Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Dnevnik.bg
√ Автобусни превозвачи ще протестират срещу "лобистки" законопроект
Над 2000 автобуса за вътрешноградски, междуселищни и републикански пътнически превози ще спрат работа от
Автобусните превозвачи днес ще спрат работа за час и половина в знак на протест срещу предлаган от правителството
законопроект. Това обявиха представители на техните организации преди две дни. Те планират и масови шествия от 25
юни в цялата страна, ако проектът не бъде оттеглен.
Над 2 хил. автобуса за вътрешноградски, междуселищни и републикански пътнически превози ще спрат работа от 14 до
15.30 часа, за да изразят недоволството си срещу създаването на Българска автомобилна камара.
Според превозвачите проектозаконът е лобистки и създава условия за корупция. Той няма да реши, а ще задълбочи
проблемите, смятат те. Затова си изпратили писмо до Министерството на транспорта и до Народното събрание проектът
да бъде изтеглен. Писмото е подписано от 10 браншови организации в автобусния транспорт.
Проектът е внесен от депутати от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и "Воля". В него се предвижда да бъде сформирана една
браншова камара в автомобилния транспорт, на която да се възложат и настоящи държавни функции - контрол на
дейността, лицензиране и др.
Освен това се предвижда членството в камарата да е задължително, което също е оспорвано от браншовите организации.
Те смятат, че текстовете ще доведат до нерегламентирани споразумения между отделни фирми. А освен това ще се
създадат условия за натиск върху някои от тях.
В протестните действия се включват Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншовият съюз за
стопанска инициатива в транспорта, Националният съюз на превозвачите и Корпорацията на автомобилните превозвачи в
България, които покриват почти 100% от пътническите превози в страната, се разбра на пресконференция през седмицата.
Позицията на браншовите организации е подкрепена и от три работодателски организации Асоциация на индустриалния
капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.
News.bg
√ Синдикати и работодатели искат спешно заседание за хората с увреждане
Свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане искат синдикати и работодатели. Това стана ясно от
среща на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, която се проведе в сградата на КНСБ на 12 юни вечерта.
Синдикатите настояват на спешно заседание да се разгледат проблемите, исканията и предложенията на хората с
увреждания. Най-приоритетно да се разгледат поставените проблеми от майките, които протестират под надслов
"Системата ни убива".
Президентът на КНСБ Пламен Димитров изпрати искането до социалния министър Бисер Петков. Поканени на заседанието
са протестиращите родители и Омбудсманът Мая Манолова.
Освен експертите на организациите на социалните партньори, членове на Съвета, на заседанието ще присъстват лично и
Президентите на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Inews.bg
√ Синдикати и работодатели искат спешно заседание на съвета за хората с увреждания
Всички организации са се подписали под писмо, изпратено на Бисер Петков
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На
заседанието трябва да се разгледат проблемите, исканията и предложенията на хората с увреждания и преди всичко тези,
поставени от майките, които протестират под надслов "Системата ни убива".
Това бе решено на среща късно снощи между представителите на КНСБ, КТ"Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, която се
проведе в сградата на КНСБ на пл. "Македония".
Искането за свикването на съвета е изпратено до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков от президента
на КНСБ Пламен Димитров и е от името на всички организации на работодателите и синдикатите.
На заседанието ще бъдат поканени както протестиращите, така и Омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова,
която се е ангажирала с конкретни нормативни предложения.
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В съответствие с възможностите, предвидени в Правилника за устройството и дейността на НСИХУ, освен експертите на
организациите на социалните партньори, членове на Съвета, на заседанието ще присъстват лично и Президентите на
организациите на работниците и служителите и на работодателите.
В писмото Пламен Димитров посочва, че социалните партньори се надяват с тяхното отговорно участие и със съвместните
усилия на институциите, на организациите на и за хора с увреждания, както и на представителите на протестиращите да
се намерят работещи и перспективни решения, които да гарантират правата на хората с увреждания и особено на децата.
В Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, освен представители на социалните партньори, участват
заместник-министрите на финансите образованието и науката, транспорта, регионалното развитие и благоустройството,
икономиката, външните работи, околната среда и водите, отбраната, правосъдието, земеделието и храните, туризма,
енергетиката, младежта и спорта и културата.
БНТ
√ Искат спешно заседание на Съвета за интеграция заради хората с увреждания
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На
заседанието трябва да се разгледат проблемите, исканията и предложенията на хората с увреждания и преди всичко тези,
поставени от майките, които протестират под надслов „Системата ни убива“.
Това бе решено на среща, състояла се на 12 юни, между представителите на КНСБ, КТ“Подкрепа“, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ,
която се проведе в сградата на КНСБ на пл. "Македония".
Искането за свикването на съвета е изпратено до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков от името на
всички организации на работодателите и синдикатите.
На заседанието ще бъдат поканени както протестиращите, така и омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова,
която се е ангажирала с конкретни нормативни предложения.
В съответствие с възможностите, предвидени в Правилника за устройството и дейността на НСИХУ, освен експертите на
организациите на социалните партньори, членове на Съвета, на заседанието ще присъстват лично и Президентите на
организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Автобусни превозвачи с разгорещен дебат в "Денят започва"
Автобусните превозвачи предприемат предупредителни стачни действия. Повече от 2000 автобуса в цялата страна, които
тръгват в интервала от 14:00 ч. до 15:30 ч. няма да потеглят от автогарите.
Темата в "Денят започва" скара Магдалена Милтенова от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта и Миролюб
Столарски от Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт.
Причината - несъгласието на бранша със Законопроекта за създаване на Българска автомобилна камара. Според тях
подобно сдружение ще бъде в услуга на определени фирми и няма да защитава интересите на всички. Ако исканията им
не бъдат чути, автобусните превозвачи ще минат към ефективна стачка на 25 юни.
Всички с билети за автобуси, които тръгват по това време, могат да поискат да им върнат парите или да изчакат тръгването
на автобусите след час и половина.
За повече информация вижте видеото.
√ Премиерът Бойко Борисов се срещна с българската общност в Тел Авив
След официалните срещи в Ерусалим с президента, премиера, лидера на опозицията в израелския парламент, аудиенция
при патриарха и поклонение на Божи гроб, премиерът Бойко Борисов се срещна тази вечер и с многохилядната българска
общност в Тел Авив.
Близо 3000 представители на българската общност в Тел Авив посрещнаха с овации премиера Бойко Борисов и
официалната ни делегация в Израел.
Кметът на Тел Авив Рон Хлудаи изрази признателността на еврейския народ към страната ни за спасяването на близо 50
000 евреи.
Рон Хулдаи - кмет на Тел Авив: Днес честваме три важни празника - 75 години от спасяването на българските евреи, 70
години от създаването на държавата Израел и разбира се, рожденият ден на министър-председателя на България Бойко
Борисов. ...Истината е, че в дните на Холокоста българите са се показали като истински праведници, техният пример е бил
неподражаем за цяла Европа. Истината е, че само в България всички са се обединили и буквално с телата си са спрели
депортацията.
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Да не допускаме никога повече такива събития, да се държим двата народа заедно и да си помагаме, пожела българският
премиер.
Бойко Борисов, министър-председател на България: Има много народи, които се хвалят, че са покорили други народи. А
ние се гордеем как сме спасили хора. Добри срещи днес и с президента, и с премиера, и с опозицията, и действително като
си помисля и дори да бях празнувал рожден ден в София, толкова гости нямаше да си поканя.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова и нейният колега от Тел Авив обявиха, че през септември ще бъдат отново заедно
за паралелното откриване на два паметника в София и Тел Авив в памет на жертвите на Холокоста.
√ Обсъждат освобождаването на Камен Плочев в здравната комисия в НС
Освобождаването на на проф. Камен Плочев от поста управител на здравно-осигурителната каса гласуват на извънредно
заседание в Комисията по здравеопазване в парламента.
Плочев е уведомил писмено, че повече от три месеца няма да може да изпълнява задълженията си поради заболяване.
Според Даниела Дариткова, председател на здравната парламентарна комисия, е възможно касата скоро да има нов
управител.
Дарик
√ Екатерина Захариева заминава за Република Македония
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще бъде на посещение в Република Македония от
15 до 16 юни.
На 15 юни Захариева ще посети детска градина „Сонце” в община Ново село. От името на МВнР тя ще връчи дарение от
компютърна техника за детското заведение. По-късно същия ден първият ни дипломат ще отпътува за град Струмица. Там
Захариева ще присъства на постановката „Железния светилник“ на Театър „Българска армия“.
До 16 юни българският театър представя една от своите най-знакови постановки, по едноименния роман на Димитър
Талев, в няколко града на Република Македония, сред които е и Струмица. Турнето започна на 11 юни с представление в
Скопие и ще завърши в Щип.
В програмата на вицепремиера Захариева са включени и срещи с представители на местната власт в Ново село и Струмица.
На 16 юни външният ни министър ще бъде в Скопие за официалното откриване на фестивала „One Love Tour 2018”.
Фестивалът представя традициите на двете страни, като в него участват едни от най-популярните български и македонски
изпълнители на различни стилове музика.
√ Как футболните мачове влияят на финансовите пазари?
Футболните мачове по време на Световно първенство влияят върху финансовите пазари, според изследване, цитирано от
"Куарц". Ефектът е най-забележим в държави, чиито отбори имат мач, докато борсите са отворени. През 2014 г., например,
обемът на търговията на акции е намалявал със средно 48% в страни, чийто национален отбор играе.
3,2 млрд. души са гледали Световното първенство по футбол през 2014 г. Очаква се зрителите на първенството Русия, което
започва днес, да са дори повече. Царят на спортовете привлича толкова много почитатели, че оказва забележителен ефект
върху финансовите пазари. Това е така, тъй като трейдърите, като всички останали хора, отместват вниманието си от
работата към футболната игра.
Изследване на Майкъл Еерман и Дейвид-Ян Янсен - икономисти от Европейската централна банка (ЕЦБ) и Централната
банка на Нидерландия, са проследили влиянието на първенствата през 2010 г. и 2014 г. върху обема на борсовата търговия.
Ефектът е най-забележим в държави, чиито отбори имат мач, докато финансовите пазари са отворени.
През 2014 г., например, когато отбор играе по време на търговията с книжа в родната му държава, обемите падат с 48%. И
това е повече в сравнение с 2010 г., когато обемът на търговията е намалявал със средно 36%.
Авторите на проучването са установили и влияние върху стойността на търгуваните книжа. Оказва се, че цените на
"местната" стоковата борса се отделят от случващото се на световния пазар по време на мач на националния отбор.
И това не е всичко, мачовете стават по-вълнуващи, когато някой вкара гол, а изследването е открило, че всеки гол,
отбелязван от един от играещите отбори намалява броя на трейдърите с още 10%. Между 30 и 60 минути са необходими,
за да премине еуфорията или пък обратно депресията след края на мача и финалния резултат.
Дали е възможно запалени трейдъри или компютърни алгоритми да извлекат полза от промяната на цените по време на
мачове.
Още днес това може да се провери по време на двубоя между Русия и Саудитската Арабия, посочва "Куарц". На 18 юни
пък е интересно как ще реагират ценните книжа по време на мачовете между Швеция и Южна Корея и между Белгия и
Панама.
√ Меркел: Не „ос на желаещите“, а ЕС като общност трябва да охранява границите си
Германският канцлер Ангела Меркел отхвърли предложението на австрийския канцлер Себастиан Курц защитата на
границите на Европейския съюз от нелегални мигранти да се извършва от "ос на желаещите" с участието на Германия,
Австрия и Италия, предаде ДПА.
"Необходими са много такива форми на сътрудничество, не само тази, ако искаме да намерим единодушно европейско
решение за нелегалната миграция", заяви днес Меркел.
Курц, който е сред най-големите критици на решението на Меркел да отвори през 2015 г. границите на Германия за стотици
хиляди кандидати за убежище, направи това предложение по-рано на среща в Берлин с вътрешния министър Хорст
Зеехофер. Зеехофер, който е от баварския Християнсоциален съюз (ХСС), нееднократно е критикувал Меркел за
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миграционната й политика. След срещата Курц каза, че двамата със Зеехофер са се съгласили, че е необходимо укрепване
на Фронтекс, европейската агенция за охрана на границите на ЕС
Предвид границата си с Австрия през 2015 г. Бавария пое голяма част от наплива на мигранти, отбеляза ДПА. Меркел
подчерта, че подходът към въпроса за миграцията е "решаващ тест" за бъдещето на кохезията в Европа, предаде АФП.
Незабавната реакция на Меркел е израз на нейното опасение, че едностранно решение относно границата на Германия
би подкопало солидарността в ЕС и би създало проблеми в Австрия, която ще трябва да поеме отговорността за повечето
от мигрантите, на които е отказано убежище, отбелязва ДПА. Вместо това германският канцлер желае да бъде разработен
общоевропейски план на срещата на върха на ЕС по-късно този месец.
Bloomberg TV
√ Българският интерес е гарантиран в договора за добросъседство с Македония
Това каза вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева
Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония, в сила от февруари тази
година, съдържа клаузи, които гарантират българския национален интерес. Това заяви вицепремиерът и външен министър
Екатерина Захариева, цитирана от БНР.
В декларация на външното ведомство, с която се приветстват постигнатите договорености между Атина и Скопие за името
на бившата югославска република, се посочва, че страната ни ще иска гаранции, че новото име Северна Македония не
следва да бъде интерпретирано като основание за евентуална промяна на съществуващите граници или претенции към
съседите относно език, култура, история и идентичност.
Очакванията на България са това да бъде потвърдено и в договора между Гърция и Македония, който в края на седмицата
предстои да бъде подписан, заяви Захариева:
"Нека да видим тяхното споразумение, но договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество дава наистина
всички гаранции за защита на българския интерес. Най-важното е, че българският интерес определя Македония по
европейския път – част от общото цяло и част от демократичните процеси. Когато започнат преговорите, там има много
ясни 35 глави с много ясни ангажименти за спазване на добросъседските отношения и демократични ценности към всяка
една от държавите, която се стреми да бъде член на Европейския съюз".
√ Предприемачи и инвеститори се събраха на Eastern Europe Tech Tour
Когато парите и идеите се срещнат очи в очи, нямаш право на грешка. Това каза Цветин Филипов от Bloomberg TV Bulgaria
в репортажа си за предаването „В развитие“. Той посети тазгодишното издание на форума „Eastern Europe Tech Tour“,
което се провежда паралелно в София и Варшава.
„Пред изпитателните погледи на инвеститори и експерти, предприемачите оцелели след тежката селекция измежду 200
стартъпа имат 8 минути, в които да бъдат убедителни и 7, в които да отговарят на въпроси. След тези 15 минути, 30
технологични компании от Източна Европа докосват възможността да получат своя шанс за финансиране на иновациите
си“.
На форума присъстваше Хенри-Франсоа Бут от Европейската инвестиционна банка. Той заяви:
„В случай, че някой проект ни се стори наистина атрактивен и покрие критериите, които имаме, ще се прибера у дома и
ще помоля да ми се изпрати още по-подробен бизнес-план. Можем да направим конферентен разговор и да опознаем
технологията още по-добре, да срещнем наши и техни експерти, било то в България или някъде в региона. Да, всичко това
може да доведе до финансиране на такъв проект“.
√ Над 0,5 млрд. евро са щетите за германската икономика от дизеловите скандали
Скандалите с манипулираните дизелови двигатели са засегнали не само големите компании, но и малкия и среден
бизнес
Германската Търговска палата (DIHK) пресметна загубите, нанесени на икономиката на държавата от скандалите с
манипулираните дизелови двигатели на немските автомобилния производители, съобщава Automedia.bg.
Изчисленията показват, че скандалът е засегнал не само големите компании и промишлеността на страната, но също така
средния и малкия бизнес. Загубите са причинени от неизползването на дизеловите автомобили, както и от намаляването
на тяхната стойност.
Според изчисленията на DIHK, загубите на икономиката до момента превишават половин милиард евро. Цифрата беше
съобщена само часове, след като прокуратурата в Мюнхен обискира дома на шефа на Audi AG – Руперт Щадлер, който е
обвинен в укриване на даннни, свързани с дизеловите скандали.
Към момента властите в Германия разследват повече от 20 души, като всички са заемали ръководни постове във
Volkswagen AG. Срещу част от тях са повдигнати и официални обвинения.
Канал 3
√ Симеонов получи «рамото» на парламента за заведенията на плажа
Преместваемите обекти - не по-високи от 3 м и не по-мащабни от 15 квадрата
Докато Валери Симеонов плаши с оставка, ако министърът на туризма Николина Ангелкова продължава да го саботира, се
оказа, че законите, които предлага, минават в парламента - и проектът му за шума мина през икономическата комисия, и
законът му срещу преместваемите обекти бе приет в пленарната зала на първо четене.
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Поправките му в Закона за устройство на територията бяха вдъхновени именно от войната, която обяви на плажните
заведения в Слънчев бряг, които са незаконни според него. Тук се завихри отново спор между него и Ангелкова, която
обясни, че те са напълно законни и имат всички разрешителни.
И ако този казус е вече заварено положение, Симеонов се опита през депутатите си да забрани за в бъдеще издигане на
незаконни преместваеми обекти. Според проекта разрешенията за поставянето им ще се издават от главния архитект на
населеното място.
В закона бяха вкарани и нови правила от депутатите на Симеонов, който лично дойде да проследи приемането им. Според
законопроекта ДНСК ще проверява дали преместваемият обект - заведение на плажа, отговаря на изискванията.
Инсталирането на всички преместваеми обекти ще бъде подчинено на схема, в която ще бъдат включени размерите и
архитектурно-художественият вид на павилиони, сергии, увеселителни и други.
Според поправките един такъв обект не може да е по-висок от 3 метра и да не е по-голям по площ от 15 квадратни метра.
В един имот не се разрешават повече от три обекта.
По време на дискусията имаше и критики към идеите му.
От ДПС заявиха, че ще подкрепят проекта, но ще настояват за изменения между първо и второ четене на конкретните
параметри за площ и височина на преместваемите обекти. Социалистите разкритикуваха, че пътят за търсене и получаване
на разрешението за поставянето на една будка е дълъг и тромав, минава от общината до министерството, което обратно
трябва да върне заявление до общината, че е позволено.
В. Банкерь
√ Президентът на Македония пристига у нас
На 14 и 15 юни на официално посещение в България ще бъде президентът на Република Македония Георге Иванов.
Визитата е по покана на българския държавен глава Румен Радев.
На 14 юни на площад „Св. Александър Невски“ в столицата от 11.00 часа ще се състои церемонията по официалното
посрещане на македонския президент. Георге Иванов ще положи венец пред паметника на Незнайния войн. От 11.25 часа
двамата президенти ще проведат среща на „четири очи“ на „Дондуков“ 2, след което ще се състоят пленарните разговори
на официалните делегации на двете държави.
Румен Радев и Георге Иванов ще дадат съвместна пресконференция от 12.35 часа. По време на посещението си
президентът Георге Иванов ще бъде придружаван от своята съпруга.
√ Спад на европейското промишлено производството през април и по-рязко негово понижение в България
Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижи по-рязко от очакваното през април,
подновявайки спада в сила от началото на годината след слаб отскок през март, показват данни на Евростат, които са
поредно доказателство за забавяне на икономическия растеж на стария континент. В същото време индустриалното
производство в България се сви още по-рязко, заличавайки добрия ръст месец по-рано, което е знак, че и то продължава
да изпитва проблеми от началото на 2018-а година насам.
Производството в рамките на еврозоната се понижи през април с 0,9% спрямо март, когато нарасна с 0,6%, докато
очакванията на финансовите пазари бяха за по-умерено понижение с 0,7 на сто. Това представлява подновяване на
негативната тенденция в производствения сектор, която е в с сила от ноември 2017-а година насам с изключение
единствено на месец март.
На годишна база темпото на производствения растеж се забави рязко до 1,7% от 3,2% през март при прогноза за нарастване
с 2,5 на сто.
Влошаването на производството в еврозоната се дължи в най-голяма степен на спад с 5,0% на енергийното производство,
с 2,2% при производството на потребителски стоки с дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници
например), с 1,2% на стоки с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни продукти), като единствено
средствата за производство нараснаха с 1,9 на сто.
Производството в целия Европейски съюз се сви през април с 0,8% на месечна база след повишение с 0,5% през март, като
производственият растеж на годишна база също се забави рязко до 1,7% от 3,0% през предишния месец.
И в този случай влошаването се дължи в най-голяма степен на спад с 3,8% на енергийното производство, с 1,9% при
производство на стоките с дълготрайна употреба и с 1,0% на производството на стоки с недълготрайна употреба, докато
средствата за производство се увеличиха с 1,0%.
Индустриалното производство през април отбеляза най-голям спад на месечна база в Литва (понижение със 7,9%),
Холандия (с 4,4%), Гърция (с 3,3%), Португалия (с 3,1%), Швеция (с 2,1%) и България (понижение с 2,0%). Най-силен растеж
на месечна база беше отчетен в Ирландия (скок с 9,1%), Румъния (с 2,1%) и Дания (с 0,8%).
Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Словения (повишение с 6,9%), следвана от Румъния (с
6,0%) и Полша (с 5,9%) при най-солиден спад в Малта (с 5,8%), Ирландия (с 4,75) и Хърватия (с 1,3%).
Според данните на Евростат индустриалното производство в България се сви през април доста по-силно от средното за ЕС
понижение, намалявайки с цели 2,0% спрямо март, когато производството в нашата страна нарасна с 1,7 на сто. Това
представлява понижение на българското производство за трети от първите четири месеца на 2018-а година.
На годишна база индустриалното производство в България се понижи през април с 0,7%, след като през март нарасна с 1,7
на сто. Това представлява намаляване на производството на годишна база за втори от последните три месеца, след като
през февруари то се сви с 1,0% - първо влошаване на производството в нашата страна на годишна база от май 2016-а година
насам.
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√ КЕВР ще си сътрудничи и със сръбския енергиен регулатор
AERS подкрепя идеята на българската Комисия да се създаде Балкански консултативен форум на енергийните
регулатори
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Агенцията за енергетика на Република Сърбия (AERS) ще си
сътрудничат активно в областта на регулаторните политики и ще обменят опит с цел повишаване ефективността на
регулаторната дейност. Това предвижда Споразумението за сътрудничество, подписано от председателя на българския
регулатор доц. Иван Иванов и от президента на Съвета на AERS Деян Попович.
Споразумението предвижда двата регулаторни органа да обменят информация за регулаторните политики при спазване
на националните законови рамки и изисквания. AERS и КЕВР ще развиват административния си капацитет чрез участие в
специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи. Ръководителите на КЕВР и на AERS изразиха
общото мнение, че създаването на институционална рамка на двустранното сътрудничество е благоприятна основа за
бъдещото взаимодействие между AERS и КЕВР.
„Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет
за КЕВР в сегашния й състав. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво,
която дава видими резултати, тъй като допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност“, заяви Иван
Иванов.
Пред Деян Попович той коментира структурата и организацията на дейността на КЕВР, както и приоритетите на регулатора,
свързани с либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ, обединяването на регионалните пазари,
диверсификацията на доставките на природен газ, лицензионната дейност, ценовото регулиране и др.
„Укрепването на сътрудничеството с регулаторите от региона е един от важните въпроси за Агенцията за енергетика на
Република Сърбия, тъй като открива възможности за постоянен обмен на регулаторни практики по въпроси от двустранен
интерес“, подчерта Деян Попович.
AERS подкрепя идеята на КЕВР да се създаде Балкански консултативен форум на енергийните регулатори като платформа
за свободна обмяна на мнения между ръководствата на институциите и на експертно ниво. Членът на КЕВР Александър
Йорданов добави, че това българско предложение се подкрепя активно от всички национални регулатори в Балканския
регион.То ще бъде обсъдено и на планираната през м. септември т.г. в Гърция нова среща предстои да бъдат окончателно
уточнени всички въпроси, свързани с реализацията на инициативата.
От КЕВР добавят, че подписаното споразумение с AERS е продължение на политиката на регулатора за разширяване и
активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани
двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна
гора, както и с водните регулатори на Косово, Албания и Грузия.
News.bg
√ Валентин Радев призна за грешки в МВР по случая Пелов
Силовият министър Валентин Радев призна за грешки по веригата на МВР. Директорът на областното управление на МВР
София-град Георги Григоров и неговият заместник не се справиха със задълженията и отговорността си и затова са
освободени от длъжност. Това обяви силовият министър Валентин Радев преди участието си на вътрешната комисия.
Припомняме, по-рано се твърдеше, че Георги Григоров е подал рапорт за пенсиониране. Въпреки това се предполагаше,
че решението му е свързано със случая около избягалия затворник Владимир Пелов и неговото убийство в Ботевград.
Въпреки тяхното отстраняване от длъжност, Радев заяви, че изпитва респект и уважение към всичко свършено от тях до
този момент. "Когато има някакви нарушения и неизправности, аз съм длъжен да реагирам като министър на вътрешните
работи, да променя нещата и затова взех това решение", подчерта той.
Радев призна, че със сигурност има и други грешки по веригата на МВР, а тези, които вече са установени, са именно в
областните дирекции. "Ако има други грешки, то те ще бъдат потърсени на други нива", допълни силовият министър.
МВР шефът изтъкна, че от вътрешното ведомство имат планове кого да назначат на освободеното място. По думите му
вече е възложена задача на ръководството да намерят човек, който да се справи по-добре с управлението, задълженията
и отговорностите на директор на областното управление на МВР София-град.
Според Радев новият директор на областното управление трябва да притежава редица качества. Той трябва да умее да
обединява хората, да преструктурира или да прави дислокация, ако е нужно. Вътрешният министър предупреди, че
работата в областта е много тежка.
Министър Радев се закани, че ако новото ръководство не се справи със задълженията си, то също ще бъде сменено.
На въпрос дали в споменатите от него грешки на МВР е и че не е оказана помощ на Марио Пенков, когато е подал сигнал,
че се страхува, Радев заяви, че със сигурност е имало много други варианти, но този не е бил най-правилният.
Министърът допълни, че една от темите на срещата в Ботевград е била защо се е стигнало до там, че хората от региона да
не вярват на полицията.
Припомняме, късно вечерта на 5 юни избягалият през април от Централния софийски затвор Владимир Пелов беше
застрелян в Ботевград с три куршума. Откритият до него Марио Панчев, известен под прякора Големия, но и като свидетел
срещу Пелов и информатор на полицията, също беше прострелян и по-късно почина в болницата.
Случаят бе коментиран като гаф на полицията, която продължава и до този момент да не знае къде се намира вторият
избягал заедно с Пелов от затвора - Радослав Колев.
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По тази причина от АБВ поискаха оставката на вътрешния министър, а от БСП анонсираха внасяне на вот на недоверие към
правителството по тема сигурност.
Investor.bg
√ Евробарометър: Над половината българи одобряват еврото за валута
Всеки втори българин очаква единната валута да замени лева до 5 години
51% от българските граждани одобряват еврото като валута на страната си. Това показва проучването Евробарометър,
проведено от TNS между 11 и 12 април 2018 г. в седемте държави членки на ЕС, които все още не са се присъединили към
еврозоната.
Като цяло са били анкетирани 7 008 респонденти от различни социални и демографски групи по телефона на майчиния си
език от името на Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" към Европейската комисия.
Нивото на подкрепа към единната валута е най-високо в Румъния, където 70% го подкрепят. В Унгария този дял е 59 на сто.
Делът на тези, които одобряват валутата, е най-нисък в Чешката република, като едва една трета (33%) се изказват в
подкрепа на приемането на еврото, а най-много (34%) са срещу неговото въвеждане. В останалите държави опозицията
надхвърля подкрепата: Швеция (56% срещу 40%), Хърватия (50% срещу 47%) и Полша (50% на 48%).
Социално-демографският анализ показва, че мнозинството от мъжете (57%) подкрепят въвеждането на еврото в своята
страна, но по-малка част от жените (45%) споделят това мнение. Що се отнася до цялостното одобрение или опозицията,
няма разлика между тези с различни нива на образование, но тези с по-високи нива на образование са по-позитивно
настроени към единната валута от тези с по-ниски нива на образование. Самонаетите (50%) и служителите в компании
(56%) са по-благосклонни към еврото.
Респондентите, които се чувстват добре информирани за еврото, са по-склонни да подкрепят въвеждането му (56% в
сравнение с 46% от тези, които не се чувстват информирани). Онези, които очакват личните и националните последици да
бъдат положителни (88% и 89%), също са по-скоро "за" въвеждането на еврото от онези с отрицателни очаквания (13% и
17%).
В повечето от анкетираните държави относителното мнозинство от запитаните смятат, че въвеждането от еврото е имало
положителни последици за страните, които вече го използват. В Унгария (64%) и Румъния (62%) мнозинството твърди, че
въздействието е положително, но в Чехия и Хърватия респондентите са по-склонни да смятат, че влиянието е отрицателно.
Точно половината от запитаните
българи очакват еврото да стане
официална валута за страната до 5
години. По-висок е този дял
единствено в Хърватия (51%), докато
в Швеция почти половината (48 на
сто) смятат, че това няма да се случи
никога в тяхната страна.
Повечето респонденти във всички
страни смятат, че въвеждането на
еврото ще повиши цените, като този
дял варира от 74% в Хърватия до 51%
в Унгария.
Както е известно, темата за
влизането на страната ни в
еврозоната стана актуална отново
през последните месеци, след като в
началото на годината финансовият министър Владислав Горанов обяви, че София ще подаде молба за влизане в ERM II до
края на юни. През тази седмица правителството ревизира мнението си, като Горанов обяви, че страната ще се опита да
влезе едновременно във валутния механизъм и банковия съюз - нещо, за което настояват както ЕК, така и Европейската
централна банка.
√ Законът за личната помощ трябва да обхване около 800 хил. души
Проблемът с фалшивите ТЕЛК-ове ще отпадне съвсем скоро, посочи изпълнителният директор на Агенция за хората
с увреждания
Протестите на хората с увреждания, които вече шеста години се повтарят периодично, са за да се приеме Законът за
личната помощ, с който да се подпомогнат хората с увреждания и да им се осигурят някои необходими услуги и нормален
начин на живот. Целта е промените да обхванат хората с увреждания над 90%, а не само децата. Броят на хората с
увреждания в страната е около 800 хил. души.
Това каза Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, в предаването „Бизнес старт“ на
Bloomberg TV Bulgaria.
Тези протести създават впечатление, че това е закон за майките с деца с увреждания, но това е закон, който да подпомогне
всички хора с увреждания, които имат над 90% вид и степен на увреждане.
„Всички хора, които имат увреждане в една или друга степен имат нужда от помощ. Но тъй като инициаторите са майки на
деца с тежки увреждания се създава впечатление, че този закон трябва да обхване една сравнително малка група, тя е
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около 80 хиляди души в България, докато броят на хората с увреждане е 800 хиляди души", посочи Коралски и информира,
че промените в закона ще стъпят на предложенията, направени в администрацията на омбудсмана Мая Манолова и
неправителствените организации.
„Още тази седмица или началото на другата ще се обсъдят промените. Личното ми мнение е, че законът за личната помощ
трябва да влезе като част от закона за хората с увреждания, който се разработва, тъй като в него ще влязат всички онези
подкрепи, които хората с увреждания би следвало да получат. Образно казано, трябва да се кодифицира тази материя на
едно и също място“, убеден е Коралски, че така ще се защитят правата на хората и законодателно ще се следва логиката
на една политика.
Той коментира, че социалната икономика все повече набира скорост в Европа. По думите му принципът на тази икономика
е печалбата да се инвестира в разширяване на дейността, като тя акцентира върху потиснати групи хора или райони, които
изпитват затруднения.
Изпълнителнителният директор на Агенция за хората с увреждания обясни, че и в момента част от работодателите наемат
хора с увреждания. Проблемът според него идва от там, че щом веднъж такъв човек е нает, когато работодателят прецени,
че иска да го освободи, той няма тази възможност, защото има хора със специални заболявания, които са нормативно
защитени.
От Агенцията за хората с увреждания искат тази поправка да отпадне, защото тя трябва да се използва за хора, пострадали
по време на работа, а не когато отиват там със заболяването си.
„Проблемът за хората с увреждания е, че когато човек реши да ги наеме, веднага се задейства една защитна реакция в
Кодекса на труда и ако работодателят реши, че повече не може да използва този човек или той не е подходящ, не може
да го освободи, защото има защита на хора, които страдат от определени болести“.
Коралски поясни още, че тази защита е направена, за да предпази хората, които са получили увреждания в процеса на
работа, както и че агенцията иска тази защита да отпадне.
„Тази защита е създадена, за да защити хора, които са се увредили в процеса на труда и работодателят да не може да ги
освободи от работа. Но когато се явяваш със собствените си възможности това, че си човек с увреждания не би трябвало
да влияе на отношението, е мнението на Минчо Коралски. – Проблемът с фалшивите ТЕЛК-ове ще отпадне съвсем скоро,
защото ще се промени програмата, която ще действа за оценка на пациентите. Ще се използва информацията, която се
събира в НЗОК, която присъства при личният лекар и така ще се проследява историята на заболяването.“
Той е на мнение, че тази идея ще ограничи възможността да се злоупотребява с това.
Коралски смята, че се налага и промяна в услугите, които може да ползват хората с увреждания. Всичко, което им се
предоставя, трябва да подлежи на индивидуална оценка и по този начин да се гарантира, че средствата ще се дават на
база потребности за всеки отделен човек.
БНР
√ В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации на Европейската комисия
В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации на Европейската комисия за 100 млрд.евро. Участие
във форума ще вземе и еврокомисарят за науката, изследванията и иновациите Карлуш Маедаш.
Планът за финансиране на иновациите 100 млрд.евро е най- амбициозният предлаган от комисията и представлява 50%
увеличение от средствата сравнение с подоходния период. Плана предвижда 97,6 млрд.евро, за хоризонт Европа
продължението за инициативата за много годишни разходи „ Хоризонт 20/20“ и 2,4 млрд. евро за ядрената програма за
научни изследвания (Евратом). Специален акцент на конференцията ще се постави върху подобряване на
взаимодействието между европейските финансови инструменти, като и инструментите на регионално, национално и
местно ниво, които помагат европейските иновативни компании да получават по лесно финансиране. Участие в форума
ще вземат еврокомисарят Карлуш Маедаш и Генералният директор на дирекция за изследвания и иновации на
Европейската комисия Жан Ерик Пике. Конференцията е инициативата на ЕК и е част от Евро-българското председателство.
√ Сърбия, Унгария и България ще работят за гарантиране на енергийната сигурност в региона
България, Сърбия и Унгария ще работят за гарантиране на енергийната сигурност в региона, като развият сътрудничеството
си в областта на природния газ. Това стана ясно на среща в Белград на министър Теменужка Петкова, сръбския министър
на енергетиката и минното дело Александър Антич и министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто,
съобщи пресцентърът на министерството на енергетиката.
Основна тема на разговорите бе реализацията на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка БългарияСърбия.
Министрите Петкова и Антич подчертаха, че ще бъдат предприети всички необходими мерки интерконекторът да влезе в
експлоатация до 2022 година.
√ НСИ отчита рязко ускоряване на потребителската инфлация в България
През май годишната потребителска инфлация в България нарасна с най-силно темпо от началото на годината, показват
данни на Националния статистически институт (НСИ).
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през май с 0,3% спрямо април, когато нарасна с 0,4% и след като през
март се понижи с 0,3% (първо понижение на месечната инфлация от юли 2017 година насам).
На годишна база инфлацията през май се ускори рязко до 2,6% след повишение с 2,0% през април, достигайки най-високо
ниво от началото на годината. По този начин растежът на потребителски цени отново наближи петгодишният връх от 3,0%,
достигнат през ноември 2017-а година (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам).
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Средногодишната инфлация за периода юни 2017 - май 2018 година нарасна с 2,1% спрямо периода между юни 2016 и
май 2017 година.

Графика на инфлацията на месечна и на годишна база

През май тази година цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се увеличиха с 0,2% спрямо
предходния месец, а цените на облеклото и обувките нараснаха с 0,7%, докато цените на алкохолните напитки и на
тютюневите изделия останаха на равнището от април.
Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, като и тези за здравеопазване също останаха на равнището
от предходния месец, докато цените на транспорта се увеличиха с цели 2,6 сто.
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) се повиши през май с 0,4% на месечна
база, докато на годишна база хармонизираната потребителска инфлация в нашата страна нарасна с цели 2,3% след
повишение с едва 1,7% през април.
Данните на НСИ са знак за ускоряване на потребителската инфлация обратно над нивото от 2% и са и поредно
доказателство, че българската икономика успя да се измъкне трайно от състоянието на дефлация или на ценова стагнация,
в което се намираше в периода между 2013 и 2016 година.
√ Франция ще стартира най-мащабната от десетилетие насам приватизация в страната
След няколкоседмично обсъждане френското правителство е взело решение да стартира нов кръг от приватизационни
процедури, включващи продажбата на основните пакети акции в ADP (бившето Aeroports de Paris), в лотарийната компания
Francaise des Jeux и в енергийния доставчик Engie, съобщава френският вестник Les Echos.
Проект на новия приватизационен закон ще бъде представен на Консултативен министерски съвет в понеделник (18-и
юни), допълва ежедневникът, като властите в Париж се надяват да приберат до 15 млрд. евро от предстоящата наймащабна от десетилетия насам приватизация.
"Този ход е емблематичен за убеждението на френското правителство, че държавата не трябва да участва в управлението
на бизнеса", заяви френският финансов министър Бруно Льо Мер в интервю за Les Echos.
"Държавните дялове в тези компании са за около 15 млрд. евро, които средства към момента са напълно обездвижени и
които ще ни позволят да инвестираме в нашето бъдеще", допълни той.
Economy.bg
√ Броят на евродепутатите ще бъде намален след изборите през 2019
27 от британските местата ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо
представени
Броят на членовете на Европейския Парламент ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС,
освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.
Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново
разпределение на местата, одобрено от Парламента в сряда, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство
места в резерв след Брекзит. Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови
държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.
Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от
ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение. Проектът за решение на Европейския съвет беше приет с 566
гласа „за“ срещу 94 „против“ и 31 „въздържал се“.
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Новият състав на ЕП следва да бъде одобрен от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет в Брюксел на 28 - 29 юни.
Решението влиза в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.
КРОСС
√ Българската банка за развитие и Банката за развитие към Съвета на Европа ще разширят сътрудничеството си
Председателят на УС и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се срещна с
гуверньора на Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) Ролф Венцел. БРСЕ е един от дългогодишните партньори
на ББР. Отношенията им датират от 2003 година и включват 4 успешно усвоени заема за МСП и енергийна ефективност.
На срещата бяха обсъдени стратегията и бъдещите съвместни проекти между ББР и БРСЕ, както и очакванията за нов
бизнес. Споделено бе взаимното желание за разширяване на сътрудничеството, включително и по следващата фаза на
националната програма за енергийна ефективност. Стоян Мавродиев и Ролф Венцел обсъдиха и перспективите на новата
Многогодишна финансова рамка след 2020 година и възможностите за използване на гаранциите на ЕС.
Банката за развитие към Съвета на Европа е многостранна банка за развитие със специален социален мандат. Тя допринася
за реализирането на социално-ориентирани проекти чрез следните направления на действие: засилване на социалната
интеграция, управление на околната среда, подкрепа за публичната инфраструктура със социално предназначение и
подкрепа за микро-, малки и средни предприятия.
Акционери на БРСЕ са 41 страни, сред които и България.
Ролф Венцел е гуверньор на Банката за развитие към Съвета на Европа вече втори мандат. Преди да се присъедини към
БРСЕ той ръководеше финансовата политика на Федерална република Германия.
√ Жельо Бойчев: БНБ още не е предоставила информация за поетите ангажименти на банки към „Инерком“
„На 17.05, при разглеждане на доклада за дейността на временната комисия за ЧЕЗ, приехме проект за решение. В т. 5. се
казва: „БНБ да предостави по надлежния ред на НС информация, относно поетите финансови ангажименти от български
банки, относно предстоящата сделка с „Инерком България“ за придобиване на активите на ЧЕЗ-България в страната“.
До вчера тази информация не беше постъпила в НС“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо
Бойчев.
Той подчерта, че тази информация е била отказана на временната комисия, но тази точка станала и решение на парламента
от 17.05, обнародван в бр. 42 на Държавен вестник. „Излишно е да напомням мястото и ролята на българския парламент
спрямо Конституцията на страната и по волята на българските граждани.
Надявам се да бъде направено съответното запитване към БНБ и тази информация да бъде предоставена“, каза още
Бойчев. Той попита- ние република на българските граждани ли сме или на българските банки. „Ако тази информация не
постъпи в НС, ще предприемем съответните действия след това“, категоричен е Жельо Бойчев.
√ Гражданската отговорност скача до 1000 лв.
Над 1000 лв. може да бъде цената на застраховката “Гражданска отговорност” за шофьорите, които причинят катастрофа.
Консултантът по въвеждането на системата бонус-малус за застраховката „Ърнст енд Янг“ представи в Комисията за
финансов надзор окончателния си доклад, съобщава в. "Труд".
В него консултантът е разработил 11 възможни сценария за система бонус-малус в България. Обсъжданите варианти
предвиждат изрядните шофьори да получават бонус между 7% и 40%, a за нарушителите полицата да поскъпне с между
180% и 400%.
Това означава, че при сериозни нарушения на пътя цената може да нарасне между 3 и 5 пъти. В момента цената на
“Гражданска отговорност” за кола с двигател 1,6 куб. см., с регистрация в София и собственик на средна възраст, който не
е правил нарушения, е около 220 лв.
Това означава, че полицата за този шофьор може да поскъпне до над 1000 лв., ако причини катастрофа и бъде избран
вариантът с най-голямо утежнение на цената за нарушителите. Цената на задължителната полица ще нараства не само,
ако шофьор причини катастрофа, а и ако има глоби на КАТ за нарушения, които повишават риска от катастрофа.
Това са например глоби за шофиране след употреба на алкохол или с превишена скорост, отнемането на предимство и
неправилно изпреварване.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
На живо от разкопките при магистрала Струма. Защо граждански организации се опасяват, че античното римско
селище ще остане под асфалта;
В сезона на змиите, осите, кърлежите и комарите - за рисковете и предпазването от ухапване и инфекции;
Блокада в транспорта. Автобусните превозвачи за и против идеята за автомобилна камара.
В криза ли е сектор „Сигурност". Анализ на Емануил Йорданов.
Новото име на Македония и международните интереси. Коментират журналиста Любчо Нешков и икономиста
Йоаким Каламарис;
Светът е футбол. Всичко най-важно за началото на Световното първенство в Москва;
30 години от полета на Александър Александров. Фантастика, космонавтика и приказки за бъдещето.
БТВ, "Тази сутрин"
Докога ще умират български летци в мирно време? Гост - министърът на отбраната Красимир Каракачанов.
За уволненията в МВР и вота не недоверие в сектор „Сигурност". В студиото - Татяна Дончева.
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Шофьор без книжка блъсна дете и избяга. Защо извършителят е на свобода?
Кой спечели повече от историческата среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун. Коментар на бившия посланик на
България в САЩ Елена Поптодорова.
Новият председател на Лекарския съюз Иван Маджаров - за здравната карта, закриването на болници и скандала
с лимитите за лъчетерапия.
Нова телевизия, „Здравей България"
Строи ли се незаконно на плажа в Каварна?
Отново агресивен колоездач. Удари шамар на таксиметров шофьор.
Кой е Владимир Пелов? Говори братът на убития рецидивист.
Скандали за името на Македония. Къде сме ние в конфликта?
Остават ли хиляди онкоболни без лечение?
Катаджии и камери ще ни дебнат по пътя към морето. Как да избегнем рисковете и как да караме безопасно през
летните месеци? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Над 1500 автобуса излизат на протест. Какви са исканията на превозвачите?
Румен Бахов и пловдивската полиция по следните на вандал, изрисувал десетки фасади с графити.
Светът става футбол! Броени часове преди старта на Световното - Валентин Михов е гост в студиото.
√ Предстоящи събития в страната за 14 юни 2018
София.
От 11.00 часа на площад „Св. Александър Невски" в столицата ще се състои церемонията по официалното
посрещане на македонския президент Георге Иванов по покана на държавния глава. Георге Иванов ще положи
венец пред паметника на Незнайния войн. От 11.25 часа президентите на Република България и Република
Македония ще проведат среща на „четири очи" на „Дондуков" 2, след което ще се състоят пленарните разговори
на официалните делегации на двете държави. От 12.35 часа Румен Радев и Георге Иванов ще дадат съвместна
пресконференция.
От 09.00 часа ще започне редовното парламентарно заседание на Народното събрание.
От 11.00 часа министърът на икономиката Емил Караниколов и зам.-директора на Европейския инвестиционен
фонд Роджър Хавенит ще подпишат финансово споразумение за реализиране на нов инвестиционен фонд за
рисков капитал BrightCap Ventures в рамките на Инициативата JEREMIE. Събитието ще се състои в сградата на
Министерство на икономиката на ул. „Славянска" №8.
От 09.00 часа в Бест Уестърн Хотел „Експо" ще се проведе конференция „Как да печелим от отпадъци".
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на
ВСС.
От 09.30 часа в зала „Сердика" на хотел „Балкан" ще се проведе 58-та Национална конференция по трансфузионна
хематология. От 10.00 часа на специална церемония, съвместно с БЧК, ще бъдат отличени и 10 заслужили
кръводарители от цялата страна, както и организациите с най-голям принос в популяризирането на доброволното
и безвъзмездно кръводаряване сред служителите си.
От 09.00 часа във Форум „Джон Атанасов" в „София Тех Парк" ще бъде открита Международната конференция
„Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания
и иновациите". В 17.30 часа пресконференция ще дадат Карлуш Моедаш, еврокомисар за изследвания, наука и
иновации и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
От 10.00 часа ще започне заседанието на Столичния общински съвет.
От 10.30 часа в галерия „Средец" на Министерството на културата ще се състои официална церемония за
отбелязване на десетата годишнина от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища България".
***
Варна./ к.к. Златни пясъци.
От 09.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще участва в откриването на Европейската
конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване, социално
предприемачество, социални услуги, заетост". Събитието ще се проведе в хотел „Интернационал" в к.к. Златни
пясъци. По-късно през деня, около 15 часа, министър Петков ще посети палатковия лагер на родителите на деца с
увреждания до община Варна, след което ще даде брифинг за медиите.
От 10.00 часа министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие срещата на министрите с ресор туризъм от
страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, която ще се проведе в
Археологическия музей. От 12.30 часа е предвиден брифинг.
От 11.00 часа на летище „Варна" в зала „Заминаване" ще се състои пресконференция, на която Авиокомпания
SunExpress ще обяви новини относно развитието си в България, туризма в международен план, нови полетни
маршрути и специални нови партньорства във Варна, което ще доведе до положително икономическо
въздействие върху региона.
***
Велико Търново.
От 09.00 часа в център „Конфуций" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий ще се проведе откриване на Международната
научна конференция „Спасяването на българските евреи - събития и личности".
***
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Враца.
От 14.00 часа Административният съд във Враца ще заседава по делото, образувано по жалба на председателя на
ПП БСП против решение на ОИК - Бяла Слатина, с което бе обявен за избран на втори тур кмет на Кметство Галиче
от произведените частични избори.
***
Кюстендил.
От 09.00 часа в ПМГ - Кюстендил ще започнат срещи, посветени на дигитализацията в образованието. Проектът е
по Програма Еразъм+, а идеята е да обсъдят добри практики с учениците от града и с техните учители.
***
Пловдив.
От 09.00 часа в Аграрен университет - Пловдив ще се проведе конференция на тема „Храни 2030 - изследвания и
иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните
системи".
От 10.30 часа ще се състои церемонията по официална първа копка на обект "Изграждане на Център за временно
настаняване на лица и семейства".
От 11.00 часа в Аудитория 3 на Медицинския университет в Пловдив ще се проведе дебат за здравеопазването в
ЕС с комисаря Витянис Андрюкайтис.
От 20.00 часа във Vintage House писателката Елизабет Костова ще представи последния си роман „Земя на сенки",
издаден на български.
***
Стара Загора.
От 17.00 часа в зала 2 на общинска администрация Стара Загора ще се проведе информационна кампания за
"Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по Инвестиционен приоритет "Енергийна
ефективност в административни и жилищни сгради" по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020 г.
***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе съвместно заседание на Здравна комисия и работна група за
инвитро правилник.
√ Украйна може да получи газ от България
Украйна може да получава газ от Трансанадолския газопровод (TANAP) през България и Румъния, написа в профила си в
"Туитър" украинският президент Петро Порошенко, който бе гост на официалното откриване на съоръжението в
централния турски град Ескишехир във вторник, съобщи "Дневник".
"Ще бъдем щастливи да разнообразим източниците си на енергия и да получаваме доставки на газ от TANAP през България
и Румъния", каза той и в словото си на церемонията. По думите му Киев е благодарен за възможността да получава газ от
Турция и Азербайджан. "В бъдеще ще можем да открием шанс за привличане на повече природен газ от Азербайджан, от
каспийския регион не само за страната, но и за целия регион, свързан с украинската газопреносна мрежа", добави той.
Порошенко се включи в символичното отваряне на крана на TANAP заедно с турския домакин Реджеп Тайип Ердоган,
азербайджанския президент Илхам Алиев, сръбския премиер Александър Вучич, Мустафа Акънджъ - лидер на
непризнатата Република Северен Кипър, и Берат Албайрак, министър на eнeргетиката на Турция и зет на президента
Ердоган.
Не е ясно откъде Украйна би могла да вземе газ за внос през България и Румъния, тъй като газопроводът продължава от
турско-гръцката граница през Северна Гърция и Албания до адриатическия бряг на Италия. По проект е предвидено 10
млрд. куб.м от пренасяния газ да достигат пазарите на Европа, когато заработи и това продължение, известно като
Трансадриатически газопровод (ТАР).
България може да се включи през две трансгранични връзки с Гърция или да използва за реверсивни доставки
газопровода, по който в момента Турция внася от Русия. За да достигне до украинската мрежа, Румъния също трябва да
обърне потока на пренасяния газ на север.
Money.bg
√ Peĸopдeн дoбив нa CAЩ пoтoпи дoпълнитeлнo цeнитe нa пeтpoлa в чeтвъpтъĸ
Цeнитe нa пeтpoлa зaпиcaxa нoв cпaд в чeтвъpтъĸ ĸaтo ocнoвнa пpичинa зa cпaдa e нapacтнaлия дoбив, въпpeĸи чe пoмaлĸoтo зaпacи нa гopивa в CAЩ и cилнoтo тъpceнe oĸaзaxa пoдĸpeпa нa пaзapa.
Фючъpcитe нa copтa Вrеnt зaгyбиxa 28 цeнтa oт cтoйнocттa ли дo нивo oт 76,46 дoлapa зa бapeл. Лeĸият cypoв пeтpoл Wеѕt
Техаѕ Іntеrmеdіаtе (WТІ) пoeвтиня c 6 цeнтa дo 66,58 дoлapa зa бapeл, cъoбщaвa Rеutеrѕ.
Дo гoлямa cтeпeн цeнитe нa пeтpoлa бяxa пoдтиcнaти oт пopeдния cĸoĸ в пpoдyĸциятa нa Щaтитe, дocтигнaл ceдмичeн
peĸopд oт 10,9 милиoнa бapeлa днeвнo
Дoбивът нa CAЩ pacтe oceзaeмo, ĸaтo зa пocлeднитe 2 гoдини ce e yвeличил c 30%, дoближaвaйĸи cтpaнaтa дo нaй-гoлeмия
пpoизвoдитeл - Pycия. Tя, oт cвoя cтpaнa, зaпиca 11,1 милиoнa бapeлa днeднo зa пъpвитe двe ceдмици нa юни.
Πo дyмитe нa aнaлизaтopитe oбaчe нapacнaлия дoбив e пoдĸpeпeн oт cилнoтo тъpceнe, ĸoeтo нe пoзвoлявa нa цeнитe дa ce
cвият пo-дpacтичнo.
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