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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНР 
 
√ Румен Радев, АИКБ: Да се проведе капиталов референдум за проекта АЕЦ "Белене" 
Да се проведе капиталов референдум за проекта АЕЦ „Белене“ предложи в предаването „Нещо повече“ Румен Радев – 
зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.   
„Като толкова са убедени нашите политици или поне част от тях в икономическата целесъобразност и състоятелност на 
такъв проект, нека да го допуснат за гласуване от хората с парите – на капиталовия пазар. Ако те оценят, че този проект е 
състоятелен, те биха записали участие в него“. 
Радев коментира днешното обсъждане на проекта в пленарна зала: „Добрата част от решението, което днес се взе, е 
записаното в първа точка – че пазарният принцип в случая предполага без договори за задължително изкупуване на 
енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции, което за нас е важно. Тези 
неща са изрично вписани. Надяваме се да бъдат съблюдавани. Надяваме се и на по-малка иновативност в иначе обичайно 
заподозрените хитреци в сектор „Енергетика“, които правят какво ли не само да заобиколят пазарното ценообразуване. 
Ако това се случва – да, решението не е лошо. Ако не се случва – ще е нещо, от което всички ние можем само да страдаме. 
Това ще означава една цена в дългосрочен хоризонт, която няма да е на пазарен принцип и би била с чувствително по-
високи параметри, отколкото постиганите към пазара“. 
Той добави, че в такъв случай може да се очаква цена в диапазона 80-90 евро на мегават час. 
Има и много допълнителни въпроси – за безопасност, за функционалност, но и чисто икономическия – за цена на 
произвеждана електроенергия, каза Радев. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
TV+ 
 
√ Румен Радев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 7.6.18, TV+ и TV1  
„Щом някои хора са убедени, че “Белене” е печеливш - да пуснат проекта на БФБ и да печелим българите, които дадохме 
парите, а не консултанти, строители, фирми за довършителни работи и техните покровителите. Опасяваме се, че 
правителството ще прояви "иновации", за да ощети с гаранции бизнеса и данъкоплатците“. Това заяви Румен Радев, 
заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в „"ДЕНЯТ с В.Дремджиев". 
Целият разговор може да гледате тук. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодателите допълват условията за рестарт на АЕЦ "Белене" 
Асоциацията на организациите на предприемачите настоява решението за мораториума от парламента да се 
проведе паралелно с обсъждането на енергийната стратегия до 2030 г. 
Решението на Народното събрание за вдигане на мораториума върху проекта АЕЦ "Белене" трябва да стане при 
категоричното условие за пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални 
цени. 
За това настояват предприемачи, представени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в 
становище до парламента. 
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, пише в писмото, изпратеноот 
пресцентъра на АОБР. 
Investor.bg припомня, че днес в парламентарната енергийна комисия депутатите ще разгледат и гласуват две предложения 
– на ГЕРБ и БСП за вдигане на мораториума върху проекта, а на 7 юни се очаква той да влезе в пленарна зала. 
Народното събрание трябва да вземе 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, 
се посочва в становището.  
Условията 

http://bnr.bg/post/100980752/rumen-radev-aikb-da-se-provede-kapitalov-referendum-za-proekta-aec-belene
https://www.youtube.com/watch?v=sYfCkxGzv9Q
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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. 
От работодателските организации посочват, 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. 
Според работодатетелите тези изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на 
данъкоплатците –  корпоративни и физически лица. 
Предложенията 
Предприемачите дават и схема на един успешен сценарий за реализация по стъпки при евентуално рестартиране на 
проекта АЕЦ „Белене“. 
Според тях 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 законен собственик. 
Условие за рестарт е изготвянето на 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, надяват се 
в АОБР. 
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), 
трябва да довърши 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 работодателската организация. 
Предприемачите предупреждават, 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. 
Изисквания 
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, е друго изискване, за което настояват в АОРБ. 
В писмото до депутатите се посочва, че гласуването на решение относно мораториума от Народното събрание трябва да 
протече паралелно с обсъждането на Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., чието изготвяне беше 
възложено на Министерството на енергетиката. 
Историята 
Мораториумът върху строителство на АЕЦ "Белене" беше 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. 
Темата за проекта АЕЦ "Белене" стана отново актуална, след като Българската академия на науките излезе с доклад, 
поръчан от Българския енергиен холдинг 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), доколко е 
целесъобразно изграждането на нова ядрена централа. 
Представянето на резюмето от доклада на БАН на 16 ноември миналата година стана в в присъствието на енергийния 
министър Теменужка Петкова. В него се дава вариант за реализация на АЕЦ "Белене", но при условие, че бъдат постигнати 
параметрите на финансовите анализи. 
През последните месеци енергийният министър акцентира върху проблемът с оборудването на ядрената централата, 
собственост на българската държава. Петкова  не се изключва възможността и Русия да бъде привлечена за инвеститор в 
централата, чието строителство беше замразено през 2013 г. 
Наскоро премиерът Бойко Борисов обяви идеята проектът "Белене" да стане общобалкански проект, който да се осъществи 
с европейско финансиране 
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3e-news.net 
 
√ Бизнесът поиска да се търси финансиране за АЕЦ "Белене" чрез фондова борса 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) смятат, че в възможно да бъде намерено финансиране 
за АЕЦ "Белене" чрез фондова борса. Това става ясно от тяхно становище, което бе изпратено днес. От бизнес 
организацията допълват, че подкрепят реализацията на проекта, ако той бъде осъществен изцяло на пазарен принцип. До 
момента в ядрената сфера в света няма проект, за който средства да са били набирани през фондова борса. Това е така не 
заради непривлекателността на проекта, ами заради дългата възрвращаемост на средствата.  
АОБР предлага и конкретни мерки за 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“, смятат работодателите. 
Според асоциацията публичното дружество, в което след увеличение на капитала му, ще участват стратегически, 
институционални и по-дребни инвеститори, трябва да довърши АЕЦ „Белене“. При това дружество е твърде вероятно е да 
има необходимост от ангажиране на дългов капитал“, смятат още от АОБР. Оттам очакват бъдещото публично дружество 
да реализира произведената електроенергия изцяло и само 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 считат, 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. 
От бизнеса настояват държавата да не поема други ангижименти към проекта както: преференциално ценообразуване, 
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. АОБР 
също така се съмнява в обявените публично цени на електроенергията, произвеждана 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 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”, допълват от АОБР. 
 
Stroeji.bg 
 
√ Бизнесът предупреди властта да не измисля „иновации“ за субсидиране на „Белене“ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват и четирите национално представени 
работодателски организации, предупреди властта да се придържа към принципите „прозрачност“, „пазарност“ и 
„икономическа състоятелност“ при осъществяването на проекта АЕЦ „Белене“. АОБР изпрати официална позиция във 
връзка с предстоящото гласуване в Народното събрание на 7 юни 2018 г., с което проектът вероятно ще бъде „размразен“. 
АОБР за пореден път заявява, че 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. 
Асоциацията обаче е притеснена, че енергийният министър изтъква постоянно само две изисквания за осъществяването 
на проекта – да няма държавни гаранции и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената 
електроенергия. Докато не казва нищо за други рискове, чрез които проектът може да се осъществи при „непазарни 
условия“ и финансовата тежест да падне върху гражданите и бизнеса. 
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, се посочва в позицията на бизнес организацията. 
АОБР предлага и стъпките, които да се предприемат от държавата, за да бъде проектът „Белене“ успешно реализиран и 
дългосрочно устойчив, спазвайки принципите за прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност. 
Според тях трябва да се следват следните стъпки: 
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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. 
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. 
 
Енергиен портал Енергия за България  
 
√ 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 днес изпраща до народните представители и 
обръщение по темата АЕЦ „Белене“, с която news.bg разполага. 
Припомняме, че 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. 
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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. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ София е домакин на конференция, посветена на кохезионната политика на ЕС 
Как ще се разпределят парите на Евросъюза след 2020 година - това ще обсъжда конференция на високо ниво, посветена 
на кохезионната политика. Тя ще се състои в София и е в рамките на българското европредседателство. 
Това ще е първото публично обсъждане на предложението за новата Многогодишна финансова рамка за периода 2021 до 
2027 година, обявена през май. Преразпределението на парите от европейския бюджет , така че страните от съюза да 
доближат нивата на икономиките си , ще бъде насочено към инвестиции в сектори с висока добавена стойност. 
За първи път в историята на Европейския съюз предлага своя програма за цифрова трансформация с бюджет от над 9 
милиарда евро. А в момента България е в топ 50 на най-иновативните държави в света, заемайки 41 позиция, според 
класация на Блумбърг. 
Срещата в София ще бъде открита от премиера Бойко Борисов. Очаква се по обед пресконференция на еврокомисаря по 
Бюджета Гюнтер Йотингер. 
 
√ Започва срещата на върха на страните от Г-7 
Лидерите на страните от Г-7 се събират днес за двудневна среща на върха. Разговорите ще се проведат на фона на 
въведените от Вашингтон мита за внос на алуминий и стомана от ЕС и Канада, а очакванията са за трудни преговори между 
американския президент Доналд Тръмп и останалите държавни ръководители. 
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Икономически растеж, равнопоставеност между половете, сигурност, климатичните изменения и професиите на бъдещето 
- това са темите, които се очаква да обсъдят лидерите на седемте най-големи икономики в света днес и утре. Домакинът 
Джъстин Трюдо посреща президентите и премиерите на Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Франция, Япония, както 
и европейските лидери Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск. Но очакванията са още в първите часове на форума, форматът да 
бъде "Тръмп срещу всички". 
Още при пристигането си в Канада, френският президент Еманюел Макрон даде заявка, че няма да толерира действията 
на американския си колега и призна, че очаква трудни разговори с него.  
Джъстин Трюдо, премиер на Канада: Бях много любезен, проявих необходимото уважение, но съм длъжен да работя в 
интерес на Канада. 
Еманюел Макрон, президент на Франция: Длъжни сме въпреки обстоятелствата, да се опитаме да запазим добрия тон, да 
проведем продуктивни разговори и да направим всичко възможно диалогът със Съединените щати да продължи. Но 
незачитането на международните търговски споразумения от страна на Вашингтон, е недопустимо. 
Двустранни срещи се очакват и между Тереза Мей и всички лидери, с изключение на Тръмп. Самият той пък ще напусне 
форума още рано утре сутринта, за да замине за Сингапур, където ще се готви за историческите си разговори с лидера на 
Северна Корея Ким Чен-ун. 
Какво е форум на високо равнище без протести? Стотици демонстранти се събраха в Квебек, за да изкажат недоволството 
си срещу лидерите. Протестиращите настояха темата за климатичните промени да бъде във фокуса на разговорите, както 
и за прекратяване на военните действия по света.  
10 хиляди полицаи и военни ще се грижат за сигурността по време на форума. 
 
Investor.bg 
 
√ АПИ: Магистрала "Хемус" има най-голяма необходимост от ремонти 
Предстои стартиране на тръжните процедури за избор на изпълнители за проектиране, строителство и за надзор 
на участъка от магистрала "Струма" през Креснa 
Магистрала "Хемус", която е изградена преди повече от 35 години е може би пътят, в който има най-голяма необходимост 
от ремонтни дейности предвид това, че последните 30-35 години по това трасе не е правено почти нищо. Това коментира 
в ефира на БНТ Светослав Глосов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Той уточни, че 
говори главно за съоръженията по аутоана - тунели и мостови съоръжения. 
„Зимата е невъзможно да се работи по тези виадукти, те са в тежко състояние, някои от елементите на съоръженията са в 
предаварийно ситуция, затова и толкова спешно се наложи тяхното отремонтиране“, каза още той. 
Предстои довършване на ремонта на тунела на Витиня -преди време там беше подновено осветлени и други елементи, 
допълни Глосов. 
Напредва и изграждането на участъка от магистрала "Хемус" между Ябланица и пътен възел "Боаза". Досега са изпълнени 
над една пета от строителните работи. Очаква се до края на септември 2019 г. отсечката да бъде завършена, каза Глосов.  
През август тази година започва и строителството на още една отсечката от "Хемус" - между пътен възел "Белокопитово" и 
село Буховци. 
По думите на Глосов предстои стартиране на тръжните процедури за избор на изпълнители за проектиране, строителство 
и за надзор на участъка от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. 
Той уточни, че върви по план изграждането на другите две отсечки от магистрала "Струма" – от Кресна до Сандански и 
между Благоевград и Крупник и обеща участъкът от Кресна до Сандански да бъде пуснат предсрочно през октомври. 
Очаква се археолозите, които обследват трасето на магистрала "Струма" в района около село Покровник да приключат 
работата си до 20 юли. „Най-вероятно по това, което в момента се коментира от тяхна страна, ако има ценни артефакти, те 
да бъдат изнесени настрани и магистралата да продължи“, добави Глосов. 
По отношение на магистрала "Тракия" той обясни, че в момента тече ремонт между 134 и 156 километър - в участъка между 
Пловдив и Чирпан. От 1995 година там не е ремонтирано нищо, обясни той и подчерта, че по участъка се работи сериозно. 
 
√ В Плевен ще модернизират учебни заведения с инвестиции за над 10 млн. лева 
Проектът на общината се финансира от оперативна програма „Региони в растеж“ 
В Плевен се модернизират сгради на детски градини и учебни заведения с инвестиции за над 10 милиона лева. Това 
съобщи заместник-кметът Стефан Милев, цитиран от БТА.  
Проектът предвижда саниране, ремонт и реконструкция сградите и дворовете за 9 обекта на образователната 
инфраструктура, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 
Детските градини ще бъдат затваряни поетапно. Децата ще бъдат разпределяни от излизащите в ремонт градини в 
работещите. 
На среща с фирмите-изпълнителки общината ще се постарае да стигне до споразумение с тях ремонтите да приключат не 
в крайния срок 10 октомври т.г., а до 15 септември. 
Ремонтът на ОУ "Климент Охридски", който е заложен в проекта, ще бъде направен през лятото на 2019 г. 
Договорът за изпълнение на проекта "Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в 
областта на образованието" е на стойност 10 млн. лева. Подобно мащабно обновяване на учебната база и базата на 
детските градини в Плевен не е извършвано от десетилетия. 
Проектът се финансира от оперативна програма „Региони в растеж“. 
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В. Монитор 
 
√ Икономиката ни нагоре с 3,6% за година 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни се увеличава с 3,6% за година, показват предварителните данни на 
Националния статистически институт (НСИ). През първото тримесечие на 2018 г. БВП е 21,479 млрд. лв., а в евро сумата 
възлиза на 10,982 млрд. евро. 
Според статистиката динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при 
операциите с недвижими имоти, строителство, финансови и застрахователни дейности. 
НСИ отчита, че за поредно тримесечие крайното потребление допринася в значителна степен за регистрирания 
положителен икономически растеж в родината ни. Също така износът на стоки и услуги отчита положителен тренд, което 
е в полза за икономиката ни, както и вносът на различни артикули в страната. 
 
√ Агенцията за Дунав си купува собствена драгажна техника 
Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав ще разполага със собствена драгажна техника до началото на 2021 
г., а закупуването й ще стане по европроект на обща стойност 20,6 млн. лева. Това съобщи днес изпълнителният директор 
инж. Павлин Цонев. 
Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав ще разполага със собствена драгажна техника до началото на 2021 
г., а закупуването й ще стане по европроект на обща стойност 20,6 млн. лева. Това съобщи днес изпълнителният директор 
инж. Павлин Цонев. 
С драгажното оборудване ще се извършва удълбочаване на критичните участъци по фарватера /плавателния път/, които 
всяка година при маловодие създават проблеми за корабоплаването, а изчакването на съдовете да се покачи нивото води 
до големи загуби на време и пари. По думите на инж. Цонев три пъти по-евтино ще струва удълбочаването, ако се извършва 
със собствена драгажна техника в сравнение с възлагането на дейността на външна фирма. 
Самото драгажното съоръжение е на стойност 6,3 млн. лева. Цялостното оборудване ще включва още тръбопровод с 
дължина около километър за отвеждане на земната маса, маневрен кораб за преместване на драгата, несамоходен шалан 
и понтон. Проектът е стартирал в началото на т.г. и трябва да завърши на 31 януари 2021 г. „С реализирането му 
дооборудването на агенцията с техника ще приключи, защото ще имаме шест нови кораба“, каза инж. Цонев. 
Чрез възлагането на обществена поръчка от Министерството на транспорта и Агенцията за Дунав варненска фирма започна 
да извършва драгиране на 2 юни в района на остров Вардим. Предстои удълбочаване на плавателния път и в района на 
остров Малък Кондур. Стойността за три поредни години е 6,8 млн. лева с опция за още три. 
Съгласно договореност България поддържа корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на Дунав от 
Сомовит до Силистра, а за останалата част се грижи Румъния. Северната ни съседка започна да извършва драгиране за 
удълбочаване на фарватера още през 2012 г. 
Драгиране в нашия участък с цел подобряване на корабоплаването не е извършвано от над три десетилетия. Преди това е 
правено удълбочаване с произведената през 1967 г. в Чехословакия дълбачка „Приста“ без особен успех. 
 
Дарик  
 
√ Най-големите инвеститори в България са от ЕС, а не от офшорни зони 
Най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика са от Европейския съюз, съобщава БГНЕС, позовавайки 
се на изказване на министъра на икономиката Емил Караниколов. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - март 2018 г. възлизат на 179,1 млн. евро. За същия 
период на 2017 г. тези чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 950,1 млн. евро.  
По държави, сред десетте страни с най-големи преки инвестиции, в България за 2017 г. преобладават държавите от 
Европейския съюз и няма нито една държава с преференциален данъчен режим. Най-големите нетни преки инвестиции в 
страната за януари - декември 2017 г. са от Холандия (875,7 млн. евро), Швейцария (126,6 млн. евро) и Германия (94 млн. 
евро), подчертава Караниколов. 
Делът на инвестициите от юрисдикции с преференциален данъчен режим в България през 2017 г. е незначителен и няма 
въздействие върху развитието на икономиката в страната, подчертава Караниколов.  
През последните години отчитаме възстановяване на нивата на преките чуждестранни инвестиции до нивата от периода 
преди началото на световната икономическа и финансова криза от 2008 г., заявява министърът. В потвърждение на 
данните, отчитаме значително нарастване на интереса към България като инвестиционна дестинация, особено в 
производството и бизнес услугите с висока добавена стойност, допълва той. 
 
News.bg 
 
√ НС реши да даде рестарт на АЕЦ "Белене" 
За 37 години АЕЦ "Белене" имаше три първи копки и два рестарта. Това заяви социалистът Таско Ерменков в началото на 
споровете за поредния рестарт на проекта за втора ядрена централа в България - АЕЦ "Белене". 
БСП винаги е била за изграждане на проекта, защото той е част от националната ни сигурност. В същото време България 
има традиция на износител на електрическа енергия, заяви червеният депутат. 
Ерменков предупреди, че страната ни няма достатъчен ветрови потенциал за замяна на атомната енергия с вятърна. И 
слънчевите централи нямало да запълнят енергийния дефицит. 
Левицата смята, че България може да стане енергиен фактор в региона. Освен това ядрената енергия е чиста енергия. 
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Проектът "Белене" е в напреднала фаза, изтъкна Ерменков и добави, че централата е печеливш проект. 
Александър Иванов от ГЕРБ пък отново посочи, че проектът трябва да е на пазарен принцип без държавни гаранции. 
"Трябва да вземем най-далновидното решение", настоя Иванов. По думите му най-негативният сценарий е да не се прави 
нищо по въпроса.  
Управляващите не искат да зачеркнат 3 милиарда лева, вложени до момента в АЕЦ "Белене". 
С проекторешението на ГЕРБ се изразява недоверие към министъра на енергетиката. Това становище изрази социалистът 
Жельо Бойчев. По думите му се връзват ръцете на МС в преговорния процес. 
"Преговорите няма да ги водя аз или Таско Ерменков, а правителството", посочи социалистът. "На него ли нямате доверие", 
попита Бойчев. 
Той настоя да се отмени решението от 2012 за мораториума. "Да не се отмени решението на НС през от март 2012 година 
за АЕЦ "Белене" е лицемерие", каза още той. 
"Белене" ще се случи, когато му е времето", прогнозира герберът Валентин Николов. Според него рискът бил премерен.  
Герберите предлагат да се разреши на ресорния министър да води преговори. 
Като е ясно всичко тогава щял да падне мораториумът. 
Не захаросвайте темата, призова Васил Антонов от левицата. Днес или ще възкресите АЕЦ "Белене" като феникс, или ще 
го погребете, предупреди той. Червените искат консенсус по националните приоритети. 
Рамадан Аталай пък захапа ГЕРБ и БСП, че в нито едно предложение няма старт на проекта. Какво случи в Москва, попита 
той. Няма политическа воля и отвън няма политическа воля, категоричен бе Аталай, който е възмутен и че няма стратегия. 
Енергетиката не трябва да започва с наздраве, по думите му. Без решението на Путин нищо не можете да правите по този 
проект, проектът е руски, изтъкна той. 
Цветан Цветанов обвини червените, че пропуснали възможностите да реализират проекта. Затова и се стигнало до 
арбитражното дело. Нека всичко бъде на пазарен принцип, защото комунизмът си отиде, посочи той. 
Осъдени сме, защото ГЕРБ спря проекта, ядоса са Драгомир Стойнев. Явно във Великобритания комунизмът се е върнал, 
щом там строят ядрени мощности, по думите му. 
Енергийният министър Теменужка Петкова вярва, че има консеус, че трябва да се търси решение за АЕЦ "Белене". Това е 
най-важното, изтъкна тя. Петкова настоява за устойчиво решение. Министърът е доволен от заявения реален 
инвеститорски интерес. 
В крайна сметка мина предложението на управляващите - "за" бяха 172, 14 "против", 2 "въздържал се". 
 
БНР 
 
√ За българските общини са заложени 700 млн. евро повече по кохезионните фондове по финансовата рамка за 2021-
2027 
За българските общини има ръст в средствата от 8%, а това означава около 700 млн. евро повече по кохезионните фондове 
в предложената многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година. Предстоят трудни и тежки дебати, но ние 
се надяваме, че окончателно решение ще бъде балансирано и ще може да даде възможност на всички региони да имат 
достъп до качествени инвестиции. Това каза кметът на Габрово и модератор на конференцията на високо ниво в София,  
посветена на кохезионната политика на ЕС, Таня Христова в интервю за предаването „Преди всички“. 
Според нея най-големият проблем за достъп на средствата вероятно ще се състои в съфинансирането на общинските 
проекти, което се предлага да бъде между 30 и 60% от стойността им: „Това за българските общини ще бъде непосилна 
задача, тъй като ние и сега имаме немалък процент съфинансиране, който често се увеличава като финансово измерение, 
предвид налаганите финансови корекции и непризнати разходи. Допълнително увеличаване на нашето финансиране, 
особено в контекста и на националните ни регулации, които не ни позволяват вземане на кредити и поемане на дългове, 
също би могло да се счита като потенциално ограничаване на достъпа до фондовете. Предизвикателството ще бъде заедно 
с държавата да бъдат намирани подходящите варианти, в които това съфинансиране да бъде осигурено и да работи за 
постигане на по-голяма собственост и отношение към тези проекти. Когато се споделя финансовият ангажимент, и 
качеството на резултатите е доста по-видимо“. 
„Кохезионната политика за България е най-важната политика на ЕС, защото тя осигурява реална добавена стойност за 
всички нас и е изключително важен инструмент, който е доказал, че работи за намаляване на различията и предоставяне 
на конкретни резултати за нашите граждани“, обясни кметът на Габрово и добави, че основните предизвикателства, 
отразени в многогодишната финансова рамка, включват глобализацията, необходимостта от развиване на иновации, 
дигитални технологии, справянето с бежанския поток в рамките на ЕС, инвестиции за преодоляване на промяната на 
климата и социалното включване. 
 
В. Сега 
 
√ Държавата ще плаща на лекари, за да останат у нас 
Това обаче ще важи за приоритетни специалности 
От догодина по-голяма част от специализациите на лекарите ще бъдат плащани от държавата. Срещу това обаче те ще 
подписват договори, с които ще се задължават да останат у нас, обяви здравният министър Кирил Ананиев.  
И в момента държавата плаща по две минимални заплати на лекарите, които специализират дефицитни специалности като 
анестезиология, патология, педиатрия, спешна медицина, инфекциозни болести и неонатология. При останалите по-
търсени специалности заплатите се плащат от болниците, където младите лекари специализират. 
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Идеята е занапред да се разшири броят на специалностите, за които държавата ще плаща. "Например в момента 
специализират 32-ма общопрактикуващи лекари, а са нужни 300", даде пример здравният зам.-министър Бойко Пенков. 
Така стоят нещата и с педиатрите. От догодина заплатите им ще се поемат от държавата, а не както досега - от лечебните 
заведения, където се обучават. Вероятно ще се промени и размерът на заплащането. 
Срещу това обаче лекарят ще подписва договор, с който ще се задължава да остане да работи три години в същата болница, 
в която е специализирал. Няма обаче държавата да го праща на места, където е преценила, че са нужни лекари, както беше 
преди 1989 г. 
Подобен модел имаше и преди около десетина години, но беше отменен. Допреди няколко години лекарите даже 
трябваше сами да плащат за специализация, което се сочеше като водеща причина много от тях да търсят реализация в 
чужбина. Според един доклад на ЕК за макроикономическите дисбаланси на България от миналата година лекарите, които 
годишно напускат страната, се равняват на 90% от студентите, завършващи медицина. 
ОТЛАГАНЕ 
Въвеждането на електронно здравеопазване е отложено за пореден път и новата дата, когато се очаква да има единна 
информационна система в здравния сектор, е средата на 2019 г. Причината за отлагането е, че техническото задание, 
наследено от настоящия здравен министър, е било "неудовлетворително - модулите не си говореха помежду си". Затова в 
момента се изработва ново задание. Все пак до края на тази година би трябвало поне електронните рецепти да влязат в 
сила, обеща Ананиев. 
 
В. Банкерь 
 
√ София защити 50 проекта по оперативни програми на ЕС 
За настоящия програмен период 2014 – 2020 г. София успя да привлече средства в размер на 1.2 млрд. лева европейско 
финансиране за изпълнение на 50 проекта по оперативни програми на Европейския съюз. Това каза кметът на София 
Йорданка Фандъкова в рамките на конференция на Комитета на регионите. 
Фандъкова посочи, че продължава изграждането на метрото и модернизиране на транспорта. 
"За третата линия на софийското метро привлякохме 320 млн. евро. "Със строителството на третата линия, от която първите 
12 км ще завършим в края на 2019 г., ще намалим вредните емисии с 90 хил. т, а половин милион души ще ползват метрото 
в ежедневните си пътувания. Други проекти, по които София работи, са оползотворяването на отпадъците и превръщането 
им в ресурс. Успяхме да защитим важни проекти за обновяване на градската среда, енергийна ефективност и 
модернизиране на социална и културна инфраструктура.", обясни кметът.  
Освен с инфраструктурни проекти Столичната община активно участва и в проекти, финансирани по общностни програми 
на ЕС и програмите за териториално сътрудничество. За предходния период Столичната община е изпълнила 36 проекта 
по общностни програми. За настоящия програмен период имаме 8 проекта в процес на изпълнение, на стойност над 1.4 
млн. евро, и 8 проекта в процес на оценка. 
Кметът на София посочи, че е важно да продължи Кохезионната политика, защото това са проекти, които достигат до 
гражданите. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Икономиката ни е с намаляваща индустрия и много услуги, обясни учен 
Акад. Стефан Воденичаров подчерта, че трябва да произвеждаме повече продукти, а не само суровини 
Бившият председател на БАН академик Стефан Воденичаров се присъедини към мнението на колегите си икономисти от 
академията, като подчерта, че големият проблем на българската икономика е, че намалява делът на индустрията в нея. 
По думите му голяма част от икономиката ни е свързана със сферата на услугите и неща, които не дават достатъчна 
добавена стойност. 
"Не сме добре. Това е поради факта, че всички средства, които се влагат, се влагат в структури, които не са реформирани и 
не се очаква там да се види скоро добър резултат", категоричен беше акад. Стефан Воденичаров в студиото на "Денят ON 
AIR". Според него решението на този проблем е в дългосрочните програми и разбирателство между политическите сили 
за пътя, по който да се върви. 
"Време е да се стигне до единение. Това противоборство не е добро за държавата, не е добро за хората", настоя бившият 
председател на БАН пред Bulgaria ON AIR. 
Акад. Воденичаров акцентира и върху това, че в политическия живот у нас не се дискутират реалните проблеми и че не 
трябва да се мисли само за времето на мандата на управление. По думите му трябва политиците да направят стъпки за 
връщане на икономическата мощ на България.  
"Да седнем да произвеждаме, да произвеждаме стоки с допълнителна стойност, да престанем да бъдем държава, която 
произвежда само суровини", допълни акад. Воденичаров.  
Той коментира още посещенията на Румен Радев и Бойко Борисов в Москва. Според бившия председател на БАН обаче, 
все още сме далеч от затоплянето на отношенията между двете страни. 
 
√ Фасилити мениджмънтът набира скорост. Защо е толкова важен? 
Двудневна фасилити мениджмънт конференция се проведе в София. Повече от 50 лектори представиха своите научни 
изследвания. На събитието присъстваха и над 300 делегати от цял свят. 
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"Ако говорим общо - това е създаване на инфраструктура, сгради, технологии и начинът, по който хората използват 
сградите. Ако говориm по-специализирано - това е предоставяне на услуги в самите сгради", обясни председателят на 
EuroFM Пека Матфейефф пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му българската фасилити мениджмънт индустрия е в развиваща фаза и предстоят доста предизвикателства. 
Гостът в предаването "Денят ON AIR" подчерта, че фасилити мениджмънтът може да е много полезен в различни аспекти.  
"За да се получи качествената среда са ви необходими експерти. Крайният потребител вижда непрекъснато подобряване 
на средата, стига да се довери на специалистите", отбеляза Пека Матфейефф. 
Зам.-председателят на Столичния общински съвет Иван Велков добави, че фасилити мениджмънтът интегрира все повече 
дейности. Според него България се справя добре с европейските и световни практики. 
В студиото на Ганиела Ангелова Велков посочи, че основната цел на конференцията е международните делегати да 
обменят идеи с представители на българската общност. 
Зам.-председателят на СОС коментира и сагата "Иванчева". Припомняме, че за пореден път заседанието в съда бе 
отложено, тъй като обвиняемите Десислава Иванчева и Биляна Петрова поискаха още време, за да прочетат материалите 
срещу себе си. 
"Сагата се превръща в доста тъжна и мъчителна за всички участници в нея и тези, които я следим. Надявам се тази сага да 
има неочаквано добър финал и да се случат по-бързо процесите", каза Велков. 
 
√ Бърз отговор от ЕК: Нови мита за някои стоки от САЩ от юли 
Членките на ЕС са подкрепили плана за мита върху американски износ на стойност 2,8 млрд. евро 
Европейската комисия (ЕК) обяви, че ще започне да налага допълнителни мита върху вноса на определени стоки от САЩ 
от юли тази година. Действията са в отговор на решението на САЩ да наложи мита върху вноса на стомана и алуминий от 
Европейския съюз, заяви ЕК в прессъобщение. 
Страните членки на ЕС са подкрепили плана на Комисията да бъдат наложени мита върху американски износ на стойност 
2,8 млрд. евро в отговор на действията на Вашингтон, които според ЕК са незаконни. 
Комисията казва, че очаква съответната процедура в сътрудничество със страните членки да приключи преди края на юни 
и митата ще започнат да се прилагат от началото на юли. 
Съгласно разпоредбите на глобалната организация е позволено налагането на обратни мита, отговарящи на вредите, 
нанесени от мерките на САЩ върху износа на ЕС, на стойност 6,4 млрд. евро. ЕС ще упражни правото си веднага за стоки и 
продукти на стойност 2,8 млрд. евро, а останалата част от мерките, оценявани на 3,6 млрд. евро, ще бъдат приложени на 
по-късен етап - до 3 години или след положително отсъждане на жалбата, заведена в СТО, ако това се случи по-рано. 
 
EconomyNews 
 
√ Брюксел предлага нова инвестиционна програма  
InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа 
В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 Европейската комисия предлага да бъде 
създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането на ЕС под формата на заеми и 
гаранции. 
InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния 
модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на 
създаването на работни места, инвестициите и иновациите. 
Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: Планът за инвестиции за Европа доказа своя успех за 
мобилизирането на частни инвестиции и създаването на работни места в Европа. Той вече доведе до генерирането на 
почти 290 милиарда евро под формата на инвестиции, което не би било възможно иначе, и осигури финансиране за 635 
000 малки предприятия. С InvestEU ние използваме този успешен модел и го прилагаме за многобройните налични 
програми на ЕС за финансиране. Ние опростяваме, постигаме повече с по-малко средства и поставяме по-силен акцент 
върху социалните инвестиции. 
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: InvestEU ще ни помогне да постигнем нашите цели на политиката като устойчиво развитие, 
научни постижения, социално приобщаване и подпомагане на нашите малки предприятия да се разрастват, с цел 
мобилизиране на инвестиции в размер над 650 милиарда евро — предимно от частния сектор. Нещо повече, ние даваме 
възможност на държавите членки да използват дори още по-ефективно своите средства от ЕС чрез гаранционния фонд. 
Новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU. 
Комисията предлага 15,2 милиарда евро да бъдат заделени за фонда InvestEU. Това ще даде възможност за гаранция от 
бюджета на ЕС в размер на 38 милиарда евро, която ще се използва за подкрепа на стратегически важни проекти в целия 
ЕС. Комисията очаква, че чрез привличането на частни и публични инвестиции фондът InvestEU ще генерира над 650 
милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС за период от 7 години. 
Фондът InvestEU подпомага четири области на политиката — устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и 
цифровизация; малки и средни предприятия; и социални инвестиции и умения.  
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КРОСС 
 
√ Бойко Борисов ще се яви на парламентарен контрол 
Премиерът Бойко Борисов ще се яви днес на парламентарен контрол. След близо година прекъсване, министър-
председателят ще отговори на въпрос на опозицията. 
За последно премиерът е участвал в парламентарния контрол преди почти една година на 7 юли 2017 г. 
На депутатски въпроси ще отговарят още вицепремиерите Валери Симеонов и Екатерина Захариева, както и министрите 
на земеделието и социалните грижи. 
Борисов ще присъства и на срещата на високо равнище за бъдещето на Европейската кохезионна политика, част от 
европредседателството на България. 
На нея ще бъде предадена и международната подписка от над 140 хил. души в защита на Кресненското дефиле. Подписите 
са събрани за три месеца в международна кампания. 
Според инициаторите, Европейската комисия бездейства за Кресна години наред и финансира строителството на 
магистрала Струма в нарушение на европейските директиви. Искането е магистралата да бъде изнесена от дефилето. 
Подписката вече беше предадена на еврокомисаря по околната среда. 
 
√ НАТО ще сформира сили за бързо реагиране 
НАТО ще увеличи разходите си за отбрана и ще сформира сили за бързо реагиране. Това са акцентите от първия ден на 
срещата на министрите на отбраната в Брюксел. Днес работата на форума продължава. 
Срещата е в новата централа на Алианса. В нея участва и българският министър на отбраната и вицепремиер Красимир 
Каракачанов. 
Една от основните теми са разходите за отбрана на отделните страни членки и справедливото разпределение на тежестите 
и отговорностите. 
Министрите ще обсъдят и идеята за създаване на център за кибероперации. 
 
√ Политиката на сближаване е много повече от преразпределение на средства към по-бедните държави-членки 
Въвеждането на по-гъвкав подход за многофондови инвестиции ще даде положителен ефект за регионалната 
политика. 
Основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза – политиката на 
сближаване, представлява много повече от преразпределение на средства към по-бедните държави членки, въпреки че 
то все още е нейна характеристика. Тя е мощен инструмент за регионално развитие с потенциал за насочване на ресурсите 
към постигане на целите на Европейския съюз и за подобряване на административните практики и култура в цяла Европа, 
макар и като косвен ефект на кохезионната политика. 
Това коментира вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в 
конференцията на Комитета на регионите и Националното сдружение на общините в Република България на тема 
„Отражението на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху местните и регионалните власти“. 
Николай Нанков заяви, че бъдещата политика на сближаване ще продължи да играе ролята на силна и пряка връзка между 
ЕС и неговите региони и градове. Според него новият кохезионен пакет носи редица позитиви за регионалната политика. 
Един от тях е засилването на териториалното измерение на политиката на сближаване чрез новата интегрирана цел 
„Европа по-близо до гражданите“. По думите на министъра положително отражение ще даде въвеждането на по-гъвкав 
подход за многофондовиинвестиции – многофондово финансиране и дори многофондови програми, които дават 
възможност за регионализиране на инвестициите и фокус върху спецификите и нуждите на конкретните територии. Има 
засилване на децентрализирания подход на управление на програмите, което също е предпоставка за изпълнение на 
инвестиции с висока добавена стойност, отчете още той. 
Полицентричната структура и мрежа от градове следва да е в основата на постигането на устойчиво и балансирано 
териториално развитие, което следва да бъде един от стълбовете на политиката за териториално сближаване на ЕС и 
ключов принцип при определяне на обхвата на подкрепата по линия на европейските фондове. 
Ето защо бъдещата политика за сближаване следва да бъде насочена по-фокусирано към изравняване на свързаността и 
достъпа на регионите до Единния европейски пазар, посочи Николай Нанков. Трябва да се засили нейният интегриран 
характер и териториална насоченост и да се подкрепи изграждането на полицентрична европейска територия с 
балансирано разпределение на градовете двигатели на растеж и техните опорни центрове. 
Регионалният министър посочи, че през двата програмни периода, в които страната ни получава средства от 
еврофондовете, регионалната политика на България е съобразена с европейското финансиране и с целите на Кохезионната 
политика. Това е довело до видими резултати в нашите градове и региони, но въпреки това продължават задълбочаващите 
се социално-икономически диспропорции в развитието на районите. По думите му, въпреки възможностите чрез новата 
кохезионна политика на ЕС, са необходими допълнителни усилия от наша страна и въвеждане на нови подходи в 
регионалната политика на страната, което да засили ефекта от политиката за сближаване на ЕС. 
Ние също предвиждаме известна промяна в подхода на териториално ниво, която да е в унисон с подхода на европейската 
кохезионна политика и новите регламенти, посочи Николай Нанков и напомни, че Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството започна дебат за ново райониране на страната с цел по-устойчиви региони. Разглеждат се и 
варианти за оптимизиране на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие. Една от 
следващите стъпки е и промяна в нормативната уредба на национално ниво. Работи се и по изготвянето на социално-
икономически анализ на районите в страната, който да бъде използван за подготовка на бъдещите планови и 
стратегически документи. 
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Разчитаме на активното съдействие от страна на НСОРБ и останалите ни партньори, с които трябва да работим в тясно 
сътрудничество, с оглед осигуряване на оптималните условия за успешното планиране и програмиране на новия 
програмен период, за да успеем да защитим наистина полезни и ефективни оперативни програми, чрез които да 
продължим насърчаването на полицентричното балансирано териториално развитие на страната, каза в заключение 
регионалният министър. 
Управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ е може би програмата с най-пряко изражение и 
измерение на кохезионната политика. Стана ясно, че през следващия програмен период 2021-2027 г за България се 
предвижда увеличение по линия на кохезионната политика и по линия на фондове за кохезия. С 8% повече се очаква да 
бъдат средства за кохезия за нашите градове и региони, за по-добра инфраструктура. Това ще допринесе за постигане на 
поставената цел за по-високи доходи и по-добър стандарт на живот на българските граждани. Многогодишната финансова 
рамка трябва да се гласува, но към момента сме изключително щастливи от постигнатото в България, коментира 
регионалният министър пред представители на медиите.  
В отговор на въпрос Николай Нанков посочи, че целта на образователно патриотичната кампания на министерството „Моят 
град е моята крепост“ е да покаже, че във всеки български град се случва нещо хубаво. Децата осъзнават колко красиви и 
хубави са техните родни места и именно това е нашата цел – колкото се може повече български деца да остават по родните 
места, допълни той. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Промяна чрез спорт - как да се мотивираме да спортуваме активно. 
- Слънце и дъжд: ще продължи ли променливото време през уикенда - прогнозата на синоптика Анастасия 

Стойчева. 
- Българската битка за живота на кравата Пенка и световният отзвук - каква е развръзката? Говори евродепутатът 

Емил Радев. 
- Европейски доклад за наркотиците - за разпространението и проблемите на лечението. ост д-р Лукас Визинг от 

Европейския център за мониторинг. 
- Модерна армия - между сигурността и националната отговорност - говорят депутатите. 
- Във фокуса на Европа - за доверието към другите и ролята на семейството - Харалан Александров и Васил Гарнизов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Зелена светлина за АЕЦ Белене. Кога ще се строи? Дискусия в студиото с депутати. 
- Провалено издирване. Адекватно ли е действало МВР при издирването на бегълците от затвора? - коментар на 

бившия полицейски началник Николай Николов, който залови Пелов през 2011 г. 
- Биляна Гавазова с експерти „Чети етикета" на слънцезащитни продукти; 
- Къде ще има безплатни пунктове за спешна помощ по Черноморието ? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ексклузивно: Проговаря моделката Кристин, пострадала при катастрофа с певицата Дивна; 
- Битка за стар асфалт. Защо кметове на пловдивски села се надпреварват да купуват асфалт, отстранен при ремонта 

на автоматистрала Тракия; 
- Как са били принудени съседите и близките на беглеца Владимир Пелов да го прикриват? 
- Защо за поредна година провеждащия се в София гей-парад раздели българите? - Предприемачът Ивайло Пенчев 

и общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера. 
 
√ Предстоящи събития в страната за 8 юни 2018 
София.  

- От 9.00 часа в НДК София ще бъде домакин на конференция на високо ниво, посветена на бъдещето на политиката 
по сближаване в следващия програмен период. Срещата ще бъде открита от министър-председателя Бойко 
Борисов и ще се води от вицепремиера Томислав Дончев. В дискусията ще участват също европейският комисар 
по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер, а от българска страна - министърът за Българското 
председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа в „Бална зала" на хотел „ИнтерКонтинентал" ще бъде дадено началото на инициативата „Зелени 

градове". Участие в официалната част ще вземат Йоана Христова - зам.-кмет на СО в направление „Зелена система, 
екология и земеползване", Атанаска Николова - зам.-министър на околната среда и водите, Малина Крумова - 
зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и представители на Европейската инвестиционна 
банка и PwC. 

- От 10.30 часа в „Гранд Хотел София", Асоциацията на българските превозвачи за международни превози и 
пътищата (АЕБТРИ) ще бъде домакин на 33-тото редовно заседание на Генералната асамблея на Съюза на 
асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС-САМП/BS 
EC-URTA). 

- От 11.00 часа в централата на АБВ, гр. София, ул. "Врабча" 23, ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция. 
В събитието ще участват председателят на партията Румен Петков, членът на НС на АБВ Константин Проданов, зам.-
областният председател на партията за област София и председател на общинската структура на АБВ в Правец 
Венцислав Николов и председателят на АБВ - Ботевград Веселин Василев. 
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- От 11.00 часа в изложбена зала „Архиви" на ул. „Московска" 5, Държавна агенция „Архиви" организира 
пресконференция, за да отбележи за десети пореден път 9 юни - Международния ден на архивите. 

- В 11.30 часа на летище „София", Терминал 1, ще се състои последното за тази година издание на инициативата 
„Училище за авиация". Гост-лектор ще бъде кап. Янко Георгиев, пилот и изпълнителен директор на националния 
въздушен превозвач на България. Той ще запознае децата с пилотската професия и ще ги заведе на вълнуваща 
среща със самолетните експонати, намиращи се в близост до Терминал 1. 

- От 14.00 часа в Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите на участниците в обществената 
поръчка за строителен надзор при изграждането на обходния път Рудозем - път II 86 Средногорци - Рудозем и 
обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530. 

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа в хотел „Интернационал" в курорта „Златни пясъци" ще се състои брифинг, на който ще бъдат дадени 
подробности за Петата годишна конференция на Българската аутсорсинг асоциация. 

- От 9.00 часа в Първа аудитория на Медицински университет - Варна ще се проведе първа национална 
конференция по инсулт с международно участие. 

- От 9.30 часа в зала 1 на Икономически университет - Варна ще се проведе Национална конференция „Защита срещу 
дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции". 

*** 
Велико Търново.  

- От 14.00 часа в парк „Марно поле" ще се проведе информационна кампания за активиране на неактивни младежи 
по проект „Готови за работа", организирана от Дирекция „Бюро по труда". 

*** 
Враца. 

- От 09.00 часа в Държавен архив Враца ще се състои Ден на отворените врати - Международен ден на архивите и 
представяне на личния архив на географа Георги Павлов. 

*** 
Плевен. 

- В 09.00 часа в зала „Амброаз Паре" на Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен, министърът на 
образованието Красимир Вълчев и ректорът на висшето училище проф. д-р Славчо Томов ще открият Втората 
международна Хайфу конференция на тема: „Хайфу терапия: клинична практика и бъдещи перспективи". 

*** 
Пловдив. 

- В 10.00 часа в Рапортната зала на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети Георги" ще се състои 
брифинг по повод на интересни медицински случая. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа в Център за подготовка на специалисти, бул. „Бургаско шосе" № 12, ще се се състои тържествен 
ритуал по полагане на военна клетва от новоназначени войници. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на администрацията областният управител ще даде пресконференция. 
 
√ Световната банка предупреди: Следващата криза може да започне всеки момент  
Световната икономическа и финансова криза от 2008-2009 година вече е преодоляна, прогнозите за 2018 и 2019 година са 
оптимистични. Но рецесиите се повтарят циклично на всеки 10 години и затова нова криза може да ни удари всеки момент. 
Това предупредиха от Световната банка в новия си доклад "Глобалните икономически перспективи пред света". Засега 
нещата са стабилни, но хоризонтът след 2019 година изглежда тревожно. 
Експертите припомнят, че на всеки 10 години световната икономика изпада в рецесия и криза, като посочват и годините 
1975, 1921 1991 и 2009. Така че 10 години от последната криза вече минаха и можем да очакваме следващата. Това 
показват и моделите за развитие на световната икономика-рисковете се увеличават, дори последната прогноза за 
икономически растеж през 2019 година бе понижена наскоро от 3 на под 2%. 
Оптимистичната прогноза- ръст над 4% в света има едва 16% шанс да се осъществи. Докато падане под 2% на растежа вече 
напомня за 2008 година, когато той бе 1.8 %. Тогава също много малко експерти предвидиха настъпването на колапса в 
САЩ и верижната реакция в целия свят. 
Според Световната банка, първата опасност е протекционистичните мерки, които не позволяват на световната икономика 
да постигне сериозен ръст. Втората опасност е свързана с развиващите се пазари и увеличаващите се дългове на страните. 
При едно внезапно затягане на парично-кредитната политика на САЩ, което ще доведе до скок на лихвите, някои държави 
могат да изпаднат в неплатежоспособност. 
Експертите посочват, че в момента дълговете на частния и държавния сектор на развиващите се икономики са по-високи 
от нивата през 2008 година. Ако към това се прибавят и ограниченията в търговията, налагани чрез въвеждането на мита 
на различни стоки и избухване на инфлацията в света, това ще срине доверието на инвеститорите и ще доведе до 
деструктивни събития на финансовите пазари. 


