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Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 

АИКБ 
 
√ ЕЛЕКТРОНИКАТА Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ИЗНОС ОТ ВСИЧКИ БРАНШОВЕ У НАС 
На 29 юни сутринта започна дискусията „Да! На българската електроника“. Събитието е част от голямата кампания на в. 
„Стандарт“ – „Да! На българската икономика“, която вече 3 години помага на бизнеса в решаването на важни въпроси, 
свързани с професионалното обучение. В дискусията участваха заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев, експертът от МОН Чавдар Здравков, представители на бизнеса, индустриалци 
и експерти. 
„Инженерната индустрия е подценена у нас“. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ, която е партньор на в. 
„Стандарт“ в „Да! На българската електроника“. „За разлика от туризма или автотранспорта, например, ние нямаме 
съответното министерство. 
Мехатрониката е недооценена, въпреки 
че дава значителен дял от българската 
продукция“, подчерта Велев. 
Като най-голям проблем в бранша той 
определи липсата на кадри. „И точно 
затова искаме помощ от държавата. 
Работим с МОН за средното и висшето 
образование, чието качество е под 
всякаква критика“, допълни Велев и 
продължи: „Относно вноса на инженерно-
технически кадри се направиха редица 
облекчения в закона за трудовата 
миграция. Вече имаме споразумение с 
Армения и Молдова, предстои да 
подпишем и с Украйна“. Според Велев 
сивият сектор в бранша е далеч по-малък, 
отколкото в други сектори, но все пак го 
има. 
Румен Атанасов, председател на 
„Българска асоциация на електротехниката 
и електрониката“ и член на Националния съвет на АИКБ заяви в изказването и презентацията си, че електрониката е на 
първо място по износ от всички браншове у нас. Той допълни, че световни технологични лидери от Германия и САЩ, както 
и от други страни, разкриват в България дори по 3 или 4 завода. „Тук не идват случайни фирми да търсят лесна печалба 
с евтина работна ръка, а истински световни технологични гиганти“, подчерта Атанасов и продължи: „На първо място 
по износ са електрическите машини. В момента износът на наши продукти в Германия надвишава вноса на немски 
стоки у нас“. 
Атанасов обаче посочи като основни проблеми в сферата, недостига на кадри и ниското качество на подготовката в 
университетите. „Други проблеми са корупцията на местно ниво и мудната администрация. Всичко това води до 
факта, че чужди инвеститори, както и наши фирми, се въздържат да разширяват бизнеса си и дори отказват 
поръчки“, завърши Атанасов. 
 
Novinata.bg 
 
√ Лъчезар Борисов: В секторите електроника и електротехника по ОПИК са сключени общо 125 договора на стойност 65 
340 214,58 лв.  
В секторите електроника и електротехника по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) към 28 
юни 2018 г. са сключени общо 125 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 65 340 214, 58 лв. От тях 72 
бр. са приключили, 46 бр. са в процес на изпълнение. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
по време на дискусията на в. „Стандарт“ и АИКБ „Да! На българската електроника“. Той подчерта, че програмата „Иновации 
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и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е един от основните инструменти, които са в подкрепа на бизнеса. По думите 
му програмата  предоставя подкрепа на компании от секторите на електрониката и електротехниката, като те са допустими 
и по трите приоритетни оси на програмата, насочени директно към бизнеса. „Разбира се тази политика ще продължи и 
чрез новите схеми, които предстои да бъдат отворени“, каза още зам.-министър Борисов. И допълни, че  до края на 
годината ще бъде отворена и процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, чрез която ще се 
подпомага процеса на комерсиализация на нови продукти, като общия  бюджет ще бъде 107 млн. лв. 
По време на дискусията зам.-министър Борисов изтъкна, че в секторите електроника и електротехника  се наблюдава 
засилен инвеститорски интерес от български и международни компании. По думите му през последните 10 години 
Министерството на икономиката е издало 18 сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). „Най-голямата 
концентрация на нови инвестиции и на разширяване на съществуващи са през последните две години“, заяви зам.-
министърът. Той изтъкна, че през последната 1,5 г. имаме 5 сертифицирани проекта по ЗНИ на стойност 145,78 млн. лв, 
които създават 3 925 нови работни места, а за 2,5 г. проектите ще са 9 на стойност от 200 млн. лв., а работните места са 4 
400. „Това са едни данни, които показват, че българската среда за този тип бизнес е добра“, допълни още той. 
В рамките на форума зам.-министър Борисов заяви, че електротехниката и електрониката се развиват успешно. 
„Безработицата за специалистите, които завършват електроника е около 2% в България. Тези кадри са много търсени и 
намират отлична реализация“, каза още той. И допълни, че над 35 000 души работят в сектора у нас при заплата между 
1300 и 1400 лв.,  а добавената стойност, която дава индустрията е 8% от добавената стойност на промишлеността. 
Участниците в дискусията обсъдиха с зам.-министър Борисов проблемите с дуалното обучение и кадрите.  Той ги 
информира, че в момента се подготвя Законопроект, който съвсем скоро ще бъде внесен в Министерски съвет. 
 
Manager.bg 
 
√ Разработиха инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за България професии 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи инструментариум за повишаване на привлекателността 
на важни за България професии. 
Целта на разработените инструменти е решаване на един от основните проблеми на пазара на труда - липсата на 
квалифицирана работна ръка за ключови за българската икономика сфери като машиностроене, електроника и 
електротехника, здравеопазване и др. 
Инструментариумът е разработен по проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване 
привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската 
икономика сектори”. Участие при неговото разработване са взели над 80 експерта. 
Като основни мерки за справяне с проблемите на пазара на труда беше посочено активното включване на работодателите 
в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и висшите училища. Представителите 
на бизнеса считат, че чрез ежегодно осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, 
увеличаване на практическата приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии, ще успеят да 
създадат и развият траен интерес към важните за икономиката специалности. 
Сред факторите, влияещи върху привлекателността на професиите и мотивацията, бяха отбелязани гъвкавото работно 
време, близостта до работното място, заплащането, професионалното обучение и тренингите, актуалността на професията, 
условията на труд, стабилността и сигурността на заетостта, социален престиж на професията и др. 
За да подобрят привлекателността на дефицитните професии държавните институции, работодатели и синдикати ще 
трябва да разработят във възможно най-кратки срокове практически инструменти и мерки. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът ще популяризира ключови за българската икономика професии 
„Има девалвация на висшето образование – голямо количество, ниско качество и несъответствие на план-приема на 
потребностите ” заяви Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), която 
разработи инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за България професии. 
Асоциацията изготви стратегия и план с конкретни мерки и пилотни модели за повишаване на привлекателността на 
професиите в секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и 
спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“, модул за насърчаване на мобилността, както и модел за обективна 
оценка на производителността на труда. 
„Проблемът с човешкия ресурс е много остър и излиза на първо място в анкетите сред бизнеса като пречки за 
инвестициите, ръста на продажбите и задържащ фактор на икономическия растеж като цяло, оттам и на жизнения 
стандарт“ - подчерта Велев. 
Целта на разработените инструменти е решаване на един от основните проблеми на пазара на труда - липсата на 
квалифицирана работна ръка за ключови за българската икономика сфери като машиностроене, електроника и 
електротехника, здравеопазване и др. Това стана ясно днес след проведена работна среща между представители на АИКБ, 
Европейската комисия, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална Агенция за 
професионално образование и обучение и представители на браншови работодателски и синдикални федерации от 
четирите пилотни сектора. 
Като основни мерки за справяне с проблемите на пазара на труда беше посочено активното включване на работодателите 
в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и висшите училища. Представителите 
на бизнеса считат, че чрез ежегодно осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, 



3 

 

увеличаване на практическата приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии, ще успеят да 
създадат и развият траен интерес към важните за икономиката специалности. 
Сред факторите, влияещи върху привлекателността на професиите и мотивацията, бяха отбелязани гъвкавото работно 
време, близостта до работното място, заплащането, професионалното обучение и тренингите, актуалността на професията, 
условията на труд, стабилността и сигурността на заетостта, социален престиж на професията и др. За да подобрят 
привлекателността на дефицитните професии държавните институции, работодатели и синдикати ще трябва да разработят 
във възможно най-кратки срокове практически инструменти и мерки. 
„Проектът има много широка партньорска база и това е най-силната му страна. Една от основните европейски цели е 
професионалното образование да се превърне в първи избор за децата. Сред проблемите, с които трябва да се справим е 
и високия процент ромски деца, които отпадат от образователната система – 67 %, а в последствие около ¼ от ромите 
отпадат и от пазара на труда. Ролята на Европейския социален фонд е изключително важна за реализацията на точно 
такива проекти, които са от огромно значение за подобряването на социалното и икономическото положение в България“, 
каза представителят на Европейската комисия Дора Крумова. 
 
Свободен народ 
 
√ АИКБ разработи иновативен инструментариум за повишаване на привлекателността на ключови за българската 
икономика професии  
Целта на разработените инструменти е решаване на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка за 
ключови за българската икономика сфери като машиностроене, електроника и електротехника, здравеопазване и 
други 
„Има девалвация на висшето образование – голямо количество, ниско качество и несъответствие на план-приема на 
потребностите ” заяви г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), която 
разработи инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за България професии. Като част от него АИКБ 
изготви стратегия и план с конкретни мерки и пилотни модели за повишаване на привлекателността на професиите в 
секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ и 
„Медицина и услуги за красота и здраве“, модул за насърчаване на мобилността, както и модел за обективна оценка на 
производителността на труда. „Проблемът с човешкия ресурс е много остър и излиза на първо място в анкетите сред 
бизнеса като пречки за инвестициите, ръста на продажбите и задържащ фактор на икономическия растеж като цяло, оттам 
и на жизнения стандарт“ - подчерта г-н Велев. Целта на разработените инструменти е решаване на един от основните 
проблеми на пазара на труда - липсата на квалифицирана работна ръка за ключови за българската икономика сфери като 
машиностроене, електроника и електротехника, здравеопазване и др. Това стана ясно днес след проведена работна среща 
между представители на АИКБ, Европейската комисия, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по 
заетостта, Национална Агенция за професионално образование и обучение и представители на браншови работодателски 
и синдикални федерации от четирите пилотни сектора. 
Инструментариумът е разработен по проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост 
посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за 
развитието на българската икономика сектори”. Участие при неговото разработване са взели над 80 експерта. 
Като основни мерки за справяне с проблемите на пазара на труда беше посочено активното включване на работодателите 
в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и висшите училища. Представителите 
на бизнеса считат, че чрез ежегодно осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, 
увеличаване на практическата приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии, ще успеят да 
създадат и развият траен интерес към важните за икономиката специалности. 
Сред факторите, влияещи върху привлекателността на професиите и мотивацията, бяха отбелязани гъвкавото работно 
време, близостта до работното място, заплащането, професионалното обучение и тренингите, актуалността на професията, 
условията на труд, стабилността и сигурността на заетостта, социален престиж на професията и др. За да подобрят 
привлекателността на дефицитните професии държавните институции, работодатели и синдикати ще трябва да разработят 
във възможно най-кратки срокове практически инструменти и мерки. 
„Връзката между бизнеса и образованието за нас е много важна. Насочването на децата към професионално образование, 
обаче, не трябва да е задача само на работодателските организации, а на цялото ни общество. Трябва да пречупим 
мисленето си и да ценим полагането на труд, тъй като всяка професия има своето място и е важна за икономическото 
развитие на страната. Надяваме се, че Министерство на образованието и науката ще подкрепи предложения огледален 
проект в сферата на образованието, чрез който да се приложат очертаните мерки и в другите заинтересовани целеви групи 
– а именно ученици и техните семейства“, заяви ръководителят на проекта д-р Милена Ангелова. 
Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение Емилияна Димитрова изяви готовност 
да разгледат възможността за включване на част от моделите и мерките за повишаване на привлекателността на 
професиите в Държавните образователните стандарти, както и използването им в бъдещата си работа.  
„Проектът има много широка партньорска база и това е най-силната му страна. Една от основните европейски цели е 
професионалното образование да се превърне в първи избор за децата. Сред проблемите, с които трябва да се справим е 
и високия процент ромски деца, които отпадат от образователната система – 67 %, а в последствие около ¼ от ромите 
отпадат и от пазара на труда. Ролята на Европейския социален фонд е изключително важна за реализацията на точно 
такива проекти, които са от огромно значение за подобряването на социалното и икономическото положение в България“, 
каза представителят на Европейската комисия Дора Крумова.  



4 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България е заложила като свой основен приоритет справянето с недостига на 
квалифицирани кадри. До момента АИКБ е направила редица предложения към Министерство на образованието и науката 
за цялостна реформа в начина на финансиране на висшето образование и реформа при изготвяне на план-приема в 
средното професионално образование, въвеждане в нормативната уредба на методика за създаване на Списък със 
специалности от професии, за които има очакван недостиг и други. 
 
√ 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.  
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. 
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. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Необходима е спешна реформа в трудовата медицина  
Сред най-важните мерки са профилактичните прегледи и изследвания. 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 свое заседание. 
Прегледите по отделните рискови фактори в Европа се извършват по съответен стандарт от един лекар. В момента у нас 
при един рисков фактор, прегледът 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 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., заяви председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
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. 
 
√ АИКБ обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г.  
Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории: „За нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За 
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личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика“. Наградите, които се провеждат за пета поредна година, ще бъдат връчени на официална 
церемония на 17-ти юли. 
Повече на www.bica-bg.org  
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Тристранният съвет ще заседава по Наредбата за работното време и почивките  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. 
Ще бъдат обсъдени проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона на професионалното образование и 
обучение, проект за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и проект на 
Закон за доброволчеството. 
 
√ Какво представлява българският индекс СОФИБОР? 
От 1 юли българският индекс СОФИБОР не съществува. Всеки банков заем има цена - така наречената лихва. Това е 
възнаграждението за кредитната институция, че ви е отпуснала пари. Лихвата не се избира случайно, а се формира по 
строго определени правила, като важна част от нея е индексът СОФИБОР. 
Но какво всъщност представлява той?  
СОФИБОР е български индекс, който се формира на базата на реални сделки между банките. Целта му е да покаже какво 
плащат кредитните институции, за да си осигурят самите те ликвидност или средства. Така към формираната цена или 
лихва се прибавя съответната добавка и се получават лихвените проценти по повечето кредити в левове у нас.  
Според данни на бранша над 80% от отпуснатите в момента заеми в левове са на основата на отпадналия индекс. 
Индексът СОФИБОР навлезе масово в банковото кредитиране преди четири години. Тогава беше променен закона с цел 
защита на потребителите, а именно банките бяха задължени да използват като основа за формирането на лихвите 
достатъчно независим индекс, защото преди това всяка институция го правеше на базата на собствена методика. 
Именно обаче съмненията в изрядност са и причината за отпадането на индекса. Не конкретно в България, а на ниво 
Евросъюз. След поредица от банкови скандали, включително с британския индекс Леония, Брюксел се принуди да въведе 
правила, а именно - подобни индекси трябва да се поддържат от лицензирани за това институции. 
Това и налага БНБ да спре поддръжката на СОФИБОР. 
Повечето от банките ще заменят СОФИБОР с евроиндекса ЮРОБОР, а част от кредитните институции ще разработят 
собствен индекс, който да използват. 
От банките уверяват, че смяната на индексите няма да доведе до покачване на лихвите по кредитите. Въпреки че 
европейския ЮРОБОР е с по-ниски стойности от СОФИБОР, прогнозите на анализаторите е за плавното му покачване през 
следващите години. 
 
√ Български учени в Съвместния изследователски център на ЕК 
Осем млади български учени посетиха Съвместния изследователски център на Европейската комисия в италианския град 
Испра и представиха своите научни проекти. Поканата е заради българското председателство. В Центъра, който прави 
широк спектър научни изследвания специално за нуждите на Европейската комиия вече работят 20 българи. В края на 
годината ще има нови конкурси за работа, от които младите учени могат да се възползват. 
Това са Виктория, Зорница, Олга, Радостина, Николай, Иван, Станислав и Владислав. Всеки от тях работи в своя сфера на 
познанието.Общото- решили са да се занимават с наука въпреки трудностите в България. Номинирани са и получават 
покана за посещение на Съвместния изследователски център. Искат да покажат какво могат в своята наука, но и да видят 
какво прави в момента световната наука в тяхната област.  
Чарлина Вичева, зам.-генерален директор на Съвместния изследователски център: Това е една инициатива, която 
възникна сравнително скоро, по време на словашко председателство, това е преди две години и инициативата беше по 
време на председателството, вие сами осъзнавате, че страната получава много по-голяма гласност и това е всъщност един 
начин за въвличане на младите хора и особено научните работници, защото това е нашата професия, в европейските 
проекти.  
Чарлина Вичева е българка е и зам. генерален директор на Центъра. Разказва ни, че той има 6 научни звена в 5 европейски 
града- Брюксел, Гел, Карлсруе, Севиля, Петен и Испра. В в Испра се намира най- големият от шестте научни центъра, които 
са включени в съвместния изследователски център към Европейската комисия.  
Испра е малко градче близо до Милано, тук в центъра работят около 2000 учени. Прави се наука, но с една особеност- 
наука, която е в помощ на Европейската комисия. Или- центърът работи на границата между науката и 
политиката.Създаден е, за да получава Европейската комисия необходимите ѝ незавимисими научни данни.  

http://www.bica-bg.org/
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Чарлина Вичева, зам.-генерален директор на Съвместния изследователски център: Независимостта е от интереси на 
страни- членки, независимостта е от частни интереси, и затова е нужна тази научна организация, която да дава тези 
обективни факти, на които всички вярват и на които всички могат да се базират в рамките на преговорите.  
Началото на центъра е през 50- те години на миналия век като ядрен център към Евратом. В началото в петте центъра се 
развивал само ядрен анализ с цел предотвратяване на ядрени конфликти.Двата ядрени реактора тук вече не работят. 
Засилени мерки за сигурност и много строга охрана има в научния център, тъй като тук продължават да се правят атомни 
изследвания.  
Сега ядрените науки са само 25% от работата на Центъра, а 75% са от всички останали области- икономика, социална 
политика, цифрова трансформация, околна среда, селско стопанство, рибарство, миграция, транспорт, енергетика, храни.  
Чарлина Вичева, зам.-генерален директор на Съвместния изследователски център: Като се започне от "лудата крава", 
диоксина в пилето и се стигне сега до последния много политически въпрос за двойните стандарти в храните- всичко това 
се подкрепя с факти, за да може да има сравнимост между това, което се прави като анализ в Чехия, Франция, България.  
И именно в тази научна среда, за да покажат какво могат дойдоха нашите млади учени. Олга е лекар- генетик, а проектът, 
който представи в Центъра си поставя за цел лечението на рак на пикочния мехур. 
Олга Антонова, катедра по медицинска генетика към МУ, София: Той е свързан с тестването на едни вещества, екстракти 
от охлюви и рапани, наречени хемоцианини, които живеят в България за лечение на рак на пикочен мехур, ние сме 
изследвали тези вещества върху клетъчни линии свързани с рак на пикочен мехур и установяваме, че те имат потенциален 
ефект. 
В Иститута по физика на твърдото тяло към БАН работи Виктория Атанасова. Проектът и е свързан с използването на лазери 
за опазване на културното ни наследство.Премахва се корозията от откритите стари метални предмети. 
Виктория Атанасова, Институт по физика на търдото тяло, БАН: По този начин чрез лазери можем селективно да намалим 
хлорната концентрация на повърхността на тези обекти така че да ги запазим за по-дълго време за изследвания, за 
излагане в музейни колекции и други. 
С високоскоростна камера, термокамера, лазерен грануломер, компютърен томограф и 3D скенер Николай Стоименов 
работи по три проекта - за изследване на мантинелите при удар на хора в тях, за енергийната ефективност на мелниците и 
за хората с увредено зрение. 
Николай Стоименов, Институт по информационни техонологии, БАН: Технологията е много интересна- заснема се 
изображението, след което се дигитализира, прави се на три D, след което слабо виждащите или слепите хора го опитват 
и по този начин виждат картината. 
Представени бяха проекти за индекс на университетите на база на иновациите им, за катализатори за метали с цел 
опазване на околната среда, за компютърната томография, за проектирането на стоманобетонни конструкции. Колкото до 
Центъра всички казват, че са впечателни, а някои биха кандидаствали и за работа тук. 
Радостина Иванова, Институт по Органична химия, БАН: Бих искала да разбера повече за JRC-тези съвместни 
изследователски институти, да видя лабораториите, как работят хората, какво е развитието на техонологиите и мисля, че 
наистина ще бъде от голяма полза за моята работа и да бих работила, разбира се.  
В края на годината тук ще има има специализиран конкурс за учени в различни области.  
БНТ: Ще им препоръчате ли да кандидатстват за работа тук? 
Чарлина Вичева,зам.-генерален директор на Съвместния изследователски център: Разбира се, разбира се.Това, което е 
хубаво имаме 70 лаборатории, някои от тях са абсолютно уникални. 
В лабораториите в Испра вече работят около 20 българи. В тази за оценка на строителни конструкции срещаме Силвия 
Димова. От 15 години тя оценява доколко е сигурно строителство. 
Силвия Димова, Лаборатория за оценка на строителни конструкции: Това е най- голямата "реакционна стена" в Европа, на 
която можем да изпитваме конструкции до 5 етажа. Ние проверяваме съществуващите методи за изчисление на 
строителните конструкции, норми и правила и в крайна сметка ги валидираме и ако трябва ги променяме. 
В Центъра има и екологична обсерватория с кула за измерване на замърсяването на въздуха.Висока е 100 метра и мери 
парниковите газове на три нива. Но учените тук са запознати дори с причините за замърсяването на столицата ни.  
Джулиън Уилсън, зам. началник Отдел „Въздух и климат“към Съвместния изследователски център: Вие имате трафик от 
автомобили, но също така значителен източник са и емисиите от фини прахови частици от битовото горене. Това са случва 
най-вече през зимата. 
В Центъра за изследване на електрически автомобили пък търсят начини как и откъде те да се зарежат с електричество за 
по- дълго време. Всички лаборатории тук са свързани с улици, наречени на страните членки на Европейския съюз. 
Една от улиците в научния център се нарича „България“. 
Центърът има и свой символ, който се сменя на всеки шест месеца в зависимост от различното председателство. По време 
на българското, той беше скулптура, посветена на кирилицата. Бил е и пианото на Шопен по време на полското, или кубчето 
на Рубик по време на унгарското председателство. Нашият символ, след края на председателството ни, ще бъде преместен 
на улица България. 
 
√ За първи път у нас болница отпуска стипендии за медицински сестри 
Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив е първото лечебно заведение в страната, което отпуска стипендии за 
студенти от специалността „Медицинска сестра”. Всички, които спечелят стипендия се задължават да сключат трудов 
договор с болницата след завършване на обучението си. 
Студентите, които кандидатстват ще се борят за 20 стипендии. Ще могат да участват завършилите втори и трети курс с успех 
над 4,50 от обучението. 
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Ивелина Божинова – главна сестра на УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив: Това е един от начините, по който да осигурим 
продължителност и в квалификацията и развитието в тази сфера на медицинските сестри и кадрите. Знаете, че 
възрастовата граница е доста висока, което от своя страна изисква възпитаването и развитието на нови и млади кадри. 
Одобрените за стипендии студенти след втори курс ще получават в продължение на две години от 150 до 170 лв. на месец. 
След трети курс срокът за получаване е една година, но парите са повече – от 180 до 200 лв. 
Според работещите в болницата заплатите за медицински сестри са добри – около 850 лв. месечно с допълнителни бонуси, 
които варират според извършената работа и дежурствата 
Екатерина Недева – старша сестра на „Неврологично отделение”: Нашата клиника е спешна клиника, която извършва 
различен по вид дейности като имаме интензивен сектор, който налага наличието на достатъчен брой специалисти за да 
може да поемем тази спешност, която е 24 часа в денонощието. Надяваме се чрез тази програма да наберем необходимия 
брой медицински специалисти. 
Студентите, които са получавали две години стипендия ще трябва да сключат с болницата 5-годишен трудов договор, а 
тези които са били финансирани една година – 3-годишен трудов договор. 
 
√ Влизат в сила новите цени на тока, парното, топлата вода и природния газ (обзор) 
От вчера влязоха в сила новите по-високи цени на тока, парното, топлата вода и природния газ. Те бяха гласувани на 
закрито заседание от Комисията за енергийно и водно регулиране докато хора протестираха пред сградата на 
ведомството.  
Основната причина за поскъпването на тока, топлата вода и парното е увеличението на цената на природния газ с 11%. 
Така Комисията за енергийно и водно регулиране е завишила предварително направените прогнози за поскъпване. Най-
много ще се увеличи цената на топлата вода в Бургас с над 17%, в Плевен с над 15 на сто и в София с 7,45 на сто: 
Топлофикация София" - 7,46% 
EVN "Топлофикация Пловдив" - 0,94% 
"Веолия Енерджи" - Варна - 4,89% 
"Топлофикация Бургас" - 17,12% 
"Топлофикация Плевен" - 15,19% 
"Топлофикация Русе" - 6,73% 
"Топлофикация Велико Търново" - 2,89% 
Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: Относно настояването, че подобно увеличение 
на цената на топлинната енергия е прекалено високо, нека бъда пределно ясен - КЕВР не може да определи цената на 
един енергоносител, в случая природен газ, който е вносна енергийна суровина за страната и идва с тази висока цена. 
За потребителите, използващи природен газ, увеличението ще бъде 6,5%. Токът от днес средно поскъпва с малко над два 
процента. Най-висока остава цената в североизточна България където увеличението е почти 3%, в Западна и Югоизточна 
България поскъпването е с близо 2%: 
ЧЕЗ - 1,75% 
EVN - 1,82% 
Енерго Про - 2,78% 
Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: Цената на електрическата енергия в 
последните 3 години, откакто работи този състав на КЕВР, неизменно се стремим да бъде минимално увеличена. 
Комисията използва всяка възможност, която ѝ дават закона и подзаконовите нормативни актове, за да приеме решение 
в полза на бизнеса и на гражданите.  
Хората, които протестираха пред комисията обаче, не бяха съгласни с това твърдение: 
Би трябвало пенсиите да се вдигнат с 12% при това положение, не че взимам пенсия, но такава е нормалната логика. КЕВР 
че няма да се вслуша в митинга, това също е ясно.  
Има хора, които имат ако погледнете 400-500 лева максимум на човек от семейството с кое по-напред и какво си мисли, 
че топлофикация прави вместо да говорят за добро управление, всичко това го прехвърлят върху населението.  
Цената на тока ще важи една година, а тази на парното и топлата вода може да бъде преизчислена след три месеца. 
В профила си във фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова нарече действията на КЕВР „цинизъм“ и обвини регулатора в 
зависимост от „икономико-политически интереси“. 
 
Manager.bg 
 
√ Каракачанов: Европредседателството бе добро представяне на страната ни пред Европа 
Според вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов българското председателство е добро представяне 
на страната ни пред Европа и европейските институции.  
“Оттук нататък трябва да бъдем достатъчно активни тези точки, които натрупахме по време на председателството, да ги 
осребрим в полза на българските граждани”, заяви Каракачанов пред журналисти на Айдушкото сборище край троянското 
село Балканец, където присъства на Празника на билките, планината и туризма. 
Относно ползата на България от председателството в сферата на отбраната вицепремиерът каза, че е осъществена цяла 
програма от мероприятия, както и че е приет регламентът, който е бил необходим за индустриалното сътрудничество в 
областта на отбранителната индустрия,. 
Каракачанов коментира и темата за мигрантите, като заяви, че ако европейските държави нямат обща политика да спират 
тези нелегални потоци от емиграция, използвайки всички средства, включително флотата си, и да ги връщат оттам, 
откъдето са пристигнали, няма да се реши проблемът, предаде БТА. 
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За вота на недоверие на правителството Красимир Каракачанов посочи, че БСП не са били добре подготвени. "Част от 
опозицията нямаше мотиви, а другата част, като ВОЛЯ, на практика не се държаха като опозиция", заяви вицепремиерът. 
Той призна, че има проблеми със сигурността, но според него те няма да се решат с празни приказки от трибуната на 
Народното събрание, "а с това да дадем кураж на полицаите да си вършат работата". "Ако ние не ги убедим, че те трябва 
да използват закона по най-твърдия начин, дори с използване на сила, и че няма да бъдат наказвани за това като 
престъпници, няма да има ефект", заяви Каракачанов. "Не може разбеснели се цигани да хвърлят пейки и да замерят 
полицаите и за това да няма последици", добави още той. 
По думите му политиците трябва да спрат да купуват гласовете от гетата, защото по този начин създават чувство за 
безнаказаност у тези, които вършат престъпленията. 
 
√ Борисов: България не може да приема мигранти със стара дата 
България не може да приема мигранти със стара дата, заяви премиерът Бойко Борисов във връзка с медийни публикации, 
според които германският канцлер Ангела Меркел се е споразумяла с 14 държави от Европейския съюз за бързо връщане 
на част от търсещите убежище. 
В материал на ДПА се казва, че Меркел е обявила споразумението в писмо до сестринската партия Християндемократичен 
съюз в Бавария, както и до коалиционния си партньор - Социалдемократическата партия, след срещата на високо равнище 
в Брюксел. 
Канцлерът търси решение на противопоставянето с вътрешния си министър Хорст Зеехофер, довело до политическа криза 
в Германия. 
Пред журналисти Борисов посочи, че всяка държава трябва да носи отговорност за границата си, предаде Дарик. 
"Винаги съм казвал, че Германия е моторът на Европа. Последното десетилетие канцлерът на Германия Ангела Меркел е 
допринесла за просперитета на цяла Европа. Ние сме били винаги най-солидарни, но аз солидарността я разбирам по друг 
начин - всяка външна на ЕС държава да носи отговорността за границите си", каза Борисов. 
"Когато дойде бежанската вълна всички бяха неподготвени, но две правителства на България направиха над 230-240 км 
защитно съоръжение на границата, инвестирахме в полиция и жандармерия, пратихме и армията на границата, получихме 
и финансова помощ от ЕС и можем да кажем, че миграционния натиск е сведен до нула", заяви премиерът. 
"Дадохме и добър пример със Срещата на Върха във Варна между ЕС и турския президент Реджеп Ердоган", добави той. 
"Така че усилията на България за пазене на границата, плюс работещото споразумение с Турция гарантираха границата на 
ЕС - това е солидарността", обобщи Борисов. 
От 2015 г. до петък вечерта ние сме защитавали една и съща позиция, работеща според мен за всички в ЕС. А тя е 
едновременно да се задействат три мерки. Те са осигуряване на външните граници на ЕС; да се преговаря с държави извън 
Европа за т.нар. хотспот-ове, където да се разделят бягащите от войната от икономическите имигранти. И трето - да се 
говори за вторичното преразпределение за влезлите вече законно имигранти, коментира министър-председателят. 
Борисов посочи още, че е предложил да се спре достъпа на емигранти до ЕС, докато се решат спокойно всички проблеми. 
"Неслучайно всички ни дават за пример, затова казах на останалите да направят същото - да си пазят границите, за да 
гарантираме на европейците сигурност. Много съм европеец, но на първо място са ми българите", акцентира Бойко 
Борисов. 
Ако някой има нужда от тези емигранти и ги заяви, да ги вземе, ако не - защо ние трябва да бъдем наказани, каза Борисов, 
цитиран от БТА. Парите не са проблем - биха дали милиарди на този, който се съгласи да ги вземе. Проблем е 
политическата криза в Европа на тази тема, каза Борисов. Видяхме в колко държави дойдоха на власт хора, които 
категорично казват, че не искат тези имигранти, допълни той. Не мога да си позволя да поема този дългосрочен риск с 
възможни тежки последици, посочи Борисов. Винаги съм се прекланял пред хуманността на Ангела Меркел, защото тя пое 
тежестта на всички. И на Виктор Орбан публично съм казвал че през България са минали 60 хиляди души - 20 хиляди по 
времето на БСП и 40 хиляди по наше време. През Унгария сигурно са минали двойно повече и Германия ги взе, каза 
Борисов. 
ЕС още не платил е на Турция парите по споразумението за бежанците и сега те ги държат само на добра воля към  
България, каза още премиерът. Неслучайно всички ни дават за пример, затова казах на останалите да направят същото - 
да си пазят границите за да гарантираме на европейците сигурност. Много съм европеец, но на първо място са ми 
българите, добави той. Мисля, че трябва да се намери общоевропейско решение, защото не става дума за нелегалните 
емигранти, а за тези, които официално са дошли на границата и са регистрирани. Тук са регистрирани така 700 души. Затова 
и написахме че страните могат да приемат тези емигранти доброволно и държим на тази позиция. Тя отчита и мнението 
на много от страните - като тези от Вишеградската четворка и Балканските държави, посочи Борисов. 
 
√ Създават единен пазар за съхранение на електронни данни в ЕС 
Страните от ЕС одобриха създаването на единен пазар за съхранение на електронни данни, позволяващ на гражданите да 
съхраняват информация, която не се отнася към категорията лична в сървъри в други страни от Евросъюза, предаде ТАСС. 
Новите правила се отнасят и за облачните услуги за съхранение на данни. Те бяха одобрени от постоянните представители 
на страните от ЕС, се казва в съобщение, публикувано в официалния сайт на Европейския съвет. 
"Свободното движение на данни има ключово значение за разкриване на огромния потенциал на икономиката на 
данните", заявява в комюникето българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ивайло Московски. 
По думите му този законопроект ще бъде гаранция за това, че данните ще могат да се обменят свободно и това ще даде 
възможност на компаниите и държавните организации да съхраняват и обработват данни, които нямат характер на лични, 
на всяко място в ЕС, което изберат. 



9 

 

Новите правила отменят по-рано действащите в ЕС разпоредби, задължаващи гражданите да съхраняват своите 
електронни данни в сървъри, намиращи се в собствената им страна. 
 
News.bg 
 
√ МФ очаква излишък от 1,7% от БВП към юни 
Министерството на финансите очаква излишък по консолидираната фискална програма (КФП) към юни в размер на 1,7% 
от прогнозния БВП. 
В съобщението на ведомството се казва, че на база на предварителните данни и оценки се очаква салдото да бъде 
положително в размер на 1 739,0 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния 
бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2017 г. 
Приходите и помощите по КФП към юни 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 19 239,3 млн. лв. (50,3 % от годишния 
разчет), като спрямо юни 2017 г. се отбелязва ръст от 1 756,2 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи 
основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 735,3 млн. лв. (10,3 %), а постъпленията в частта 
на приходите от помощи са близки до отчетените за шестте месеца на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 
г. са в размер на 17 500,3 млн. лв., което е 44,5 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 
2017 г. бяха в размер на 15 737,3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите 
по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на 
разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните 
плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. 
на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението 
на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за 
средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 
576,3 млн. лв. 
Ведомството публикува и информация за салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към май. То е 
положително в размер на 1 421,6 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в 
размер на 1 703,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 281,8 млн. лева. 
Постъпилите приходи и помощи по КФП към май 2018 г. са в размер на 15 978,4 млн. лв. или 41,8 % от годишните разчети. 
Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 312,2 млн. лв. (9,3 
%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 13 405,4 млн. лв., което 
представлява 43,0 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец май 2017 г. данъчните 
постъпления нарастват номинално с 9,9 % (1 208,2 млн. лева). 
Приходите от преки данъци са в размер на 2 742,9 млн. лв. или 47,6 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо 
същия период на предходната година нарастват с 317,7 млн. лева (13,1 %). 
Приходите от косвени данъци са в размер на 6 264,7 млн. лв., което е 41,3 % от разчетите за годината. Съпоставено с 
данните към май 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 378,3 млн. лв. (6,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 
4 220,0 млн. лв. или 43,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.05.2018 г. е 61,9 млн. лева. Приходите 
от акцизи възлизат на 1 928,2 млн. лв. (37,4 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 98,4 млн. лв. или 51,7 
% от разчета за годината. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 600,6 млн. лв. или 54,7 % 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 797,2 млн. лв., което представлява 41,6 % от разчетените за 
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално 
с 14,1 % (468,2 млн. лева). 
Неданъчните приходи са в размер на 2 084,8 млн. лв., което представлява 44,3 % изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от помощи са в размер на 488,2 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2018 г. възлизат на 14 556,8 млн. лв., 
което е 37,0 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 13 
033,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, 
така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия 
период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект 
при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на 
минималната пенсия от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на 
възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите 
разходи (основно по сметките за средства от ЕС). 
Нелихвените разходи са в размер на 13 688,2 млн. лв., което представлява 36,7 % от годишните разчети. Текущите 
нелихвени разходи към май 2018 г. са в размер на 12 647,0 млн. лв. (40,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи 
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 015,1 млн. лв. (16,5 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г). 
Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер 
на 412,1 млн. лв. или 57,1 % от планираните за 2018 година. 
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Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2018 г. от централния бюджет възлиза на 
456,5 млн. лв. 
Размерът на фискалния резерв към 31.05.2018 г. е 10,4 млрд. лв., в т.ч. 9,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
Investor.bg 
 
√ Започва ремонтът на над 80 км пътища в Южна България 
Ще бъдат рехабилитирани 50 км от пътя Чирпан-Симеоновград и 32 км от пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков утре ще даде начало на ремонта на над 80 км 
пътни участъци в Южна България, съобщи пресцентърът на МРРБ. 
Със средства от Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. в рамките на три лота ще бъдат рехабилитирани 
50 км от пътя Чирпан - Симеоновград, който е алтернативен маршрут на автомагистрала "Марица" и на пътя Поповица - 
Хасково. 
50-километровата отсечка е разделена на три лота, а срокът за изпълнение на строителните работи е 15 месеца. Първата 
копка, с която символично ще бъде поставено началото на ремонта, ще бъде в 11.00 часа. 
По-късно същия ден, от 14.00 часа, министър Нанков ще обяви и началото на рехабилитацията на 32 км от второкласния 
път Момчилград - Крумовград - Ивайловград, в който ще бъдат инвестирани над 20 млн. лв. 
Ремонтът на пътя е разделен на два участъка. Първият, който е в близост до село Карамфил, е около 6 км, а вторият - с 
дължина близо 26 км, ще се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция - България 2014-
2020 г. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Еврозоната - присъединяване или напускане? 
Защо едни искат да се присъединят, а други мислят за най-бързото напускане на еврозоната? 
За България в момента на дневен ред е подаване на молба за членство в ERM II, но за други държави въпросът е как най-
лесно да напуснат еврозоната. Темата се завръща след идването на власт на евроскептиците в Италия, пише Investor.bg. 
Разбира се, основните министри в новия италиански кабинет заявяват, че ще оставят страната във валутния съюз, пише в 
коментар нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц за европейското издание Politico. Тяхната позиция не трябва да се 
разглежда като непостоянна - те искат да останат в еврозоната, но настояват първо да я променят. 
Италия е права в едно - валутният съюз действително се нуждае от реформа, пише още Politico. Концепцията за еврото е 
сгрешена още от самото начало. За държави като Италия валутният съюз отнема два ключови механизма - определяне на 
основния лихвен процент и обменния курс на валутата и не предложи нищо повече от строг контрол на дефицитите и 
дълговете, което е допълнителна пречка за икономическото възстановяване. 
Резултатът е забавено икономическо развитие на зоната, особено сериозно за по-слабите икономики. 
Еврото беше създадено за повишаване на просперитета, но реално постигна по-голямо разделение между страните в ЕС, 
особено между кредиторите и кредитополучателите. Това се отразява и върху решаването на другите проблеми за 
общността - миграцията и защитата на границите, които са кризисни за Гърция и Италия. 
Спънка пред реформите обаче поставя Германия. В еврозоната например отдавна се признава нуждата от Банков съюз. 
Берлин обаче се противопоставя на тази ключова реформа, която може да спре изтичането на капитала от слабите 
икономики. Но вътрешнополитическите проблеми в Германия спират промените и влошават още повече ситуацията в 
еврозоната. 
Една от основните критики към валутния съюз е невъзможността да бъдат коригирани валутните курсове, а тежестта 
поемат членовете длъжници, които вече страдат от забавен икономически растеж и свити доходи. Ако Германия има по-
гъвкава фискална политика, част от тази тежест би могла да се измести от тези държави. 
В своя анализ Стиглиц посочва, че ако Германия откаже да направи нужните стъпки за подобряване на еврозоната, то най-
верният път за останалите членове е излизане от валутния съюз. Или с други думи - Германия или трябва да поведе 
реформите, или да напусне, какъвто коментар вече направи Джордж Сорос. 
С излизането на Германия, а вероятно и още няколко държави от Северна Европа, стойността на еврото ще намалее, което 
ще подкрепи износа на Юга, а като цяло част от причините за разминаванията във валутния съюз - преодолени. 
Проблемът е, че Германия на този етап отказва да поеме която и да е от двете опции. Това поставя страни като Италия и 
Гърция да избират между икономически растеж и оставане в еврозоната. През 2015 година неопитното гръцко 
правителство например направи избора си да запази еврото и резултатът е стагнация с едва забележим икономически 
растеж в последните месеци. 
Сега Италия може да направи различен избор и при липсата на реформи, излизането от валутния съюз е ясна и съществена 
стъпка. Така ще бъде стимулиран износът и вътрешното потребление, а страната ще стане по-атрактивна за туристите. Това 
ще повиши и приходите в хазната, а безработицата ще започне да намалява. 
При този вариант позитивите ще са ясни, а предизвикателството е как да се напусне еврозоната с минимални 
икономически и политически разходи. Една от най-важните крачки е да бъде преструктуриран дълга така че да бъдат 
защитени финансовите институции. Без това ще бъдат загубени голяма част от потенциалните ползи от излизането от 
еврозоната. 
Такова преструктуриране е нормална част от големи девалвации - понякога те са тихи и неясни, като например излизането 
на САЩ от златния стандарт, а друг път - шумни и открити, както Исландия и Аржентина.  
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От икономическа гледна точка най-лесният път е всички в Италия да деноминират своите дългове от евро в нова лира. Но 
има доста юридически пречки с ЕС, пише още Investor.bg.  
Рим може да избере и друг път - да не обяви официално, че напуска еврото, но да въведе платежни средства, например 
държавни книжа, които да се приемат като платежни средства за задълженията в евро. Намаляването на стойността на 
тези облигации ще е форма на девалвация и ще възстанови италианската монетарна политика. 
Въвеждането на подобна паралелна валута със сигурност е нарушение на правилата на еврозоната и Италия ще остави 
останалите членове как да постъпят - да оставят страната в еврозоната или да я изгонят. 
В един идеален свят Италия нямаше да има нужда да напуска еврозоната, а Европа ще направи нужната реформа, за да 
даде нужната защита на своите членове. Но без промяна на курса, Италия трябва да помисли, че оставането във валутния 
съюз е алтернатива на икономическия растеж, а ползите от напускането му вероятно ще бъдат повече от негативите, пише 
още Стиглиц в заключение. 
 
√ Туристическите услуги в ЕС са с нови правила от днес 
Мерките ще гарантират по-спокоен и качествен отдих на милиони туристи.  
От днес в сила влизат нови правила за потребителите на туристически услуги в ЕС. Новите разпоредби се отнасят както за 
традиционните пакетни ваканции, така и за онези, които резервират други форми на комбинирано пътуване, включително 
персонализирани пакети, пише БНТ.  
Правилата за пътниците стават по-ясни, по-лесно става връщането на пари и репатрирането, улеснено е и настаняването 
при извънредни случаи. В правилата е записано, че организаторът на туристическия пакет носи отговорност, ако нещо се 
обърка, независимо от това кой извършва транспортните услуги. Според пресслужбата на ЕК, мерките ще гарантират по-
спокоен и по-качествен отдих на повече от 120 милиона туристи. 
 
БНР 
 
√ От Националното сдружение на автобусните превозвачи ще представят визията си за обединение на бранша 
От Националното сдружение на автобусните превозвачи ще представят визията си за обединение на бранша. За "Хоризонт" 
Магдалена Милтенова от Браншови съюз за стопанска инициатива каза, че това ще бъде Конфедерация, в която ще влязат 
всички национално представени организации.  Към тази структура могат и да се присъединят и по-малки структури от 
бранша, обясни още тя. Конфедерацията ще бъде доброволна организация и членуването в нея няма да има задължителен 
характер: 
"Обединението на бранша би трябвало да реши голяма част от проблемите, като нелоялната конкуренция. Ние ще работим 
в тази посока. Ще трябва да се справим с проблемите, които имаме с общинските администрации по отношение на 
възлагането на превозите. Трябва да се справим с липсата на кадри и начина на заплащане на водачите ни", обясни 
Магдалена Милтенова от Браншови съюз за стопанска инициатива. 
На срещата днес ще бъдат представени и проблемите, които стоят пред бранша във връзка с Мобилен пакет 2.  Милтенова 
добави, че евентуална либерализация на пазара няма да е подходяща нито за превозвачите, нито за пътниците. 
 
√ Форум "Визия за овцевъдството и козевъдството в България" ще се проведе в представителството на ЕК в София 
Национален форум "Визия за овцевъдството и козевъдството в България" ще се проведе в представителството на 
Европейската комисия в София. Дискусията е организирана от евродепутата Момчил Неков и от националната браншова 
организация. 
Ако преди 30 годни в България са се отглеждали над 11 милиона овце, сега те са само около 1 милион, припомнят от 
бранша.  
„Има нещо погрешно. Не може нещо приоритетно, нещо, което е дефицитно като продукция на територията на целия ЕС, 
в България да не му се отделя внимание“, каза Симеон Караколев. 
Сиренето с палмово масло се превърна в емблема на България и потребителят търси алтернативи. 
„Той лъган, лъган, лъган, и в един момента си казва: „Аз ще отида да си купя сирене от Сърбия, от Румъния, че е истинско.“ 
Ние до там сме стигнали“, каза още Караколев. 
Докато българите търсят истинско овче сирене в съседните държави, българските овцевъди се задъхват от ниската изкупна 
цена на млякото, което произвеждат. Затова и целта на форума е да се обсъдят проблемите в сектора, да се очертае визия 
за развитието му и да се изготви национална стратегия з развитие на сектора. 
 
√ Гръцките медии съобщават за старта на газовата връзка между България и Гърция 
Централните гръцки издания отделят специално внимание на подписаното споразумение между премиерите Борисов и 
Ципрас за газопровода Комотини-Стара Загора. Коментарите включват подробности около строителството на газовата 
връзка.  
Гръцкият премиер съобщи в личния си профил в Туитър, че връзката влиза в експлоатация през 2020 година. 
Икономическите издания допълват информацията, че ако се промени данъчният режим в двете страни, то режимът на 
газовата връзка остава действащият в момента. Според икономисти, това е изключително благоприятно, като се има 
предвид рязкото и често покачване на данъците в Гърция. 
България ще получава азерски газ от Трансадриатическия газопровод. 
Във връзка с подписаното българо-гръцко споразумение медиите в Атина отбелязват с положителни оценки приключилото 
българско европредседателство. Според коментарите, София се е справила успешно и то с много предизвикателства пред 
Европейския съюз 
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√ Лиляна Павлова: България трябва много по-твърдо да защитава своите позиции в областта на кохезионната политика 
От тук нататък България трябва много по-твърдо да защитава своите позиции в областта на кохезионната политика, 
миграцията, бюджета. Това каза министърът за българското европредседателството Лиляна Павлова, което в събота 
символично беше предадено на Австрия. 
В предаването "Неделя 150" тя заяви, че България няма да спре работата с евроинтеграцията на страните от Западните 
Балкани и добави: 
"Охранявайки по един безпрецедентно добър начин външната граница на ЕС, ние ще трябва да продължим да работим за 
спиране на нелегалния трафик. За всички тези мерки, за които и сега лидерите се договориха за предприемане на връщане 
в страните от произход на тези, които са заловени - и нелегални мигранти и тези икономически мигранти, които се 
възползват от вълната. Ако искаме Балканите да се интегрират и това е част от софийската декларация, която беше приета 
на срещата на върха тук в София, трябва институционална реформа, налагане върховенството на закона и проекти, 
свързани с подкрепа реформи на институциите". 
Павлова добави: 
"В кохезионната политика за нас е важно да удържим предложението за увеличение бюджета за България. Намалението 
на бюджета в селскостопанската политика за България е в 0,0 проценти, което е страхотно. Сега трябва да го удържим. 
Увеличението на парите, които България ще има възможност да получи по линия на миграционната политика, защото сме 
външна граница, е много голямо. Ние също много добре трябва да обосновем точно темата по новия подход и новата 
философия в опазването на външните граници". 
На въпрос с какво ще се занимава след края на българското европредседателство Лиляна Павлова отговори, че за нея не 
е самоцел да бъде министър, но не изключи възможността да продължи професионалния си път на европейски терен. 
 
В. Сега 

 
√ Държавата вдига двойно бюджета за борба с градушките с отчисления от застраховки 
Ако бъде приет предлаганият от Министерството на земеделието закон, ще поскъпнат автомобилните и 
имуществените полици 
Още един спорен законопроект, който налага нови тежести върху бизнеса и гражданите, е на път да влезе в парламента. 
"До края на тази сесия в Народното събрание ще бъде внесен проектът на закон за превенция от неблагоприятни 
климатични събития в земеделието", заяви наскоро министърът на земеделието Румен Порожанов. Той е твърдо решен 
да направи това, въпреки критиките на застрахователните компании по новите разпоредби, отправени по време на 
общественото им обсъждане. 
С новия закон държавата възнамерява да създаде държавно предприятие, което ще управлява специален фонд за 
финансиране на дейностите по борба с градушките. Фондът ще се пълни от няколко източника. В него ще влизат 
средствата, които в момента държавата отделя, плюс задължителни вноски от земеделските стопани - по 0.50 лв. на декар. 
Освен това застрахователните компании ще бъдат задължени със своеобразен нов налог - те ще превеждат 0.8% от 
премийния приход по Автокаско и имуществените застраховки срещу пожар, наводнения и кражби. 
Намеренията са така от догодина да се вдигнат двойно средствата за борба с градушките - от сегашните 13.7 млн. лв., които 
се осигуряват от бюджета, на 28 млн. лв. От тях 6 млн. лв. трябва да бъдат осигурени от застрахователните компании. Те от 
своя страна веднага пресметнаха, че това ще доведе до поскъпване с около 5% на едни от най-масовите застраховки - каско 
и имуществените. 
И до момента авторите на законопроекта от агроминистерството не са потърсили застрахователните компании за 
разговори, нито са взели предвид техните възражения. От мотивите на авторите става ясно, че от задължителната вноска 
на земеделските стопани в новия фонд за борба с градушките се очаква годишно да влизат 13.5 млн. лв. Такава вноска ще 
се събира само от земеделски стопани, които обработват земя и трайни насаждения, заявени за подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ, които по данни от 2016 г. са 61 473.  
С новите мерки аграрното министерство се поставя за цел да защити от градушки почти 100% от обработваемите площи. 
Сегашната система покрива 17.3 млн. дка от територията на страната, от които 10.6 млн. дка са обработваеми земи, трайни 
насаждения и смесени площи. Целта е защитата да обхване 90 млн. дка, от които 36.6 млн. дка обработваната земя. Това 
ще стане с по-голям брой ракетни площадки и използване на специализирани самолети срещу градоносните облаци там, 
където няма площадки.  
Според агроминистерството именно за това се налага и участието на застрахователните компании в системата за 
противоградова защита. Покриването на цялата територия на страната, включваща и самолетен способ, гарантира 
превенция срещу градушки и върху населените места, което ще понижи съществено риска от поражения от градушки, а 
оттам и размера на изплащаните от застрахователни компании обезщетения, посочват от земеделското министерство. Към 
законопроекта обаче липсва оценка как новите разпоредби ще се отразят на застрахователния пазар - нито като спестени 
разходи от щети от градушка в урбанизираните територии, нито като допълнителни технически резерви, които трябва да 
направят застрахователите заради новите отчисления. 
Застрахователните компании припомнят, че с предишния министър на земеделието Десислава Танева, също от ГЕРБ, вече 
е бил договорен модел, приемлив и справедлив за всички страни. Той предвижда въвеждане на задължителна застраховка 
на дотираните площи от страна на стопаните, като от нея застрахователите заделят в специален пул определен процент за 
превенция на градушки. 
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В. Монитор 
 
√ Тайни клиенти на НАП погват хотели и търговци по морето  
Данъчните на проверки в заведенията и нощем 
Тайни клиенти на НАП погват хотелиерите, заведенията и търговските обекти по Северното Черноморие. 
Проверяващите ще следят за реалното отчитане на паричните обороти и издаването на касови бележки. Рисковите 
търговци ще се набелязват при отчитане на нереални обороти посредством дистанционната връзка на касовите апарати 
със сървърите на НАП. Ще се проверяват ресторанти, барчета, магазини, борси, тържища, хотели, както и масови културни 
и спортни събития. 
Проверките на търговски обекти по Северното Черноморие при необходимост ще бъдат извършени в активно 
взаимодействие с други органи и институции на местната и държавната власт, предупредиха от дирекцията на НАП-Варна. 
Както и през миналото лято, целта на контролните екипи ще бъде търсене на превантивен ефект и в партньорство с 
лоялните търговци да се постигне промяна в поведението на всички задължени лица за доброволно спазване на законите. 
Проверките ще се извършват и извън рамките на официалното работно време, както и в почивните дни на летните месеци. 
Всички инспектори имат официални легитимации на НАП и никога, при никакви обстоятелства, не събират парични глоби 
на място и на ръка. Наложените санкции с АУАН и НП се внасят само по банков път. Глобата за неиздаване на касова 
бележка за физическите лица, които не са търговци, а например продавачи в търговските обекти, е в размер от 100 до 500 
лв.,  а за юридическите лица и едноличните търговци - от 500 до 2000 лв. 
 
√ Наблюдават денонощно каскадните язовири 
Имаме 291 каскади в България. Денонощно ги държим под контрол”. Това поясни пред НоваТВ зам.-председателят на 
Държавната метрологична агенция ген.Кирил Войнов. Той коментира, че този тип водни съоръжения създават най-много 
проблеми при дълготраен дъжд, тъй като преливането започва от чашата на най-горния язовир и надолу се получава 
приливна вълна. 
“Сега ще започнем кампания по освобождаването на водните обеми на язовирите, които са се повишили вследствие на 
наводненията”, каза още Войнов. По думите му, 1000 язовира у нас имат нужда от сериозен ремонт. Войнов обясни, че 
държавата е иззела част от функциите на местната власт по контрола над язовирите, за да се предотвратят трагедии за 
хората. 
„Промените, които настъпиха в природата, особено с глобалното затопляне, започваме да ги усещаме. Това, което стана в 
Камено, в Гърция и в Румъния, трябва да ни накара да се замислим как да бъдем по-отговорни”, каза още той. 
 
√ Поканиха каменоделци за майсторска надпревара на Етъра 
Майсторска надпревара помежду каменоделци ще се проведе за пръв път на територията на етнографския музей на 
открито Етъра по време на превърналия се вече в традиция есенен панаир на занаятите. Това съобщи главният етнограф 
на уникалния културен институт Ваня Донева. 
Състезанието , при което участниците ще представят по една предварително направена творба и ще изработят още една, 
за която ще научат в последния момент ще започне на 5 септември и ще продължи 4 денонощия. 
Сред поканените за участие са трима ученици от единственото у нас училище по каменоделство в село Кунино, други техни 
8 възрастни колеги ще защитават пред очите на публиката майсторските си свидетелства и ще се борят за голямата награда 
„Сребърна хлопка“. 
Преди да бъде даден стартът на надпреварата ще бъде открита изложба с произведения на зографката от Троян Стела 
Василева, победителка в надпреварата за изписването на икони от миналата година. В нея участваха осем зографи от Русия, 
Украйна, Румъния, Албания и България. 
В тазгодишното 16-то издание на панаира се очаква да пристигнат 16 майстори от осем страни в Европа, Азия и Африка, 
които ще представят своите работи и ще демонстрират пред гостите различни техники. 
Панаирът е под патронажа на председателя на Народното събрание и се провежда със съдействието на министерството 
на културата и община Габрово в дните от 6 до 9 септември. 
 
√ Германия се готви да прати полицаи в България да пазят границите 
Германия е готова да изпрати допълнително количество служители на полицията, по-конкретно в България, в рамките на 
мерките за охрана на външните граници на Евросъюза предаде ДПА. 
Агенцията се позовава на писмо на федералния канцлер Ангела Меркел, изпратено до ръководителите на партии, влизащи 
в коалицията (блокът ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия на Германия), и техните парламентарни групи. „Ние ще 
укрепим силите на ФРОНТЕКС, разположени в Гърция по границата с Македония и Албания“, се казва също така в 
документа. Тези мерки, които са насочени към съкращаване броя на пристигащите в Европа мигранти, Меркел иска да 
реализира до края на август тази година. „Ние също така трябва да бъдем готови за поддръжка, ако е необходимо, на 
Словения и Хърватия, що се отнася до защита на границите“, отбелязва Меркел. 
В същото време стана ясно, че Меркел е постигнала споразумения с 14 страни за бързо връщане на мигранти, опитващи се 
да влязат в Германия, предаде ДПА. 
Кандидатите за убежище, идващи в Германия, които първо са били регистрирани в друга страна членка на ЕС, трябва да 
бъдат отведени в по-големи "центрове за събиране", където техните случаи ще бъдат разгледани, се казва в документа. 
Вътрешният министър на Меркел Хорст Зеехофер от баварския ХСС даде на канцлерката срок до юли да вземе мерки за 
възпиране на мигрантите, идващи в Германия или в противен случай може да се стигне до разпадане на нейната 
управляваща коалиция. 
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В писмото Меркел информира лидерите на двете партии, коалиционни партньори на нейния Християндемократически 
съюз, за резултатите от срещата на върха на ЕС, на която бе договорено споразумение за миграцията между европейските 
лидери. 
Унгария, Полша и Чехия са сред страните, съгласили се за бързо връщане на кандидати за убежище, които първо са се 
регистрирали на тяхна територия, а после са се опитали да влязат в Германия, показва писмото, цитирано от ДПА. 
Трите страни са силно критични към миграционната политика на германската канцлерка Ангела Меркел. Останалите 
държави, които са се съгласили за връщане на мигранти, са Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Литва, Латвия, 
Люксембург, Холандия, Португалия и Швеция. 
Швеция ще засили паспортните проверки на летищата и пристанищата си поради променящия се характер на заплахите за 
сигурността, обяви вчера националната гранична полиция, цитирана от ДПА. 
Швеция въведе паспортни проверки на граничните си пунктове през есента на 2015 г., за да се справи с големия приток на 
мигранти, навлезли в страната по моста през пролива Йоресун от Дания, и на фериботните пристанища в южната част на 
страната. Впоследствие правителството започна да разглежда прииждащите мигранти като заплаха за обществения ред и 
вътрешната сигурност и в резултат на това в последно време в Швеция почти не са пристигали мигранти. 
Същевременно пред Австрийското радио и телевизия австрийският канцлер Себастиан Курц обеща, че по-късно тази 
година ще има среща на върха ЕС-Африка, предаде ДПА. 
 
Economic.bg 
 
√ Европарламентът ще обсъди българското председателство на Съвета на ЕС 
В Страсбург ще бъдат обсъдени и промените в правилата за работа в чужбина, засягащи българските превозвачи 
Европейският парламент ще се запознае на сесията си в Страсбург тази седмица с доклада на премиера Бойко Борисов за 
работата на завършилото първо българско председателство на Съвета на ЕС. 
Предвижда се българският премиер да говори пред евродепутатите във вторник. Изслушването ще продължи с 
представянето на целите на австрийското председателство от премиера Себастиан Курц. България предаде на Австрия 
председателството от началото на юли. 
ЕП ще разисква във вторник следобед предложените от Европейската комисия промени в правилата за работа в чужбина. 
Промените засягат изпратените временно и за постоянно в друга държава от ЕС служители, включително водачите на 
товарни превозни средства за международни доставки. В частта за водачите ЕП за първи път отхвърли становището на своя 
комисия и реши да обсъди въпроса на общо заседание. След обсъждането се предвижда в сряда предлаганите промени 
да бъдат подложени на гласуване. 
В началото на юни комисията на ЕП по транспорт гласува допълнения към предложените от ЕК промени. Допълненията 
въвеждаха определение за "дом" на водачите, строги изисквания за тяхната почивка, както и за извършването на 
междинни превози. Няколко дни по-късно ЕП отхвърли становището на парламентарната комисия. 
След като тази седмица допълненията бъдат гласувани на общо заседание, очаква се ЕП да влезе в преговори с ЕК и със 
Съвета на ЕС. В хода на преговорите ще бъдат уточнени текстовете на промененото законодателство. Когато се стигне до 
съгласие между трите институции, промените следва да преминат второ четене в ЕП. 
Започващата тази вечер сесия ще продължи утре с отчет на председателя на Европейския съвет Доналд Туск за заседанието 
на държавните и правителствените ръководители от ЕС в Брюксел миналата седмица. На заседанието бяха приети 
заключения за миграцията и бе отправен призив за напредък в преговорите по напускането на Великобритания 
 
Днес+ 
 
√ Западните Балкани - сред приоритетите на австрийското европредседателство  
Миграцията, преговорите по следващия европейски бюджет и присъединяването на Западните Балкани са приоритетните 
въпроси, по които ще работи започващото днес австрийско ротационно председателство на ЕС, предаде Франс прес. 
Австрия е ротационен председател за трети път. Тя поема председателството от България, която бе за първи път 
ротационен председател на съюза. Виена е избрала за него девиза: "Една Европа, която защитава", предава БТА. 
Австрия си е поставила за цел да постигне напредък по приоритетните въпроси. По този за миграцията преди броени дни 
европейските лидери постигнаха компромис в Брюксел, но в тази насока има много неясноти, които се очаква да бъдат 
изяснени по време на австрийското председателство. Няма напредък и по въпроса за реформата на Дъблинския 
регламент. Правителството на австрийския канцлер Себастиан Курц, в което участва и крайнодясната Австрийска партия 
на свободата, защитава твърда линия по миграционния въпрос, пледирайки за по-ограничаваща европейска миграционна 
политика, която да преминава по-специално през засилване на защитата на външните граници на ЕС. 
По въпроса за бюджета на ЕС за периода за периода 2021 г. - 2027 по-рано тази седмица австрийският канцлер Себастиан 
Курц каза, че е възможно постигането на споразумение в тази насока още преди изборите за Европейски парламент. 
Преговорите обаче са усложнени заради предложенията за съкращения, направени от ЕК и касаещи средствата за общата 
селскостопанска политика и политиката за регионите, които не се харесват на някои страни членки. 
Австрия заради централата си позиция в Европа и своята история пледира за по-голяма интеграция в ЕС на съседите си от 
Западните Балкани. Тя настоява, че е важно страните в съседство на съюза да са стабилни и казва, че Западните Балкани и 
Югоизточна Европа са част от Европа по отношение на икономическата политика и политиката на сигурността и са се 
показали надежден партньор по време на миграционната криза. 
По въпроса за разширяването към Западните Балкани миналия вторник ЕС реши да започне преговори за присъединяване 
с Албания и бившата югославска република Македония, но през юни 2019 г. и при условие че те продължат с реформите. 
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Австрия би предпочела преговорите да започнат по време на нейното председателство, но Франция и Холандия се 
противопоставиха на идеята това да стане преди европейските избори. Австрийското правителство обаче смята да 
придружава тези страни в тяхното сближаване с ЕС, както и да придружава и в преговорите за присъединяване Сърбия и 
Черна гора. 
 
КРОСС 
 
√ НОИ изплаща преизчислените пенсии от 9 юли  
Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от 9 юли 
(понеделник) и ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде 
извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на 
пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли 2018 г. 
Считано от 1 юли 2018 г. са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г. 
включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж 
на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30.06.2018 г. размер на пенсиите от трудова дейност. 
От 1 юли 2018 г. се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 207,60 лв. Нови 
минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума. 
Такива са: 
1/ пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя 
на 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.); 
2/ пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална 
болест, чиито минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; 
долната граница при първите ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите – между 
207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 207,60 лв.); 
3/ наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.). 
От 1 юли 2018 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. Спрямо него са определени нови 
размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за 
гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки 
към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. 
НОИ напомня, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат 
разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за 
издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН 
или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Грижата за бездомните кучета и котки: Кога отглеждането им извън домовете се превръща в проблем? 
- Нов индекс за изчисляване на кредити и гаранциите на банките за лихвите. Има ли ръст на ипотечните заеми; 
- Летните ремонти в София и как ще се отразят на движението в града: Говори зам.-кметът по транспорта Евгени 

Крусев. 
- Филм с кауза за изграждането на алея за спорт за хора в неравностойно положение в местността „Игликина 

поляна". 
- По границата на сигурността. Говори Светлозар Лазаров. 
- Мигрантската вълна и решенията на Европа. Коментар на проф. Ивайло Дичев и Тончо Краевски. 
- Ще оцелее ли Меркел? На живо от Берлин, журналистът Мария Стоянова. 
- Денят започва с футбол: Какви са прогнозите на Борислав Захариев? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Сиамски близнаци бяха разделени в утробата на майка си. Всичко за уникалната операция от д-р Кристина Чачева, 

лекарят, извършил единствената по рода си интервенция у нас. 
- На живо от Роман: Как продължава животът на хората от залетите с кал къщи? 
- Ще бъде ли продадена от частен съдебен изпълнител централата на БДЖ в София? 
- Допусна ли БСП грешка с мотивите за вота на недоверие? И има ли вътрешни трусове в столетницата? В студиото 

Атанас Мерджанов. 
- Македония и Албания на път към Европейския съюз. Ще има ли промени в картата на Западните Балкани? 

Коментар на акад. Георги Марков. 
- „Чети етикета": Как ще бъде променен имунизационния календар? И ще има ли нови задължителни ваксини? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Вотът мина, остава ли проблемът със сигурността? И има ли криза на доверието към МВР? Говори министър 

Валентин Радев. 
- Да изхарчиш един милион за година, без да работиш, как е възможно това? Данъчните, по следите на богатите 

българи без доходи. 
- "На твоя страна": Лъжат ли ни застрахователите при пътен инцидент? И на какви обезщетения имат право 

пострадалите при катастрофи? 
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- България след потопа. Човешки грешки или капризи на природата причиниха наводненията? Разговор с ген. Кирил 
Войнов. 

- Внимание, кърлежи. Има ли бум на опасните насекоми по парковете и плажовете? Разговор с проф. Тодор 
Кантарджиев. 

- „Пълен абсурд": Как да излезем на сухо от закъсала кола по време на проливен дъжд? 
- Домашно куче откри изчезнала жена в безпомощно състояние и спаси живота ѝ. Среща с Хаус. 
- Центърът на София блокиран заради ремонт. Ще обърка ли това трафика в столицата? 
- Зад кулисите на най-новия епизод на "Мисията невъзможна". 

 
√ Предстоящи събития в страната за 02 юли 2018 
София.  

- От 11.00 часа в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе 
заседание. Ще бъдат обсъдени проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона на професионалното 
образование и обучение, внесен от министъра на образованието и науката, проект на постановление на МС за 
изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, внесен от министъра на труда 
и социалната политика, както и проект на Закон за доброволчеството, внесен от Цветан Цветанов и група народни 
представители. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншовият 
съюз за стопанска инициатива в транспорта, Националният съюз на превозвачите, Корпорацията на 
автомобилните превозвачи в България и браншови организации в пътническия транспорт ще дадат 
пресконференция, на която ще бъдат представени Решението за обединение на автобусния бранш и проблемите, 
които стоят пред автобусните превозвачи - „Мобилен пакет 2". В пресконференцията ще участват Галя Топалова и 
Ивайло Константинов от НСАПБ, Магдалена Милтенова от ББССИТ, Кузман Вълев от КАПБ и Стоянка Стойкова от 
НСП. 

- От 11.00 часа в зала 5 на ет. 5 в сградата на Столична община заместник-кметът на Столична община с ресор 
инвестиции и строителство Ирина Савина ще даде на пресконференция относно стартиращите строителни и 
ремонтни дейности в училища и детски градини на територията на общината. Участие в пресконференцията ще 
вземат кметовете на столичните райони „Средец" - Мария Ачкова, „Красна поляна" - Иван Чакъров, „Илинден" - 
Иван Божилов, „Надежда" - Димитър Димов, и „Връбница" - Младен Младенов, както и директорът на дирекция 
„Образование" в Общината Мария Минчева. 

- От 9.30 часа в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски" № 124) ще се проведе форум на тема "Визия за 
овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027", организиран от Националната овцевъдна и козевъдна 
асоциация и евродепутата Момчил Неков. 

- От 9.30 часа в IV състав на Специализирания наказателен съд ще се гледа делото срещу Христо Ангеличин, обвинен 
в безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. 

- В 10.00 часа в зала 702 на Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени ценовите оферти за участъка между 
Драгоман и Сливница, а в 14.00 часа за отсечката от Калотина до Драгоман. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб Английска бизнес гимназия и колеж „Евростандарт" и Международна 
компютърна академия IT Step ще представят Новости и въведения в професионалните гимназии в България и 
информация за това, че за първи път в България се определя 100% стипендия за млад дизайнер по проект 
„Designers Start Up". Проектът се реализира и финансира от двете образователни инситуции «Евростандарт» и IT 
STEP и множество IT компании. 

- От 19.00 часа в Китайския културен център (бул. „Г. С. Раковски" 77) ше бъде открита изложба на съвременно 
изкуство на Китай и държавите от Централна и Източна Европа. 

- От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" ще се състои премиерата на филма „Един ден на Витоша". 
*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа в Летния театър ще бъде открито престижното Международно математическо състезание - 
BIMC`2018, чиито домакин от 1-ви до 6-ти юли е град Бургас. 

- В 13.00 часа в Капитанска зала на хотел „България" ще се проведе пресконференция. Тя се организира от 
"Движение Антимафия". В нея участие ще вземат председателят на движението Георги Дражев, депутатите от БСП 
Димитър Стоянов, Тодор Байчев и Петър Кънев, д.р Петър Бодуров, както и животновъди. Темата на срещата с 
медиите ще е "Да спасим България и животновъдството". 

- 18.00 часа в зала "Георги Баев" на КЦ "Морско Казино" ще бъде представена изложба на проекта "Аз съм 
българка", който събира в едно женската красота, пъстротата на народната носия и магията на природата ни. Негов 
автор е фотографът Радослав Първанов, който е заснел 20 красиви момичета, сред които бургазлийката Стефани 
Жунгурдиян, и две деца на 37 различни места в цялата страна. 

- Любимата атракция на децата и родителите им - изложбата "Живи тропически пеперуди", се завръща и това лято 
в Експо център "Флора Бургас". Експозицията може да бъде разгледана всеки ден от седмицата от 2-ри юли до 31-
ви август. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 във Варна народният представител Нели 
Петрова ще проведе приемна за граждани. 
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*** 
Враца. 

- От 14.00 часа в сградата на ОДМВР-Враца ще се проведе брифинг за работата на Дирекцията през последния 
месец. 

*** 
Димитровград/Крумовград. 

- От 11.00 часа на изхода на Димитровград в посока Чирпан министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков ще направи първа копка, с която символично ще бъде поставено началото на 
ремонта на 50 км от път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград, който е алтернативен маршрут на АМ „Марица" и на път I-
8 Поповица - Хасково. По-късно, от 14.00 часа, при кръстовището, излизайки от Крумовград в посока Ивайловград, 
министър Нанков ще обяви и началото на рехабилитацията на 32 км от второкласния път II-59 Момчилград - 
Крумовград - Ивайловград, в който ще бъдат инвестирани над 20 млн. лв. На церемониите ще присъстват инж. 
Дончо Атанасов - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", народни представители, 
областни управители, кметове и др. 

*** 
Добрич/Генерал Тошево. 

- От 10.30 часа в землището на гр. Генерал Тошево ще се проведе Тържествена церемония по зажънване на ръжта 
по проекта „Хляб на мира", организирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 

*** 
Пловдив. 

- В 09.00 часа в зала 12 на Районния съд ще се проведе заседание по делото срещу Милена Б., обвинена в изготвяне 
на неистински документи, въз основа на които от РЗОК Пловдив са получени недължими суми на обща стойност 
11 154.77 лева без правно основание. Заседанието е първо по делото. 

- В 10.00 часа в читалище „Тракия - Пловдив -2008" в кв. „Кючук Париж" ще бъде открита официално лятна академия 
за дизайн „Ноу хау/ Шоу хау" (Know how/ Show how). 

*** 
Несебър. 

- От 19.30 часа на сцената на амфитеатъра ще започне IV Международен фестивал „Несебър - остров на изкуствата". 
*** 
Стара Загора. 

- От 15.00 часа в сградата на Община Стара Загора в залата на Общинския съвет ще започне информационна 
кампания по процедура „Насърчаване на предприемачеството" по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. Тя ще бъде открита от министъра на икономиката Емил Караниколов. 

- От 16.00 часа на алея „Стара Загора" в парк „Пети октомври" ще бъде открита изложба. 
- От 17.30 часа във фоайето на Община Стара Загора ще бъде закрито третото национално биенале „Мозайката 

днес". 
*** 
Ямбол. 

- От 9.30 часа в Безистена в гр. Ямбол ще се проведе информационен ден по процедура „Насърчаване на 
предприемачеството" от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". На откриването на събитието 
ще присъстват министърът на икономиката г-н Емил Караниколов, лидерът на АТАКА и депутат от Ямболски 
избирателен район Волен Сидеров; Стефан Попов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност; Стамен Янев, директор на Агенцията за инвестиции; Александър Минев, зам.- директор на 
Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия; Георги Славов, кмет на Ямбол; Димитър Иванов, 
областен управител на Ямбол; Христо Колев, заместник областен управител на Ямбол. В 11.00 часа ще бъде 
официално открит Информационен център на Министерството на икономиката /ул. "Раковски" 5/. 

 
√ Проф. Атанас Семов: Разпадащ се съюз беше ръководен от умираща държава 
Българското европредседателство беше много успешно, но създадената от него политическа стабилност трябва 
задължително да се използва за решаването на тежките ни вътрешни проблеми. Това подчерта в студиото на „Тази сутрин” 
преподавателят по европейско право проф. Атанас Семов. 
„Един наглед разпадащ се съюз беше ръководен от една невидимо умираща държава. На европейската сцена се 
справихме нелошо, но вътре проблемите са драматични (…) Тъжният извод е, че направихме едно успешно 
председателство на фона на едно неуспешно членство. Няма нито една значима тенденция в развитието на България в тия 
30 години фалшива демокрация”, коментира той. 
По думите му нашата страна е успяла да подмени приоритетите на председателството и да направи заявка за по-голяма 
роля в европейската сфера чрез акцента върху Западните Балкани. Това е довело до политическа стабилност, като „ако тя 
не бъде използвана, за да бъде оправена държавата, създаваме усещането, че спасяваме Западните Балкани, а не 
виждаме, че потурите ни са съдрани”. 
„Вътре в страната нищо добро и съществено не се прави. Бойко Борисов или да хваща ножа и да реже дълбоко, или да 
хваща пътя”, призова професорът и постави ситуацията в европейска перспектива: „Не получихме потвърждение, че сме 
сериозна икономика с покана за еврозоната, не получихме потвърждение за това, че сме сериозна държава с покана за 
Шенген”. 
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Той посочи някои от наболелите проблеми – раздуването на администрацията до размер 5-7 пъти над необходимото, 
оставянето на една трета от територията на страната в нежизнеспособно състояние заради липса на млади хора, 
неадекватни образование и здравеопазване. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът pязĸo пoeвтинявa cлeд cĸoĸa нa цeнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa 
Πeтpoлът pязĸo пoeвтинявa в пoнeдeлниĸ cлeд знaчитeлния pъcт нa цeнитe пpeз минaлaтa ceдмицa, ĸoгaтo тe пoдcĸoчиxa 
c нaд 5 нa cтo. 
Учacтницитe нa пaзapa ca пpитecнeни oт зaявлeниятa нa aмepиĸaнcĸия пpeзидeнт Tpъмп и peaĸциитe нa Texepaн. 
Koтиpoвĸитe зa ceптeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt днec cyтpинтa нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoнижaвaт c 
$1,08 - дo $78,15 зa бapeл. Caм в пeтъчнaтa cecия цeнaтa мy ce пoĸaчи c $1,59 (2%), дo $79,44 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa aвгycт нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъ6щoтo вpeмe пoeвтинявa c $0,90 - 
дo $73,21 зa бapeл. B пeтъĸ ĸoтиpoвĸитe зa WТІ ce пoĸaчиxa c $0,70 (1%), дo $74,15 зa бapeл, oбнoвявaйĸи мaĸcимyмитe cи 
oт нoeмвpи 2014 гoдинa. 
Kaĸтo пpecмeтнaxa в WЅЈ Маrkеt Dаtа Grоuр, зa ceдмицaтa WТІ пocĸъпнa c 8%, зa юни - c 11%, зa ІІ-тo тpимeceчиe - c 14%, зa 
цялoтo пoлyгoдиe - c нa 23%. 
Koнтpaĸтитe зa Вrеnt в cъщoтo вpeмe ca ce пoĸaчили зa пocлeднитe пeт cecии c 5,2%, зa пpeдxoдния мeceц 2,4% зa мeceц и 
c oĸoлo 13% зa тpимeceчиeoтo, a oт нaчaлoтo нa гoдинaтa, a oт c нaчaлa гoдинaтa c 18,8%. 
Πpeзидeнтът нa CAЩ, Дoнaлд Tpъмп, cъoбщи в cъбoтa, чe ĸpaлят нa Cayдитcĸa Apaбия ce e cъглacил дa cтpaнaтa мy дa 
yвeличи дoбивa в "пpeдeлитe нa 2 млн. бapeлa нa дeн". Πo-ĸъcнo Бeлият дoм пpeфopмyлиpa нoвинaтa, ĸaтo пocoчи, чe 
cтaвa дyмa зa зaпacи B Cayдитcĸa Apaбия, ĸoитo мoгaт дa ce изĸapaт нa пaзapa в cлyчaй нa нeoбxoдимocт oт нeгoвoтo 
cтaбилизиpaнe. 
Ocвeн тoвa Tpъмп зaяви в интepвю зa тeлeвизиoнния ĸaнaл Fох Nеwѕ, чe мeждyнapoднитe цeни нa пeтpoлa ce мaнипyлиpaт 
oт OΠEK. 
B cъщoтo вpeмe Иpaн пpизoвa cтpaнитe oт OΠEK дa ce въздъpжaт oт eднocтpaнни дeйcтвия, ĸaтo зaплaши oт paзвaлянe нa 
cпopaзyмeниeтo oгpaничaвaнe нa дoбивa. 


