимули се предвиждат още и при по-широко използване на знания и иновации:
модернизираната ОСП ще се възползва от всички най-нови технологии и иновации, се посочва в проектодоклада, върху
който тепърва ще текат дискусии.
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Novini.bg
√ Ангелкова: Подготвяме промени в наредбата за категоризация на местата за настаняване, които ще облекчат работата
на бизнеса
Подготвяме промени в Наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и заведенията за
хранене, които ще облекчат работата на бизнеса.
Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с бранша в Равда, съобщиха от пресцентъра на
ведомството. Министърът обясни, че измененията в Закона за туризма за намаляване на административната тежест бяха
приети от народното събрание и сега предстои поднормативната уредба също да бъде приведена в съответствие. С
промените отпадат изискванията за редица документи, с което ще се оптимизира и съкрати времето за работа на
администрацията, посочи още тя.
Водим последователна политика за увеличаване на туристопотока към България и данните за нощувките в област Бургас
и заявените полети показват, че усилията дават резултат, заяви министърът. За първото тримесечие област Бургас вече
отчете близо 7% ръст на пренощувалите лица в местата за настаняване с поне 10 легла, а нощувките са с ръст 24%. По
думите на министъра прогнозите са това лято чуждестранните посещения у нас да нараснат с около 5%, а приходите от
международен туризъм да са близо 4 млрд. лв. През миналата година в периода юни- септември чуждестранните туристи
у нас бяха 5,3 млн., постъпленията достигнаха 3,7 млрд. лв. Положително влияние ще окаже и откриването на новия
четирилентов път Бургас – Слънчев бряг в средата на юни, което ще облекчи трафика и ще улесни значително пътуването
към морето, коментира министърът.
По отношение на плажовете министър Ангелкова подчерта, че проверките за министерството вече започват и ще се следи
за стриктното спазване на закона и договорите на концесионерите и наемателите. Ще се проверява поставянето на
спасителни постове, медицински пунктове и преместваемите търговски обекти, дали отговарят на одобрената схема.
Морските плажове са изключителна държавна собственост и всички трябва да са наясно, че няма частен плаж и всеки
който си го мисли ще му бъде прекратена концесията, категорична бе министърът.
Преди началото на сезона беше инспектирана и пречиствателната станция и резултатите от проверката са, че водата е
чиста. Това беше потвърдено и от РЗИ Бургас.
Бургас, Равда и Несебър са включени в рекламната кампания на страната, която ще се провежда в световни медии, като
CNN, BBC и Euronews, съобщи министър Ангелкова. И посочи, че районът в включен в 12-е винено-кулинарни дестинации
и 7-е балнео и СПА дестинации. Тези инициативи на министерството целят популяризирането на различни видове
туристически продукти, които да надгражда основните услуги по Черноморието и да разширяват крилата на сезона.
Подготвяме и обявяването на 2019-а за година на туризма на Русия в България и на България в Русия. Имаме политическа
подкрепа от премиера Бойко Борисов и президента на Русия Владимир Путин за реализацията на тази инициатива и това
е много важно, каза министърът. Тя допълни, че благодарение на министър-председателя Бойко Борисов и водената от
него делегация срещата с президента Владимир Путин премина в изключително конструктивен дух. И двете страни
подчертаха, че от ключово значение е развитието на двустранния туризъм.
КРОСС
√ Румен Радев: Високите постижения на българските програмисти ни дават надежда
Високите резултати на българските младежи в сферата на информационните технологии, математиката и програмирането
ни дават надежда, че в бъдеще икономиката ни ще се базира все повече на знанието. Това заяви президентът Румен Радев
на церемония на „Дондуков" 2, на която бяха отличени победителите от финалния кръг на Международния конкурс по
програмиране CodeIT. Държавният глава беше домакин на церемонията по награждаването и патрон на заключителния
етап на състезанието.
Президентът връчи наградата на Мартин Копчев, възпитаник на Природо-математическата гимназия „Акад. Иван
Гюзелев", гр. Габрово, който спечели първото място в Международния конкурс по програмиране CodeIT 2018 година. В
конкурса се включиха младежи с интерес в математическите алгоритми и състезателното програмиране, а до финала тази
година достигнаха участници от България, Сърбия, Хърватия и Република Македония.
„Вашите резултати ни изпълват с надежда и гордост. Българските участници представляват държава с население от седем
милиона и въпреки това спорят за призовите места със световни сили в информационните технологии като САЩ, Русия и
Китай", заяви в приветствената си реч към победителите и гостите на събитието президентът.
Държавният глава благодари на организаторите и всички партньори на международното състезание за подкрепата и за
това, че стимулират интереса на младите хора към информатиката. „Вие работите по един изключително убедителен начин
за мира, стабилността, свързаността, приятелството и партньорството в нашия регион", подчерта Румен Радев.
√ Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята
крепост“
Днес 5 юни, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще бъде на посещение в
Кюстендил, където от 13.00 часа в Общинския драматичен театър ще се проведе вторият полуфинал на образователно патриотичната кампания на МРРБ „Моят град е моята крепост".
В него сили ще премерят ученици от областите София-град, София-област, Перник, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.
Водещи на състезанието са актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека, които в игри ще изпитват децата какво знаят
за България и за родните си места.
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√ С близо 64 млн. лв. от програма "Региони в растеж" основно ще бъдат ремонтирани 26 училища и детски градини в
София
63 623 010,28 лв. от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. ще бъдат инвестирани по проекта „Изграждане, основен ремонт/реконструкция
на 26 училища и детски градини на територията на Столична община". Близо 58 млн. лв. е стойността на безвъзмездната
финансова помощ по проекта. Той, който е част от Инвестиционната програма на Столична община по първата приоритетна
ос на ОП „Региони в растеж", бе одобрен от Управляващия орган на програмата днес.
Освен основен ремонт или реконструкция, проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност и
обновяване на материално-техническата база на включените в приоритета „Образователна инфраструктура" от
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Столична община учебни заведения. 25 от тях са в районите
„Красна поляна", „Връбница", „Надежда" и „Илинден", които са обособени като Зона с преобладаващ социален характер.
Един обект - 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин", е в Зоната на публични функции с висока обществена
значимост в район „Средец".
В рамките на проекта, в район „Красна поляна" ще бъдат обновени: 57 СОУ „Св. Наум Охридски", 147 ОУ „Йордан Радичков"
и 123 СОУ „Стефан Стамболов".
В район „Надежда" със средства от ОП „Региони в растеж" ще бъдат модернизирани: 102 ОУ „Панайот Волов", 54 СОУ
„Иван Рилски", 15 СОУ „Адам Мицкевич", 101 СОУ „Бачо Киро", 16 ОУ „Райко Жинзифов", ОДЗ № 15 „Чучулига", ОДЗ № 90
„Веса Паспалеева", ОДЗ №115 „Осми март", ЦДГ № 152 „Връбница", ЦДГ №170 „Пчелица" и ОДЗ № 27 „Детска китка".
Учебните заведения, които ще бъдат обновени в район „Връбница" са 140 СОУ „Иван Богоров", 70 ОУ „Св. Климент
Охридски", 62 ОУ „Христо Ботев" и ОДЗ № 42 „Чайка".
В район „Илинден" ще бъдат ремонтирани 113 СОУ „Сава Филаретов", 3 СОУ „Марин Дринов", бивш филиал на Втора АЕГ
„Томас Джеферсън", ОДЗ №179 „Синчец", ОДЗ №51 „Щурче", ЦДГ №53 „Света троица" и Училищен корпус към 43 ОУ
„Христо Смирненски".
Чрез дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта, ще се осигури модерна, здравословна и функционална среда с
високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията
на гр. София. Обновената инфраструктура и материално-техническа база в тях ще допринесат за по-доброто качество на
образователния и възпитателен процес. С изпълнението на проекта ще се осигурят също равнопоставени условия и достъп
до образование за всички деца от посочените столични райони като децата и учениците ще бъдат обхванати в максимална
степен и няма да бъде допусната дискриминация.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
На живо: българските превозвачи и пакетът „Мобилност" - първи реакции след гласуването;
#SAVEPENKA: Спасяването на Пенка или как продължава историята на българската крава, която излезе от
Европейския съюз?
Производители на череши срещу ниските изкупни цени блокират магистрала „Тракия" - какви са исканията им?
Планове за модернизация на армията - коментар на Ангел Найденов и Тодор Тагарев;
Решения за околната среда - министър Нено Димов;
Европейски награди за българска архитектура - кои са проектите за обновяване на Централна гара-София;
Златните момичета за успеха на Европейското по художествена гимнастика в Испания;
БТВ, "Тази сутрин"
Златните момичета - грациите със злато на европейското в Испания - Илиана Раева и момичетата от ансамбъла;
Защо превозвачите поискаха да излзем от ЕС? И на живо от Париж - кои мерки на Макрон ще приеме
Европарламента?
Кои са плюсовете за България след срещите на президент и премиер с Путин? Трябва ли да падне мораториума за
строежа на АЕЦ Белене? - гост лидерът на ДСБ Атанас Атанасов;
Чети етиката - Биляна Гавазова - проверка заедно с експерти в студиото на 6 вида кремвирши;
Опасно мъртво вълнение по Южното Черноморие - за какво да внимаваме и още: пунктове за безплатна
медицинска помощ по Северното крайбрежие.
Нова телевизия, „Здравей България"
След жестокия побой в Люлин, какви ще са санкциите да агресорите и ще търсят ли правата си в съда
потърпевшите;
Ще събаря ли държавата заведения в Слънчев бряг и кой ще е победител в надпреварата за ред по Черноморието
- гост министърът на туризма Николина Ангелкова;
Идва ли краят на битката за „Младост“ и какво е наследството на горещия кметски стол - новият районен кмет.
√ Предстоящи събития в страната за 5 юни 2018
София.
В НДК ще се проведе Неформална среща на министрите на земеделието от Европейския съюз. В 08.55 до 09.40
часа участниците в срещата ще направят кратки изявления на пред централния вход на НДК. От 10.00 часа ще
започне работната сесия на Неформалната среща. От 13.00 часа в зала 6 министърът на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов и европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган ще
дадат пресконференция.
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От 10.00 часа в двореца „Врана" ще се проведе второто издание на международната икономическа конференция
„Vrana Economic Council 2018". Темата на конференцията тази година е „Умни решения за дигиталната икономика".
Организатори на събитието са Европейския Либерален Форум в партньорство с Либералния институт за
политически анализи - ЛИПА и Фондация „Фридрих Науман". Конференцията ще бъде открита от вицепрезидента
на Европейския Либерален Форум Оле Шмид, Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на
Европейския съвет и бившия премиер проф. Огнян Герджиков. Специален гост е Н. В. Цар Симеон II.
От 15.00 часа в хотел „Хилтън" европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган ще
открие Четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие
на селските райони в ЕС подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
през периода 2014-2020 г. В конференцията ще участва и министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов. Поканен за участие е и министър-председателят Бойко Борисов.
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет (ул. „Екзарх Йосиф" 12) ще се проведе
заседание на Съдийската колегия на ВСС.
От 10.00 часа в Информационния център на Министерство на отбраната, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски" № 106,
главният изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема:
тема „30 години от космическия полет на Александър Александров на орбитален комплекс „Мир" - една пощенска
марка в блок и специален пощенски печат.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР, ет. 4, ще се проведе открито заседание, на което ще се обсъди: 1 - доклад относно
заявление от „Енерджи Съплай Грийн" ЕООД за промени в лицензия от 16 юли 2012 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на „координатор на стандартната
балансираща група"; 2 - доклад относно заявление на „ТЕЦ Варна" ЕАД за лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия"; 3 - доклад относно заявление от „Щаткрафт Маркетс" ГмбХ за продължаване срока на
лицензия, издадена от дейността „търговия с електрическа енергия".
От 12.00 часа зам.-кметът на София Евгени Крусев ще провери изграждането на тротоари по ул. „Гюешево" в район
„Възраждане".
В 12.00 часа на летище „София" ще се състои статичен показ на самолет E-3A за далечно радиолокационно
откриване и управление (AWACS).
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23, ръководството на партията ще даде брифинг. На
пресконференцията АБВ ще представи своята визия за стратегическия характер на отношения България - Русия.
От 19.00 часа в зала „Джон Атанасов" в „София Тех парк" ще се проведе Четвъртият годишен бал на индустрията и
работодателите, по време на който ще бъдат връчени Годишните награди за 2018 г. на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България „КРИБ -Качество, Растеж, Иновации от България".

***
София/Пловдив/Варна.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" и коалиция
„Да спасим Кресненското дефиле" организират протести във връзка с изграждането на магистрала „Струма" и
измененията в действащия план за управление на Национален парк Пирин без екологична оценка (ЕО). От 17.30
часа пред представителството на Европейската комисия на ул. „Раковски" в София; от 17.30 часа пред хотел „СанктПетербург" в Пловдив, от 18.00 часа пред Община Варна.
***
Варна.
От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Варна ще се проведе брифинг, на който ще бъдат оповестени мерките за
сигурност и опазване на обществения ред в града и курортите през летните месеци, както и пътната безопасност
по време на ваканционния сезон. По време на брифинга ще бъде направено и кратко обобщение на изминалите
от началото на 2018 година месеци.
От 17.00 часа на входа на Морската градина официално ще бъде открит Петия международен турнир „Одесос" и
46-ят републикански преглед по пожаро-приложен спорт. Състезанията ще се състоят на стадион „Локомотив".
***
Добрич.
В Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои информационен ден по повод 5 юни - Международен ден за
опазване на околната среда.
√ Путин: Русия има интерес Евросъюзът да бъде единен и процъфтяващ
Русия е създала добри условия за следващите стъпки за развитие на икономиката, заяви президентът Владимир Путин в
интервю за най-голямата обществена медия в Австрия „ORF“, цитиран от ТАСС.
„Създадохме много добри условия за следващите стъпки за развиване на икономиката и със сигурност ще го направим“,
заяви Путин.
Отговаряйки на въпрос за настоящето състояние на руската икономика в сравнение с 2012 година, Путин отбеляза: „От
2012 година насам Русия премина през няколко много трудни икономически предизвикателства и това не беше само
заради така наречените санкции и ограничения. Това е най-вече, заради сериозния спад на цените в нашия традиционен
износ. Това оказа влияние върху бюджетните приходи, което в основната си означава приходите на гражданите“.
В същото време, според него в тези условия властите са „направили най-важното нещо – запазване и засилване на
макроикономическата стабилност в страната“.
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Путин се съгласи, че от 2012 година насам „нивото на доходитее паднало малко“, но заяви че „ако погледнем в началото
на нашия път, от 2000 година насам, ние намалихме до половина хората живеещи под линията на бедност. От 2012 до
2016-2017 година тази картина леко се е изменила в неблагоприятна за нас посока, но в момента всичко отново се
нарежда“. Руският президент също така припомни, че към края на 2015 година инфлацията е била близо 13 процента, а
„сега инфлацията е рекордно ниска за цялата модерна история на Русия – 2.5 процента“.
Infostock.bg
√ Петролът поскъпва след рязкото поевтиняване в понеделник
Цените на петрола и от двата вида - европейския Brent и американския WTI, се повишават във вторник, след резкия спад в
понеделник, свързан с очакването за постепенно нарастване на добивите от производителите от Организацията на
страните-износителки на петрол (ОПЕК) и Русия.
Към 9 часа българско време цените на августовските фючърси на Brent на лондонската борса ICE Futures нараснаха с 15
цента или с 0.20 процента, до 75.44 долара за барел, след като в понеделник спаднаха с 1,50 долара или с 1,95 процента,
до 75,29 добара за барел. В същото време юлските фючърси на американския лек суров петрол (WTI), които се търгуват на
нюйоркската стокова борса NYMEX, поскъпнаха с 28 цента или с 0.43 процента, до 65.03 долара за барел, след като в
понеделник затвориха със спад от 1,06 долара или с 1,61 процента, до 64,75 долара за барел.
В понеделник цените на канадския петрол скочиха с рекорден ръст от 12,20 долара за барел, тъй като компания Enbridge,
която управлява петролопровода от Канада до САЩ, се отказа от плановете си да промени правилата за доставка на
петрол. След като цените на WTI спаднаха, във вторник канадският вид петрол Western Canadian Select струва с 13,80
долара по-малко от цената на WTI. Анализаторите очакват волатилността на петролните цени да нарасне до насроченото
за 22 и 23 юни заседание на ОПЕК, на което се очаква да бъде взето решение за увеличаване на добивите на суровината
по настояване на Саудитска Арабия и Русия.
„От края на май цената на петрола Brent поевтиня с 5 процента, заради тези очаквания", коментира Тайлър Ричи, един от
редакторите на специализираното издание Sevens Report.
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