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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТВ 
 
√ „Чети етикета”: Поскъпването на газа и тока – как ще се отрази на сметките ни 
Задават ли се по-високи сметки за стоките и услугите? Само след дни – на 1 юли, ще стане ясно точно с колко ще скочат 
новите цени за парното и топлата вода, както и за тока. 
„Булгаргаз” поиска между 16 и 18% по-висока цена на природния газ, но от енергийния регулатор прогнозират 
увеличението да не е повече от 10%. За тока също се подготвя увеличение – между 1,7% и 2,6%. 
Опитите за лансиране на идеята, че КЕВР трябва да потиска цените, е вредно за българския бизнес и българската 
икономика като цяло, смята Христо Казанджиев, енергиен експерт от Български енергиен форум. По този начин КЕВР 
отлага във времето едно действително шоково поскъпване, допълни той. 
Шокът ще дойде през септември, когато ще се види какво ще бъде покачването за следващия период, очаквам то отново 
да е 15-18%, и първото тримесечие на 2019 г., когато регулаторният период ще се базира само на високи цени на петрола 
и петролните деривати. Тогава също ще има сериозно покачване, прогнозира Казанджиев. 
По думите му исканото от „Българгаз” поскъпване е логично, оправдано и в съответствие с правилата за ценообразуване. 
Според него КЕВР използва несъстоятелни, в някои отношения абсурдни, аргументи, за да потиска цената на природния  
газ, и то не само сега, а от много дълго време. 
С това увеличение от 10% КЕВР принуждава „Булгаргаз” да продава природния газ под себестойност, подчерта той. 
„Предложението на КЕВР, което и днес ще бъде обсъждано, е за 10,7% увеличение за третото тримесечие. Това би довело 
до поскъпване на парното с около 7,5%, а еленергията се очаква да поскъпне средно с 2,25% за бита. Това не е в резултат 
само на увеличението на цената на природния газ”, изчисли Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
„За стоките и услугите поскъпването ще бъде различно. Там, където природният газ се използва като суровина, то ще бъде 
най-голямо. Например ако природният газ е 50% в себестойността – торовите заводи, химията, поскъпването очевидно ще 
бъде 5%. Но в повечето случаи в себестойността той е далеч под 10%, тоест поскъпването ще е под 1%. Може би всъщност 
няма и да го има заради конкуренцията, тоест ще е за сметка на резултата на компанията”, отбеляза Велев. 
Според него КЕВР използва всички възможности, които ѝ дава законът, за да прави цени, които да са в полза на гражданите 
и бизнеса и в същото време да не убиват енергийната система. „Въпросът е дали по този начин трябва да се изчислява 
цената на природния газ. След споразумението на ЕК с „Газпром” вече имаме възможност за избор – дали да смятаме 
цената като функция на петрола 9 месеца назад и курса на долара, или да я смятаме по друг начин – като цена на текущия 
пазар на газ, или някаква комбинация между двете. Това е същественият въпрос – кое е по-изгодно за потребителите у 
нас”, изтъкна Велев. Важно е да направим така, че не КЕВР, а пазарът да определя цената на природния газ, подчерта той. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Топлата вода в големите градове нагоре с поне със 7,5% 
Скокът е заради поскъпването на природния газ от 1 юли с над 10 на сто 
Парното в големите градове нагоре със 7,5%. Това прогнозира в ефира на БТВ изпълнителният директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той припомни за насроченото за днес обсъждане на 
предложението на КЕВР за поскъпване на природния газ с 10,8% за третото тримесечие. По думите му по-високите цени 
на синьото гориво ще се отразят по-различен начин на стоките и услугите. „В химическата промишленост, където газът се 
използва за суровина, делът в себестойността на продукцията е 50%,а при останалите - под10 на сто. За това и поскъпването 
на стоки и услуги ще е под 1% и може би няма да го има заради конкуренцията. Ще е за сметка на бизнеса”, прогнозира 
той. 
Любослав Костов от КНСБ смята, че всички потребители ще бъдат засегнати от поскъпването на природния газ и те в крайна 
сметка ще понесат основната тежест. 
Според енергийния експерт Христо Казанджиев исканото поскъпване от „Булгаргаз” от над 16% на природния газ е 
обосновано, защото доставяното синьо гориво от Русия вече идва на много по-висока цена. „В момента тя е около 418 лв. 
за 1000 куб. м”, обясни той. По думите му КЕВР използва абсурдни аргументи за да подтиска цената на газа и то не само 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/cheti-etiketa-poskapvaneto-na-gaza-i-toka-kak-shte-se-otrazi-na-smetkite-ni.html


2 

 

сега, а и от много дълго време. „КЕВР с това решение за поскъпване на газа от 10,8% принуждава „Булгаргаз” да продава 
горивото под себестойност”, смята той. 
Васил Велев от АИКБ припомни, че цената на природния газ се влияе от котировките на нефта и петролните деривати - 
мазут и газьол, а също и на курса на долара към лева. „Въпросът е дали по този начин трябва да се изчислява цената. След 
споразумението на Европейската комисия с „Газпром” вече имаме възможност за избор - дали да я смятаме като функция 
на петрола за 9 месеца назад и валутния курс или по друг начин, като цена на спот (текущия) пазар на газ или като 
комбинация между двете”, каза още той. 
Христо Казандижев каза още, че с вдигането на газа само с 10,8% за третото тримесечие КЕВР на практика отлага шоковото 
му поскъпване. Според него, заради повишаващите се цени на петрола за последното тримесечие ще се наложи синьото 
гориво да скочи с 15-18%. По думите му за първите 3 месеца на 2019 г. регулаторният период ще се базира само на високите 
цени на петрола и тогава също ще има едно сериозно покачване на цените на газа и съответно на топлинната енергия. 
„Трябва да направим така, че не КЕВР да определя цената на природния газ, а пазарът”, предложи шефът на АИКБ Васил 
Велев. Според него определяната от регулатора на база на дългосрочните договори цена в последните години се 
колебаела от 130 до 420 долара за 1000 кубика. „В момента е 240, но въпросът е каква е тя на пазара в момента”, заяви 
той. 
 
АИКБ 
 
√ НЕОБХОДИМА Е СПЕШНА РЕФОРМА В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА И ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТЕЩИТЕ 
Необходима е спешна реформа в Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за 
предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. Сред най-важните мерки са профилактичните 
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват, периодичност и по стандарти, отделни 
за всеки рисков фактор, както е въведено в другите страни от ЕС. Само със стандартите може да се гарантира качество на 
прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой къде преглежда. Около 
това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) по време на заседанието си в петък. 
 

 
 
Прегледите по отделните рискови фактори в Европа се извършват по съответен стандарт от един лекар. В момента у нас 
при един рисков фактор прегледа се извършва от 2 до 4 специалиста. Така е например при работа с шум над 85 db, като в 
този случай прегледа у нас се извършва от специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“. 
„Общото мнение е, че нивото на превенцията на здравето на работещите е далеч от европейските стандарти. В последните 
2 години нееднократно работодателските организации изпращахме свои становища и предложения за промени в двете 
наредби, позовавайки се на законодателството и добрите практики в страните от ЕС. В момента предприятията са 
задължени да разходват значителни финансови средства, а в същото време това не носи ползи за работещите, тъй като 
няма надграждане на пакетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Затова е необходима промяна на 
философията на дейността и функциите на службите по трудова медицина. До момента не срещаме желание за диалог от 
страна на Министерство на здравеопазването. Липсва каквато и да е воля и експертен потенциал за справяне с проблема“, 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според АИКБ трябва ясно да бъдат разграничени и да няма дублиране на профилактични дейности, финансирани по НЗОК 
и тези, които работодателите заплащат във връзка с условията на труд. Сред другите предложения на работодателската 
организация са обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд да бъдат 
приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически 
проверени норми. По този начин ще отпаднат периодичните прегледи, извършвани от специалисти по вътрешни болести 
или общо медицина, които се покриват от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващ лекар. 
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На лице е необуздан стремеж (в ущърб на предприятията и заетите в тях) да се правят прегледи, по-често от необходимото, 
от повече лекари от необходимото, на повече хора/позиции от необходимото. Това води до източване на предприятията 
от ДКЦ-та, без полза за заетите. 
От изключително значение е да се направят изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните 
заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната 
система за превенция и ролята на трудовите медици в нея. По думите на Васил Велев с новите предложения ще се запълнят 
празнотите в законовата уредба по отношение на функциите и задачите на службите по трудова медицина и ще се повиши 
контрола върху дейността им, което ще способства за по-добра превенция на здравето на работещите българи. 
 
√ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРОТЕСТ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ – 25 ЮНИ 2018 Г.  
Национално сдружение на българските превозвачи, Камара на автомобилните превозвачи в България, Корпорация на 
автомобилните превозвачи в България, Национален съюз на превозвачите, Браншови съюз за стопанска инициатива, Съюз 
на организациите в автомобилния транспорт,  Национално сдружение на автобусните превозвачи, Българска 
автотранспортна асоциация, Национална транспортна камара, Съюз за иновации в автомобилните превози, Асоциация за 
безопасност и култура в автомобилните превози и Сдружение на превозвачите за подготовка и квалификация в 
автомобилния транспорт организират протестно шествие с автобуси и товарни автомобили на 25.06.2018г. от 10:00 
часа до 13:30 часа в гр. София срещу внесения в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
лобистки Законопроект за Българска автомобилна камара, под наслов: 
„ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БРАНША“ 
Протестът в София ще протече по следния начин: 

▪ на площада пред храм – паметник „Свети Александър Невски“ и по продължението на бул. “Цариградско шосе“ 
от страната на хотел „Плиска“ до разклона за ж.к. „Дружба“ – ще бъдат разположени пътни превозни средства за 
превоз на пътници (автобуси); 

▪ преди разклона за ж.к. „Дружба“ покрай двореца „Врана“ и по автомагистрала Тракия до комплекс „Черната 
котка“ – ще бъдат разположени пътни превозни средства за превоз на товари (камиони). 

▪ В 11:00 часа шествието ще потегли от площада пред храм паметника „Александър Невски“ и ще премине през бул. 
„Цар Освободител“ и бул. „Мария Луиза“ до Централна автогара София. Автобусите ситуирани по бул. 
„Цариградско шосе“ ще потеглят в 10:50 през „Орлов мост“ и Бул. „Цар Освободител“ до площад „Народно 
Събрание“, където ще се присъединят към първия поток. Товарните автомобили ще продължат по бул. 
„Цариградско шосе“ до кръговото при Площад на авиацията, където ще приключат шествието си. 

Организаторите и участващите в протеста се извиняваме на гражданите за неудобствата, които ще бъдат 
създадени, молим за тяхното разбиране и разчитаме на съпричастността им. 

 
За информация: 
0887417195  – Димитър Димитров– координатор на товарните превозвачи; 
0898617897 – Магдалена Милтенова – координатор на автобусните превозвачи;       

 
Свободен народ 
 
√ АИКБ: Необходима е спешна реформа в трудовата медицина и профилактичните прегледи на работещите  
Необходима е спешна реформа в Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за 
предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. Сред най-важните мерки са профилактичните 
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват, периодичност и по стандарти, отделни 
за всеки рисков фактор, както е въведено в другите страни от ЕС. Само със стандартите може да се гарантира качество на 
прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой къде преглежда. Около 
това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) по време на заседанието си в петък.  
Прегледите по отделните рискови фактори в Европа се извършват по съответен стандарт от един лекар. В момента у нас 
при един рисков фактор прегледа се извършва от 2 до 4 специалиста. Така е например при работа с шум над 85 db, като в 
този случай прегледа у нас се извършва от специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“. 
„Общото мнение е, че нивото на превенцията на здравето на работещите е далеч от европейските стандарти. В последните 
2 години нееднократно работодателските организации изпращахме свои становища и предложения за промени в двете 
наредби, позовавайки се на законодателството и добрите практики в страните от ЕС. В момента предприятията са 
задължени да разходват значителни финансови средства, а в същото време това не носи ползи за работещите, тъй като 
няма надграждане на пакетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Затова е необходима промяна на 
философията на дейността и функциите на службите по трудова медицина. До момента не срещаме желание за диалог от 
страна на Министерство на здравеопазването. Липсва каквато и да е воля и експертен потенциал за справяне с проблема“, 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев.  
Според АИКБ трябва ясно да бъдат разграничени и да няма дублиране на профилактични дейности, финансирани по НЗОК 
и тези, които работодателите заплащат във връзка с условията на труд. Сред другите предложения на работодателската 
организация са обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд да бъдат 
приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически 
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проверени норми. По този начин ще отпаднат периодичните прегледи, извършвани от специалисти по вътрешни болести 
или общо медицина, които се покриват от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващ лекар.  
На лице е необуздан стремеж (в ущърб на предприятията и заетите в тях) да се правят прегледи, по-често от необходимото, 
от повече лекари от необходимото, на повече хора/позиции от необходимото. Това води до източване на предприятията 
от ДКЦ-та, без полза за заетите.  
От изключително значение е да се направят изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните 
заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната 
система за превенция и ролята на трудовите медици в нея. По думите на Васил Велев с новите предложения ще се запълнят 
празнотите в законовата уредба по отношение на функциите и задачите на службите по трудова медицина и ще се повиши 
контрола върху дейността им, което ще способства за по-добра превенция на здравето на работещите българи. 
 
News.bg 
 
√ Работодатели искат спешна реформа в трудовата медицина 
Работодатели искат спешна реформа в Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за 
предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. "Сред най-важните мерки са профилактичните 
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват, периодичност и по стандарти, отделни 
за всеки рисков фактор, както е въведено в другите страни от ЕС", смятат членовете на Националния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Само със стандартите може да се гарантира качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни 
критерии, независимо от това кой къде преглежда", смятат те. 
Прегледите по отделните рискови фактори в Европа се извършват по съответен стандарт от един лекар. В момента у нас 
при един рисков фактор, прегледа се извършва от 2 до 4 специалиста. Така е например при работа с шум над 85 db, като в 
този случай прегледа у нас се извършва от специалисти по "вътрешни болести", "нервни болести" и "УНГ", допълват те. 
"Общото мнение е, че нивото на превенцията на здравето на работещите е далеч от европейските стандарти. В последните 
2 години нееднократно работодателските организации изпращахме свои становища и предложения за промени в двете 
наредби, позовавайки се на законодателството и добрите практики в страните от ЕС", обяснява Васил Велев. 
"В момента предприятията са задължени да разходват значителни финансови средства, а в същото време това не носи 
ползи за работещите, тъй като няма надграждане на пакетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Затова 
е необходима промяна на философията на дейността и функциите на службите по трудова медицина. До момента не 
срещаме желание за диалог от страна на Министерство на здравеопазването. Липсва каквато и да е воля и експертен 
потенциал за справяне с проблема", коментира той. 
Според АИКБ трябва ясно да бъдат разграничени и да няма дублиране на профилактични дейности, финансирани по НЗОК 
и тези, които работодателите заплащат във връзка с условията на труд. 
Сред другите предложения на работодателската организация са обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията 
във връзка с условията на труд да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават 
на съвременни, статистически проверени норми. По този начин ще отпаднат периодичните прегледи, извършвани от 
специалисти по вътрешни болести или общо медицина, които се покриват от ежегодните прегледи и изследвания при 
общопрактикуващ лекар. 
"На лице е необуздан стремеж (в ущърб на предприятията и заетите в тях) да се правят прегледи, по-често от 
необходимото, от повече лекари от необходимото, на повече хора/позиции от необходимото. Това води до източване на 
предприятията от ДКЦ-та, без полза за заетите", обясняват АИКБ. 
За работодателите в от изключително значение е да се направят изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона 
за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от 
националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея. 
Според Васил Велев с новите предложения ще се запълнят празнотите в законовата уредба по отношение на функциите и 
задачите на службите по трудова медицина и ще се повиши контрола върху дейността им, което ще способства за по-добра 
превенция на здравето на работещите българи. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Бойко Борисов и Мария Габриел откриват Дигитална асамблея 2018 
Днес премиерът Борисов, заедно с българския еврокомисар по цифровата икономика Мария Габриел ще открие в София 
Дигитална асамблея 2018. Форумът е двудневен и ще се проведе в НДК. Събитието е най-голямото от календара на 
Българското европредседателство, посветено на цифровизацията. 
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Годишният форум на най-високо равнище, посветен на цифровизацията, събира в София представители на повече от 1000 
заинтересовани страни за обсъждането на цифровата политика на ЕС и последствията от последните технологични 
разработки. 
В два поредни дни експерти и политици ще дискутират теми, свързани с цифровите умения, киберсигурността, изкуствения 
интелект и цифровото бъдеще на Европа. 
Сред гостите ще бъдат министри от държавите-членки на ЕС, както и от Западните Балкани. 
Веднага след откриването ще бъде даден стартът на изпълнението на програмата в областта на цифровите технологии за 
тази част на региона. 
 
√ Захариева ще председателства последните за Европредседателството ни заседания на Съвет „Общи въпроси“ 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева заминава за Люксембург, където утре ще председателства 
последните за Българското председателство заседания на Съвет „Общи въпроси“. 
На заседанията ще бъде обсъдена препоръката на Европейската комисия за започване на преговори за членство с 
Македония и Албания и върховенството на закона в Полша. 
Визитата на министър Захариева в Люксембург започва днес с участие в заседание на Съвет "Външни работи”, на което 
заедно с министрите на отбраната ще бъдат обсъдени въпросите на сигурността и отбраната, както и евроатлантическото 
сътрудничество. 
 
БНТ 
 
√ КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ от 1 юли 
Енергийният регулатор (КЕВР) ще обсъди предстоящото поскъпване на природния газ от следващия месец. Предложението 
е скокът да е с близо 11%, а не с 18 на сто, както иска "Булгаргаз", обяви председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Иван Иванов: Комисията намалява поисканото увеличение от страна на "Булгаргаз" от 18 на 10,81%, но няма съмнение, че 
всяко повишение на основния енергиен източник, в случая природния газ за българските топлофикации, се отразява в 
цената на топлинно-електрическата енергия. 
С колко точно ще поскъпнат газът, топлоенергията и токът ще бъде решено на 1 юли. Новите по-високи цени ще влязат в 
сила от същата дата. 
 
В. Банкерь 
 
√ Македония започна изграждане на магистрала до България  
Македония започна изграждане на магистрала от Ранковце до Крива Паланка. През следващата година ще започне 
разширението на пътя от Крива Паланка до граничния пункт с България - Гюешево. Това обяви македонският премиер 
Зоран Заев, който присъства на първата копка от новия път.  
За строителството на тези пътни проекти властите са подсигурили 58 млн. евро чрез кредитни линии от Световната банка. 
Първата отсечка - до Крива Палака, трябва да бъде приключена до 2021 година. 
"За нас Коридор № 8 е много важен - той свързва Адриатическо с Черно море. Няма да спираме. Енергично ще изпълним 
тези значими за народа ни проекти", подчерта македонският премиер Зоран Заев. 
"Изграждаме пътна инфраструктура за развитието на тази част от Република Македония. Да създадем необходимите 
условия за движение на гражданите съгласно европейските стандарти. Подсигурихме общо 270 млн. евро за изграждането 
на пътища в дължина от около 800 км", поясни Заев. 
 
Investor.bg 
 
√ Едва 1,3 млрд. лв. е получила България по оперативните програми досега 
Проектите по повечето програми напредват бавно, а търговете често се бавят с години заради обжалвания  
Към края на май страната ни е получила малко над 1,3 млрд. лв. (или под 15%) от Брюксел по оперативните програми на 
Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Получените средства от ЕК на основание изпратени заявления 
за плащане към 31 май са в размер на 884 млн. евро, а общата сума на получените средства от ЕК като предварително 
финансиране към същата дата е 468 млн. евро. Общият бюджет на всички оперативни програми възлиза на 8,8 млрд. евро. 
Това става ясно от отчет публикуван на сайта на Министерство на финансите (МФ). 
Общо платените средства по програмите (национално и европейски финансиране) са в размер на 1,84 млрд. евро – 1,56 
млрд. евро от ЕК и 271 млн. евро от България. 
Проектите по повечето програми напредват бавно, а търговете често се бавят с години заради обжалвания. 
Близо 419 млн. евро са платените до 31 май средства по една от най-големите оперативни програми - „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“. 356 млн. евро са дошли от Брюксел, а 63 млн. лв са от национално финансиране.  
Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро. Според данни на транспортното министерство 
вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро, но сроковете за реализирането на програмата остават 
притеснителни. Платените от ЕК заявени публични разходи до момента са 285 млн. евро. 
Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните 
програми, които касаят напредъка на проектите и сертифицираните средства към края на 2018 г.  
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В транспортния сектор към момента е идентифициран риск за неизпълнение на сертифицираните средства 
по Приоритетна ос I, която финансира жп проектити. Най-рисков е проектът за линията „София-Волуяк“ и „Костенец-
Септември“ на стойност 227 млн. евро, като по второто направление вече 11 месеца тече процедура по обжалване. 
В същото време системните обжалвания на обществените поръчки за големите жп проекти също поставят под риск 
програма „Транспорт“, обяви преди седмица ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева по 
време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, цитирана от БТА. До момента няма сключен 
договор за строителство в участъка Елин Пелин – Костенец, а проектът е в процес на обжалване вече 11 месеца. 
Галина Василева призова за спешни промени в Закона за обществените поръчки, тъй като времето до края на програмния 
период не е достатъчно за приключване на мащабните строителни дейности по някои от линиите. 
Плащанията по програма „Околна среда“ изостават още повече. От отчета на МФ става ясно, че платените до края на май 
средства са в размер на 127 млн. евро. 19 млн. евро са национално финансиране, а 108 млн. евро са платени от ЕК. Общият 
бюджет на програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро, а срокът също изтича през 2020 г. Проблемът с тази програма е, 
че проектите по нея са огромни, а процедурите по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и 
пречиствателни станции са изключително тромави. 
В 14 области в страната, за да тръгнат водните проекти, трябваше да бъдат направени Регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП)  преди да бъдат обявени търговете за самото строителство. По процедура Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) тепърва трябва да се произнесе дали е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) на изготвените РПИП за всяка една от 14-те обособени територии. Очаква се строителството на 
някои от обектите да започне още в края на 2018 г., а за други - през 2019 г. 
Всъщност, 14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в процес на изпълнение, а едва три са приключили 
– тези за пречиствателните станции на Шумен, Раднево и Банско. Информацията съобщи в края на май министърът на 
околната среда Нено Димов, цитиран от екоминистерството. В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс на 
оперативната програма. Към момента по водното направление са подписани 24 договора за 946 млн. лв. 17 проекта са 
инфраструктурни на стойност 836 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях е 620 млн. лв. 
По програма „Наука и образование за интелигентен растеж" са изплатени 94 млн. евро към края на май. От тях 14 млн. 
евро са по линия на национално финансиране, а 79 млн. евро – от ЕК. Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро. 
 
√ Тази година в България ще дойдат с 5% повече туристи от Германия 
Германците през миналия летен сезон са били първи пазар за България с над 700 хил. души  
Министърът на туризма Николина Ангелкова очаква с 5% повече туристи от Германия това лято на фона на задаващия се 
спад на руснаците. Тя представи днес 
Министърът на туризма Николина Ангелкова представи приоритетите и стратегията в туризма пред представители на 
Християндемократическия съюз от региона на Щутгарт, съобщи пресцентърът на ведомството. 
Германия е първи пазар за чуждестранни туристи през миналия летен сезон. В периода юни-септември 2017 г. у нас са 
били повече от 700 хил. германски посетители. 
Ангелкова е отбелязала, че Германия е приоритетен пазар за България и страната ни работи активно, за да го развива. 
„Имаме ползотворно партньорство с големите туроператори, както и специална маркетингова кампания“, посочва тя. 
Ангелкова е откроила възможностите на България да предложи богат туристически продукт от морски и зимен туризъм, 
през културно-исторически и спа до голф и адвенчър туризъм.  
По думите ѝ делът на българския туризъм в БВП на страната е около 13% на сто. Превръщането на страната в устойчива  
целогодишна туристическа дестинация в топ 5 от Югоизточна Европа е основната цел на Министерството на туризма, 
посочва още Ангелкова. 
През 2017 г. приходите от международни туристически пътувания в България възлизат на 3,5 млрд. евро и се отчита ръст 
от 9,3 на сто в сравнение с 2016 г., посочва още ресорният министър. 
 
Economic.bg 
 
√ Родната полиция ни пази, но кой ѝ се доверява? 
Доверието в система ерозира, сочат статистическите данни  
Работата на полицейската служба в България е неефективна и това не е новина. МВР все по-малко успява да отговори на 
нуждите на гражданите по опазването на реда и сигурността. Макар регистрираната престъпност да намалява, а разкритите 
престъпления статистически да се увеличават, битовата престъпност, кражбите и грабежите продължават да се вихрят 
безнаказано, особено в малките населени места. Неотдавнашните промени в закона за частната охранителна дейност, 
позволяващи на частни фирми вече да охраняват цели общини, само потвърждават засилващата се роля на частния сектор 
в опазването на сигурността. Същото впечатление прави и опитът да се овластят кметовете за собствени звена за контрол 
на обществения ред. 
Национално представителните изследвания на общественото мнение могат да дадат добра представа до каква степен е 
достигнала ерозията на доверието в полицията. Изследванията на европейската социологическа служба Евробарометър 
пък дават възможност да се направи съпоставка със страните в Европа. 
Доверието в полицията в България е изключително ниско (между 26 и 43%) с традиционен превес на респондентите, които 
заявяват, че не се доверят на полицията. Според проучванията на Евробарометър делът на тези, които не се доверяват на 
полицията, се движи в границите между 45% и 65% от запитаните от 2004 г. насам, като последните години се колебае в 
рамките на 50-55%. Най-ниски стойности на доверието и съответно – най-високи на недоверието са отбелязани през 2008 
г. 
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Изключително ниската оценка на гражданите на България за полицията през 2008 година може да се отдаде на няколко 
фактора: освен ширещите се възприятия за беззаконие и корупция, които създават усещане за безпомощност, определяща 
е и неефективността на институциите, които не работят пълноценно и постигат ограничени и спорни резултати. Видимо е 
за хората, че много от обществено важните дела не стигат до осъдителни присъди. Тази неефективност е и до голяма 
степен повлияна от липсата на реформи в сектора или направените фасадни такива. Освен това превръщането на мерките 
срещу престъпността в основен политически и предизборен инструмент създава високо усещане за страх и несигурност, 
неотговаряща на реалността у гражданите. 
Периодът 2007-2008 г. обаче е видимо трансформиращ за почти всички държави в ЕС и обяснението е просто. Краят на 
2007 г. бележи началото на световната икономическа криза, чиито ефекти настъпват по-скоро на някои места и по-късно 
на други, което води със себе си ерозия в доверието към почти всички институции като партии, парламент, правителство, 
съд и полиция заради създалата се ситуация на хаос. Битовата престъпност се повишава леко в периода, което също 
допринася за ниското доверие. Въпреки това периодът е възможност за някои страни (Естония, Ирландия, Белгия) да 
затвърдят доверието си в полицията. За други страни като България, Унгария, Латвия и Словакия това е най-сериозният 
период на криза в доверието. Средната оценка на доверието в полицейските институции в ЕС, обаче, остава висока. 
 

 
 
България и Словакия са единствените страни с преобладаващо недоверие към полицейските служби за последните 15 
години. И в двете страни недоверието в полицията поддържа постоянно равнище около и над 50% за периода. При 
Словакия все пак измерванията показват по-близки граници на нивата на доверие и недоверие, докато в България 
разликата е по-осезаема. 
Оценките на Галъп за България показват сходно равнище на недоверие с известно положително покачване на доверието 
последните две години, 2016 и 2017 г. От агенцията коментират, че доверието в полицията като цяло се влияе от 
политически фактори в много по-голяма степен в сравнение с армията или съда и понякога показва конюнктурен ефект, 
който се дължи на усещането за стабилизация на властта. 

https://static.economic.bg/news/10/91184/graf10.jpg
https://static.economic.bg/news/10/91184/graf20.jpg
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Доверието в полицията е както показател за работата на институцията, така и фактор в уравнението. То до голяма степен 
определя нивото на докладване на престъпления от гражданите и следователно борбата с реалната престъпност, както и 
предпочитанията на хората да се обърнат към частни компании за опазване на имуществото си. За целта в последващи 
материали ще разгледаме пазара на частни охранителни услуги в България и неговата динамика, както и бюджетните 
разходи за функция „Сигурност”.  
 
В. Дума 

 
√ ЕС въвежда нови мерки срещу измамите с ДДС 
Съветът на финансовите министри на ЕС (ЕКОФИН) одобри миналата седмица пакет от мерки за противодействие на ДДС 
измамите, стана ясно от изявление на министър Владислав Горанов, който председателства заседанието в Люксембург. 
Предвижда се усъвършенстване на обмена на информация между данъчните администрации на страните членки, а също 
и взаимодействието с правораздавателните органи. Пропуските в системата водят до мащабни измами с ДДС и до 
ежегодни загуби в размер на 50 млрд. евро за бюджетите на държавите членки на ЕС, твърди Брюксел. 
След влизането на мерките в сила държавите членки ще могат да обменят по-полезна информация и да засилят 
сътрудничеството си в борбата с престъпните организации, включително терористични. Ще се подсили и структурата 
Еврофиск. Ще се засили и използването на информационните системи, които трябва да заменят ръчното обработване на 
данни. Правоприлагащите органи на ЕС автоматично ще получават информация за ДДС и данни за организираните 
престъпни групи, участващи в тежки измами в областта на ДДС. С новите мерки ще се подобри значително капацитетът за 
преследване и залавяне на измамниците и престъпниците, които крадат данъчни приходи за собствена облага. Новите 
норми ще бъдат публикувани в официалния вестник на ЕС, прилагането им ще бъде отложено до 1 януари 2020 г. 
 
Publics.bg 

 
√ БЕХ набра 400 млн. евро при третата си емисия облигации 
Новите книжа са със 7-годишен матуритет 
На 21.06.2018г. „Български Енергиен Холдинг“ (БЕХ) пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона 
евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin). Това се посочва в съобщение на сайта на 
Холдинга. 
В периода от 18-ти до 20-ти юни представители на Дружеството и Министерството на енергетиката проведоха интензивни 
срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Франкфурт и Мюнхен, се казва още в него. 
В условията на предизвикателни финансови пазари БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на 
Централна и Източна Европа от началото на месец май 2018 г., отбелязват от Холдинга. От БЕХ съобщиха още, че 
облигационната емисия е пласирана при годишен лихвен процент в размер на 3,5%. Постигнатите лихвени нива са най-
ниските. откакто дружеството участва на международните финансови пазари. БЕХ реализира срок на еврооблигациите от 
седем години, най-дългия матуритет, постиган до момента. По този начин компанията допълнително ще разпредели 
своите лихвени разходи за по-дълъг период от време, се посочва още в съобщението.  
Приходите, получени от емисията, ще се използват за рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., 
които са с падеж през месец ноември 2018 г. Падежиращата емисия е в размер на 500 млн. евро. 
 

Sinor.bg 
 

√ В кръг Зърно на Софийска стокова борса цените на контрактите са стабилни и леко надолу 
Продължава лекото понижение на цените на повечето от основните зърнени контракти по световните борсови пазари и 
през тази седмица. Новите прогнози на USDA за световния добив на пшеница са повишени спрямо онези от пролетта, така 
че очакванията за добра реколта натиснаха цените надолу. В Чикаго пшеницата се понижи с нови 3 долара до 214.00 
щд/тон, в Украйна промяната е минус 2 долара до 205.00 щд/тон, а Русия също прави леки корекции в котировките с 1 
долар до 209.00 щд/тон. Франция ФОБ Руан, намалението е най-чувствително – минус 6 евро до 176.00 евро/тон. При 
царевицата промяната за седмицата в Чикаго и в Русия е надолу със съответно нови минус 2 и минус 10 долара до 168.00 
и 190.00 щд/тон, а във Франция имаше спад от 3.75 евро до 163.00 евро/тон. Рапицата в Евпорейския съюз /Еuronext/ е 
единствено изключение, нейната цена се повиши с 1.50 евро до 353.25 евро/тон. Ечемикът във Франция и Германия 
нямаше промяна и остана на старите цени (203.00 и 171.00 евро/тон). 
Цената в Ротердам на нерафинираното слънчогледово олио тази седмица падна с нови 5 долара до 755.00 щд/тон. Захарта 
в Лондон следва тренда и поевтиня с 5.70 долара до 341.80 щд/тон. 
В България също се очаква добра реколта от 5,73 мл.тона, а в кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД цените на 
контрактите са стабилни и леко надолу. Има предлагане хлебна пшеница на 295.00 лв/т, търсенето леко се повиши до 
275.00 лв/тон. Царевица се предлага на 280.00 лв/тон, а насрещните анонси за търсене са 275.00 лв/тон. Фуражен ечемик 
се търси на 240.00 лв/тон, предлагането е на 280 лв/тон. При маслодайния слънчоглед анонсите са подабни – „купува“ на 
560 лв/тон, „продава“ на 595.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС. 
В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат без промяна, има търсене за овес, захар 
и каменна сол. 
В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД активността отново е съсредоточена в групата на енергоносители и горива. Сделки 
се сключиха за бензин А 95 Н от 1833.33 до 1891.67 лв/хил.л, за бензин А 98 Н от 1966.67 до 2025.00 лв/хил.л, за дизелово 
гориво Б6 от 1833.33 до 1900.00 лв/хил.л и за гориво за отопление на 1837.00 лв/хил.литра. Продадоха се и газ пропан 
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бутан в диапазона 791.67 – 850.00 лв/хил.л, моторно масло на 18566.67 лв/хил.л, антифриз на 5191.67 лв/хил.л, спирачна 
течност на 3658.33 лв/хил.л и течност за чистачки на 3058.33 лв/хил.литра. 
 
EconomyNews 
 
√ 50% от европейците очакват нови партии 
Година преди следващите европейски избори проучване на „Евробарометър” разкрива какви са нагласите на 
избирателите и какви са тенденциите на общоевропейско ниво и в отделните страни-членки. 
Нововъзникващи политически формации 
Между 2013 г. и 2018 г. в държавите – членки на ЕС, се появиха над 70 нови партии и политически съюзи, някои от които 
проведоха успешни кампании срещу политическото статукво. Това развитие се възприема като положително от 
мнозинството европейци. 
 

 
 
Все пак 70% от анкетираните смятат, че не може да се постигне подобрение в политическата или икономическата сфера 
само с противопоставяне. 
Половината от анкетираните в ЕС (50%) считат, че антисистемните партии или движения не представляват заплаха за 
демокрацията. 
Малко повече от една трета (38%) са на противоположното мнение. 
53% от гражданите са съгласни с твърдението, че новите партии и движения могат да намерят нови решения по-успешно 
от настоящите. 
56% вярват, че новите партии могат да донесат реални промени. 
Данните за България: 
57% от анкетираните считат, че новите партии и движения могат да донесат реална промяна. 
52% са съгласни с твърдението, че те могат да намерят нови решения по-добре от сегашната политическа класа. 
По-ниски от средните са стойностите при нагласите на българите, че с противопоставяне може да се постигне подобрение 
в политическата или икономическа ситуация (55%) и че антисистемните партии или движения представляват заплаха за 
демокрацията (20%). 
Политически промени на национално ниво 
Изборите често са повод гражданите да преразгледат своите политически възгледи и позицията си по важни въпроси. През 
есента на 2017 г. парламентарни избори имаше в Германия, Португалия, Австрия, Чешката република, както и местни 
избори в Естония и президентски вот в Словения. 
Брекзит и политическата криза в Испания, причинена от положението в Каталуния, също се отразиха на цялостната 
обстановка. 
Всичко това се случи в контекста на серия от терористични атаки в Европа през 2017 г. 
Миналото лято в Обединеното кралство бяха извършени две терористични нападения – на Лондон Бридж на 3 юни и в 
лондонското метро на 15 септември. 
На 17 август Барселона беше ударена от терористично нападение, в което бяха убити 14 души, а ранените бяха повече от 
130. 
Белгия отново стана жертва на две терористични нападения, извършени в Брюксел на 20 юни и на 25 август. 
Две терористични нападения се случиха във Франция, в Париж и в Марсилия, съответно на 6 юни и на 1 октомври. 
На този фон не е изненада, че темата за сигурността и миграцията е сред водещите в европейския дебат. 
Приоритетни теми за предизборната кампания 

http://www.economynews.bg/root/f/userfiles/images/%D0%95%D0%9F4.png
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По време на предстоящата предизборна кампания европейците очакват от политиците да предложат решения за 
сигурността в най-широк смисъл, включително и по отношение на имиграцията. В същото време въпроси, свързани с 
личния просперитет и благополучие, са еднакво важни за дневния ред. 
49% от европейците посочват борбата с тероризма като приоритетна тема на кампанията, следвана от борбата с 
младежката безработица (48%), имиграцията (45%), икономиката и растежа (42%). Около една трета от европейците 
определят като приоритет борбата с изменението на климата и опазването на околната среда (35%). Насърчаването на 
правата на човека и демокрацията, както и социалната защита на гражданите на ЕС са важни теми за 32% от анкетираните. 
За българите приоритетните теми в следващите европейски избори са икономиката и растежът (57%), борбата с тероризма 
(49%) и социалната защита на гражданите (47%). След тях идват борбата с младежката безработица (44%), защитата на 
потребителите и безопасността на храните (37%) и имиграцията (35%). 
 

 
 
Изборът на бъдещия председател на Европейската комисия 
За втори път европейските гласоподаватели ще имат възможност пряко да повлияят върху избора на председател на 
Европейската комисия. Това ще стане възможно по силата на регламент партиите да излъчват кандидатурите. 
 

 
 
Почти половината от гражданите на ЕС (49%) заявяват, че този процес би ги насърчил да гласуват на предстоящите 
европейски избори. 70% от гражданите вярват, че процесът има смисъл само ако е съпроводен от реален дебат по 
европейските въпроси и бъдещето на ЕС. Освен това повечето анкетирани изразяват съгласие, че процесът с водещите 
кандидати води до по-голяма прозрачност (63%), представлява значителен напредък за европейската демокрация (61%) и 
дава по-голяма легитимност на Европейската комисия (60%). От друга страна, по-малко от половината анкетирани смятат, 

http://www.economynews.bg/root/f/userfiles/images/%D0%95%D0%9F2.png
http://www.economynews.bg/root/f/userfiles/images/%D0%95%D0%9F1.png
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че този процес би попречил на националните правителства да изберат най-добрия кандидат (46%) или че няма реално 
въздействие (45%). 
Резултатите за България 
Половината от българите (50%) също заявяват, че процесът с водещите кандидати би ги насърчил да гласуват на 
предстоящите европейски избори. 65% от анкетираните очакват процесът да е съпроводен от реален дебат по 
европейските въпроси и бъдещето на ЕС, което би довело до по-голяма прозрачност (55%), дава по-голяма легитимност на 
Европейската комисия (56%) и представлява значителен напредък за европейската демокрация (56%). 
 
КРОСС  
 
√ Над 24 000 потребители избраха финалистите сред любимите си марки 
Над 24 000 хиляди души посочиха предпочитаните от тях брандове във втори етап от единствената потребителска класация 
у нас „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ”. В рамките на 11 дни (от 4 до 14 юни) общо 210 марки в 35 категории се бориха за продължаване 
във финалния кръг на конкурса. В този кръг потребителите имаха възможност да гласуват за до три от общо 6-те бранда в 
отделните категории. Топ 3 брандовете, събрали най-голям брой гласове, продължават в трети, последен кръг от 
класацията, който ще стартира на 27 юни и ще продължи до 5 юли. А резултатите от него ще покажат любимите марки на 
българския потребител в съответните категории, както и ЛЮБИМАТА МАРКА за 2018-2019 година. 
По повод 10 години класация „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” организаторите подготвят книга „Мисия: Любима Марка”. В нея ще 
бъдат събрани историите на успеха на онези марки, които печелят любовта и сърцата на потребителите, историите на 
успешните брандове. 
В категория ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ продължаващите брандове са Grant’s, Tullamore DEW и Jim Beam. Любимите 
БУТИЛИРАНИ ВОДИ на българския потребител са Хисар, Михалково и Бачково. Предпочитаните Топ 3 марки КАФЕ И ТОПЛИ 
НАПИТКИ са Spetema, Tchibo и чай Биопрограма. В категория ЯДКИ, ЧИПС И СОЛЕТИ водещите брандове са Солети Златна 
Добруджа, Ядки Детелина и Ядки Вуйчо Ваньо. 
Продължаващите в последния етап ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ са Бонбони Черноморец, Локум и халва „Сладки времена” и 
Лукчета. В Топ 3 на най-предпочитаните МЕСНИ ПРОДУКТИ продължават Тандем, Орехите и Compass. Надпреварата в 
категория МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ в следващия финален кръг ще се води между БОР ЧВОР, Боженци и Кисело мляко БИЛЛА. 
От МАЙОНЕЗИ И СОСОВЕ потребителите са избрали на финала да продължат майонеза Краси, Олинеза и Дерони. В 
категория БИО ПРОДУКТИ И СУПЕР ХРАНИ на финала отиват Био млечни продукти Fitness Микс Класик „Детелина”, dm Bio 
и Био храни Моравско село. 
Сред най-предпочитаните брандове в сектор КОЗМЕТИКА са Refan, Bilka и Dove. В категория БИО И НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА 
в последния кръг ще се борят Weleda, Alteya Organic и Refan. А в ДЕРМО И МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА на финала отиват 
Bioderma, Skincode и Pharma Hyaluron. От БЕБЕШКАТА КОЗМЕТИКА в трети кръг отиват Sebamed, Weleda и Mustela. В 
категория БЕБЕШКИ И ДЕТСКИ ПРОДУКТИ надпреварата в трети кръг ще се води между Ganchev, Dr.Theiss Sensibel 
Нахткерцен и мокрите кърпички Water wipes. В отрасъл АВТОМОБИЛИ най-голям брой потребителски гласове във втори 
етап са събрали Infiniti, Peugeot и Alfa Romeo. В категория БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА в трети кръг продължават Samsung, 
Елдоминвест и Tesy.  
Предпочитаните ЗАВЕДЕНИЯ от българския потребител са Happy Bar&Grill, Пицария Виктория и Spaghetti Kitchen. В Топ 3 
УЕБ МЕДИИ И САЙТОВЕ са отличени focus-news.net, АБВ Поща и mail.bg. Най-слушаните РАДИО у нас са Радио Витоша, 
Radio Fresh и Magic FM. В категория ТЕЛЕВИЗИЯ са отличени NOVA, bTV и 24 Kitchen. В категория ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 
КОМПАНИИ И БРОКЕРИ първенството до момента държат Армеец, SDI Застрахователен брокер и Дженерали. За любима 
БЪЛГАРСКА МАРКА титлата ще се оспорва от Credissimo, Техномаркет и Tesy. А в отрасъл БЪЛГАРСКА МАРКА – ХРАНИ И 
НАПИТКИ в трети кръг продължават Майонеза Краси, Захарни заводи и Happy Bar&Grill. 
В категория ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ – КЛАСИЧЕСКИ потребителите са предпочели в трети кръг да продължат No Spa, 
Xyzal и Magne B6. А във ВИТАМИНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ на финала отиват Doppelherz, Магне Б6 Лека нощ и Прополки. 
Сред предпочитаните БАНКИ са: Fibank, Уникредит Булбанк и Пощенска Банка. А сред Топ 3 на ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ у нас 
са: Easy Credit, Credissimo и Paysafe. На финала в ТУРИСТИЧЕСКИ ХОТЕЛИ И КОМПЛЕКСИ продължават Apolonia Resort, Био 
хотел Моравско село – Предела и Zornitza Sands SPA. От ТЪРГОВСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ най-много гласове във втори кръг са 
събрали Serdika Cеnter, Park Center Sofia и Mall Veliko Tarnovo. А сред финалистите от ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ са BILLA, 
Kaufland и LIDL. 
В категория ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ продължават technomarket.bg, shop.biohotel-bg.com - био магазин Моравско село и 
twiggyshop.bg. В отрасъл IT и софтуерни продукти потребителите са изпратили в последния етап SAP, Matrix Global Bulgaria 
и Hewlett Packard Enterprise Company. Следва новооткритата категория ЛЮБИМ РАБОТОДАТЕЛ, в която конкуренцията на 
финала ще е между LIDL, Fibank и TESY. а сред ИНОВАТИВНИТЕ МАРКИ с най-много гласове се нареждат Happy Bar & Grill, 
Fibank и Samsung. в отрасъл ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ в трети кръг продължават Coccolino, Cif и Domestos. 
Класацията се провежда за десета поредна година. Гласуването се извършва он-лайн на адрес: www.mylovemarks.eu, след 
предварителна регистрация и потвърждаване чрез линк. 
За разлика от други класации, „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” не разчита на жури при номинациите – те са свободни, основани 
единствено на потребителските предпочитания и не включват специални пазарни критерии. По този начин „ЛЮБИМИТЕ 
МАРКИ” представя не експертното, а потребителското мнение за брандинга. 
Следващият (трети, последен) етап на инициативата стартира на 27 юни и ще продължи до 5 юли. Церемонията по 
награждаването ще се състои на 12 юли. Класацията се провежда в три етапа. В подбраните тази година 35 категории всеки 
участник има възможност да определи коя е неговата любима марка. Критерият, по който ще се излъчат марките в 
отделните категории, е броят на подадените гласове. 
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√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва”  

- Тема: Международният ден на моряка. Морско кръщение на палубата на ветроход "Калиакра". 
- Тема: Храната за децата. Между здравословното и търговията. Говори проф. Веселка Дулева. 
- Тема: Автобусните превозвачи излизат на протест. За исканията на шофьорите и възможностите за придвижване 

на гражданите. 
- Тема: Саудитска Арабия разреши на жените да шофират. Любопитното за историческия акт, от журналиста Георги 

Милков. 
- Тема: Изборът на Турция. На живо от Истанбул: Последни новини от репортера на БНТ Александър Марков. В 

студиото: Коментар на Любомир Кючуков и Петко Георгиев. 
- Тема: Очарователната германска певица от нигерийски произход Ayo (Aйо), специално за БНТ. 
- Тема: В „Денят започва с футбол": Ученият Георги Бърдаров, за играта като отражение на живота. 
- Тема: Непознатата Грузия. Разказът на журналиста Надежда Василева. 

 
БТВ, "Тази сутрин"  

- Тема: Министърът на правосъдието Цецка Цачева, за поредното бягство от затвора, мерките за охрана в съдебните 
зали и вота на недоверие. 

- Тема: Изборите в Турция. На живо: Как ще бъде управлявана страната? Анализ на бившия външен министър и 
посланик в Анкара Стоян Сталев. 

- Тема: "Чети етикета": С колко ще поскъпнат газа и тока и как това ще се отрази върху джоба на потребителите? 
- Тема: Отново агресия в училище. Защо никой не взе мерки след сбиване между седмокласнички? 
- Тема: Има ли още огнища на птичи грип в страната? В студиото - главният държавен здравен инспектор д-р Ангел 

Кунчев. 
 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Тема: Какво е да се изправиш очи в очи с престъпника Говори полицаят, спасил отвлечената жена от избягалия 
затворник. 

- Тема: Напрежение в Европа заради мигрантите. Има ли изход от кризата? 
- Тема: Избор между статуквото и промяната. На живо от Истанбул, след съдбоносния вот. 
- Тема: След забележка на пътя, стреляха по певеца Мустафа Чаушев. 
- Тема: По-евтино ли е да изхвърлиш, отколкото да дариш? Защо намаляват продуктите в Хранителната банка? 
- Тема: Автобусните превозвачи отново на протест. Основателни ли са исканията им? 
- Тема: "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Откъде минава един републикански път? 
- Тема: "На твоя страна" с Георги Георгиев: Плащаме два пъти за една и съща услуга на морето. Възможно ли е? И 

какви са скритите капани при резервиране на лятната ни почивка? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 25 юни 2018 
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с държавни отличия дейци на културата и 
изкуството. 

- От 14.00 часа в Националния дворец на културата министър-председателят Бойко Борисов и българският комисар 
по цифрова икономика и общество Мария Габриел ще открият Цифрова асамблея 2018 #DA.18eu. От 15.10 часа е 
предвидена пресконференция на министър-председателя Бойко Борисов и комисаря Мария Габриел. 

- На 25 и 26 юни София ще бъде домакин на Годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела. 

- 09.00 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе конференция на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни". 
Организатори на събитието са Националният статистически институт (НСИ) и Евростат. 

- От 10.00 до 12.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (Голям салон, ул. „15-ти 
ноември" 1), учените от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски" (ИЕЕС) ще 
представят пред българската общественост научната си дейност, която развиват под мотото „Чиста енергия!". От 
14.00 до 16.30 часа вратите на ИЕЕС (ул. „Акад. Георги Бончев", блок 10) ще бъдат отворени за посещение и 
запознаване с апаратурата в института и настоящите иновативни разработки. 

- От 10.00 до 13.00 часа ще се проведе протест на автобусни и товарни превозвачи срещу внесения законопроект за 
Българска автомобилна камара. Протестът е под надслов „Обединени срещу приватизацията на бранша". На 
площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски" и по продължението на бул. „Цариградско шосе" от 
страната на хотел „Плиска" до разклона за ж.к. „Дружба" - ще бъдат разположени автобуси. Преди разклона за 
ж.к. „Дружба" покрай двореца „Врана" и по автомагистрала Тракия до комплекс „Черната котка" ще бъдат 
разположени пътни камиони. В 11.00 часа шествието ще потегли от площада пред храм-паметника „Александър 
Невски" и ще премине през бул. „Цар Освободител" и бул. „Мария Луиза" до Централна автогара София. 
Автобусите ситуирани по бул. „Цариградско шосе" ще потеглят в 10.50 часа през „Орлов мост" и бул. „Цар 
Освободител" до пл. „Народно Събрание", където ще се присъединят към първия поток. Товарните автомобили 
ще продължат по бул. „Цариградско шосе" до кръговото при Площад на авиацията, където ще приключат 
шествието си. 
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- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод отбелязване на 28 години 
от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (1990 г.) на тема „Военния, 
обществения, здравния, социалния и трудов статус на тези заслужили за род и родина български граждани в 
днешното време и законодателни инциативи за подобряването на състоянието им". 

- От 13.00 часа Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира специална лятна бизнес академия 
за ученици между 10 и 12 клас, с която да им помогне да изберат правилната професионална посока за развитие. 
Академията ще се провежда цяла седмица - до 29 юни. 

- От 13.30 часа в сградата на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се проведе открито заседание 
за обсъждане на доклад за утвърждаване на цени на „Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик продава 
природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие 
на 2018  

- От 18.00 часа в Изложбена галерия на СБХ, ще бъде представен проектът на Съюзът на българските художници 
„Живата изложба". 

- От 19.30 часа в зала „България" Маестро Петко Димитров и цигуларят Георги Вълчев ще представят Концерта за 
цигулка и оркестър от Сибелиус и Първа симфония от Рахманинов. Концертът е част от програмата на фестивала 
„Софийски музикални седмици" и Календара на културните събития на Столична община. 

- От 20.00 часа на лятната естрада на читалище „Витоша" в кв. „Павлово" ще се проведе творческа вечер на всички 
участващи в XXII Международен фолклорен фестивал „Витоша - 2018". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа заместник-министърът на икономиката Александър Манолев ще участва в среща с бизнеса и 
научните среди в Благоевград за представяне на новите възможности за кандидатстване по Националния 
иновационен фонд, която ще се проведе в зала „22 Септември". 

- От 19.00 часа в Младежкия дом официално ще бъде открито шестото поредно издание на детски театрален 
фестивал „Талантино". 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод предстоящите 
музикално-поетични вечери „Памет за Емил Чакъров", Бургаски музикални празници „Емил Чакъров" 2018 и 70-
годишнината от рождението на Маестрото. Подробности за събитията ще дадат зам.-кметът Йорданка Ананиева, 
директорът на Държавна опера - Бургас Александър Текелиев и журналистът и телевизионен водещ Георги Тошев. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа народният представител от ПГ на „БСП за България" Александър Паунов ще се срещне с граждани в 
централата на партията на ул. „Македония" 33. От 13.00 часа на същото място започва срещата с Иван Иванов. 

- От 11.00 часа в зала „Пресцентър" ще се състои пресконференция във връзка с Пети Черноморски форум на 
винопроизводството 2018 (ЧФВ), който ще се състои от 27 до 29 юни т.г. в курорта „Златни пясъци". 

- От 19.00 часа в Градската художествена галерия ще се състои концерт на клавирно дуо Йорданова-Кюркчиев, които 
ще представят пред публиката произведения от Моцарт, Регер, Стравински. Събитието е част от програмата на 
музикалното „Варненско лято" 2018. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в зала 302 на община Велико Търново ще се проведе пресконференция по повод предстоящия 
Европейски младежки шампионат по спортно ориентиране. 

*** 
Враца. 

- От 16.00 до 17.30 часа в офиса на ГЕРБ - Враца, бул. „Демокрация" №2, народният представител инж. Петя 
Аврамова ще има приемен ден. 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в Младежкия център ще бъде открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата". 
*** 
Пловдив. 

- От 16.30 часа в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов" ще се състоят премиерите на две книги  
Иван Гранитски ще представи новата си стихосбирка „Стрелата на времето", а Боян Ангелов - „Сянката на   
хоругвите". 

- От 18.00 часа в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов" ще бъде представена новата книга на 
Тоня Трайкова „Тихата светлина в процепа под вратата. 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 до 16.30 часа общинските съветници Христо Котов и Димитър Павлов ще приемат граждани в партийния 
офис на ул. „Цар Освободител" № 17. 

*** 
Стара Загора. 
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- От 18.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се проведе творческа вечер, по повод 75 години на писателя Йордан 
Атанасов и премиера на новата му стихосбирка „Необясним захлас". С участието на писателите Иван Енчев, 
Пламен Анакиев и проф. Румен Стоянов 

*** 
Сърница. 

- От 10.00 часа народният представител от ПП ГЕРБ Десислава Костадинова ще се срещне с жители в клуба на 
партията. 

 
Profit.bg 
 
√ Петролът поевтинява, турската лира поскъпва 
Цените на петрола паднаха с над 1.5% в понеделник, като резултат от постигнатото съгласие между страните-членки на 
организацията на петролните износители (ОПЕК) в петък във Виена. 
Петролът от сорта Брент поевтиня до 74.27 долара за барел, което представлява спад от 1.7 на сто от последната му цена 
на затваряне. Американският лек суров петрол загуби 0.25 на сто, до 68.41 долара за барел, отчитайки лекия спад в 
запасите от суровината в САЩ. 
Първоначално цените отчетоха ръст, след обявената сделка между страните от ОПЕК, но по всяка вероятност сделките бяха 
по-скоро спекулативни. 14-те страни от организацията, както и други 10 големи производители на петрол, начело с Русия, 
се съгласиха да увеличат дневния си добив с 1 млн. барела до края на годината. 
От 2017 г. насам добивът бе намален с 1.8 млн. барела, за да могат страните от ОПЕК да се борят срещу ниските цени на 
черното злато. 
От своя страна, турската лира поскъпна с 2.1% в ранната търговия, след победата на Реджеп Тайип Ердоган. Новият стар 
президент на Турция поема и цялата власт в страната, след като от днес влизат в сила поправките в Конституцията, съгласно 
които Турция става президентска република. 
Турската лира се търгува в момента на ниво от 4.5791 спрямо щатския долар при 4.6763 лири за долар преди обявяването 
на резултатите от изборите. 
В последните месеци, основно заради несигурността в страната и предпазливостта на инвеститорите, турската лира 
поевтиня до близо 5 лири за долар (4.9221 лири на 23 май). 
Щатският долар поевтиня спрямо японската йена с 0.4%, до 109.52 йени. 
Голяма част от азиатските индекси, както и фючърсите на щатските индекси стартираха сесията с понижения, след 
нарастващото напрежение между Китай и САЩ и евентуалната търговска война между двете страни. 
 
Club Z 
 
√ Министрите на енергетиката на САЩ и Русия се срещат на 26 юни 
Москва и Вашингтон са конкуренти на световните пазари на газ и петрол 
Американският секретар по енергетиката Рик Пери ще се срещне с министъра на енергетиката на Русия на 26 юни във 
Вашингтон, съобщи американското издание Wall Street Journal (WSJ). Москва и Вашингтон се конкурират в доставките на 
природен газ и петрол на световните пазари. 
Пери и Новак ще разговарят по време на Световната газова конференция във Вашингтон, предаде Reuters, отбелязвайки, 
че срещите между високопоставени представители на енергетиката на двете страни са твърде редки през последните 
години. 
Връзките между Москва и Вашингтон охладняха след анексията на Крим от Русия през  2014 г. Освен това администрацията 
на Тръмп обвинява руското правителство за кибератаки, насочени към електрическата мрежа на САЩ през последните две 
години. 
Двете държави се конкурират да продават природен газ на Европа. Руският "Газпром", най-големият доставчик на газ в 
Европейския съюз и няколко западни енергийни компании се надяват да пуснат газопровода "Северен поток 2" за доставки 
на руска суровина през Балтийско море до Германия. 
Съединените щати междувременно започнаха да продават втечнен природен газ (LNG) на Полша и Литва, въпреки че те са 
по-скъпи от доставките на газ чрез тръбопровод. Вашингтон обаче смята, че предимствата на LNG са в надеждността и 
стабилността на цените. 
Администрацията на Доналд Тръмп се противопоставя на газопровода "Северен поток 2". Същата позиция имаше и 
администрацията на бившия президент Барак Обама. Вашингтон смята, че тръбопроводът ще даде на Русия, която е 
спирала доставките на синьо гориво до някои части на Европа заради спор за цени, повече власт над ЕС. 
Новината за срещата идва в момент, в който е известно, че съветникът по националната сигурност на САЩ Джон Болтън 
планира да посети Москва следващата седмица, за да подготви евентуалната среща през юли между Тръмп и руския 
президент Владимир Путин. 
Тема на разговора между Пери и Новак вероятно ще бъдат и петролните пазари. Преди ден на срещата си във Виена ОПЕК 
заедно със страни-производителки на петрол, които не членуват в организацията - в т.ч. Русия, се разбраха да увеличат 
производството със скромните 1 милион барела дневно. Причина за това станаха настойчиви призиви към 
производителите да ограничат покачващите се цени на горивата. 
Русия, която не е член на ОПЕК, започна да си сътрудничи миналата година с групата за първи път, задържайки 
производството, за да подкрепи световните цени на петрола. Преди срещата на ОПЕК във Виена Новак заяви, че Москва 
ще предложи постепенно увеличение на добива от страните производителки на петрол от 1 юли. 


