Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БТА
√ Пресконференция: срещу Законопроекта за Българската автомобилна камара
В Националния пресклуб на БТА на 12 юни, вторник, от 10.00 часа, ще се състои съвместна пресконференция на
Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта,
Националния съюз на превозвачите, Корпорацията на автомобилните превозвачи в България
и браншови организации в пътническия транспорт, подкрепени от национално представителните организации на
работодателите АИКБ, БСК и БТПП,
на тема:
Аргументи против Законопроекта за Българската автомобилна камара (сигнатура 854-01-43), внесен за разглеждане в
Народното събрание и предстоящият протест на автобусните превозвачи на 14.06.2018 г., свързан със законопроекта.
Участници: Галя Топалова и Ивайло Константинов - НСАПБ, Магдалена Милтенова - БССИТ, Кузман Вълев - КАПБ, Стоянка
Стойкова - НСП и представители на АИКБ, БСК и БТПП.
АИКБ
√ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: СРЕЩУ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЪЛГАРСКАТА АВТОМОБИЛНА КАМАРА
На 12 юни 2018 г., от 10.00 часа, в Пресклуба на БТА, ще се проведе пресконференция на:
Национално сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ),
Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ),
Национален съюз на превозвачите (НСП),
Корпорация на автомобилните превозвачи в България (КАПБ)
браншови организации в пътническия транспорт,
подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП.
Участниците в пресконференцията ще представят аргументите си против Законопроекта за Българската автомобилна
камара (сигнатура 854-01-43), внесен за разглеждане в Народното събрание, и ще информират за предстоящия протест на
автобусните превозвачи на 14.06.2018 г.
В пресконференцията ще участват:
Галя Топалова и Ивайло Константинов (НСАПБ),
Магдалена Милтенова (БССИТ),
Кузман Вълев (КАПБ),
Стоянка Стойкова (НСП)
представители на АИКБ, БСК и БТПП.
Dnes I utre
√ И работодателите срещу законопроекта за Българската автомобилна камара
Автобусните превозвачи скочиха срещу законопроекта за бъдещата автомобилна камара, Те заплашват с протести, които
могат да прераснат и в ефективни стачни действия, ако документът мине в парламента. Стана ясно, че изложените от тях
мотиви са основателни, след като и Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и
Българската търговско-промишлена палата ги подкрепи, изпращайки официалното си становище против гласената
законова норма за БАК. Работодателите също настояват за отхвърляне на законопроекта и отправят покана за провеждане
на срещи с парламентарните групи и ресорната парламентарна комисия.
Позицията им е изпратена до председателя на НС Цвета Караянчеа, председателите на парламентарните групи, Халил
Летифов, Петър Кънев и Хасан Адемов. Организациите настояват за незабавно изтегляне на законопроекта. Припомняме,
че мотивите на представителните браншови организации в сектора на автобусните и товарните превози за отхвърлянето
му са, че той регламентира създаването на неправителствена организация (Българска автомобилна камара – БАК) с
изключителни държавни функции. Транспонира“ се вече възприето европейско законодателство. Чрез предвиденото
задължително членство в БАК на предприятията от сектора се нарушава принципът на свобода на сдружаване. Създават
се условия за нарушаване на конкуренцията в автотранспортния сектор. Увеличава се административната и финансова
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тежест върху предприятията в сектора. Блокира се напълно контролът от страна на държавата върху законосъобразното
функциониране на организации, които осъществяват държавни функции. На Управителния съвет на БАК е дадена
възможност да „доразвива/дописва“ заложеното в Закона чрез собствени актове. Узаконява се явен конфликт на интереси.
Структурата и компетентността на органите на камарата не се подчиняват на свободната воля на членовете, а на волята на
законодателя. Според организациите предложеният законопроект влиза в драстични противоречия с Конституцията,
Закона за защита на конкуренцията, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и други принципи и норми на националното и международното законодателство.
Освен това от АИКБ, БСК и БТПП смятат, че чрез новия закон се създават предпоставки за нелоялна конкуренция,
картелиране на пазара. Законът по тяхно мнение възпроизвежда основните слабости на съществуващи модели на „квази
саморегулиране“, срещу които не действат ефективни механизми за противодействие – нито от страна на държавата, нито
от страна на членската маса.
Трите организации са категорични, че зад текстовете на законопроекта прозират очевидни партикуларни корпоративни
лобистки интереси.
В. Сега
√ Превозвачи готвят протести заради лобистки законопроект
Пореден лобистки законопроект предизвика недоволство сред предприемачи и закани за протести. Десет браншови
сдружения на транспортни фирми, занимаващи се с превоз на пътници и товари, подкрепени от работодателските
организации БСК, БТПП и АИКБ, настояват незабавно да се оттегли законопроектът за създаване на Българска автомобилна
камара. Той бе внесен в края на май от група депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и "Воля". Мотивите на вносителите са
да се даде възможност браншът да се обедини и да се саморегулира, защото в момента Изпълнителната агенция
"Автомобилна администрация" концентрирала огромни правомощия при издаването на лицензите и контрола, а това
водело до "неефктивност и е фактор за създаване на съмнителни практики".
"Законопроектът е изцяло лобистки, той не отговаря на нуждите на бранша. Всъщност това, което се цели, въобще не е
това, което е изложено в мотивите", твърдят недоволните превозвачи. Според тях създаването на Българска автомобилна
камара, в която членството на всеки превозвач е задължително, изцяло обслужва големите транспортни компании и ще
доведе до отстраняването на по-малките.
Ако законопроектът не бъде изтеглен, на 14 юни ще има предупредителни стачни действия, като в цялата страна за няколко
часа ще бъде преустановен превозът на пътници. На 25 юни се планира преминаване към ефективни стачни действия.
EconomyNews.bg
√ Дърводелец, машиностроител - защитени професии
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага на Министерство на образованието и науката да включи
две специалности от „Машиностроене“ и „Дървообработване“ в Списъка със защитените от държавата специалности от
професии.
Според АИКБ към изготвения вече списък трябва да бъдат добавени специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и
„Мебелно производство“, тъй като е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Първата е една от найтърсените и дефицитни специалности, а броят на учащите е крайно недостатъчен. Разпределението на паралелките не
покрива всички области, в които е развит този бранш, като дори в региони с концентрация на машиностроителни
предприятия като Видин, Враца и Монтана няма къде да се изучава специалността, се посочва още в писмото.
Предложението за включването на втората специалност „Мебелно производство“ е обосновано от официални
икономически и социологически анализи, в които се сочи, че дървообработването и в частност производството на мебели,
e и сред най-бързо развиващите се по отношение на експорта сектори. Това е и един от браншовете, който открива и
поддържа работни места в райони с ниска заетост. В момента специалността е изучавана от едва около 120 ученика.
Обучението по професията е подкрепено от бизнеса в Югозападен, Южен Централен, Североизточен и Северен Централен
райони, като е декларирана готовност за осигуряване на задължително практическо обучение.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Борисов прие оставката на социалния министър Бисер Петков
Премиерът Бойко Борисов прие оставката на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
В разговор с премиера, министър Петков заяви, че подава оставка поради невъзможността да овладее създалото се
напрежение във връзка с исканията на родителите с деца с увреждания.
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Протестът на родители на деца с увреждания се разрасна. След София и Добрич, палаткови лагери на недоволни от
социалната политика бяха издигнати в Бургас и Варна. Основното искане на протестиращите е да бъде гарантирана
адекватна помощ за хората с тежки увреждания над 18-годишна възраст.
Протестът на родителите е безсрочен, докато не бъде приет Законът на личната помощ.
Родителите се обявяват за дебат за реална интеграция, следвайки ценностите заложени в Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания. Независимо от направените последни промени, касаещи хората с увреждания, участниците
предлагат изцяло нова концепция.
√ Над 50% от работоспособното население в София е с висше образование
София се радва на високообразовани хора. Над 50 на сто от работоспособното население в столицата е с висше
образование. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на националната конференция "Образование
и труд – локални проблеми, глобални решения".
"Работната сила в София е 1/5 от тази в страната. Заетостта е най-високата – над 72%. Безработицата трайно е около и под
3 процента. По Програмата за дуално обучение са обхванати четири професионални столични гимназии: по транспорт и
енергетика "Хенри Форд", по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров", по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р
Георги Павлов" и по електроника "Джон Атанасов". "Столичният електротранспорт" и "Столичният автотранспорт" имат
подписани договори за провеждане на дуално обучение с Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри
Форд" по специалност "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт". Общо 24 ученици
се обучават по тази специалност. От новата учебна година 2018 – 2019 в професионалната гимназия по селскостопанство
"Бузема" се подготвя прием на ученици в специалност "Каменоделство"", обясни Фандъкова.
Кметът подчерта, че бизнесът има водеща роля в процеса на дуалното обучение в процеса на подготовката на програмите.
"Столичната община има и сътрудничество с висшите училища. Столичният "Метрополитен" работи в тясно сътрудничество
с Висшето транспортно училище, Техническия университет, Минно-геоложкия и Университета по архитектура строителство
и геодезия. В момента по заявка на "Метрополитен" се подготвят машинисти за третата линия на метрото", допълни
Йорданка Фандъкова.
Дневник
√ На път за Израел днес Борисов ще се срещне с турския премиер
Премиерът Бойко Борисов заминава днес на работни посещения в Държавата Израел и в Палестинската автономия, които
ще продължат три дни. На път за Ерусалим министър-председателят ще мине през турския град Измир, където ще се
срещне с турския премиер Бинали Йълдъръм, съобщиха от Министерския съвет.
Визитата на Борисов в Турция е в отговор на поканата на Йълдъръм българският премиер да бъде гост на церемонията за
откриването на трансанадолския газопровод (TANAP), който се открива днес.
След това българският премиер заминава за Ерусалим, където ще участва в пленарната сесия на Глобалната конференция
на Американския еврейски конгрес и ще разговаря с президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер. Тази
година се навършват 75 години от спасяването на българските евреи, допълват от Министерския съвет.
На 13 юни Борисов има срещи с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, с президента Реувен Ривлин и с
лидера на опозицията Исаак Херцог. На тях ще бъде направен преглед на двустранните отношения в областите от взаимен
интерес, включително в сферата на сигурността и борбата с тероризма, и ще бъдат обменени мнения по международни и
регионални теми, се посочва в съобщението.
Премиерът Борисов ще се поклони на Божи гроб и ще бъде на аудиенция при Патриарха на Йерусалим Теофилос Трети.
В делегацията са вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместникминистърът на външните работи и национален координатор по антисемитизма Георг Георгиев и кметът на София Йорданка
Фандъкова. Премиерът ще бъде придружаван и от представители на Българската православна църква и на еврейската
общност в България.
БНТ
√ Европейският социален фонд „Плюс“ за периода 2021 - 2027 г.
Европейският социален фонд „Плюс“е предвидил 101 милиарда и 200 милиона евро за увеличаване на заетостта,
повишаване на квалификацията, за образование и социална закрила.
Инвестиция директно в хората, която да поддържа социалната справедливост и да дава тласък на конкурентоспособността
- тази възможност се предвижда в проекта на Европейския социален фонд плюс за периода от 2021 до 2027 година.
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: България в предложението за многогодишната
финансова рамка получава повече средства. Така че при преразпределението на Европейския социален фонд също се
надяваме България да получи с около 8 % повече средства в следващия програмен период.
Социалното приобщаване и интеграция са сред приоритените мерки, които ще бъдат финансирани от фонда.
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: За нас беше изключително добра новината, че 25 %
от бюджета на Европейския социален фонд на национално ниво ще насочим към мерки за социално включване.
От тях - най-малко 2% от средствата трябва да се отделят за най-бедните. В тези 25% ще се включват още програми,
насочени към дългосрочното интегриране на мигрантите. Все още има и държави-членки, където младежката безработица
е доста висока.
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Андриана Сукова, зам.-генерален директор на "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската
комисия: Затова предложението на комисията включва 10 % от Европейския социален фонд в тези държави, където
младежите, които не са в системата на образованието и не работят все още, да бъдат активирани и на ниво над средното
за ЕС.
Облекчения при подготовката на документи и отчетността, въобще по-малко бюрокрация - това преджижда проекта. Така
европейските средства максимално бързо и лесно ще стигат до хората, убедени са от социалното министерство.
√ Минчо Коралски: Диалогът с министър Петков беше ползотворен
Диалогът с министъра беше ползотворен, работеше се с представителите на всички организации "на" и "за" хората с
увреждания, коментира изп. директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски.
Проблемът е много по-сложен, тъй като става въпрос за редица закони - Законът за хората с увреждания, за социалните
услуги, за личната помощ. Има още редица други нормативни актове, свързани с промяната на експертизата за вида и
степента на увреждането, обясни Коралски.
Минчо Коралски: Трябва да се смени парадигмата, че едва ли не отговорник за хората с увреждания е министърът на труда
и социалната политика, нещо, което е дълбоко невярно.
Политиката за хората с увреждания е хоризонтална и няма специална политика за хората с увреждания. Те са хора като
всички останали и трябва средата и образованието да са достъпни, за да ги виждаме сред всички останали, коментира
Коралски.
По думите му 16% от хората в Европа са хора с увреждания и обществото трябва да е готово да осигури тези условия.
Мисля, че работата, която е извършена от социалното министерство и други министерства е значителна и процесът не бива
да спира, подчерта той.
Investor.bg
√ ДФ "Земеделие" отпуска още 700 хил. лева за застраховане на земеделска продукция
Заявления за кандидатстване по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии се
приемат до 31 август
Със 700 хил. лева се увеличава бюджетът за 2018 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни
премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година, нараства от 1,5 млн. лева на 2,2 млн. лева, съобщиха
от пресцентъра на фонда.
С решение от 12 март ръководството на ДФ „Земеделие“ отпусна по схемата първоначален ресурс от 1,5 млн. лв. С
допълнително отпуснатите средства повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансовата подкрепа.
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат
плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция
срещу неблагоприятни климатични събития.
Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане
на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от
стойността на застрахователната премия.
Заявления за кандидатстване по схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2018 г.
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането
на помощта е до 14 декември 2018 година.
√ Експерт: На свободния пазар на електроенергия ще се появят доста нови продавачи
Това ще повиши конкуренцията и ще се отрази на битовите консуматори, смята Константин Константинов,
изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса
Предстои на свободния пазар на електрическа енергия в България да се появят доста на брой нови продавачи, било то
производители, търговци или други участници, както и доста на брой купувачи. Само по себе си това повишава
конкуренцията на пазара и това косвено ще се отрази дори и на битовите консуматори. Това заяви Константин
Константинов, изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса, в предаването „В развитие“ с водещ
Делян Петришки.
За сделките, които се осъществяват чрез борсовия оператор, производителите ще получават от борсата или от съответния
купувач стойността на електрическата енергия, спрямо пазарните реализирани цени, каза още Константинов.
Той допълни, че ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде съществена. Тя ще определя
референтна цена за всеки тип производител, която заедно с преференциалната досега цена ще определя и премията, която
ще бъде заплащана на този тип производители от фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
За всички производители ще съществува и възможността да продават електрическата си енергия чрез координатор на
балансираща група. Това е предвидено за по-малките производители, за които не е уместно директно да участват на
борсата, защото тя все пак е пазар за електрическа търговия на едро.
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√ Вълчев: Недостигът на учители по математика, физика и химия ще се увеличи
Недостигът на учители по математика, физика и химия ще се увеличи, прогнозира просветният министър Красимир Вълчев.
Той участва в конференцията Образование и труд - локални проблеми, глобални решения. Според Вълчев ниският престиж
на професионалното образование у нас е незаслужен, тъй като професиите, които го изискват, са по-добре платени от
останалите, предаде БНР.
Професиите, които изискват техническо образование, ще са по-добре платени и занапред, а просветното министерство
полага всички усилия да ги представи в атрактивна за учениците светлина, обясни министър Вълчев:
"Това, което обмисляме заедно с работодателите, е да разработим програма за посещения на предприятия от страна на
учениците, най-вече в прогимназиален етап, тогава, когато е кариерното ориентиране".
Проф. Николай Вълканов, заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
подчерта водещата роля на бизнеса в системата на професионалното образование и даде пример:
"В Минно-геоложкия университет член на настоятелството са водещите в бизнеса фирми и там те участват, за да дават - да
дават средства, да осигуряват зали, техника, да дават стипендии, да осигуряват много важно - стажантските програми".
Economy.bg
√ Износът ни надхвърля 6 млрд. евро през първото тримесечие на 2018
За последните 5 години в България са създадени около 2000 стартъпи
През първото тримесечие на 2018 запазваме устойчивия ръст на експорта ни, а стойността на изнесените стоки надхвърля
6 млрд. евро. Малките и средни предприятия също отбелязват значителен ръст в производството, износа, заетостта и
производителността на труда. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на форума
„Европейски парламент на предприятията“.
Икономическият заместник-министър акцентира на важността за насърчаване на предприемачеството. „Успешните
стартъпи са утрешните конкурентни малки и средни предприятия“, посочи той и съобщи, че през последните 5 години в
България са създадени около 2000 стартъпи. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, около
половината все още съществуват, а 40% са получили последващо финансиране.
Целта на събитието е да се пресъздаде сесия на Европейския парламент, но с участието на предприемачи. Европейският
парламент на предприятията насочва вниманието на бизнеса и политиците към темите за Единен европейски пазар,
търговия и инвестиции и предприемачество в малките и средни предприятия. В събитието участват предприемачи от 44
европейски държави, както и представители на институции. Форумът е част от програмата на Българското председателство
на Съвета на ЕС и се организира от Българската търговско-промишлена палата и Европалати.
News.bg
√ Изнасяме с 13% повече стоки към ЕС в началото на 2018 г.
От началото на настоящата 2018 година до края на месец март износът на България за ЕС се увеличава с 13.1% спрямо
същия период на 2017 г. и възлиза в размер на 8 960.7 млн. лева. Това сочат данни на Националния статистически институт
(НСИ) относно търговията на България с ЕС за първото тримесечие на 2018 година.
Статистиката сочи, че за основен търговски партньор на България продължава да е Германия. Износът ни към Германия,
Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формира общо 68.6% от износа ни към държавите в ЕС.
Само през месец март 2018 година износът ни към държавите членки нараства с 7.4% спрямо март 2017 г. и е в размер на
3 181.7 млн. лева.
Спрямо разбивка по секторите се констатира, че най-голям ръст се регистрира при износа на продукти в сектор "Храни и
живи животни" (42.9%).
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За посочения период вносът на страната ни от държави членки се увеличава с 11.4% и възлиза на стойност от стойност 9
803.5 млн. лв. Най-много стоки внасяме от Германия, която оформя 22% от вноса ни от ЕС. След това се нареждат Италия,
Румъния, Испания и Гърция.
Само през месец март вносът на България от членките на ЕС нараства с 9.9% спрямо същия месец на предходната година
и е в размер на 3 657.9 млн. лева.
Относно търговията на България с трети страни НСИ отчита, че за периода от януари до месец април 2018 година износът
на страната ни е намлял с 15.6%спрямо същия период на 2017 година. Износът на България към трети страни за периода
възлиза на 4 774.4 млн. лева.
Към трети страни най-голям е износът ни към Турция, Китай, Сърбия, Македония, Русия и САЩ, които формират 55% от
обшия показател.

Относно вносът от трети страни НСИ отчита, че за периода януари - април 2018 година в България се внасят с 2.3% по-малко
стоки. Най-много стоки от трети страни внасяме от Русия, Турция, Китай и Сърбия.
Общите данни на НСИ показват, че за периода януари - април 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 16
633.2 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 3.5%.
За същия период в страната са внесени стоки общо на стойност 19 731.8 млн. лв., или с 5.8% повече спрямо същия период
на 2017 година.
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Economic.bg
√ Съветът на ЕС се съгласи да ремонтира енергийния си регулатор
Споразумението между енергийните министри дава на председателството мандат да започне преговори с
Европейския парламент
Съветът на Европейския съюз се съгласи да "актуализира" ролята на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните
регулатори (Acer). Това стана ясно днес по време назаседание между енергийните министри, председателствано от
министър Теменужка Петкова.
Целта на регламента е да подобри сътрудничеството между националните регулатори на електроенергия и газ чрез
актуализиране на задачите и целите на агенцията. Acer вече е активна в областта на надзора на пазара на едро и
трансграничните въпроси.
Новата позиция трябва да доведе до засилена интеграция на пазара и към по-променливо производство на
електроенергия, което означава, че са необходими допълнителни усилия за координиране на националните енергийни
политики със съседните страни и по-широко използване на възможностите, предлагани от трансграничната търговия с
електроенергия.
Споразумението дава на председателството мандат да започне преговори с Европейския парламент, съобщават от
ресорното ведомство.
„Съветът на ЕС, част „Енергетика“ постигна общ подход по предложението за актуализиране на регламента на Европейския
парламент и на Съвета относно Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Предложението за ревизия
на регламента за ACER е последният останал правен акт от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по който Съветът
не бе постигнал общ подход до момента. ACER е от стратегическо значение за гарантиране сътрудничеството между
националните регулатори на страните членки. След интензивни преговори, постигнатото днес споразумение е
балансирано и предлага отлична основа за започване на преговори с Европейския парламент“, каза министър Теменужка
Петкова.
Според всички държави членки е небоходима актуализация на съществуващата законодателна рамка, която да определи
начина, по който ACER функционира, нейната роля и компетентност. Промените са свързани с дейностите на нейния
директор и съвета на регулаторите, който се състои от висши представители на националните регулаторни органи на
държавите-членки. Разпределят се задачите между съвета на регулаторите и директора на ACER. Нови регулаторни задачи
и компетенции се предоставят на агенцията, само ако има адекватно участие на държавите членки. Това ще се гарантира
от законодателство, прието съгласно законодателни процедури или актове за изпълнение.
ACER вече подобри координацията между регулаторните органи по трансгранични въпроси. Агенцията официално започна
да работи през март 2011 г., седалището й е в Любляна, Словения. От създаването й, в дейността на агенцията са включени
нови задачи, свързани с наблюдението на пазарите на едро и трансграничната енергийна инфраструктура.
Засилената интеграция на пазара и промяната към диверсифицирано производство на електроенергия означава, че са
необходими допълнителни усилия за координиране на националните енергийни политики между съседните държави,
както и разширено използване на трансграничната търговия с електроенергия. Това ще позволи на държавите-членки на
ЕС да са подготвени при евентуално възникване на кризи в енергийните доставки и да гарантират доставките на
електроенергия. Свързаността на електроенергийната мрежа на ЕС означава, че е необходимо сътрудничество с цел
осигуряване на стабилност на мрежата и увеличаване на обемите възобновяема енергия.
КРОСС
√ ЧСИ продава зала „Универсиада”
Частен съдебен изпълнител е обявил за продан зала „Универсиада” в столицата, предаде БГНЕС.
Началната продажна цена, от която ще тръгне наддаването е 15,6 милиона лева. Офертите се събират до 12 юли. Това
става ясно от обявление, което е публикувано в регистъра на публичните продажби.
Имотът е със застроена площ 4 130 кв. м. и включва три зали, десет кабинета, радиокабина, осветителна кабина, три
коментаторски кабини и четири съблекални.
Агенцията припомня, че залата е била приватизирана през 2008 г. като собственост на "Велдер Билд" ЕАД за 9,5 милиона
лева. Фирмата има задължения към Корпоративна търговска банка (КТБ) за 8,5 млн. лева. Дружеството беше свързано с
управлението на ФК „Ботев” (Пловдив) преди краха на Корпоративна банка.
Сега за пазач на имота е определен доскорошният управител и настоящ треньор на баскетболния „Левски Лукойл”
Константин (Тити) Папазов.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
Как да потърсим правата си при анулиран или отменен полет?
Има ли риск от нови взривове в завода за боеприпаси в Горни Лом? Говорителят на главния прокурор Румяна
Арнаудова;
След оставката на социалния министър. Как ще продължи диалогът с родителите на деца с увреждания?
Кога работодателите нарушават правата на трудещите се?
За историческата среща между Съединените щати и Северна Корея - коментар на Алекс Алексиев и Милен
Керемедчиев.
В сезона на пътуванията - каква е причината за ръста на цената на горивата? Сметките на експертите;
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На живо от Москва. Атмосферата преди световното по футбол;
Решено. Кравата Пенка се прибира у дома - жива и здрава.
БТВ, "Тази сутрин"
Как столичната улица „Паша Христова" се оказа наполовина частна?
Пиян шофьор на тир премаза микробус в Ришкия проход. На живо от Шумен: Какво е състоянието на ранените?
Ще спре ли войната на пътя с новите промени в закона?
Има ли опасност от нова трагедия в Горни Лом - говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова;
Софийска улица превърната в незаконно сметище за строителни отпадъци. На живо: Как общината ще се справи с
проблема?
Защо социалният министър Бисер Петков подаде оставка? На живо от палатковия лагер: Каква е реакцията на
майките на деца с увреждания?
Кои са най-драстичните уволнения на работещи и как да се защитим от некоректните работодатели - в студиото,
президентът на КНСБ Пламен Димитров;
Очаква ли ни лято с градушки и порои - прогноза на синоптика Анастасия Стойчева;
На живо: Как започна първият ден на кравата Пенка след помилването й?
Дошъл ли е от Марс животът на земята? Разговор с астрофизика Владимир Божилов.
Нова телевизия, „Здравей България"
След оставката на социалния министър заради протестите на родители на деца с увреждания задавамe въпроса
"Как те приемат решението и кой ще наследи Бисер Петков на поста?"
Ще реши ли оставката проблема на майките на деца в неравностойно положение? Говори омбудсманът Мая
Манолова.
На живо - пътник беше ранен от хвърлен камък по влака, докога ще продължава обстрелът на композициите на
БДЖ, които минават през софийския квартал "Факултета"?
Има ли опасност от нова трагедия във фабриката за утилизация на боеприпаси в Горни Лом - гледайте на живо?
Как трима възрастни хора дадоха над милион лева на телефонни измамници? И как "ало мафията" успя да
заработи близо 20 милиона лева за три години? Говори прокуратурата.
След зачестилите инциденти с превоз на ученици - как КАТ и ДАИ ги контролират?
Румен Бахов и властите в Пловдив по следите на вандал, изрисувал десетки фасади с графити.
Историческа среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на Северна Корея Ким Чен Ун. Какво ще се
случи?
Ще изключат ли БСП от Партията на европейските социалисти заради Истанбулската конвенция? Говори червената
депутатка Нона Йотова.
√ Предстоящи събития в страната за 12 юни 2018
София.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на браншови организации в
пътническия транспорт, на която ще представят аргументите си против Законопроекта за Българската автомобилна
камара, внесен за разглеждане в Народното събрание, и ще информират за предстоящия протест на автобусните
превозвачи на 14 юни 2018 г.
От 14.30 часа в зала EFE на хотел „Маринела" министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще открие
конференцията „Спортът за всички като средство за интеграция и мост между традиции и иновации".
От 9.00 часа в залата на IV етаж в МОН ще бъде представен анализ на резултатите от майската изпитна сесия на
държавните зрелостни изпити.
От 09.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе седмичното заседание на съдийската колегия на
ВСС.
От 09.30 часа в хотел „Рамада" президентите на КТ „Подкрепа" и на КНСБ Димитър Манолов и Пламен Димитров,
заедно с министър Бисер Петков, ще открият двудневно заседание на Изпълнителния комитет на IndustriALL
Europe - Европейската федерация на промишлените синдикати.
От 10.00 часа в зала „Роял 1" на „София Хотел Балкан" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Международна
конференция „Българските общности в Западните Балкани - ключов фактор в процеса на присъединяване на
страните към Европейския съюз". В събитието ще участват представители на българските общности в Република
Македония, Албания, Сърбия и Косово.
От 10.00 часа в хотел Интер Континентал - София министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие 5-ата
годишна среща на Националния борд по туризъм.
От 10.30 часа в зала 238 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър" ще се проведе заседание на
Комисия по правни въпроси.
От 11.00 часа в Институцията на омбудсмана на Р България (ул. „Георг Вашингтон" 22) омбудсманът Мая Манолова
и Сдружението за правна помощ на потребителите организират съвместно обсъждане на новите продуктови такси
(екотаски) при внос на моторни превозни средства.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема Геополитическият пъзел на
световната промяна" с участието на проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър" и
ЮЗУ „Св. Неофит Рилски", и Симеон Николов - Център за стратегически изследвания в сигурността и
международните отношения.
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От 14.30 часа в Министерство на икономката ще се състои брифинг след срещата между заместник-министърa на
икономиката Александър Манолев и представител на глобален доставчик на продукти, решения и услуги за
управление на енергията и данните в автомобилния сектор, който ще инвестира в ново производствено
предприятие в Северна България.

***
Благоевград.
От 10.30 часа Административен съд - Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в
сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" №47, ет.3.
***
Варна.
От 10.30 часа във Фестивален и конгресен център - Варна ще се състои пресконференция на Лиса Джерард и
„Мистерията на българските гласове" във връзка с „Интермецо" - съвместна програма на Международния
музикален фестивал „Варненско лято" и Международния театрален фестивал „Варненско лято".
От 10.30 часа в зала „Варна", Община Варна, кметът Иван Портних ще посрещне международни експерти от ACES
(Асоциация на европейските столици и градове на спорта) във връзка с кандидатурата на Варна за Европейски
град на спорта.
От 15.30 часа в Юнашкия салон ще се проведе пресконференция за Варна като кандидат за Европейски град на
спорта.
***
Велико Търново.
От 09.20 часа в Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново ще се проведе изнесен
заседание на парламентарната комисия по отбрана.
От 10.00 часа в областната дирекция на ДФ „Земеделие" във Велико Търново ще се проведе „Ден на отворени
врати".
***
Видин.
От 10.00 часа в залата на Общински съвет кметът на Община Видин Огнян Ценков и заместник-кметът Венци Пасков
ще връчат трудовите договори на лицата, включени в Регионалната програма по заетост.
От 10.30 часа в конферентния център на Областна администрация Видин, ще се проведе Осмата регионална среща
на клубовете „Млади възрожденци", на която ще присъства Огнян Ценков, кмет на Община Видин.
***
Карлово.
От 13.30 часа в НЧ „Христо Ботев -1869" ще бъде открит Национален ученически събор, посветен на 170-тата
годишнина от рождението на Христо Ботев. От 17.00 часа ще тръгне шествие със знамена до паметника на Христо
Ботев и рецитал на Ботеви стихове. От 19.30 часа ще се състои концерт с участието на Първи ученически гвардейски
отряд към ЕГ „Христо Ботев"- гр. Кърджали и Деси Добрева.
***
Пловдив.
От 20.00 часа в Античния театър ще бъде открит фестивалът „Пловдив чете". По време на събитието ще бъдат
връчени отличията „Орфеев венец" - за високи постижения в съвременната поезия и „Златна четка" - за най-добро
художествено оформление на книга.
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг.

БНР
√ Лагард: Над световната икономика надвисват все по-тъмни облаци
Над световната икономика надвисват все по-тъмни облаци. Това заяви управляващият директор на Международния
валутен фонд Кристин Лагард на конференция на лидерите на глобалните икономически и финансови организации в
Берлин. Тя посочи, че перспективите пред световната икономика са се влошили особено след сблъсъка на водещите
западни демокрации с американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на Г-7 в Канада.
Лагард каза още, че враждебната и протекционистична търговска политика на Тръмп, е на път да срине доверието на
бизнеса.
След нея обаче генералният директор на Световната търговска организация Роберто Асеведо призова Европа и останалите
развити икономики да не отвръщат на ударите на Тръмп. "Трябва да спрем тази ескалация на напрежението, ответни
мерки срещу Съединените щати няма да са от полза за никого", заяви Асеведо.
√ Доналд Тръмп и Ким Чен-ун подписаха исторически документ
Американският президент Доналд Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен-ун подписаха важен документ. Засега
съдържанието му остава неясно.
"Подписваме много важен документ, доста изчерпателен. Проведохме наистина много добра среща, имаме добри
отношения. И за двама ни е голяма чест да подпишем този документ."
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Президентът Тръмп заяви също, че ще обяви съдържанието на подписания документ по-късно на пресконференция.
От своя страна Ким Чен-ун заяви:
"Имахме историческа среща и решихме да оставим миналото зад нас. Подписваме исторически документ. Светът ще види
голяма промяна. Искам да изкажа благодарност на президента Тръмп, че направи тази среща възможна."
Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Сингапур
е преминала "по-добре от онова, което всеки би могъл да си представи". Тръмп каза това след работния обяд, последвал
края на разговорите.
Manager.bg
√ Прогноза: Добивът на петрол може да се увеличи с 300 хил. барела дневно
Страните от ОПЕК могат да се договорят за постепенно увеличаване на добивите на петрол с до 300 хил. барела дневно,
прогнозира британската анализаторска компания Oxford Economics.
На срещата на ОПЕК на 22 юни очакваме Съветът за сътрудничеството на страните от Персийския залив да призове за
постепенно увеличаване на добива, но нашата прогноза за цените на петрола до края на 2018 г. остава непроменена - 87
долара за барел, се казва в публикация на сайта на компанията, цитирана от ТАСС.
ОПЕК и няколко страни, които не членуват в картела, се договориха в края на 2016 г. да съкратят добива до общо 1,8 млн.
барела дневно – на нивото от октомври 2016, за да овладеят падането на цените. Споразумението беше удължавано два
пъти – последно до края на 2018 г.
Сделката позволи да се повишат цените на петрола, който през 2016 г. падна под 30 долара за барел, и да се намалят
излишъците от световните запаси. През последните 7 месеца този план се преизпълняваше за сметка на Венецуела и
няколко африкански производители.
На 22 и 23 юни групата ОПЕК+ ще се срещне във Виена за обсъждане на вариантите за бъдещата сделка, които включват и
смекчаване на сегашните ограничения.
Profit.bg
√ Доларът поскъпна в очакване на новини от срещата Тръмп-Ким Чен-ун
Щатският долар поскъпна до триседмичен връх спрямо йената, подкрепен от надеждата за затопляне на отношенията
между САЩ и Северна Корея.
Американският президент Доналд Тръп заяви, че очаква да изгради "прекрасни взаимоотношения" със севернокорейския
лидер Ким Чен-ун по време на историческата среща помежду им, пише Marketwatch.
Разговорите им се следят отблизо от финансовите пазари, тъй като има шанс да доведат до сваляне на напрежението на
Корейския полуостров, довело до въвеждане на строги търговски санкции срещу Пхенян.
Несигурността в региона през последната година доведе до поскъпване на йената, която се приема за "валута-убежище"
в подобни случаи. С подобряването на отношенията между САЩ и Пхенян обаче доларът възстанови позициите си и днес
поскъпна с 0.4%, до ниво от 110.50 йени.
На капиталовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион също преобладават позитивните настроения. В Япония Nikkei
225 добави 0,7% към стойността си. Широкият индикатор MSCI Asia-Pacific, който следи представянето на акциите на найголемите компании в региона (извън Япония), се повиши с 0.2 на сто, а южнокорейският борсов индекс KOSPI регистрира
ръст от 0.1 на сто.
Според повечето финансови анализатори е нормално настроенията да са позитивни, имайки предвид досегашната история
на преговорите с Пхенян. Всички те се проваляха - по една или друга причина, поради което "летвата" за евентуалния успех
на настоящата среща на високо равнище е поставена доста ниско.
Главният икономист на ING за Азиатско-тихоокеанския регион Робърт Карнел заявява пред Ройтерс, че инвеститорите няма
да могат да извлекат кой знае какви печалби от срещата между Тръмп и Ким, дори тя да бъде успешна.
По думите му има много по-голяма заплаха пред глобалната икономика и тя е свързана с разразяването на евентуална
търговска война между развитите държави.
На срещата на Г-7, която се проведе през уикенда, а и след приключването й, Тръмп размени остри реплики с канадския
премиер Джъстин Трюдо, който заплаши с ответни мерки след вдигането на митата върху стоманата и алуминия от страна
на САЩ. Действията на Вашингтон бяха посрещнати с недоволство и от Франция и Германия.
На стоковите пазари тази сутрин американският лек суров петрол добави 0.2% към стойността, си до ниво от 66.25 долара
за барел, а фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 0.1%, до 76.55 долара. Златото отчете леко понижение от 0.1 на сто, до
малко под 1302 долара за тройунция.
Като цяло пазарите очакват натоварена седмица, в която ще станат ясни решенията на Федералния резерв, Европейската
централна банка и Японската централна банка по отношение на монетарната им политика.
Британският парламент пък трябва да гласува законопроекта за предстоящия брексит и параметрите на "сделката" с
Брюксел за излизането на кралството от Европейския съюз. Всичко това е предпоставка за турбуленции на финансовите
пазари, смятат експертите.
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