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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
News.bg 
 
√ Работодателите допълват условията на МЕ за АЕЦ "Белене" 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) нееднократно е изразявала позицията се по 
отношение разработването и реализацията на нови енергийни проекти, като вчера изпрати до народните представители 
и обръщение по темата АЕЦ "Белене", с която news.bg разполага.  
Припомняме, че вчера в комисия депутатите ще разгледат и гласуват две предложения - на ГЕРБ и БСП - за вдигане на 
мораториума върху проекта, а утре се очаква той да влезе в пленарна зала. 
От АОБР настояват, че това е изключително отговорно решение и това трябва да стане при категоричното условие за 
пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени. 
Работодателските организации настояват за ясна и еднозначна декларация от страна на управляващите, че ще бъдат 
пресечени всякакви възможности за "иновации" и прилагане на схеми за непазарни приходи. 
Прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност - това са базови принципи, които могат да обезпечат дългосрочната 
устойчивост на един проект. Това са и условия, при които трябва да започнат самите преговори с потенциални инвеститори, 
заявяват в позицията си работодателите. 
Четирите организации от АОБР обаче не са доволни от това, че министър Петкова огласява само две изисквания за 
осъществяване на проекта АЕЦ "Белене" при "пазарни условия" - да няма държавни гаранции по осъществяването на 
проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. 
АОБР посочва, че не се чува за други три условия, които също категорично трябва да бъдат изключени и забравени и ги 
изброява: 
преференциално ценообразуване; 
възможни доплащания на ценови разлики и/или премии; 
корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, Национална 
електрическа компания, АЕЦ Козлодуй. 
Всъщност, гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците 
- корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, 
Работодателите дават и схема на един успешен сценарий за реализация по стъпки: 
Държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, 
лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено 
оборудване, на което България е законен собственик; 
Прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, 
обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма - така по възможно най-
прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта; 
Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори - стратегически, 
институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), 
довършва изграждането на обекта АЕЦ "Белене", като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов 
капитал; 
Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ "Белене", публичното дружество реализира произведената 
електроенергия на енергийната борса - от първия до последния мегаватчас на пазарни цени. 
"Това, според нас, е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ "Белене" - воден от 
икономическа логика и прагматизъм - без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене 
на политически дивиденти", посочват в позицията си. 
Работодателските организации предупреждават и че в публичното пространство се разпространява информация, която не 
отговаря на истината - за цената на електроенергията, произведена от АЕЦ "Белене", за обема на бъдещото 
електропотребление, както и за липсата на алтернативи. 
При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите "нашенски" 
разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително 
във чисто технически въпроси.  
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Необходими са допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите за възлагане на поръчки с висока обществена 
значимост и разходване на значими средства, за високо качество на изпълнение, за обективна оценка на технологията на 
реакторите, и управление на риска на най-високото достижимо равнище, приемливо за цялото ни общество, за 
европейските ни партньори и съседи. 
Според АОБР също така гласуването на решение относно мораториума от Народното събрание следва да протече 
паралелно с обсъждането на Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., чието изготвяне бе възложено на 
Министерството на енергетиката. 
Припомняме, мораториумът върху строителство на АЕЦ "Белене" бе въведен от Народното събрание през 2012 г. с 
мнозинството на ГЕРБ през 2012 г. Преди дни обаче лично премиерът Бойко Борисов се изказа в посока той да отпадне, а 
и министър Теменужка Петкова лансира проекта в рамките на участието си в международния форум "Атомекспо". 
В началото на март месец тази година Народното събрание поръча на Министерството на енергетиката да изготви 
предложение за бъдещето на АЕЦ "Белене" и какво ще е бъдещето на пасивите и активите на проекта. 
Припомняме, темата за проекта АЕЦ "Белене" стана отново актуална, след като от Българска академия на науките изготвиха 
по поръчка на БЕХ доклад за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката с фокус върху 
електроенергетиката.  
БАН публикува доклада си в началото на годината, след изрично разрешение от БЕХ (като поръчител), но дори и това не 
намали споровете за целесъобразността на изграждането на нова ядрена централа. 
На 16 ноември 2017 г. се състоя и представянето на резюмето от доклада на БАН в присъствието на енергийния министър 
Теменужка Петкова. Това резюме дава вариант за реализация на АЕЦ "Белене", но при условие, че бъдат постигнати 
параметрите на финансовите анализи. От БАН категорично защитиха доклада си и 90-те варианта, които той дава. 
Въпреки че в публичното пространство продължава да се говори преди всичко за или против проекта "Белене", акцент в 
дейността и думите на министър Теменужка Петкова в последните месеци е проблемът с оборудването на ядрената 
централа, което е изготвено от Русия по договор и на което Българската държава е реален собственик. 
Според Теменужка Петкова не се изключва възможността и Русия да бъде привлечена за инвеститор в централата, чието 
строителство беше замразено през 2013 г. Конкретни преговори по този въпрос не са водени. През октомври миналата 
година премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на руската държавна компания "Росатом". 
След това обаче премиерът Борисов излезе с още една авангардна идея проектът "Белене" да стане общобалкански 
проект, който да се осъществи с европейско финансиране. 
 
Дневник  
 
√ Работодателите искат гаранции срещу непазарно изпълнение на АЕЦ "Белене" 
Работодателите настояват управляващите да поемат твърд ангажимент да не допускат прилагането на каквито и да било 
непазарни схеми при осъществяването на проекта АЕЦ "Белене", ако той бъде възобновен. Това се казва в публична 
позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели, адресирана до Народното събрание и изпратена 
до медиите. В организацията членуват КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ. 
Членовете на организацията припомнят, че до момента министърът на енергетиката Теменужка Петкова е анонсирала 
само две изисквания, гарантиращи пазарни условия за проекта - да няма държавни гаранции по осъществяването на 
проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. 
Не откриваме публично заявена изрична забрана на преференциално ценообразуване, възможни доплащания на ценови 
разлики и/или премии, корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен 
холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй" и др. 
"Всъщност гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците 
– корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за 
"иновации" и прилагане на схеми за непазарни приходи", пишат членовете на Асоциацията. 
Те предлагат и конкретни стъпки за действие, които включват това държавата да апортира в публично дружество 
досегашните материални и нематериални активи, да направи проспект на това дружество, с който то да бъде "качено" на 
фондовата борса, а след като му се увеличи капиталът с набраните през борсата средства, в него да влязат и съответните 
инвеститори, които да изпълнят проекта. След това произведеният ток да се продава през енергийната борса. 
Работодателите настояват за публична дискусия по темата, която да включва и цената на енергията, която евентуално ще 
произвежда един ден централата. В писмото се напомня, че има алтернативи на нова атомна централа - модерните ВЕИ 
инсталации, които вече произвеждат доста евтин ток. 
При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите "нашенски" 
разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително в 
чисто технически въпроси, се посочва в писмото. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът подкрепя реализацията на АЕЦ "Белене", но на пазарен принцип 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подкрепя разработването и реализацията на нови 
енергийни проекти – това е приемливо при категоричното условие да стане изцяло на пазарен принцип, без ангажименти 
както за гарантирани количества, така и за преференциални цени. На 7 юни предстои Народното събрание да вземе 
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изключително отговорно решение по въпроса за връщането на този проект в дневния ред на българската енергетика и при 
какви условия да стане това или, респективно - за продължаване на мораториума. 
Министър Петкова анонсира, че проектът АЕЦ „Белене“ ще се осъществява при „пазарни условия“, но АОБР се безпокои, 
че като такива тя огласява до момента само две изисквания: да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта; 
да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. Асоциацията не открива публично 
заявена изрична забрана на: преференциално ценообразуване и възможни доплащания на ценови разлики и/или премии, 
както и корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, 
Национална електрическа компания, АЕЦ Козлодуй. 
"Гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците – 
корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за 
„иновации“ и прилагане на схеми за непазарни приходи. Отчитайки тези принципи, направените инвестиции до момента, 
както и мащаба на проекта АЕЦ „Белене“, един успешен сценарий за реализация може да включва следните стъпки: 
държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, 
лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено 
оборудване, на което България е законен собственик; прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това 
публично дружество на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на 
инвестиционната програма – така по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата 
състоятелност на проекта; публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните 
инвеститори – стратегически, институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, 
че проектът е рентабилен), довършва изграждането на обекта АЕЦ „Белене“, като е твърде вероятно да има необходимост 
от ангажиране и на дългов капитал", се казва в позиция на асоциацията.  
Друго изискване е като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ „Белене“, публичното дружество реализира 
произведената електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на пазарни цени. 
Авторите на позицията считат, че е необходима публична дискусия с участието на всички заинтересовани страни, а не 
разпространяване на неистинска информация – за цената на електроенергията, произведена от АЕЦ „Белене“, за обема на 
бъдещото електропотребление, за липсата на алтернативи. 
"С аргумента, че такава била цената на електроенергията, произвеждана от АЕЦ „Козлодуй“, в публичното медийно 
пространство смело се коментират цени на произведената от бъдещата АЕЦ „Белене“ електроенергия в интервала между 
25 и 50 евро за мегаватчас. Теза, която определяме като несъстоятелна и неадекватна на наличната информация – за 
сравнение, проектът Hinkley Point C, Великобритания заявява цена от 92,50 британски паунда за мегаватчас, при договор 
за 35-годишен период. През 2019 г. се очаква в Беларус да заработи нова АЕЦ, цените на която са от порядъка на 110 евро 
за мегаватчас. Проектът Akkuyu, Турция предполага цена от 124 щатски долара за мегаватчас, а разчетите за проекта на 
разширяване с два нови блока Paksi, Унгария са в горната граница на интервала 80-110 евро за мегаватчас.", се казва още 
в позицията. 
 
Капитал 
 
√ Бизнес организациите с предупреждение за АЕЦ "Белене" 
Искат изрична декларация, че няма да се прилагат непазарни механизми 
Преди парламентарната комисия по енергетика да разгледа в четвъртък внесените от ГЕРБ и БСП решения за бъдещето на 
проекта АЕЦ "Белене" и точно когато в София се провежда протест срещу централата, а в курортния комплекс "Ривиера" 
Международният ядрен форум "Булатом" изтъква необходимостта от нея, бизнесът също излезе с позиция по темата. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) публикува становище, че ще приеме рестартиране на 
проекта само ако е записано категорично, че той ще се реализира изцяло на пазарен принцип, без ангажименти както за 
гарантирани количества, така и за преференциални цени. 
"При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите 
"нашенски" разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, 
включително в чисто технически въпроси", заявяват от АОБР, в която членуват КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ. Според бизнес 
организациите са необходими допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите за възлагане на обществени 
поръчки и разходване на значими средства, за обективна оценка на технологията на реакторите и управление на риска. 
Ще има ли скрита помощ? 
Досега властта е обявила, че АЕЦ "Белене" може да се осъществява само без държавни гаранции и дългосрочни договори 
за изкупуване на произведената електроенергия. Това обаче според бизнес организациите не означава задължително 
"пазарни условия", тъй като не са категорично изключени възможностите за преференциално ценообразуване, 
доплащания на ценови разлики или премии, както и предоставянето на корпоративни гаранции от държавните дружества 
като БЕХ, НЕК или АЕЦ "Козлодуй". Поради това АОБР настоява за ясна и еднозначна декларация, че "ще бъдат пресечени 
всякакви възможности за "иновации" и прилагане на схеми за непазарни приходи". 
Сценарият на големия бизнес 
В позицията на работодателите, която официално е изпратена до депутатите, е предложен и вариант за реализацията на 
АЕЦ "Белене". Според него държавата първо трябва да апортира в ново публично дружество материалните и 
нематериалните активи по проекта. След това се прави публично предлагане на емисия акции на това публично дружество 
на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната 
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програма. Така, твърди бизнесът, по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата 
състоятелност на централата. 
По-нататък публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори – 
стратегически, институционални, както и по-дребни такива (ако бизнесът наистина смята, че проектът е рентабилен), 
довършва изграждането на обекта АЕЦ "Белене". Тук обаче становището на АОБР е, че вероятно ще има необходимост и 
от ангажиране на дългов капитал. Накрая като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ "Белене" публичното дружество 
трябва да реализира произведената електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на 
пазарни цени. 
"Това според нас е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ "Белене" – воден от 
икономическа логика и прагматизъм, без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене 
на политически дивиденти", пише още в становището. 
Въпрос на цена и нужда 
Работодателските организации твърдят също, че се разпространява неистинска информация за цената на произведена от 
АЕЦ "Белене" електроенергия, за обема на бъдещото електропотребление и за липсата на алтернативи. 
"С аргумента, че такава била цената на електроенергията, произвеждана от АЕЦ "Козлодуй", в публичното медийно 
пространство смело се коментират цени на произведената от бъдещата АЕЦ "Белене" електроенергия в интервала между 
25 и 50 евро за мегаватчас. Теза, която определяме като несъстоятелна и неадекватна", изтъкват представителите на 
бизнеса. 
За сравнение те посочват проекта Hinkley Point C във Великобритания, чиято заявена цена е 92.50 паунда за мегаватчас, 
при договор за 35 години. Друг пример е очакваната да заработи догодина АЕЦ в Беларус, цените на която са от порядъка 
на 110 евро за мегаватчас. Проектът "Акую" в Турция пък предполага цена от 124 долара за мегаватчас, а разчетите за 
новите два блока на унгарската "Пакш 2" са в интервала 80-110 евро за мегаватчас. 
Ами енергийна ефективност? 
Асоциацията на организациите на българските работодатели обръща внимание и на мерките за енергийна ефективност, 
които значително намаляват енергопотреблението. По данни на НСИ от 2012 до 2016 г. енергийната интензивност на 
икономиката намалява от 0.470 до 0.423 тона нефтен еквивалент за 1000 евро БВП. 
"Нетното електропотребление в страната през последните години е устойчиво в интервала 31-32 тераватчаса (данни на 
ЕСО, КЕВР и НЕК), при 3-4-процентен икономически растеж годишно", се посочва още в становището. 
Не на последно място според бизнеса АЕЦ "Белене" трябва да се разглежда в контекста на променящия се енергиен сектор 
- новите поколения ВЕИ вече генерират електроенергия със значително по-ниски цени, нарастващото потребление на 
природен газ неминуемо ще замести част от консумираната електроенергия, интелигентните мрежови решения за 
оптимизиране на двупосочната електросвързаност, технологичният напредък при съхранението на електроенергия и 
балансирането на електропотребление. 
 
Publics.bg 
 
√ АОБР предлага АЕЦ „Белене“ да се финансира през фондовата борса 
Работодателските организации подкрепят реализацията на проекта, ако е изцяло на пазарен принцип 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага да се търси финансиране за АЕЦ „Белене“ 
през фондовата борса. Това става ясно от позиция на сдружението, разпространена до медиите. Оттам посочват, че 
подкрепят реализацията на проекта, ако той бъде осъществен изцяло на пазарен принцип.  
АОБР предлага и сценарий за реализацията на проекта. Според него държавата трябва да апортира в публично дружество 
досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, лицензионни права, площадка, извършени 
строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено оборудване, на което България е 
собственик. Като следваща стъпка от асоциацията предлагат да се изготви проспект за публично предлагане на емисия 
акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за 
осъществяване на инвестиционната програма. „Така по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена 
икономическата състоятелност на проекта“, посочват от АОБР. Според асоциацията публичното дружество, в което след 
увеличение на капитала му, ще участват стратегически, институционални и по-дребни инвеститори, трябва да довърши 
АЕЦ „Белене“. „Твърде вероятно е да има необходимост от ангажиране на дългов капитал“, посочват от АОБР. Оттам 
настояват още бъдещото публично дружество да реализира произведената електроенергия на енергийната борса – „от 
първия до последния мегаватчас на пазарни цени“.  
АОБР изразява и някои резерви във връзка със заявките на Министерството на енергетиката, че проектът за АЕЦ „Белене“ 
ще бъде осъществен при пазарни условия. Оттам счита, че заявените от енергийния министър Теменужка Петкова условия 
да няма държавни гаранции и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия не са 
достатъчни. АОБР припомня, че няма публично изразена забрана за преференциално ценообразуване, за възможни 
доплащания на ценови разлики и за корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например 
Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ Козлодуй. От асоциацията настояват 
правителството ясно да декларира, че няма да се прилагат схеми за непазарни приходи.  
Оттам критикуват и тиражираната в публичното пространство информация за цената на електроенергията, произведена от 
АЕЦ „Белене“. „С аргумента, че такава била цената на електроенергията, произвеждана от АЕЦ „Козлодуй“, в публичното 
медийно пространство смело се коментират цени на произведената от бъдещата АЕЦ „Белене“ електроенергия в 
интервала между 25 и 50 евро за мегаватчас. Теза, която определяме като несъстоятелна и неадекватна на наличната 
информация – за сравнение, проектът Hinkley Point C, Великобритания заявява цена от 92,50 британски паунда за 
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мегаватчас, при договор за 35-годишен период. През 2019 г. се очаква в Беларус да заработи нова АЕЦ, цените на която са 
от порядъка на 110 евро за мегаватчас. Проектът Akkuyu, Турция предполага цена от 124 щатски долара за мегаватчас, а 
разчетите за проекта на разширяване с два нови блока Paksi, Унгария са в горната граница на интервала 80-110 евро за 
мегаватчас”, посочват от АОБР. 
 
Web Cafe 
 
√ Работодателите се обявиха против непазарни схеми с АЕЦ "Белене" 
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, БТПП и КРИБ излязоха с общо писмо до 
правителството, в което призовават да не се допуска "прилагане на схеми за непазарни приходи" при евентуалното 
възобновяване на проекта за АЕЦ "Белене". 
Работодателските организации посочват три потенциални рискове от ощетяване на данъкоплатците при рестарта на 
"Белене", за които настояват Министерски съвет да заеме изрична позиция. 
Сред рисковете са: преференциално ценообразуване на тока, произведен от Втора атомна централа; възможни 
доплащания на ценови разлики и/или премии; и корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката за 
строителството на "Белене". 
Засега от кабинета "Борисов 3" са заявили отказ от дръжавни гаранции по осъществяването на проекта и отказ от 
дългосрочни договори за изкупуване на енергия. 
"Осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на изпълнителната власт, настояваме за ясна и 
еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за „иновации" и прилагане на схеми за непазарни 
приходи", пише в позицията на работодателите. 
Те предлагат четири стъпки за "един успешен сценарий за реализация" на проекта Белене. 
1) Държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, 
лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено 
оборудване, на което България е законен собственик; 
2) Прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, 
обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма - така по възможно най-
прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта; 
3) Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори - стратегически, 
институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), 
довършва изграждането на обекта АЕЦ „Белене", като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов 
капитал; 
4) Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ „Белене", публичното дружество реализира произведената 
електроенергия на енергийната борса - от първия до последния мегаватчас на пазарни цени 
От организацията на работодателите критикуват разпространяването на нереалистични прогнозни данни за цената на 
мегаватчас електроенергия от "Белене" в размера на 25-50 евро, като дават за пример цените в три нови ядрени централи 
в Европа - от 92,5 британски пауда в Англия до 124 щатски долара в Турция. 
Работодателите оспорват и тезата за нуждата от втора атомна централа в близките години, като дават пример с данните 
за повишената енергийна ефективност на българската икономика от НСИ и наличието на алтернативно 
енергопроизводство. 
"При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите 
"нашенски" разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, 
включително във чисто технически въпроси. Необходими са допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите 
за възлагане на поръчки с висока обществена значимост и разходване на значими средства, за високо качество на 
изпълнение, за обективна оценка на технологията на реакторите, и управление на риска на най-високото достижимо 
равнище, приемливо за цялото ни общество, за европейските ни партньори и съседи", казват от АИКБ, КРИБ, БТПП и БСК. 
 
Expert.bg 
 
√ Работодателите призовават за гаранции, че "Белене" ще се реализира на пазарен принцип 
Управляващите да дадат гаранции, че реализирането на АЕЦ "Белене" няма да бъде при непазарни схеми. За това 
настояват от Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която членуват КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ. 
В своя позиция, адресирана до Народното събрание и изпратена до медиите, работодателите подчертават, че до момента 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова е анонсирала само две изисквания, гарантиращи пазарни условия за 
проекта - да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на 
произведената електроенергия. 
Не откриваме публично заявена изрична забрана на преференциално ценообразуване, възможни доплащания на ценови 
разлики и/или премии, корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен 
холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй" и др., пише в позицията. 
"Всъщност гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците 
– корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за 
"иновации" и прилагане на схеми за непазарни приходи", пишат членовете на асоциацията. 
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Те предлагат и конкретни стъпки за действие, които включват това държавата да апортира в публично дружество 
досегашните материални и нематериални активи, да направи проспект на това дружество, с който то да бъде "качено" на 
фондовата борса, а след като му се увеличи капиталът с набраните през борсата средства, в него да влязат и съответните 
инвеститори, които да изпълнят проекта. След това произведеният ток да се продава през енергийната борса. 
Работодателите настояват за публична дискусия по темата, която да включва и цената на енергията, която евентуално ще 
произвежда един ден централата. В писмото се напомня, че има алтернативи на нова атомна централа - модерните ВЕИ 
инсталации, които вече произвеждат доста евтин ток. 
От Асоциацията заявяват още, че при реализацията на АЕЦ "Белене" трябва да се избегнат всички рискове от "нашенските" 
разбирания за контрол и качество. 
 
Fakti.bg 
 
√ АОБР за АЕЦ "Белене": Няма забрана за преференциално ценообразуване 
Работодателите искат публична дискусия с участието на всички заинтересовани страни 
Разработването и реализацията на нови енергийни проекти е приемливо при категоричното условие да стане изцяло на 
пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени. Това заявиха в своя 
позиция до медиите от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Ето какво пишат още от Асоциацията: 
Министър Петкова анонсира, че проектът АЕЦ „Белене“ ще се осъществява при „пазарни условия“, но като такива тя 
огласява до момента само две изисквания: 
- да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта; 
- да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. 
Не откриваме публично заявена изрична забрана на: 
- преференциално ценообразуване; 
- възможни доплащания на ценови разлики и/или премии; 
- корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, Национална 
електрическа компания, АЕЦ Козлодуй. 
Всъщност, гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците 
– корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за 
„иновации“ и прилагане на схеми за непазарни приходи. 
Прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност – това са базови принципи, които могат да обезпечат дългосрочната 
устойчивост на един проект. Отчитайки тези принципи, направените инвестиции до момента, както и мащаба на проекта 
АЕЦ „Белене“, един успешен сценарий за реализация може да включва следните стъпки: 
Държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, 
лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено 
оборудване, на което България е законен собственик; 
Прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, 
обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма – така по възможно най-
прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта; 
Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори – стратегически, 
институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), 
довършва изграждането на обекта АЕЦ „Белене“, като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов 
капитал; 
Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ „Белене“, публичното дружество реализира произведената 
електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на пазарни цени. 
Това, според нас, е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ „Белене“ – воден от 
икономическа логика и прагматизъм – без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене 
на политически дивиденти. В същото време, като отчитаме заявените официални намерения да се стартира процедура за 
избор на стратегически инвеститор, считаме, че предварителните условия за водене на преговори с потенциалните 
кандидати следва да включват като основни изисквания - осигуряването на прозрачност, реализация на проекта на пазарен 
принцип и други приложими условия, част от които са посочени по-горе. 
Считаме, че е необходима публична дискусия с участието на всички заинтересовани страни, а не разпространяване на 
неистинска информация – за цената на електроенергията, произведена от АЕЦ „Белене“, за обема на бъдещото 
електропотребление, за липсата на алтернативи. 
С аргумента, че такава била цената на електроенергията, произвеждана от АЕЦ „Козлодуй“, в публичното медийно 
пространство смело се коментират цени на произведената от бъдещата АЕЦ „Белене“ електроенергия в интервала между 
25 и 50 евро за мегаватчас. Теза, която определяме като несъстоятелна и неадекватна на наличната информация – за 
сравнение, проектът Hinkley Point C, Великобритания заявява цена от 92,50 британски паунда за мегаватчас, при договор 
за 35-годишен период. 
През 2019 г. се очаква в Беларус да заработи нова АЕЦ, цените на която са от порядъка на 110 евро за мегаватчас. Проектът 
Akkuyu, Турция предполага цена от 124 щатски долара за мегаватчас, а разчетите за проекта на разширяване с два нови 
блока Paksi, Унгария са в горната граница на интервала 80-110 евро за мегаватчас. 
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Националният статистически институт системно разработва и публикува енергийни разчети, в т.ч. общ енергиен баланс, 
първично енергийно потребление, енергийна интензивност на икономиката. Анализът им недвусмислено показва 
подобряване на енергийната ефективност – за сравнение, при 0,470 тона нефтен еквивалент за 1000 евро БВП през 2012г., 
същият показател за 2016 г. е 0,423. Същият извод можем да направим и за електроинтензивността – докато през 2012 г. 
за 1000 евро БВП са били вложени над 820 киловатчаса, през 2016 г. използваната електроенергия е 765 киловатчаса. 
Впрочем, нетното електропотребление в страната (отчитайки нетното производство и физическия внос, приспадайки 
загубите в електропреносната мрежа, нуждите от регулиране на електроенергийната система и физическия износ) през 
последните години е устойчиво в интервала 31-32 тераватчаса (данни на ЕСО, КЕВР и НЕК), при 3-4 процентен 
икономически растеж годишно. Естествено, налице е значителен нереализиран потенциал за подобрения в това 
отношение. 
Съществуват алтернативни възможности – както в сферата на енергопроизводство, така и по отношение на 
енергопотреблението и енергийната ефективност. Сред примерите – новите поколения ВЕИ вече генерират 
електроенергия със значително по-ниски цени в сравнение с близкото минало, нарастващото потребление на природен 
газ неминуемо ще замести част от консумираната понастоящем електроенергия (тенденция сред битовите абонати), 
разработват се интелигентни мрежови решения, оптимизиращи двупосочната електросвързаност, значителен е 
технологичният напредък и при възможните решения за ефективно съхранение на електроенергия и балансирано 
електропотребление при оптимална електрогенерация. 
При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите "нашенски" 
разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително 
във чисто технически въпроси. Необходими са допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите за възлагане 
на поръчки с висока обществена значимост и разходване на значими средства, за високо качество на изпълнение, за 
обективна оценка на технологията на реакторите, и управление на риска на най-високото достижимо равнище, приемливо 
за цялото ни общество, за европейските ни партньори и съседи. 
Не на последно място, гласуването на решение относно мораториума от Народното събрание следва да протече паралелно 
с обсъждането на Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., чието изготвяне бе възложено на 
Министерството на енергетиката. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите виждат опасност от непазарно решение за "Белене"  
Работодателите настояват управляващите да поемат твърд ангажимент да не допускат прилагането на каквито и да било 
непазарни схеми при осъществяването на проекта АЕЦ "Белене", ако той бъде възобновен. Това се казва в публична 
позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели, адресирана до Народното събрание и изпратена 
до медиите. В организацията членуват АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП.  
Членовете на организацията припомнят, че до момента министърът на енергетиката Теменужка Петкова е анонсирала 
само две изисквания, гарантиращи пазарни условия за проекта - да няма държавни гаранции по осъществяването на 
проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. 
Не откриваме публично заявена изрична забрана на преференциално ценообразуване, възможни доплащания на ценови 
разлики и/или премии, корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен 
холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй" и др.  
"Всъщност гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците 
– корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на 
изпълнителната власт, настояваме за ясна и еднозначна декларация, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за 
"иновации" и прилагане на схеми за непазарни приходи", пишат членовете на асоциацията.  
Те предлагат и конкретни стъпки за действие, които включват това държавата да апортира в публично дружество 
досегашните материални и нематериални активи, да направи проспект на това дружество, с който то да бъде "качено" на 
фондовата борса, а след като му се увеличи капиталът с набраните през борсата средства, в него да влязат и съответните 
инвеститори, които да изпълнят проекта. След това произведеният ток да се продава през енергийната борса. 
Работодателите настояват за публична дискусия по темата, която да включва и цената на енергията, която евентуално ще 
произвежда един ден централата. В писмото се напомня, че има алтернативи на нова атомна централа - модерните ВЕИ 
инсталации, които вече произвеждат доста евтин ток.  
При реализация на проекта "Белене" следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите "нашенски" 
разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително в 
чисто технически въпроси, се посочва в писмото. 
 
Debati.bg 
 
√ Парламентът решава за рестарта на АЕЦ „Белене” 
Народните представители ще разгледат две решения за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“. Първото е внесено от 
„БСП за България” и е за отмяна на мораториума. Второто е на ГЕРБ и е за възобновяване на действията по търсене на 
инвеститор. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че два са възможните сценарии за АЕЦ „Белене”. 
Според нея единият предвижда изграждането със стратегически инвеститор и минимум 34% дялово участие на страната 
(в това число са включени активите, пасивите и площадката в Белене).  
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Другият вариант е да се строи със заем по модела на унгарска АЕЦ „Пакш 2”, а именно Русия отпуска заем и строи 
централата, като в замяна получава приходите от продажбата на тока до изплащане на заема. Енергийният министър 
заяви, че възможно най-лошият вариант е централата да не бъде построена, защото Националната електрическа компания 
(НЕК) дължи за проекта 1,1 млрд. лева. Средствата трябва да ги върне в бюджета до 2023 г.  
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха няколко предложения, с които да се проведе 
честна процедура. Вчера пред парламента „Демократична България” организира протест срещу изграждането на 
централата. Според новосформираната партия правителството не е изпълнило предписанията на Народното събрание от 
2012 г. да се проучат условията за изграждане на парогазова централа в Белене. Нищо не било направено и по проекта за 
Седми блок в АЕЦ „Козлодуй” със закупеното вече оборудване, отбелязват протестиращите.  
Сред протестиращите бяха режисьорът Евгений Михайлов и екозащитникът Петко Ковачев, които коментираха, че не са 
съгласни строителството на втора атомна без да е нужна на България. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ НС прие промени в Закона за регистър БУЛСТАТ на първо четене 
Промените се налагат във връзка с изменения в Закона за особените залози 
Парламентът прие промени в Закона за регистър БУЛСТАТ на първо четене. Всички от гласувалите 96 народни 
представители бяха "за", предаде БТА. 
В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че промените се налагат във връзка с изменения в Закона за 
особените залози, с които са приети законодателни стъпки към цялостната електронизация на Централния регистър на 
особените залози.  
Тези промени налагат необходимостта от създаването на електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и 
организации, вписани в регистър БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са 
залогодатели по Закона за особените залози. 
С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат 
представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистър 
БУЛСТАТ. Осигурява се изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част на регистъра и се създава правна 
възможност за издаването на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път. 
Предвижда се също автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както и се урежда 
безплатен обмен на информацията между регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление 
и местната администрация, се посочва в доклада на комисията. 
 
√ Какво печели България от евроинтеграцията на Западните Балкани? 
Срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и страните от Западните Балкани, състояла се на 17 май 2018 г. в София, 
потвърди ангажимента на Съюза за продължаване на разговорите за членство. Това ще противодейства на руското и 
китайското присъствие в региона, но рисковете от това са предимно икономически според анализ на компанията за 
кредитното застраховане „Кофас“. 
Ползите за България от присъединяването на страните от Западните Балкани ще дойдат предимно от търговска и 
транспортна гледна точка: засилване на търговските отношения между страните в региона, увеличение на инвестициите 
там, подобряване на достъпа ни до западните пазари. Това оправдава позицията на страната ни по тези въпроси. 
От друга страна, Западните Балкани биха продължили с прогреса и реформите, ако членството им е ясно предвидимо и 
възможно, противното предполага задълбочаване на разделението и конфронтацията, което като цяло би се отразило 
негативно на всички страни от региона. Все пак, лидерите на страните от Западните Балкани показват воля да преодолеят 
натрупаните исторически разногласия помежду си. 
Близка търговска и икономическа интеграция 
След колапса от войните през 90-те години и финансовата криза през периода 2008-2011 г. страните от Западните Балкани 
(Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия) задълбочиха икономическите си връзки с ЕС. 
Страните от ЕС са най-големият търговски партньор в региона с 83% от износа и 67% от вноса. 
Анализът показва, че високият търговски дефицит в региона се дължи на неговата ограничена производствена база със 
стоки с ниска добавена стойност. Тя се финансира предимно от парични преводи, получени от емигрантите (почти една 
четвърт от населението живее в чужбина), както и от преки чуждестранни инвестиции, най-вече от Западна Европа. 
Преводите от емигранти представляват около 10% от БВП за Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия. Силното 
използване на еврото в региона показва висока зависимост от икономическия цикъл на еврозоната и от нейната парична 
политика. 
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Корупция, безработица и нисък БВП 
Процесът по присъединяването към ЕС вероятно ще бъде завършен заради стратегическото географско положение на 
региона и желанието на ЕС да предотврати евентуални конфликти между съседни страни и да противодейства на 
влиянието от Русия и Китай. Очаква се това да започне с двамата най-напреднали кандидати - Сърбия и Черна гора, 
вероятно преди 2025 г. Членството би довело до по-малко допълнителни финансови разходи за Европейския съюз. 
Европейската финансова помощ приблизително възлиза на 7 милиарда евро за периода 2014-2020 г. (повечето за 
административни и институционални реформи) и след като едно членство започне своя прием, се изчислява, че то може 
да бъде завършено с допълнителни средства от порядъка на около 2% от бюджета на ЕС-28 за 2017 г. 
Въпреки това, поради редица сериозни недостатъци в управлението, присъединяването на региона към ЕС ще бъде 
продължителен процес. Високата корупция в региона поставя Западните Балкани в дъното на класацията на Transparency 
International 2017 в Европа. Тази ситуация се потвърждава от показателите за управление на Световната банка, които 
подчертават лошата политическа стабилност в Албания, Македония, Косово и Черна гора и институционалната 
фрагментация в Босна и Херцеговина. 
 
В. Монитор 
 
√ Апартхотели крият туристи, представят ги за приятели  
Ангелкова: Трудно е да се дефинира какво е екскурзиант и гост 
Апартхотели крият туристи като ги представят за роднини или приятели. Това стана ясно от думите на министъра на 
туризма Николина Ангелкова по време на изслушването й в парламентарната Комисия по икономическа политика и 
туризъм. 
Проблемът е, че част от тези места за настаняване не са категоризирани и така не дължат данък, заради което държавата 
губи приходи в бюджета. „Те са длъжни да се категоризират обаче не го правят, защото казват, че имат техни лични гости 
или семейни приятели. Всъщност се въртим в един омагьосан кръг. Тук е добре да се помисли дали е необходим по-
специален данък, или по-специална данъчна политика по отношение на апартхотелите и апартаментите за гости, което 
също изисква допълнително обсъждане, защото е много трудно да се дефинира що е то турист и що е то гост в собствения 
ми апартамент“, категорична бе Ангелкова. 
Тя уточни, че според Наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене 
има много регистрирани апартхотели, апартаменти за гости и цели сгради, които упражняват туристическа дейност и имат 
удостоверение за категоризация, но имало и такива, които не го правели. „Когато данъчните налагат такива актове, винаги 
падат в съда на това основание. Много ни е трудно да измислим дефиниция, с която да не нарушаваме частните интереси 
и тези на гражданите“, разясни туристическият министър. 
Както „Монитор“ вече писа през май депутатите от „Обединени патриоти“ внесоха предложение да бъдат въведен нов 
местен данък между 0,2 и 0,7% за жилищни ваканционни имоти, а големината му да зависи от конкретния курорт, в който 
се намират. Изготвените сега текстове обхващат "втори" жилища в над 140 курорта, които не са регистрирани по Закона за 
туризма, но се отдават под наем като най-голямата ставка ще бъде за над 20 от тях - в ски и морски курорти. По 
предварителни изчисления на вносителите новият данък трябва да донесе приходи от 200 млн. лв. 
В текстовете е записано, че това са имоти, които по смисъла на европейски регламент от 2011 г. са "обекти за настаняване, 
за които не се плаща наем" и не са регистрирани по закона за туризма. Така в обхвата попадат апартхотели и частни имоти 
в редица курорти, за които се твърди, че развиват туристическа дейност, без обаче да са регистрирани и да внасят данъци, 
което представлява и нелоялна конкуренция за коректните фирми в бранша. 
Относно предложените промени Ангелкова коментира, че не е запозната с тях и очаква да й бъдат изпратени за становище 
от страна на Народното събрание. 
Междувременно стана ясно, че вицепремиерът Валери Симеонов е изпратил сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров 
относно незаконните заведения на плаж Слънчев бряг – юг. Това обяви самият той чрез профила си в социалната мрежа 
Фейсбук. 
Във връзка със заявеното от вицепремиера министър Ангелкова каза, че изцяло се придържа в рамките на нейните 
законови правомощия. „Нито съм инженер, нито съм ДНСК, нито съдия, нито вещно лице, за да ходя да правя изследвания 
на обектите дали са строеж, дали не са или имат метална или не знам си каква конструкция. Разрешението за поставяне 
се издава от главният архитект на Община Несебър. Това не са заведения, които са се появили миналата година. Това са 
заведения от 10 години там“, бе категорична тя. 
 
√ ЕС с обща система за предупреждение за атентати и бедствия 
Европейските институции постигнаха временно споразумение за създаване на обща система за известяване с есемес в 
случай на терористична атака или природно бедствие, предаде АФП.  
То е част от по-широко споразумение за пакет от мерки за телекомуникационните компании, договорено от преговарящите 
от Европейския парламент и 28-те страни членки на ЕС. Целта е "да се повиши защитата на гражданите на съюза", съобщи 
Европейската комисия в комюнике. Предвижда се да бъде приложена "система за предаване на предупреждения до 
гражданите по мобилните им телефони". "Това ще позволи на гражданите и пътуващите да бъдат информирани за 
непосредствени заплахи в района, в който се намират", се казва в комюникето. Такава система съществува от 8 ноември 
2012 г. в Холандия - първата страна в света, въвела такъв механизъм за предупреждение при наводнения и атентати. 
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Дарик  
 
√ Ще отпаднат ли минималните осигурителни доходи? 
Според социалния министър това е възможно, но при определени условия 
Възможно е да постигнем съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните осигурителни доходи, но при 
по-добре регламентирано колективно трудово договаряне на секторно ниво, каза днес социалният министър Бисер 
Петков. 
Според него трябва да се търси компромис между исканията на синдикатите и работодателите. Всяка година преговорите 
за минималните осигурителни доходи са през лятото и от две години работодателите ги бойкотират, като настояват за 
отпадането на минималните осигурителни доходи. 
Министерството на труда и социалната политика не се е отказало да търси съгласие и по постигането на споразумение за 
механизъм за определяне на минималната работна заплата, допълни още Петков. 
Министърът обаче уточни, че работата по споразумението е обвързана с обсъждането на минималните осигурителни 
доходи, както и на допълнителните възнаграждения. По думите на Петков, когато са били дискусиите около процентното 
съотношение на минималната заплата към средната заплата, са възникнали въпроси коя минимална работна заплата да 
се разглежда - тази с клас "прослужено време" или без класа. "Ако допълнителните възнаграждения са средно 11%, 
съотношението става съвсем различно", отбеляза министърът. 
Тези въпроси, които от много години стоят нерешени, трябва да бъдат решени, заяви още Бисер Петков. 
 
В. Дума 
 
√ Парламентът подхвана контрабандата на горива 
Парламентът е на път да затегне контрола над търговията с горива, след като прие на първо четене предложения от 
депутата Емил Димитров-Ревизоро Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани 
с нефт и продукти от нефтен произход.  
Както е известно, този документ срещна несъгласието на земеделските производители. Законът бе отхвърлен и от 
земеделската и икономическата комисия, но бе подкрепен от 3 комисии - бюджетната и енергийната, както и от комисията 
за борба с контрабандата. Димитров заяви, че е поел ангажимент към браншови организации да внесе промени между 
първо и второ четене в текстове, по които се е стигнало до консенсус. Той поясни, че сред промяната в текстовете ще бъде 
разписано, че земеделците, които ползват бензиностанциите за собствени нужди, не трябва да отговарят на изискванията 
на Закона за устройството на териториите, като вътрешните обекти ще могат да зареждат до 1000 л. Между първо и второ 
четене ще бъдат уеднаквени и депозитите за бензиностанция и газостанция. 
Димитров уточни, че в първоначалния вариант е имало много голяма разлика в изискваните депозити, а сега той ще бъде 
20 000 лв. и за двата типа обекти. Промените предвиждат лицата, които търгуват на едро с нефт, да предоставят подробна 
информация за дейностите, както и документи за собственост, като ще се посочват и точните GPS координати на обектите 
и съоръженията. Изисква се те да имат и определен образователен ценз. 
Промените бяха приети със 109 гласа "за", 21 народни представили гласуваха за отхвърляне на промените, а 14 депутати 
се въздържаха. След обнародване в Държавен вестник ще има 6-месечен срок, в който промените трябва да влязат в сила, 
като се предвижда промените в закона по отношение на минималния складов капацитет на данъчните складове за 
съхранение на втечнен нефтен газ да влязат в сила след 2 години. 
 
Econ.bg 
 
√ С 9,2 млрд. евро програма "Цифрова Европа" отваря нова страница в развитието на Стария континент 
С общ бюджет от 9,2 милиарда евро, тя ще подкрепя постигането на резултати и лидерство на Европа в цифровата 
сфера, превръщайки се в програма на бъдещето, в центъра на която остават гражданите 
Българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел представи в Брюксел конкретните измерения 
на програма "Цифрова Европа", каквато ще има за първи път в европейския бюджет по нейно предложение. 
С общ бюджет от 9,2 милиарда евро, тя ще подкрепя постигането на резултати и лидерство на Европа в цифровата сфера, 
превръщайки се в програма на бъдещето, в центъра на която остават гражданите. 
"Цифрова Европа ще е от огромна полза за всички европейски компании, малките и средни предприятия и европейците. 
С нея бележим един нов етап в европейския бюджет.  Програмата е необходима, защото Европа не може повече да си 
позволи да изостава в цифровото си развитие. Трябва да действаме заедно с целенасочени усилия, които да носят 
добавена стойност. Европейските граждани и предприятията очакват от нас да им предоставим възможностите, които 
разкриват цифровите технологии", заяви комисар Габриел. 
Тя очерта подробно стратегическите направления, в които ще бъдат инвестирани средствата по програмата. За да възвърне 
Европа позициите си в областта на суперкомпютрите ще бъдат отделени 2,7 милиарда евро. Амбицията на българския 
еврокомисар е Европа да се нареди в топ 3 в света със суперкомпютър от световна величина до 2023 година и от още по-
ново поколение до 2027 г. Достъпът до мощни суперкомпютри ще подкрепи европейските изследователи и малките и 
средни предприятия.  На второ място Мария Габриел определи сигурността като следващ приоритет на програмата. В 
киберсигурността ще бъдат инвестирани около 2 милиарда долара, което ще засили устойчивостта на ЕС на кибератаки и 
ще допринесе Европа да защитава, координира и инвестира в човешки и технологични ресурси. 
Трети приоритет на програма "Цифрова Европа" е изкуственият интелект, за развитието на който ще бъдат насочени 2,45 
милиарда евро. Комисарят посочи, че тези средства ще се насърчат научните изследвания и иновации, като същевременно 
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вниманието ще остане върху общественото и икономическото въздействие по въпроси, свързани с етичните и правни 
въпроси. 
Новата цифрова програма ще подкрепя и друг важен за комисар Мария Габриел приоритет – придобиването на цифрови 
умения за напреднали. 700 милиона евро целева инвестиция ще бъдат предназначени за обучението на така нужните на 
Европа специалисти по информационни и комуникационни технологии. По този начин се демонстрира и желанието в 
сърцевината на европейския подход към цифровите технологии да бъде човека. 
По отношение на петия приоритет, към който е насочена програмата – цифровизирането на публичната администрация, 
се предвиждат 1,3 милиарда евро за усъвършенстване на публични услуги, като медицински, образователни, правни и 
други. Освен всичко друго, програма "Цифрова Европа" ще подкрепя създаването на цифрови иновационни хъбове във 
всеки регион на Европа, каквато е амбицията на българския еврокомисар. Тези хъбове ще бъдат мястото, осигуряващо на 
бизнеса и гражданите достъп до стратегическите възможности, предоставяни от цифровите технологии. 
"Програмата включва синергии с други програми, но не дублира други средства. Тя е допълнително стратегическо усилие 
към европейския бюджет, особено в контекст на Брекзит и на равновесието между подкрепата за традиционните политики 
на ЕС с новите, модерни политики за иновации и растеж, каквато е цифровата политика. Инвестирането в цифровата 
трансформация на нашето общество и нашата икономика означава да дадем добавена стойност на европейския подход, 
който не изключва никого", заключи българският еврокомисар Мария Габриел. 
 
В. Сега 
 
√ Пълен хаос цари с имотните декларации на 130 000 чиновници 
И най-дребните служители вече са задължени да декларират вили, яхти и любовници 
От един месец държавните служители не могат да си вършат работата, защото се борят с попълването на обемисти 
документи, разказаха засегнати. Под страх от глоба от 300 до 1000 лв. всички служители в държавната администрация - до 
най-дребния чиновник, включително полицаи и военни, назначени като държавни служители, се оказаха задължени да 
подават имотни декларации всяка година.  
Това задължение им се стовари от новия антикорупционен закон, като крайният срок изтича в петък, 8 юни. Засегнати са 
около 130 хил. души по данни на бивш ръководен кадър в новата мегакомисия. Потърпевшите недоумяват защо е 
необходимо да попълват всичката тази информация, при положение че не са по високите етажи на властта, където би 
трябвало да се търси голямата корупция. Комичното е, че дори нисшите длъжности са принудени да попълват графите, 
създадени за министрите и висшия управленски етаж - те трябва да посочват имат ли яхти и самолети.  
Хаосът с декларациите е голям, тъй като хората не знаят дали да декларират придобитото само за 2017 г. или всичко, което 
притежават до този момент. Тъй като няма единна практика, всеки инспекторат си измисля собствени правила. На 
страницата на комисията има линк "Указания за попълване", но той съдържа само навигация за електронната декларация, 
описана сложно, и нищо по същество за самите графи.  
Скандалното е, че голяма част от данните са такива, които е-правителството вече притежава или може да установи само. 
Абсурдното е, че чиновниците са длъжни да декларират имуществото дори на съпрузите си, с които се намират в развод 
или фактическа раздяла от години, както и на любовниците си. Идеята, че могат да прехвърлят на тях вещи и имоти, 
придобити като подкуп, е налудничава - по-вероятно е за това да се използват родители, братя и сестри, братовчеди. Те 
обаче не подлежат на проверка.  
Тази подробна и чувствителна информация - извънбрачните връзки и малолетните деца, няма да бъде събирана централно 
от антикорупционната комисия, а от инспекторатите по месторабота или от упълномощени служители. Така хората ще 
изгубят всякаква анонимност в работата си и ще трябва да понесат риска всеки един колега да се рови в личния им живот.  
Антикорупционният закон беше приет ударно от парламента в края на миналата година. Навсякъде в него се говори за 
деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица. В 
някакъв момент обаче в параграф 2 в Допълнителните разпоредби на закона е добавено, че декларации се подават и от: 
"служителите в администрацията на президента, в администрацията на органите на законодателната и съдебната власт, 
на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието, в 
администрацията на органите на изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната 
администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон". Изключение е направено само за 
служителите, които заемат технически длъжности.  
Задължени са също и "представителите на държавата или на общините в органите на управление или контрол на търговски 
дружества с държавно или общинско участие или на юридически лица с нестопанска цел, управителите и членовете на 
органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия и ръководителите на техните териториални 
поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации, членовете на политическите кабинети, 
съветниците и експертите към политическите кабинети, кметовете, кметските наместници и секретарите на общините, 
нотариусите, съдиите по вписванията и държавните и частните съдебни изпълнители". 
Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) вече се възмути, че редови чиновници са принудени да 
декларират притежават ли яхти и самолети, както и други чувствителни лични данни в неоправдано голям обем, за които 
няма предвидена защита.  
Съдебните служители също се изненадаха, че секретарите и деловодителите са включени към високите етажи на властта 
и че проверката на тяхното и на семействата им имущество ще допринесе за борбата с корупцията сред заемащите висши 
публични постове. Сдружението им изпрати специално становище до правната комисия на Народното събрание, до 
комисията за противодействие на корупцията, до премиера Бойко Борисов и министъра на правосъдието Цецка Цачева.  
Никой обаче не обърна внимание на двете организации. 
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В. Банкерь 
 
√ Облекчени са условията за кредитиране в земеделието 
Прилагането на финансови инструменти през последните години спомогна за намаляване на лихвения процент и 
облекчаване на условията за кредитиране.  В следствие, земеделието ни се открои като сектор с положителен ръст на 
кредитиране“. Това заяви зам. министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева при откриването на втория 
ден на 4-тата годишна конференция на Европейския фонд за развитие на селските райони (EFARD). Целта на дебата е да 
бъдат обменени идеи, позиции и решения, които да спомогнат за по-доброто функциониране и прилагане на финансовите 
инструменти през следващия програмен период след 2020 г. 
България е една от първите страни - членки, които прилагат финансовите инструменти, подчерта Д-р Василева. Това 
започва през 2011 г.  
„Благодарение на гаранционния фонд се ускори изпълнението на инвестиционните проекти и се предотврати загубата на 
средства по ПРСР 2007-2013 г., като бяха подкрепени 544 бенефициента с инвестиции на стойност 119 млн. евро“ каза още 
Василева. Към момента, по действащата гаранционна схема, с гаранции са подкрепени 124 предприятия, допълни тя. 
Специален гост на конференцията беше Жозефине Лориц – Хофман, директор на Главна дирекция „Земеделие и развитие 
на селските райони“ към ЕК. „Искаме нов баланс между отговорностите на Брюксел и отговорностите на държавите-
членки, за да се постигне и по-голяма субсидиарност“, подчерта Хофман при представяне на ключовите елементи от 
реформата на ОСП. 
 
√ Парламентът решава за новите самолети и бойна техника 
Модернизацията на армията е на стойност малко около 3.3 млрд. лв. 
Парламентът ще разгледа Проектите за инвестиционен разход за модернизация на Сухопътни войски и Военновъздушните 
сили. Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание. Проектът за Сухопътни войски е с времеви интервал 
12 години.  
Предвидено е до 8 години след подписване на договор да бъдат придобити 150 единици бойна и специална техника.  
Проектът за Военновъздушните сили включва придобиването на 16 изтребителя, на два етапа по 8. Модернизацията на 
армията е на стойност малко около 3.3 млрд. лв. Проектите за придобиване на нов изтребител и на бойна машина бяха 
одобрени от Комисията по отбрана на 5 юни. БСП и „Воля“ гласуваха „въздържали се“. Вчера от „Воля“ поискаха оставката 
на министъра на отбраната Красимир Каракачанов заради разходите за въоръжаване. 
 
EconomyNews 
 
√ 180 страни с ПЧИ у нас 
Близо 180 страни имат преки инвестиции в България. При разпределението на ПЧИ по страни се забелязва известно 
позитивно движение. Оценката за позитивност се основава на определено (макар и минимално) изпреварващо участие на 
страните от ЕС. Общо размерът на ПЧИ в България за 2014-2017 г. нараства с 2.8%, докато инвестициите от страните-членки 
на ЕС нарастват с 3.2%. Европейските инвестиции (ЕС) формират трайно около 4/5 от общия обем ПЧИ в България. 
 

 
 
Лидерската позиция в класацията по ПЧИ заема устойчиво Холандия с чувствително изпреварване. Австрия също има 
значително участие, но силно намаляващо през последните три години (с 27%!). Германия заема по-ниска позиция, макар 
и с оформена тенденция за прираст. Чувствителен прираст бележи Италия, която увеличава своите инвестиции 2.7 пъти 
през 2016 г. На този етап не е ясно дали и доколко този ръст ще се задържи трайно. 
От страните, които не са членки на ЕС, Русия и Турция представляват по-специален интерес. И при двете страни по-
широкото им участие в инвестиционния и икономически живот на страната е свързано с опасения, макар и с различен 
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оттенък. Русия видимо не проявява (или не съумява) да разшири своето явно инвестиционно и икономическо участие, 
докато при Турция има ясно изразена позитивна динамика, макар и на относително ниско равнище. Въпрос на решение 
от страна на макроикономическото управление е да се предприемат (или не) действия, които биха стимулирали този тип 
не-ЕС инвестиционно и икономическо сътрудничество. 

 
Данните са от Годишния доклад 2018 "Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания на 
Института за икономически изследвания на БАН. 
 
News.bg 
 
√ S&P Global Ratings повиши кредитния рейтинг на София 
Международната рейтингова агенция Standart & Poors (S&P Global Ratings) повиши перспективата за кредитния рейтинг на 
София от стабилна на положителна, съобщиха от столична община. 
Дългосрочният кредитен рейтинг на столицата е 'BBB- и е в групата на "инвестиционните рейтинги". Това помага за 
привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. 
Рейтинговата агенция Стандард енд Пуърс отчита добрата работа на общинската администрация за поддържане на 
финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи на Столична община. 
Преди дни Стандард енд Пуърс повиши перспективата си за оценката на България от стабилна на положителна, което 
позволи да се повиши и перспективата за рейтинга на Столична община. 
 
Debati.bg 
 
√ Софиянци взимат по-високи заплати отколкото в Москва, Пекин и Истанбул 
Живеещите в София получават достатъчно пари за купуването на пoвeчe cтoĸи и ycлyги, oтĸoлĸoтo тeзи нa гpaждaнитe нa 
Mocĸвa, Πeĸин и Иcтaнбyл. Бългapcĸaтa cтoлицa изпpeвapвa и няĸoлĸo oт ocтaнaлитe cтoлици в Изтoчнa Eвpoпa пo 
пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт.  
Проучването е на бaнĸaтa UВЅ зa paзxoдитe зa живoт пo cвeтa и в него са събрани данните мeждy янyapи и aпpил 2018 
гoдинa зa цeнитe нa 128 cтoĸи и ycлyги в 77 гpaдa пo cвeтa, ĸaĸтo и тaĸивa зa дoxoдитe нa пpeдcтaвитeлитe нa 15 paзлични 
пpoфecии. Инфopмaциятa в дoĸлaдa e paздeлeнa в чeтиpи ĸaтeгopии – цeни, дoxoди, пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт и oтpaбoтeнo 
вpeмe. София се класира на 56-то място по покупателна способност от общо 77 града, изпpeвapвaйĸи в peгиoнa Бpaтиcлaвa, 
Бyдaпeщa, Бyĸypeщ и Зaгpeб. Πpeд нeя ca cъoтвeтнo Лимa, Πpaгa, Aтинa и Bилнюc.  
Haй-виcoĸo oт гpaдoвeтe в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa ca ĸлacиpa Люблянa – нa 42-po мяcтo, cлeдвaнa oт Taлин (44-тo) и 
Bapшaвa (47-o). На първо място по покупателна способност на населението е Лoc Aнджeлиc, a нa втopa e eвpoпeйcĸият 
пpeдcтaвитeл Цюpиx. B тoп 5 влизaт oщe Maями, Жeнeвa и Люĸceмбypг. Oт дpyгa cтpaнa в дънoтo нa cпиcъĸa e Лaгoc, 
cлeдвaн oт Kaйpo и Джaĸapтa. Haй-ниcĸa пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт в Eвpoпa имaт гpaждaнитe нa Kиeв, ĸoйтo e нa 74-тo мяcтo. 
В категория „разходи за живот” София е най-евтината столица в Европа cлeд Kиeв, пoĸaзвaт изчиcлeниятa нa UВЅ. Cпopeд 
нивoтo нa oбщитe paзxoди бългapcĸaтa cтoлицa e нa 70-тo мяcтo oт вcичĸи 77 изcлeдвaни гpaдoвe. Бългapcĸaтa cтoлицa ce 
oĸaзвa нaй-eвтинa пo oтнoшeниe нa цeнитe нa xpaнитe и нa жилищaтa.  
B ĸaтeгopиятa нa xpaнитeлнитe пpoдyĸти Coфия e нa 70-тo мяcтo, ĸaтo в Eвpoпa тeзи cтoĸи ca пo-изгoдни caмo в Бyĸypeщ и 
Kиeв. Гpaдът ce oĸaзвa cтoлицaтa нa Cтapия ĸoнтинeнт c нaй-ниcĸи цeни нa жилищaтa cпopeд UВЅ. B тoвa oтнoшeниe тя e 
74-тa пoзиция. Πo-изгoдни ca имoтитe caмo в Лaгoc, Kaйpo и Kyaлa Лaмпyp. За сметка на това бялата техника и 
електрониката в София са по-скъпи от някои световни мегаполиси.  
Имeннo paзмepa нa paзxoдитe зa живoт e oт ĸлючoвo знaчeниe зa тoвa coфиянцитe дa имaт пo-гoлямa пoĸyпaтeлнa 
cпocoбнocт oт живeeщитe в Mocĸвa, Πeĸин и Иcтaнбyл, нaпpимep. Taĸa aĸo нивoтo нa нeтнитe дoxoди нa мocĸoвчaни e пo-
виcoĸo oт тoвa нa coфиянцитe (55-тo мяcтo зa Mocĸвa, 61-o зa Coфия), paзxoдитe зa живoт в pycĸaтa cтoлицa изпpeвapвaт 
тeзи в Coфия. Cъщa e тeндeнциятa в cpaвнeниe c Πeĸин. Πpи Иcтaнбyл cитyaциятa e пo-paзличнa. Aĸo paзxoдитe зa живoт 
тaм и в Coфия ca пoчти изpaвнeни (70-тo мяcтo зa Coфия, 67-o зa Иcтaнбyл), coфиянци paзпoлaгaт cъc знaчитeлнo пo-гoлeми 
нeтни дoxoди. Πo тoзи пoĸaзaтeл бългapcĸaтa cтoлицa e нa 61-вo мяcтo, a тypcĸият гpaд – нa 68-мo. 
 
√ ЕС губи годишно по 60 млрд. евро от фалшиви стоки 
Производството на фалшиви стоки става все по-професионално, а асортиментът – все по-голям. Фалшивите стоки влизат в 
ЕС през Албания, Украйна и Мароко. Европейските производители ежегодно губят по 60 милиарда евро заради 
фалшифицирани стоки. 
„Меки съдебни присъди и високите доходи от инвестициите стимулират престъпните банди да продължат производството 
на фалшификати“, се казва в доклад на Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO). 
Самите фалшификати стават все по-професионални, а палитрата на фалшифицираните стоки – все по-широка, заявяват от 
ведомството. В близките години загубите от подобен вид дейност могат да достигнат 85 милиарда евро годишно, 
прогнозират от там. 
Ако загубата от фалшивите стоки бъде разпределена на глава от население, то тогава на всеки жител на ЕС се падат по 116 
евро годишно. Показателят в Германия, която годишно губи по 8,3 милиарда евро от този вид незаконна дейност, е 103 
евро. 
По-голяма част от фалшивата продукция се произвежда в Хонконг, Китай, ОАЕ и Турция, а попада в ЕС през Албания, 
Мароко и Украйна. Още една държава, в която се произвеждат много фалшификати, е Гърция, уточнява EUIPO. 
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В доклада са засегнати 13 отрасъла: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности, спортни 
стоки, играчки и игри, бижутерия и часовници, ръчни чанти и багаж, музикални записи, спиртни напитки и вина, 
фармацевтични продукти, пестициди, смартфони, батерии и гуми. 
 
√ „Дойче веле“: Избухна търговската война между САЩ и ЕС 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни своята заплаха. Той не удължи отлагането на наказателните мита върху 
стоманата и алуминия, наложена на страните от Европейския съюз. Този път решението мина без традиционните 
„туийтове“ и гръмки изявления, коментира Сабине Кинкарц за „Дойче веле“. 
Американският президент предостави на своя министър на търговията Уилбър Рос да обяви неприятната новина за 
европейците: отсрочката дадена на износителите от ЕС за новите мита върху стоманата и алуминия няма да бъде 
удължена. Така от 1 юни САЩ започнаха да облагат с 25% изделията от стомана и с 10% – от алуминий. Това решение не 
беше неочаквано за европейците.  
През май представителите на ЕС многократно водиха преговори, за да се избегне търговския конфликт с американците. 
Позициите на страните бяха прекалено различни: докато във Вашингтон намекваха за възможността за споразумение на 
двустранна основа с отделните държави, в Брюксел настояваха да се говори с ЕС като с един преговарящ и да се спазват 
правилата на Световната търговска организация /СТО/. 
Американските уиски, мотоциклети и дънки ще поскъпнат 
редставителите на ЕС предложиха на САЩ да започнат преговори за търговски преференции с американските компании в 
Европа, поставяйки условието за постоянно действащо отлагане на митата върху стоманата и алуминия. Вашингтон не се 
съгласи с тези предложения. Впрочем, Брюксел беше готов за това: еврокомисарят по въпросите на търговията Сесилия 
Малстрьом съобщи, че е подадено оплакване в СТО, а също така са въведени защитни мерки за европейските износители 
и ответни наказателни мита върху редица американски стоки.  
Според правилата на СТО, ЕС в момента разполага с 90 дни за приемането на ответни мерки, които попадат под 
определението „възстановяване на търговския баланс“. Вносът от САЩ в Европа може да поскъпне точно толкова, колкото 
са разходите на европейската индустрия заради американските действия. В Брюксел подчертават, че защитните мерки на 
европейците не са просто ответна мярка, а имат политически характер. Така например, обявявайки американското уиски, 
мотоциклети и дънки като стоки, които ще бъдат засегнати от новите мита, в ЕС избират именно продукцията на тези 
американски щати, в които управляват републиканците.  
Предполага се, че техните губернатори трябва да повлияят на избрания от републиканците президент Тръмп. Дали тези 
сметки ще се оправдаят?  
Президентът на Федералния съюз на германската индустрия Дитер Кемпф предполага, че „американският президент ще 
въведе в отговор още по-големи наказателни мита – и именно това внушава най-голям страх“. Както каза по-рано 
американският министър на търговията Уилбър Рос, ако има по-нататъшна ескалация на търговския конфликт, това ще 
бъде единствено и само в резултат на ответните мерки от страна на ЕС. 
По-високи мита върху европейските автомобили 
Доналд Тръмп вече заяви, че обмисля да оскъпи вноса на европейските коли в САЩ. Той мотивира това с факта, че такива 
ключови отрасли, като производството на автомобили и части за тях, са от критично значение за „националната 
икономика“. По тази причина стопанинът на Белия дом вече е поръчал на министъра на търговията да провери дали има 
основания за въвеждането на защитни мита и в автомобилната индустрия.  
Коментирайки тази новина, германският министър на външните работи Хайко Маас заяви, че е напълно очевидно, „че тази 
мярка е насочена срещу германските производители на коли“.  
Той разказа пред журналисти в Берлин, че след въвеждането на митата върху стоманата и алуминия той се е обърнал към 
своя американски колега, държавния секретар Майк Помпео, със следния въпрос: „Майк, ти наистина ли искаш сериозно 
да ме убедиш, че германските коли нарушават интересите на американската сигурност? Точно обратното, германските 
коли правят улиците на американските градове по-безопасни“. 
Нито един „Мерцедес“ на „Пето авеню“ 
Нищо не е известно за отговора на Помпео, но е известно, че Хайко Маас, въпреки шеговития тон на това изказване, се 
отнася изключително сериозно към положението. Протекционизмът в момента доминира в подхода на Вашингтон към 
всеки проблем. Както отбеляза Маас, „външнотърговският баланс се превърна в крайъгълен камък в световната политика“. 
Но за Германия външната търговия не се свежда само до това, че в крайна сметка обемът на износа и вноса да се изравнят 
и балансът да бъде равен на нула. Външната търговия е важен двигател на германската икономика.  
Тя е стимул за инвестиции и създава нови работни места. А за това е „необходим функциониращ световен пазар, 
основаващ се на ясни правила“, посочи Маас.  
Но именно тези правила в момента са поставени под съмнение от САЩ. В централите на германските 
автомобилостроителни компании вече царува тревога. До неотдавна те успяваха да продадат в САЩ до 480 хиляди коли. 
Според изказванията на Тръмп, новите мита върху колите могат да достигнат до 25%. За сравнение, сега митата върху вноса 
на европейски автомобили в САЩ е равен на 3%, а на американските, внасяни в Европа – 10%. Впрочем, американският 
президент дори и не крие, че е взел на прицел не просто в европейските автомобили, а именно германските.  
По време на визитата си в САЩ през април 2018 г. френският президент Еманюел Макрон Доналд Тръмп му заявил, че ще 
продължи със своята политика дотогава, докато на „Пето авеню“ в Ню Йорк не престанат да карат „Мерцедес“-и. Най-
малкото така думите на американския президент бяха предадени от изданието на германските бизнес кръгове 
„Виртсшафтсвохе“, което се позоваваше на анонимни дипломати от Европа и САЩ. 
 
 



15 

 

КРОСС 
 
√ В Трявна започват Националните Славейкови празници 
Днес в Трявна започват Националните Славейкови празници. Традиционните тържества предлагат богата културна 
програма, която включва литературни срещи, концерти, изложби и спектакли. 
Ежегодните празници, с които жителите на Трявна почитат духовното наследство на Петко и Пенчо Славейкови, се 
провеждат под патронажа на президента Румен Радев. 
Държавният глава ще открие тържествата, които продължават до неделя. Акцент в програмата е  награждаването на 
лауреатите на Националния конкурс за лирично стихотворение, в който участват поети от страната и живеещи в чужбина. 
Традиционната научна конференция в рамките на честванията е на тема „Татковината в живота и творчеството на Петко и 
Пенчо Славейкови“. Програмата включва литературни четения, състезание по публична реч между ученици, изложби, 
спектакли и концерти. 
 
√ Кой е най-добрият град за живеене у нас? 
Днес обявяват кой е най-добрият град за живеене у нас. В инициативата участват 27-те областни градове, които ще бъдат 
оценени по критерии, групирани в 10 категории. 
Сред тях: откриване на работни места, зелена инфраструктура, развитие на уличното изкуство и удобен градски транспорт. 
Досега приза за най-добър град е получаван от София, Варна, Бургас, Велико Търново и Стара Загора. 
 
√ Министър Нанков ще участва в Конференция на Комитета на регионите  
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще участва в Конференция на Комитета на 
регионите на тема „Отражение на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху местните и регионалните власти“. 
Събитието ще се състои на 7 юни, в зала 3 на Националния дворец на културата. 
Министър Нанков ще се включи във втората сесия на форума от 11.35 часа, в която ще се дискутира въздействието на 
многогодишната финансова рамка като инвестиционен бюджет върху ключови европейски политики. 
По-късно, от 14.00 часа, в CITY MARK ART CENTER,, регионалният министър ще участва в церемонията по връчването на 
наградите „Най-добър град за живеене в България“. 
 
√ Деница Николова: Кохезионната политика след 2020 г. дава възможност за многофондово финансиране на регионите 
С новите регламенти за работа с европейските проекти, които ще влязат в сила след 2020 г.,  се търси опростяване 
и на правилата за работа. 
Кохезионната политика в ЕС след 2020 г. ще продължи да бъде изпълнявана по нов начин, който предвижда  интегрирано 
и многофондово финансиране на проекти за развитие регионите. Това бе и един от приоритетите на Българското 
председателство на Съвета на ЕС в областта на териториалното сближаване. 
Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в 
заседание на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС на Комитета на регионите. Форумът 
се провежда в София и е част  от календара на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз, като негов 
домакин е Националното сдружение на общините в Република България. 
Зам.-министър Николова отбеляза, че в рамките на 6-месечното председателство приоритетните теми за градското 
развитие и териториалното сближаване са дебатирани с всички държави–членки като възможност за подкрепа за 
продължаване на политиката за по-балансирано развитие на територията. „Чрез интегриран подход на взаимодействие 
на мерките и инвестициите ще работим за ясното сближаване между регионите, фокусирайки се върху цялата територия 
на страната, а не само върху големите градове. Ще продължим да насърчаваме възможностите за взаимодействие, 
сътрудничество и  партньорство, които да осигурят изпълнение на политиката за градския и териториалния дневен ред“, 
каза още зам.-министър Николова. 
Тя коментира, че анализът на представената многогодишна рамка на бюджета на ЕС след 2020 г. и кохезионния пакет от 
регламенти показва, че страните -членки на ЕС ще имат възможност са развиват по-тясно регионите и да развиват 
свързаността, намирането на общите черти, но и спецификата на всеки отделен регион. „Надявам се, че ще постигнем 
интегрирания подход на взаимодействие и изпълнение на заложените мерки, защото ще имаме възможността за 
изпълнение на многофондови проекти на регионално ниво, които да допринасят за извеждане на потенциалите им и за 
постигане на много по-добро икономическо развитие в тях“, каза още заместник-регионалният министър. 
Според Николова ще се подкрепят и по-ясно  проекти за създаване на  високотехнологични отрасли в посока постигане на 
целта за интелигентна Европа, проекти за по-зелена и кръгова икономика, както и подкрепа в инвестиции, които са по-
близко до гражданите чрез подход за териториално сближаване чрез интегрирани инвестиционни мерки. 
Според зам.-министър Деница Николова с новите регламенти за работа с европейските проекти, които ще влязат в сила 
след 2020 г.,  се търси опростяване и на правилата за работа и улесняване комбинирането на различни по вид инвестиции 
и финансиране. Така, според нея, ще постигаме, гъвкавост на управленските решения и постигане на по-конкретни и 
видими цели за регионите. 
 
√ МТИТС представи ключови транспортни проекти пред Европейската банка за възстановяване и развитие 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи пред Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) ключови транспортни проекти, за които страната ни търси финансиране. Това се случи в 
рамките на конференция, посветена на перспективите за развитие на България, организирана от ЕБВР. Събитието се 
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проведе в централата на европейската банка в Лондон и беше открито от зам.-министъра на икономиката Александър 
Манолев. 
Водещите транспортни проекти бяха представени от Димитър Савов, директор на дирекция “Национална транспортна 
политика” в МТИТС. Основен фокус на събитието бяха развитието на технологиите и иновациите, енергийните и 
инфраструктурни проекти, както и туризма. 
Участниците обсъдиха прилагането на публично-частното партньорство, като инструмент за подобряване на регионалната 
свързаност на страните. Дискутирана беше и концесията на летище София. Представителите на ЕБВР, които участват в 
подготовката на концесията, заявиха, че този модел на партньорство се е доказал като успешен в много държави. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- В началото на сезона: опасност от мъртво вълнение. Как да се пазим от подводните течения? 
- Къде ще са тапите по пътищата през лятото? Отговорите от Пътната агенция; 
- На живо от Ботевград: версии и свидетелства след убийството на избягалия затворник. В студиото коментар на 

Слави Ангелов и Тихомир Безлов; 
- Без такса в детските градини - новата битка на омбудсмана Мая Манолова; 
- На живо: ще останат ли 400 миньори от Бобов дол без работа; 
- Национализмът на Балканите през 20 ти век, описан в книга; 
- „Невидими стени" новият албум на рок групата БТР. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как обявеният за национално издирване Владимир Пелов бе разстрелян в центъра на Ботевград? Коментар на 

Николай Радулов и Тихомир Стойчев. И още, на живо: къде се е укривал беглецът? 
- Ексклузивно ви срещаме с майката от Норвегия, която успя да си върне децата! Каква е нейната изповед пред 

Мария Цънцарова? 
- Ще получаваме ли по-адекватна лекарска грижа с новата здравна карта? В студиото: Петър Москов; 
- След потопа във Варна: обезопасени ли са деретата в „Аспарухово"? 
- Шокираща обява: гъбари продават новородена сърничка на софийски пазар! Каква е съдбата на животното? 
- Петя Дикова с още истории за жени, които искат дете; 
- Как „Да изчистим България заедно" стана част от световна кампания? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Убит, преди да бъде хванат. Защо избягалият от затвора Владимир Пелов остана неуловим за полицията? 

Коментират ген. Румен Миланов и Росен Йорданов. 
- Рестартът на раздора. АЕЦ "Белене" - един проект, много неизвестни. В студиото: Румен Овчаров. 
- Авокадо вместо баница в детските менюта. Какво ще ядат в забавачките от тази есен и ще поскъпнат ли таксите в 

градините заради новите рецепти - отговорите в "На твоя страна". 
- На битка с чиновниците. Кой иска да премести семейство с увреждания в труднодостъпно общинско жилище? 
- Код: градушки. Очакват ли ни още опасни валежи? Прогнозата на Георги Рачев. 
- Актрисата Луиза Григорова празнува рождения си ден с Никол Станкулова.  
- В "Истории на успеха" с Деси Банова: двама млади българи, които "могат там, но искат тук!" 

 
√ Предстоящи събития в страната за 7 юни 2018 
София.  

- От 09.15 часа в „София Хотел Балкан" еврокомисарят, отговарящ за околна среда, морско дело и рибарство, 
Кармену Вела ще участва в откриването на конференция на високо равнище за риболова и аквакултурите в Черно 
море, заедно с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. От 12.00 часа е предвидено 
подписване на съвместна декларация за нелегалния, недеклариран и нерегламентиран улов, с която страните от 
Черноморския регион ще потвърдят своята готовност за съвместни усилия за подобряване на контрола и по-
надеждно запазване на неговите природни ресурси. Пресконференция на събитието е предвидена за 12.45 часа. 

- От 10.15 часа в зала 3 на НДК ще се състои конференция на тема „Последиците от дългосрочния бюджет на ЕС за 
периода след 2020 г. за местните и регионалните власти", която ще се проведе на 7 юни 2018 г. Министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще се включи във втората сесия на форума от 11.35 
часа, в която ще се дискутира въздействието на многогодишната финансова рамка като инвестиционен бюджет 
върху ключови европейски политики. 

- От 14.00 часа в CITY MARK ART CENTER регионалният министър Николай Нанков ще участва в церемонията по 
връчването на наградите „Най-добър град за живеене в България". 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 08.30 часа пред сградата на Народното събрание, „Демократична България" организира протест срещу рестарта 

на АЕЦ „Белене". 
- От 09.30 часа ще се проведе заседание на Пленума на ВСС. 
- От 09.30 часа в Националния център по обществено здраве и анализи заместник-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Малина Крумова ще участва в работна среща на тема „Подкрепа за постигане на 
равноправен достъп до вода и санитария в България". 

- От 11.00 часа в БТПП ще се състои финансов форум на тема „Иновативни технологии и бъдещето на финансовата 
система. Финтех". 
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- От 15.00 до 18.00 часа в постоянната приемна на БСП - София (ул. "Леге" 10, ет. 1) гражданите могат да получат 
безплатни юридически консултации 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 15.00 часа в малката зала на Дома на културата ще се проведе заключителна среща по проект „Община Гоце 
Делчев - измеренията на българското европейско членство". 

*** 
Кюстендил. 

- От 09.30 часа в офиса на местния обществен посредник Васил Иванов (ул. „Демокрация" № 40), омбудсманът Мая 
Манолова и екип от експерти на институцията организират изнесена приемна. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на ДБГ и „Демократична България" в 
Плевен - темата „АЕЦ-Белене". 

*** 
Пловдив. 

- Общинските съветници от ГЕРБ в град Пловдив ще проведат приемни с гражданите 
*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- В 16.00 часа в конферентната зала на Планетариума ще бъде дадено началото на Национална кампания в 

българските градове за повишаване на информираността на пациентите относно техните права и запазване на 
здравето с профилактични прегледи. Кампанията е организирана от пациентски организации „Заедно с теб". 

*** 
Трявна. 

- Президентът Румен Радев ще бъде в Трявна по случай откриването на Славейковите празници, които тази година 
ще се състоят под патронажа на държавния глава. В 17.30 часа президентът Радев ще посети Националната 
гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа". От 17.45 часа държавният глава ще поднесе цветя пред 
паметниците на Пенчо Славейков и на Петко Славейков. Пред сградата на община Трявна в 18.00 часа президентът 
Радев ще участва в откриването на националните Славейкови празници. 
 

 


