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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Последна среща на върха в Брюксел в рамките на европредседателството ни  
Лидерите на ЕС се събират днес и утре в Брюксел на последната среща на върха в рамките на българското председателство. 
На форума премиерът Бойко Борисов ще представи основните резултати от българското ротационна председателство на 
Съвета на ЕС. Специален акцент ще бъде поставен върху връщането на Западните Балкани в Стратегическия дневен ред на 
Евросъюза, напредъка в изпълнението на инициативите по Отбранителния пакет на ЕС и финализирането на диалога по 
директивата за командированите работници в сферата на услугите. Дебатите на съвета ще бъдат доминирани от 
миграцията - тема, по която страните членки остават силно разединени. Отношенията със САЩ и Брекзит също са в дневния 
ред на лидерите. 
Провал в намирането на решение за миграцията би показало, че Европейският съюз е слаб и няма външни граници. Това 
казва в поканата си към европейските лидери председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Темата за миграцията ще 
бъде основна за срещата на върха. Според Туск европейците очакват от политиците решителни дейния, които да им върнат 
чувството за сигурност. С поглед и към предстоящите догодина евроизбори Туск предупреждава, че крайните популисти 
ще използват темата за миграцията. Доланд Туск предлага и конкретни мерки за справяне с нелегалната миграция. Като 
създаването на платформи извън ЕС, където мигрантите да се настаняват и да бъде преценявано кои имат право да дойдат 
в Европа.  
Държавите, в които ще приемат такива платформи, ще получават финансиране от Брюксел. Европейските лидери ще 
обсъдят и търговските мита, наложени от САЩ. Според Туск отношенията с Вашингтон се вложават не само заради 
търговията и Европа трябва да се готви за най-лошите сценарии. Брекзит също ще бъде в дневния ред на лидерите, очаква 
се те да изразят загриженост от липсата на напредък по въпроса за границата между Ирланция и Северна Ирландия. 
Бойко Борисов ще информира колегите по изпълнението на решения, взети на предишния съвет. Той ще даде съвместна 
пресконференция с Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск, последва за българското председателство. От 1 юли Австрия поема 
щафетата от България. 
 
√ Работодатели настояват за облекчени процедури при наемане на 14-годишни  
Двойно повече непълнолетни са поискали разрешение за работа от Инспекцията по труда в Русе от началото на годината 
в сравнение с миналата. Интерес има и от страна на работодателите, тъй като трудно намират персонал. Затова от Съюза 
на хотелиерите и ресторантьорите настояват да се облекчат условията за наемане на ученици не само над 16, но и над 14 
години. 
От началото на годината от Инспекцията по труда в Русе са издали 76 разрешителни за работа на непълнолетни. Повечето 
от тях са бармани, сервитьори и продавачи. Интерес са проявили и от строителни компании, но засега в този бранш няма 
наети младежи. От инспекцията казват, че фирмите са длъжни да осигурят едни и същи почивки и заплащане на всички 
свои служители. 
Ирена Николаева – директор на Инспекцията по труда в Русе: Работят ли на трудов договор няма как да е различно. Няма 
как едната сервитьорка, примерно, да взема 500 лева, а непълнолетния да взема 250. Би било нарушение. 
Броят на документите за наемане на 16-годишните бяха намалени, коментираха работодатели, но за 14-годишните 
процедурите продължават да са тромави и минават поне 20 дни преди младежите да могат да започнат работа. А това е 
твърде много време при спешна нужда от персонал. 
Красимир Иванчев – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе: При тях документите, които се вадят, 
са пак 22-23, и допълнително имат такси, които са в рамките на 100-110 левa. И това нещо в краткия период, в който те 
могат да помогнат, а то е след училище от 1 юли и до 5 септември, е невъзможно.  
От Съюза на хотелиерите и ресторантьорите с писмо са поискали от социалното министерство да се облекчи режимът за 
получаване на разрешителни. А от Инспекцията по труда в Русе са започнали проверки дали се спазват трудовите права на 
непълнолетните. 
 
√ Илияна Йотова организира студентска лаборатория за европредседателството ни 
Вицепрезидентът Илияна Йотова организира на „Дондуков" 2 студентска лаборатория на тема „Шестте месеца начело на 
ЕС - още една гледна точка". На форума ще бъдат обсъдени резултатите и перспективите след първото българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз. 
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Целта на дискусията е да предложи алтернативни гледни точки за постигнатото, да посочи слабостите, да отговори на 
въпроса „Какво ни предстои след шестте месеца начело на ЕС?". Участници са студенти от различни висши учебни 
заведения в България. 
 
Investor.bg 
 
√ Л. Павлова: Ключово постижение в председателството бе дебатът около бюджета на ЕС 
Най-голямата гордост на българското европредседателство е споразумението за командироването на работници, 
заяви министърът 
Една от големите индиректни ползи от председателството ни на Съвета на ЕС е, че променихме имиджа и познаването на 
България. Това заяви министър Лиляна Павлова на дискусия "Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 - 
резултатите" в НДК, цитирана от БТА. 
Тя отчете, че 284 събития са се провели в София, а 35 хиляди делегати са дошли при очаквани около 20 хиляди. Според нея 
гостите у нас са ни преоткривали с всяко следващо идване в различен аспект - и като туризъм, и като бизнес, и като 
политически партньор. 
Освен темите и приоритетите, които подбрахме, за мен е важно, че в много случаи виждахме единството, коментира още 
Павлова. Тя отбеляза, че ако сме единни и сме заедно, ще сме по-силни. Вярвам, че девизът на българското 
председателство беше адекватен и релевантен на случващото се, посочи министърът.  
Програмата и приоритетите на самото председателство бяха достатъчно гъвкави и дадоха възможност да сме адекватни и 
напълно в крак с действителността и проблемите на деня, смята още тя. 
Като ключово постижение тя посочи дебата за многогодишната финансова рамка след 2020 г. 
По думите ѝ най-голямата гордост на българското европредседателство е споразумението за командироването на 
работници и единното заплащане на командированите работници. 
Лиляна Павлова съобщи още, цитирана агенция „Фокус“, че от 105 наследени законодателни досиета от естонското 
председателство, 78 досиета са приключени от България. 
Тя припомни, че преди седмица са били закрити три досиета, по които не беше постигнато съгласие две години и половина. 
Става дума за единните системи за социална сигурност, за регламента за баланса между личния и професионалния живот 
и за прозрачността на условията на труд, уточни Павлова. 
 
√ Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър  
Това ще доведе до по-голяма прозрачност на социалния диалог, смятат от ГЕРБ 
Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър към окръжните съдилища. Това 
предвиждат приетите на първо четене днес в парламента промени в Кодекса на труда, внесени от Светлана Ангелова от 
ГЕРБ и група народни представители. 
Промените бяха приети единодушно с 91 гласа "за", съобщава БТА. 
Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, 
където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица.  
Този регистър следва да е отделен от съществуващите към момента регистри за юридическите лица, посочи Светлана 
Ангелова. В регистъра не се предвижда вписване на целите на организацията, както и средствата за постигането им, защото 
те са определени в други текстове от трудовото законодателство.  
Създаването на ясен режим за регистрация на синдикалните и работодателските организации ще доведе до по-голяма 
прозрачност на социалния диалог, смята Ангелова. 
Промените са подкрепени и от всички организации. 
„Ролята на социалния диалог е ключова за провеждането на обществени политики и изграждането на стабилно 
демократично общество. Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните 
отношения и въпросите на на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите 
и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните“, се 
посочва в мотивите на законопроекта. 
В тази връзка, според вносителите, е необходимо да има ясно определен ред, по който се регистрират съответните 
организации, за да може да се подпомага и насърчава социалният диалог. 
 
√ София стигна до 175-о място в класация за най-скъпите градове за живот за чужденци 
Животът излиза най-скъп в Хонконг, а най-евтин - в Ташкент 
София е на 175-о място в световната класация на най-скъпите градове за чужденци през 2018 г., изготвена от 
консултантската компания Mercer. Столицата е точно преди Букурещ и след Сан Салвадор. 
София се издига с 9 места напред в сравнение с миналата година и заема най-високата си позиция поне от 2015 г. насам. 
През 2016 г. тя бе на 182-о място, а година по-рано – на 187-а позиция. 
В класацията са включени общо 209 града, които се сравняват по над 200 критерия, включително цени на жилища, 
транспорт, храна, забавления, дрехи и др. Класацията има за цел да помогне на международните компании и 
правителствата за правилното определяне на заплатите на своите служители. Ню Йорк се ползва като базов град, а 
валутните курсове се измерват спрямо долара. 
Най-скъпият град за чужденци в света тази година е Хонконг, измествайки миналогодишния лидер – Луанда. Двата града 
през последните години се редуват в челната позиция, но тази година анголската столица спада на доста по-ниско място – 
едва шесто. 
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Водещата позиция на Хонконг се обяснява най-вече с изключително скъпите жилища. Месечният наем за обзаведена къща 
с три спални по международните стандарти, и то разположена в подходящ квартал, струва средно 13 424 долара. За 
сравнение, подобно жилище в Ню Йорк би струвало 5 700 долара, а в Лондон – 6 991 долара. 
В топ 10 на най-скъпите градове тази година има общо шест града от Азия. На второ място в класацията е японската столица 
Токио, а на четвърто и пето са съответно Сингапур и Сеул. Шанхай и Пекин пък са на седма и девета позиция. 
От останалите градове в топ 10 два се намират в Швейцария – Цюрих на трето място, който е и най-скъпият град в Европа, 
и Берн - на десето. 
Като цяло градовете от Западна Европа са заели по-предни позиции в тазгодишната класация в резултат на засилването на 
местните валути спрямо долара и разходите за стоки и услуги. Градовете в Германия например бележат едни от най-
резките издигания в класацията, като Франкфурт (68) и Берлин (71) скачат напред с 49 позиции, а Мюнхен (57) – с 41 
позиции. Лондон пък излиза с 10 места напред до 19-о място. 
 

 
 

За разликата от тях градовете в САЩ слизат надолу в ранглистата именно заради засилването на европейската икономика, 
което доведе до спад в цената на долара спрямо други водещи валути. Ню Йорк слиза 4 места надолу до 13-о – най-скъпият 
град в региона. Сан Франциско (28) и Лос Анджелис (35) спадат съответно със 7 и 12 места в класацията, а Чикаго (51) – с 
20. 
От градовете в нашия регион, които попадат в класацията, Истанбул е класиран на 163-а позиция, Атина – на 113-а, Тирана 
– на 172-а, Белград – на 181-а, Сараево – на 191-а, Скопие - на 197-та. 
В дъното на класацията са Бишкек, Тунис и Ташкент. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ БНБ ще следи с повишено внимание ръста при жилищните кредити 
БНБ констатира, че изисква повишено внимание към наблюдаваното напоследък сравнително бързо нарастване на 
жилищните ипотечни кредити в съчетание с растежа на цените на недвижимите имоти, както и значителния дял (47%) на 
новоотпуснатите през 2017 г. жилищни ипотечни кредити. При тях съотношението между размера на кредита и стойността 
на обезпечението е над 80%. Това се посочва в съобщение на централната банка. 
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В него все пак се подчертава, че към момента не се отчита натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид 
наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност. 
Банката определя и 0% антицикличен капиталов буфер. Той представлява инструмент, който да послужи като защита на 
банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на 
прекомерен кредитен растеж. 
Съгласно наредба от 1 януари 2016 г Българската народна банка извършва оценка и определя на тримесечна основа ниво 
на антицикличния буфер за банките в страната. 
Банките да се въздържат от проциклично поведение при съживяване на кредитната дейност. За това предупреждават от 
БНБ в последното си издание "Банките в България", като се посочва, че това е от "ключово значение". 
Там се казва, че основният риск за финансовата стабилност в момента произтича от съчетанието на благоприятни 
обстоятелства в икономиката и породените от тях оптимистични очаквания за икономическата активност, финансовото 
състояние на кредитополучателите и движението в цените на недвижимите имоти. Съчетанието може да доведе до 
негативни явления. 
Отправянето на предупреждение към банките за повишено внимание не е първото. В предишния брой на "Банките в 
България" БНБ беше посочила банките да внимават при отпускането на жилищни заеми, като обръщат внимание да се 
следи съотношението между размера на новоотпуснатите кредити и стойността на ипотекираните имоти. 
 
Bloomberg TV 
 
√ ВУЗФ открива специалност за обучение по блокчейн технологии 
Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, Бизнес старт, 27.06.2018 
ВУЗФ винаги следва тенденциите при бизнеса и неговите нужди. Именно затова се открива специалност за обучение по 
блокчейн технологии. Това каза Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси 
(ВУЗФ), в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов. 
„Блокчейн е явление, което ще окаже влияние върху всички останали сектори. Вече се случват неща в световен мащаб, а 
ние нямаме подготвени хора. Затова решихме заедно с две международни компании - Software Group и Bulpros (това са 
ИТ компании с изключително активна дейност в чужбина) да направим тази магистратура и да подготвим правилните 
хора“. 
Вицепрезидентът на ВУЗФ обясни, че в всяка технологична компания има една техническа и една бизнес част, която е 
свързана с продажби, преговори, клиенти, доставки. 
„За бизнес частта няма подготвени хора. И ние като един бизнес университет започваме да готвим тази бизнес част“. 
По думите ѝ по време на обучението ще се разглеждат основите на блокчейн технологията, кои са участниците в тази 
екосистема и кои са иновациите. 
„Нашите студенти ще учат за т.нар. „умни договори“ - това са операциите между купувача и продавача, които ще бъдат 
автоматизирани. Ролята на нотариусите малко ще намали. Вече всичко ще е много прозрачно. Другото, което ще се случва 
е ICO – Initial Coin Offering – метод за първоначално набиране на капитал, при който ще се избягват тежките регулации, и 
тогава ще се намалят и разходите. Много от посредниците ще изчезнат в процесите“. 
 
√ Какво налага ДДС реформите в ЕС? 
Ева Майдел, евродепутат, В развитие, 27.06.2018  
Всяка година в ЕС се губят над 150 млрд. евро приходи от ДДС. Близо 50 млрд. евро от тази сума или по около 100 евро от 
гражданин от ЕС се губят в резултат на презгранични измами с ДДС. Именно затова промените целят да направят нова 
система с по-конкретно споделяне на информация, което ще позволи на държавите-членки както да анализират, така и да 
обработват и одитират информация за трансграничен бизнес. Това ще позволи и на данъчните администрации да разменят 
информация с европейските правоприлагащи органи, когато имат заподозрени организации в измами с ДДС. Това 
коментира евродепутатът Ева Майдел в телефонен разговор за предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
„Още една причина защо тези доклади са добра новина за проблемите с ДДС измамите е, че информацията за вносни 
стоки ще бъде споделяна между данъчните и митническите органи във всички държави членки“. 
Евродепутатът коментира, че на следващата пленарна сесия в Европейския парламент предстои да се приеме докладът, 
който е гласуван само преди няколко седмици, като това ще валидира информацията, която достигна и до медиите. Тя 
сподели, че очакват тези правила съвсем скоро да влязат в сила. 
Като пример за реформата тя даде ситуация, при която търговец от България продава на търговец от друга държава. 
„Търговецът от друга държава ще заплаща с ДДС според собствената си държава. Тоест България ще събере ДДС от 
фирмата и ще го трансферира на другата държава директно. Това позволява да не се случват измами. Поради тази причина 
се предвижда в бъдеще да има и онлайн портал, в който да се обявява ДДС и да може да се проследява в коя държава е 
извършена крайната продажба“. 
Тя сподели още, че по настоящем разходите за спазване на разпоредбите за ДДС са с 11% за предприятия, занимаващи се 
с презгранична търговия, отколкото за занимаващи се само с вътрешна търговия. По думите ѝ няма как да има единен 
пазар, в който да се защитават потребителите, както и да се дават възможности на бизнеса да се развива, за да има по-
голяма конкурентоспособност, ако има 28 различни разпоредби за ДДС. 
„В момента имаме постигнато споразумение по четири от петте краткосрочни решения по проблема с ДДС измамите. 
Имайки предвид, че този пакет беше предложен в края на 2017 г., това е изключително голям напредък за нашето 
председателство“. 
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√ Пътуванията на българи зад граница достигнаха рекордно ниво през май 
Посещенията на чужденци в България също отчитат добро повишение 
През май 2018 г. пътуванията на български граждани се увеличиха силно до ново рекордно ниво, като в същото време 
посещенията на чужденци в нашата страна също регистрираха добро повишение, макар че тяхната бройка все още остава 
далеч от рекордния летен пик през миналата година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), пише 
БНР. 
Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се увеличиха с 11,6% на годишна база до 728,9 хил. (спрямо май 
2017 г.), надвишавайки с близо 50 хил. бившия рекорден връх от 680,4 хил., достигнат в края на миналия летен туристически 
сезон (през август 2017 г.). 
Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница е отчетено в посока към Италия (ръст с 29,4%), следвана 
от Белгия (с 25,1%), Сърбия (с 22,0%), Испания (с 19,9%), бившата югославска република Македония (повишение със 17,9%), 
Турция (с 14,2%), Австрия (с 11,4%), Румъния (с 10,8%), Гърция (с 10,5%), Обединеното кралство (със 7,5%), Германия (с 6,3%) 
и други.  

 
 
 

Графика на пътуванията на български граждани в чужбина по месеци 

 
 

През май най-голям брой български граждани са пътували в посока Гърция (184,2 хил.), следвана от Турция (147,4 хил.), 
Румъния (58,1 хил.), бившата югославска република Македония (45,1 хил.), Сърбия (44,8 хил.), Германия (43,3 хил.), Италия 
(28,9 хил.), Австрия (26,0 хил.), Обединеното кралство (2,0 хил.), Испания (19,8 хил.) и др. 
Пътуванията през май на българи зад граница с цел почивка и експуразия са в размер на 34,3%, докато най-голям 
относителен дял от общия брой пътувания в чужбина е отчетен при пътувания с други цели (гостуване, обучение, 
посещение на културни и спортни мероприятия) - 38,6%, докато пътувания със служебна цел са 27,1% от техния общ брой. 
Посещенията на чужденци в България пък нараснаха през май с 8,4% спрямо същия месец на 2017 г., достигайки 938,6 хил., 
но след като през август 2017 г. (в края на миналия летен туристически сезон) броят на чужденците, посетили нашата 
страна, удари рекордните 2,1251 млн. 
Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили България през миналия месец, е достигнал 63,7%, или с 
8,2% повече в сравнение с петия месец на 2017 г. 
Увеличени са посещенията на граждани от Полша (с цели 83,2%), Франция (със 71,5%), Германия (с 24,0%), Обединеното 
кралство (с 14,9%) и други, при намаление на посещенията от Унгария (спад с 11,1%), Швеция (с 6,9%), Чешката република 
(с 5,9%), Гърция (с 1,9%) и други. 
През май повишение със 7,0% бележат и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-голям 
ръст от 21,7% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Украйна, показват данните на НСИ. 
През май 2018 година преобладава делът на посещенията в България с други цели – 41,4%, следвани от посещения с цел 
почивка и екскурзия – 39,0% и тези със служебна цел – 19,6%. 
Най-много посещения в България през май 2018 г. са реализирали гражданите от Румъния (цели 263,1 хил.), Турция (101,4 
хил.), Гърция (100,7 хил.), Сърбия (48,8 хил.), Македония (47,7 хил.), Обединеното кралство (28,9 хил.), Руската федерация 
(26,3 хил.), Украйна (24,8 хил.) и Полша (21,8 хил.). 
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√ Ще стане ли София дигитална столица на Европа? 
Красимира Райчева, мениджър на Visa за България, "В развитие", 27.06.2018 
България е една от страните, които се развиват доста добре по отношение на новите методи на разплащане на финтех 
индустрията. Все повече и повече страната придобива авторитет в тази насока, но не бива да се забравя, че всичко зависи 
от държавната политика на страната. Политиците се ориентират в тази посока. Възможно е София да стане дигитална 
столица на Европа. Това каза Красимира Райчева, мениджър на Visa за България, в предаването "В развитие" с водещ 
Вероника Денизова.  
"Решенията на финтех индустрията са удачни, защото създават добри условия за пестене на време на клиентите, както и 
удобство при плащания", посочи още Райчева. 
Българските търговци все повече разбират ползите от картови разплащания и в повечето обекти вече има възможност за 
такива разплащания. 
Ако в момента потребителите притежават по няколко карти, то предстои в бъдеще да имат различни устройства (гривни, 
пръстени, часовници и др.), чрез които да плащат, както и различни устройства, приемащи плащанията. Всяко едно нещо 
ще се превърне в устройство, което да приема плащанията. Вече усилено се работи в тази насока. 
 
БНР 
 
√ В София ще бъде представено предложението за бюджета на ЕС след 2020 година 
В Представителството на Европейската комисия в София днес ще бъде представено предложението за бюджета на 
Европейския съюз след 2020 година. 
Конкретните акценти в проекта ще бъдат изложени от Андриана Сукова - заместник-директор на Генералната дирекция 
„Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Витория Алиата ди Вилафранка - директор в Генералната дирекция 
„Регионална и селищна политика“ на комисията. 
Представянето ще бъде последвано от дискусия, с участието на експерти от Еврокомисията. 
 
√ Кабинетът одобри откриване на процедура за концесионер на летище София 
Кабинетът одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски за откриване на процедура за определяне на концесионер на летище София. С решението на министъра се 
утвърждава обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията, съобщават от пресцентъра на 
Министерския съвет. 
Откриването на процедурата за предоставяне на концесия на летище София е част от Стратегията за развитие на 
транспортната система на Република България до 2020 г. 
Подробности за процедурата, по която ще се търси концесионер на летище София, ще бъдат дадени, след като 
обявлението бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС. Това съобщиха от Министерството на транспорта по повод 
днешното правителствено решение процедурата да започне. За това решение не бяха обявени детайли. Цялата 
документация за концесията ще бъде качена на интернет страницата на транспортното министерство и достъпът до нея 
ще е пълен и безплатен, увериха още от институцията. 
 
√ Две фактури за ток през юли 
От EVN съобщават, че следващите фактури за електроенергия ще бъдат разделени на два периода -  за потребление до 30 
юни и за потребление след 1 юли.  Промяната е  заради предстоящата промяна на цената на тока от новия месец. 
Дружеството предоставя и възможност  клиентите му  по желание сами да отчетат електромерите си.  
Това няма да доведе до отмяна на  месечния отчет, който се прави от доставчика като  декларации за данните ще се 
приемат в офисите на компанията от 1 до 4 юли.  
КЕВР все още не се е произнесла  какво  ще е  увеличението на тока и парното. Окончателно решение  ще стане известно 
на 1 юли. 
 
√ Бюрото по труда в Дупница отчете намаляване на безработицата в шестте общини 
Намаление на безработните в 6-те общини обявиха от бюрото по труда в Дупница, което обслужва и Сапарева баня, Бобов 
дол, Бобошево, Рила и Кочериново. 
Към 1 юни тази година без работа в района са 2 314 или 7,6%. 
Най-сериозно намаление на безработицата е регистрирано в курорта Сапарева баня заради големия наплив на туристи в 
града, в който има открити 82 къщи за гости и четири хотела. Работят осем открити и четири закрити басейна с прочутата 
минерална 103-градусова вода. Стартира сезонът и в курорта Паничище, както и на Седемте Рилски езера, където също 
наемат временна работна ръка. 
Най-тежка е ситуацията с безработицата в община Рила. В малката община с население под 3 000 души, без работа са 120 
или 10,1 процент. Оказва се, че близостта с Рилския манастир не осигурява работни места за рилчани. Обектите около 
манастира са отдадени на фирми от Дупница и от Благоевград, които наемат свои съграждани. Стотици от Рила и Рилското 
корито са по гурбет в чужбина, по Западна Европа, в САЩ и Канада, съобщават от общината. 
 
√ ЕЦБ отчита ускорен растеж на банковото кредитиране за бизнеса в еврозоната през май 
Банковото кредитиране на фирмите в еврозоната се подобри през май, отбелязвайки най-високо темпо на растеж от 9 
години насам, което би трябвало да подсили корпоративните инвестиции в региона, показват последни данни на 
Европейската централна банка. 
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През май банковите кредити за нефинансовите компании нараснаха на годишна база с цели 3,6% след техен растеж с 3,3% 
през април, отбелязвайки най-силно повишение от май 2009-а година насам. Трябва да се има предвид, че икономиката 
на еврозоната зависи доста силно от възможността за финансиране, като тези данни на ЕЦБ се считат за добър индикатор 
за икономическото здраве и за бъдещи бизнес инвестиции. 
В същото време растежът на банковите заеми за домакинствата стабилизираха за шести пореден месец на ниво от 2,9 на 
сто.  
Провежданата от доста години насам агресивна политика на "евтини пари" на ЕЦБ се отразява позитивно на банковото 
кредитиране на бизнеса и на крайните потребители, но темпото на растеж на отпусканите заеми е все още доста под нивата 
от преди световната финансова и икономическа криза. Така например през 2007-а и през първата половина на 2008-а 
година кредитите на банките за бизнеса нарастваха с над 12% на годишна база. 
Паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през май с 4,0% след по-слаб растеж с 3,8% през април (низходяща 
ревизия от повишение с 3,9%), а на тримесечна осреднена база индикаторът М3 се повиши през трите месеца до края на 
май с 3,9 на сто. По този начин растежът на паричната маса остава за трети пореден месец под важното целево ниво на 
ЕЦБ за повишение с 4,5%, което отговаря на мандата на Централната банка за ценова стабилност в рамките на еврозоната. 
Трябва да се има предвид, че паричният анализ на ЕЦБ е един от двата т.нар. "стълба" при определяне на бъдещата 
парична и лихвена политика, като другият съществен икономически анализ е свързан с оценката на централната банка по 
отношение на инфлационните рискове. Данните за кредитирането се следят внимателно и с оглед на факта, че 
икономиката на еврозоната е силно зависима от отпусканите от банките заеми. 
 
Bulgaria On Air 

 
√ ЧЕЗ отчита извънредно – готви се новата цена 
Абонатите на дружеството могат да извършат и самоотчет 
"ЧЕЗ Разпределение България" АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите си, съобщиха от 
дружеството. 
Извънредното отчитане е заради очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени 
на електроенергията от 1 юли 2018 г., пише Dnes.bg. 
Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на 29 юни на интернет страницата на "ЧЕЗ". Информация може да се 
получи и в центровете за обслужване на клиенти, както и на денонощната телефонна линия 0700 10 010. 
Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на 
клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. 
Клиентите обаче ще имат възможност и сами да отчетат показанията на електромерите си на 30 юни 2018 г. и да подадат 
данните към компанията между 1 и 5 юли - на телефонната линия 0700 10 010, на мейл klienti@cez-rp.bg, през уеб-сайта 
www.cez.bg, меню "Самоотчет" или в центровете за обслужване на клиенти на "ЧЕЗ". 
Трябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, оторизационен код/абонатен номер, 
трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. 
Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30 юни, включително. 
Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. 
Заради различните цени – стара и нова, фактурите през юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия 
за два отчетни периода - по стари и по нови цени. 
 
Дарик 
 
√ МС: Енергийният министър да възобнови дейностите по търсене на възможност за АЕЦ „Белене“ 
Министерският съвет отмени Решение номер 250 от 2012 г. за отмяна на Решение 259 от 2005 г. за определяне на енергиен 
обект "Ядрена централа на площадка "Белене" като обект с национално значение и на Решение номер 260 на 
Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка "Белене". Това съобщи пресцентърът на 
кабинета. 
Вчерашният акт на правителството е изготвен във връзка с взетото на 7 юни 2018 г. от Народното събрание на Република 
България решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" 
съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на 
активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество. 
Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсене на възможности за 
изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без договори за задължително 
изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други 
непазарни механизми за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на 
активите и пасивите за проекта в отделно проектно дружество. 
 Очаква се енергийният министър да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални 
инвеститори и производители на оборудване. Министърът следва да разработи процедура за избор на стратегически 
инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 г., както и периодично 
да информира Министерския съвет и Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от 
преговорите, пише в съобщението. 
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ТВ Европа 
 

√ „Алфа Рисърч“: 81% от българите оценяват положително европредседателството 
Високи оценки за първото българско ротационно председателство на Съвета на ЕС, подобрен имидж на страната, основен 
фокус върху европейската перспектива пред Западните Балкани и по-умерена равносметка за напредъка по останалите 
приоритети – това са основните изводи от националните представителни проучвания на „Алфа Рисърч“, проведени през 
декември 2017 и юни 2018 г., които сравняват очакванията преди и оценките след края на председателството. 
Почти всеки втори българин заявява, че е получил достатъчно информация през тези шест месеца. Хората с по-високо 
образование и в активна възраст от големите градове виждат и повече възможности за себе си в Европейския съюз. 55% 
от гражданите смятат, че страна ни е постигнала напредък по темата за Западните Балкани, а почти всеки трети смята, че 
има напредък и по темата Бъдещето на Европа и младите хора. Основните ползи за нас българите смятат, че са повишен 
международен престиж и признание, повишена популярност и интерес от страна на европейски граждани, икономически 
ефекти от ръста на посетителите. 
Според „Алфа Рисърч“ в обобщение, сравнението на обществените нагласи преди и след българското председателство на 
Съвета на ЕС показва, че българите са: 
– оптимисти за усилията и направеното от институциите и политиците 
– страната се е справила добре, получила е повече престиж и признание; 
– реалисти са за постигнатото 
– виждат по-скромни постижения в напредъка по общо европейски проблеми, по-силен резултат по отношение на 
Западните Балкани; 
– взискателни към политиките и позициите на българските политици оттук нататък.  
Ротационното европредседателство е допринесло за това хората да видят в позитивна светлина европейските усилия на 
държавата. Същевременно, отбелязват от „Алфа рисърч“, очевидно има още много неща, които трябва да бъдат 
направени, за да се почувстват българите истински и равноправни европейци. 
 
√ Томислав Дончев: Европейските ценности не могат да се купят с еврофондове 
Европейските ценности не могат да бъдат купени с еврофондове, заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на 
дискусия за влиянието на европейските средства върху европейските морални устои. Според него европейските средства 
са предназначени за изравняване на дисбалансите между страните-членки и не могат да повлияят на европейския морал.  
Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че еврофондовете са създадени да помагат на хората. Затова трябва 
да се създаде повече приемственост гъвкавост в общините, за да могат да се усвояват повече средства, което да доведе 
до по-добър живот за българите. 
 
Economic.bg 
 
√ Мария Габриел: За една година трафикът на данни в ЕС е скочил 5 пъти 
Свалянето на бариерите е полезно и за хората, и за бизнеса 
От падането на роуминга в Европейския съюз (ЕС) мина година, а статистиката е многозначителна. Само трафикът на данни 
се е увеличил пет пъти, или над 430%, каза еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел в ефира на 
Нова тв.  
Тенденцията не е изненада предвид падането на такава сериозна ценова бариера. Важното е обаче, че ефект има не само 
за хората, но и за бизнеса и телекомите. Новите хоризонти пред клиентите ги стимулират да потребяват повече, а това пък 
провокира фирмите да лансират нови услуги и продукти на тази база.  
Затова сега планът е да се премахнат и солените тарифи между страните от Блока и тези от Западните Балкани. На ЕС му 
отне над десетилетие да се отърве от роуминга. Идеята е натрупаният опит в този дълъг процес да помогне за 
придвижването към новата цел само в рамките на три години.  
От намерение преди четири месеца днес визията за дигитално сближаване между държавите членки и страни като Сърбия 
и Македония вече напредва видимо. „Затова работихме по пътната карта и тя вече дава резултат“, похвали се Габриел.  
По думите ѝ още от това лято ще има оферти между оператори и съответните държави. Тя си послужи с конкретен пример 
с австрийския телеком, който по думите ѝ планира да предостави на потребителите си възможност да платят 1 евро на ден 
и да получат 200MB интернет трафик. Предвидена е и месечна такса от 8.50 евро, срещу която ще могат да се ползват 2GB 
мобилни данни.  
Така двустранните предложения на практика ще стартират още това лято. А от следващото цената за 1 MB за цялата 
територия ЕС-Западни Балкани ще бъде 0.70 евро, каза още еврокомисарят.   
Мария Габриел увери, че вече се придвижва и процесът по намаляването на цените за гласови обаждания и смс. Там обаче 
се изисква повече време, тъй като нещата са по-сложни от техническа гледна точка. „Затова решихме да стартираме с 
данни“, изтъкна тя, напомняйки че за хората днес е от много по-голямо значение да са свързани онлйан.  
Иначе в момента средната цена за изходящо обаждане от съседни страни като Сърбия и Македония например варира от 
7 до 12 лв. за минута. „Става дума за разлики от 700-800% спрямо нормалните цени, с които сме свикнали в ЕС“, обърна 
внимание Габриел.  
Визията за цифрово сближаване на Стария континент заляга все повече в политиките на ЕС. Показателно за това е, че за 
програма Дигитална Европа са заделени 9 млрд. евро. Те ще бъдат разпределени в пет области – цифрови умени, 
киберсигурност, изкуствен интелект, супер компютри и публична администрация.  
 



9 

 

Sinor.bg 
 
√ Правителството отпуска 1,5 млн. лв. за реформиране на институциите  
Решения на Министерския съвет 
Правителството одобри две искания за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на 
структурни реформи (ППСР). В края на януари 2018 г. България изрази желание да направи доброволен принос към 
финансовия пакет на ППСР в размер на 1,5 млн. евро за реформиране на институциите, управлението, администрацията, 
икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване 
на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите. 
Финансирането е за сметка на техническата помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) в съответствие с 
чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. Доброволната вноска на 
Република България за Програмата за подкрепа на структурните реформи е прехвърлена в съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Прехвърлянето на средствата 
от ОПДУ е одобрено с РМС № 306 от 4 май 2018 г. 
Според днешното решение вноската ще се използва за изпълнението на два проекта - за „Усъвършенстване на 
регулаторната рамка по несъстоятелността“ и за „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия 
в съответствие с добрите международни практики“. Тези искания министърът на финансите ще внесе в Службата към 
Европейската комисия за подкрепа на структурни реформи. Те предвиждат изпълнението на специални, неотложни мерки 
в двете области на политика, с тях се адресират и специфични за страната препоръки на Съвета на ЕС. След като исканията 
бъдат одобрени от Службата, тя съвместно с националните власти ще изберат изпълнител на дейностите. 
 
В. Монитор 
 
√ До края на годината тръгва търгът за ремонта на яз. „Бели Искър“ 
До края на годината тръгва търгът за ремонта на яз. „Бели Искър“, научи „Монитор“. От съоръжението, завършено в 
началото на 50-те години на миналия век получават питейна вода селищата в района на Самоков и столичните квартали в 
подножието на Витоша. 
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова поясни, че в техническия експертен 
съвет на ведомството вече са обсъждани вариантите кой проект трябва да бъде възложен за изпълнение. „Решението е да 
се възложи изработването на технически проект и той ще стъпи на варианта за масивно бетоново укрепване по цялата 
височина на стената“, обясни тя. 
По думите й, както е по закон, предстои да се възложи обществена поръчка за изработването на техническия проект. 
„Първо обаче трябва да се изготви техническото задание. Срокът, който поставя експертният съвет е около 2 месеца, но 
има известно забавяне“, каза още тя. Според нея в максимално кратки срокове след това ще се подготви задание за 
провеждане на обществена поръчка на базата на препоръките на всички рецензенти на проектите, които са разглеждани. 
Крумова не пожела да се ангажира с конкретни крайни срокове за подготвянето на техническия проект за ремонта на 
външната страна на стената на водохранилището, защото много фактори влияели на процеса. По думите й, нереалистично 
е да се очаква, че ремонтът може да започне през тази година, защото по ЗОП има определени изисквания и най-малкото 
самото провеждане на обществената поръчка трае 52 дни, като освен това винаги може да има обжалвания. 
„В крайна сметка нека бъдем реалисти“, призова зам.-министърът. „Правим всичко възможно. Действаме в максимално 
кратки срокове, но трябва да се съобразяваме със законодателството“, добави Крумова. 
 
КРОСС 
 
√ Забраната за пушене остава 
Депутатите от икономическата комисия отхвърлиха светкавично бързо промените на Валери Симеонов в закона за 
здравето за отпадане на забраната да пушим в заведенията, съобщи "Канал 3". 
Само двама народни избраници от БСП подкрепиха предложението, дори самите Обединени патриоти не дадоха рамо на 
вицепремиера си. "За" правото да пушим, когато сме на ресторант, се обяви пък председателят на икономическата 
комисия Петър Кънев. Като преди това подчерта, че депутатите от левицата ще гласуват по съвест. 
Двама от тях се възпротивиха на падането на забраната за дим в бара, а мнозинството народни представители в комисията, 
включително ГЕРБ, гласува "въздържал се". 
Законът бе отхвърлен за десетина минути без никакви дебати. Преди вота бяха изслушани само мненията на 
представители на неправителствения сектор. 
Най-важното е да има добра музика и храна, и най-вече - да не се връщаме вмирисани вкъщи, заяви Маша Гаврилова от 
"България без дим", изразявайки несъгласие с аргумента на вносителите, че заведенията фалират. Тя цитира последното 
проучване на Екзакта, че 75 на сто са против връщането на пушенето в заведенията, от които 53 на сто били пушачи. 
Туризмът също не страдал, защото, по думите на министър Николина Ангелкова имало ръст от 25 на сто, каза още 
Гаврилова. 
 
√ Автошколи укриват милиони, НАП започва проверки 
РешениБлизо 7-цифрено несъответствие на оборота е установила Националната агенция за приходите при само 4 
проверки на автошколи в София. Данъчните започват поредна национална кампания срещу незаконните практики в 
бранша, докато самите инструктори твърдят, че заради няколко проблемни фирми се създават затруднения за всички. 
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Говорителят на НАП Росен Бъчваров обясни в студиото на „Тази сутрин”, че са установили укритите данъци с помощта на 
информация от ДАИ: „Отчитат се, да речем, 600 курсисти, които са се явили на изпит. При една средна цена много 
подценена под пазара се получава минимален доход, който не е отчетен”.; 
Той посочи, че масова практика е да се регистрират нови и нови фирми с оборот под прага за ДДС регистрация от 50 000 
лв., като даже курсисти се местят от едно юридическо лице към друго. „Ако една компания крие данъци, вероятността да 
прави и други нарушения не е никак малка – особено в такава отговорна задача като обучението на кандидат-шофьори”, 
подчерта Бъчваров. 
Председателят на Съюза на преподавателите по автомо-мото подготовка Йонко Иванов на свой ред заяви, че ревизиите 
през годините са се правили без установени правила. 
„Една част от нас се откупиха, на друга част актовете паднаха в съдилищата, но дадохме по 5-6000 лв. по съдебни дела”, 
заяви Иванов и призова в диалог с бранша да се определи реална средна цена на курса, на база на която да се правят 
проверките. 
Той обясни, че в цената за моточас (според него – 35 лв. т.е. общо 1085 лв. за целия курс с 31 моточаса) влизат 40 позиции 
и печалбата е 10 лв. „На тази цена ние се мъчим да излъжем държавата, за да оцелеем”, призна инструкторът. 
Иванов посочи като виновници за сегашното положение на бранша недобросъвестните компании: „Не може да има курс 
за 190 лв., не може да има вътрешен изпит по теория 60 лв. за 7 минути (…) Има едни фирми, които дават безплатния обяд, 
те се роят на фирмички.  Подписват се едни договори, че сте крепостен ученик на тази фирма и докато не си вземете изпита 
трябва да се явявате докрай”. 
По думите му едва 10% от фирмите в бранша са с нови учебни автомобили 
Росен Бъчваров подчерта, че е въпрос на конкуренция колко ще струва шофьорският курс. Колко са били рисковите фирми 
в бранша при последните масови проверки? 88%, стана ясно от думите на говорителя на НАП. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- На какво обезщетение имаме право при провалена почивка? 
- Оранжев код заради валежите. Как ни пази държавата? Говори главен комисар Николай Николов; 
- Европа и мигрантите - коментар на журналиста Мария Стоянова; 
- "Воля" и вотът - гост Веселин Марешки; 
- На финала на Българското европредседателство - коментират социолози и студенти; 
- На живо от Борисовата градина - камъни срещу паркирането в зелените площи; 
- "Денят започва с футбол" - прогнозите и коментарите на звездата на българския волейбол Евгени Иванов – 

Пушката. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- На живо от Гърция - какви са щетите след проливните дъждове? Има ли отменени резервации на български 
туристи? 

- Какво наложи извънредната рокада в АПИ? Гостува новият шеф на пътната агенция Светослав Глосов. 
- Как започва новото лидерство на Ердоган? Ще има ли промяна в отношенията между България и Турция? В 

студиото - Лютви Местан. 
- На живо: Как подсъдим за убийство преби свидетел и тормози цяло село, докато е под домашен арест? 
- Защо вече учениците четат "Под игото" с речник? И кои думи остават неразбрани от децата? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Воден капан в Халкидики - за щетите и безстващите българи там, на живо; 
- Бягство от „домашен арест" и заплаха към свидетел . Защо подсъдим за убийство дни беше в неизвестност; 
- Ще сложи ли държавата край на влагането на палмовото масло в млечните продукти? Гостува министърът на 

земеделието и храните Румен Порожанов; 
- Солени глоби за нарушителите на пътя. Къде са най-солените глоби, когато пътуваме към съседите? Отговорите в 

„На твоя страна". 
-  

√ Предстоящи събития в страната за 28 юни 2018 
София.  

- От 13.15 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще разговаря с Председателя на Камарата на депутатите 
на парламента на Чешката република Радек Вондрачек. 

- От 13.30 часа на „Дондуков" 2 вицепрезидентът Илияна Йотова организира Студентска лаборатория „Шестте 
месеца начело на ЕС - още една гледна точка". 

- От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 10.30 часа в Народното събрание председателят на парламента Цвета Караянчева ще проведе официална 

среща с председателя на Камарата на депутатите на Чешка република Радев Вондрачек. В 11.00 часа двамата ще 
направят изявления за представителите на медиите. От 11.30 часа ще присъстват на официална церемония пред 
паметника на „Незнайния воин", където ще бъде поднесен венец. 

- От 11.30 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 
присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-
министърът и ръководител на управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова ще подпишат договор за изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и 
детски градини в София. 
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- От 9.00 часа в хотел „Интерконтинентал" заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Малина Крумова ще участва в конференция на тема „Финансиране за енергийна ефективност в Централна и 
Югоизточна Европа". В 10.45 часа ще се проведе брифинг за журналисти, в който ще участва и зам.-министърът на 
енергетиката Жечо Станков. 

- От 9.30 часа в дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски" 124") ще се проведе публично представяне на 
предложението за бюджета на ЕС след 2020 г. Събитието ще бъде открито от ръководителя на Представителстото 
на ЕК в България Огнян Златев. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 11.00 часа в Представителството на Европейската комисия на ул. „Г.С. Раковски" № 124 ще се проведе среща 

между еврокомисаря по цифровата икономика и общество - Мария Габриел и председателя на Фондация за 
изобразителен синтез Йонко Стоянов. 

- От 11.00 часа в парк-хотел „Москва" ще се състои първата церемония по сертифициране на 145 обучители за 
училищните екипи по приобщаващо образование от цялата страна работещи в регионални центрове за 
приобщаващо образование. 

- От 19.30 часа на ъгъла на ул. „Раковски“ и „Иван Вазов“, около централата на Холдинг БДЖ, ще се проведе Бдение 
за БДЖ. То е по повод очаквания търг за сградата на БДЖ - един от най-скъпите имоти в България и отказа на 
правителството да изплати дължимото на железницата. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа ще се проведе брифинг в ОДМВР- Благоевград във връзка с провеждането на Акция на полицията 
„Ваканция! Да опазим живота на децата на пътя!" 

*** 
Варна. 

- От 12.45 часа в хотел Галерия Графити министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва в конференция на 
тема „Eвропейски стандарти за туризма в България". 

- От 9.00 в зала "Пленарна" на Община Варна ще се състои 32-рото заседание на Общински съвет - Варна. 
*** 
Велико Търново. 

- От 9.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе сесия на Великотърновски общински съвет. 
- От 13.30 часа в сградата на НОИ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде предоставена информация за 

новия метод за преизчисляване на пенсиите. 
*** 
Казанлък. 

- От 9.30 часа в зала „ Инфра" на Община Казанлък ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет - 
Казанлък. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе редовно заседание на Общински съвет. 
*** 
Пазарджик. 

- От 11.00 часа Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния 
съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/. 

*** 
Панагюрище. 

- В 15.30 часа американският посланик Ерик Рубин ще посети Община Панагюрище. След официалните срещи е 
предвидена кратка пресконференция. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа на терена на Одело Фарба България в индустриална зона „Куклен" (вляво на пътя Пловдив-
Асеновград, след Техно Акташ, Мекалит и Вили Елбе аутомотив) ще се състои церемония по първа копка и 
полагане на темела /първия камък/ на високотехнологичен завод за задните светлини на „Мерцедес" на турската 
компания „Одело Фарба Лайтинг Груп", част от Байрактарал Холдинг. Там ще присъста министърът на икономиката 
Емил Караниколов. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация-Разград ще заседава Областният съвет за развитие на област 
Разград. 

*** 
Свети Влас.  

- Министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще открие паметник на кан Тервел в град Свети Влас. 
*** 
Свищов. 

- В 16.00 часа ще се проведе акция за почистване брега на река Дунав при местността Паметниците край Свищов. 
*** 
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Смолян. 
- От 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет. 

*** 
Трън. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън Общинският съвет ще проведе редовно заседание. 
*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Хасково ще се проведе пресконференция на ръководството на БСП - Хасково и 
на общинските съветници на партията по актуални политически теми. 

***  
Шумен. 

- От 9.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Шумен. 
 
Vesti.bg 
 
√ Тръмп: Може да се срещна с Путин в Хелзинки 
Тръмп заяви пред репортери, че с руския си колега ще обсъди войната в Сирия и ситуацията в Украйна 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че подготвяната му среща с президента на Русия Владимир Путин може 
да се проведе в Хелзинки, след съвета на върха на НАТО в Брюксел на 11 и 12 юли. 
Тръмп заяви пред репортери, че с руския си колега ще обсъди войната в Сирия и ситуацията в Украйна. 
По-рано в сряда съветникът по национална сигурност на американския президент Джон Болтън беше на посещение в 
Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин - вижте във видеото. 
След това беше оповестено, че е взето решение за провеждане на среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но 
детайли не бяха разкрити. 
„Мога да кажа, че стигнахме до съгласие относно срещата на върха и дори за времето и мястото, като утре ще ги обявим с 
нашите американски колеги”, заяви днес Юри Ушаков, съветник на Путин. 
Последната среща на двамата президенти беше през ноември 2017 година във Виетнам, в кулоарите на форума за 
Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. 
 
Manager.bg 
 
√ Японска фирма наказа служител, взимал си обедна почивка 3 минути по-рано от предвиденото 
Японска фирма наказа свой служител, който „редовно се измъквал работа“, за да си взима по-ранна обедна почивка, 
предаде Гардиън. 
В случая става въпрос за 64-годишен служител на водоснабдителната служба в японският град Кобе, който е бил глобен и 
порицан, след като негов колега го е видял да ходи до близкия магазин, за да си вземе бенто (кутия със сготвена храна, 
която е популярен избор за обяд в Япония), три минути преди началото на обедната почивка. 
По-късно от компанията са установили, че служителят си е взимал по-ранна почивка 26 пъти в рамките на 7 месеца. От 
службата са пресметнали общото време, в което той е отсъствал от работа, и са му удържали 50% от дневната надница за 
един ден. 
От службата дадоха пресконференция, излъчена по телевизията, в която нейни висшестоящи ръководители определиха 
поведението на служителя като „дълбоко оскърбително“ и се поклониха пред камерите в знак на извинение към 
гражданите на Кобе. 
„Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 часа. Служителят е напускал работното си място по-рано от това.“, заяви говорител 
на службата пред агенция Франс прес, като допълни, че работникът е нарушил закон, според който държавните служители 
„трябва да бъдат концентрирани върху работата си“. 
Местните медии съобщиха за инцидента няколко дена, след като японските депутати приеха закон, който има за цел да 
ограничи максималното извънредно работно време в страната. 
Миналият месец долната камара на японският парламент прие законопроект, който ограничи извънредно работно време 
до 100 часа на месец в отговор на зачестилите инциденти на „кароши“, японски термин, който означава смърт от 
претоварване с работа. 
Правителството бе принудено да приеме подобни мерки след масово обществено недоволство, породено от смъртта на 
24-годишната японския рекламен гигант Dentsu Мацури Такахаши през 2015 г., която се самоуби, след като бе принудена 
да положи повече от 100 часа извънреден труд в рамките на един месец, включително и през уикендите. 
Случаят с Такахаши доведе до множество призиви за промяна в работната култура на Япония, в която дългите работни 
часове се приемат за признак за отдаденост към компанията. 
През 2016 г. японското правителство публикува първата Бяла книга за феномена „кароши“, в която се констатира, че всеки 
пети служител в Япония е изложен на риск от смърт от претоварване с работа. 
Потребителите на социални мрежи в страната отправиха остри критики към водоснабдителната служба на Кобе, като един 
потребител на Twitter посочи, че служителят си е взимал по-ранна почивка средно веднъж седмично. 
Друг потребител попита дали същите строги мерки трябва да важат и за пушачите, а трети написа, че ако подобни правила 
важаха за политиците, които спят в парламента, то всички са щели да бъдат уволнени. 
Това не е първият подобен инцидент в Кобе, където наскоро друг служител бе отстранен от работа за 1 месец, след като 
бе установено, че е отсъствал от работното си място за повече от 55 часа в рамките на шестмесечен период. 


