
1 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ МЕХАТРОНИКАТА И НЕЙНИЯТ АВАНГАРД – АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ СА ДВИГАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА 
По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското 
равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнака на тази индустрия е 
мехатрониката /машиностроенето, електротехниката и електрониката/, където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран 
износ сектора е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един 
сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А нейния 
авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. Събитието се организира от вестник 
„Стандарт“ в партньорство с АИКБ и Автомобилен клъстер България. 
„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциала ѝ за растеж е много голям. За 
да успеем обаче да развиваме бранша трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за 
осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на 
административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с 
нужните им кадри“, допълни Васил Велев. 
По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия 
се развива с най бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и др.. 
Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната 
индустрия, за която ще са нужни нови 45 000 работници и служители. 
От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие 
на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани 

инвеститорите да се включат в програмата за 
финансова подкрепа на Българска агенция за 
инвестиции, с която се подпомагат компании 
при заплащането на осигуровки и 
осъществяването на обучения на техни 
служители. 
По време на дискусията стана ясно, че вече е 
гласуван от Министерски съвет законопроект 
за изменение на Закона за професионалното 
образование и обучение. Основните промени 
в него са свързани с дуалното образование, 
подкрепа за специалностите, при които се 
очаква недостиг на кадри на пазара на труда и 
защитените професии. Очаква се до края на 
юли в Народното събрание да бъде внесен за 
първо четене Закон за висшето образование, 
чрез който да се даде възможност за участие 

на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и за участие в комисиите 
за акредитация. 
Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни 
инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др. 
Във форума участие взеха вицепремиерът по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, Милена Дамянова 
– председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, заместник-министрите на икономиката и 
образованието Лъчезар Борисов и Таня Михайлова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен 
Янев, директори на професионални гимназии и технически университети, мениджъри на предприятия, членове на 
автомобилния клъстер. 
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В. Стандарт 
 
√ ДИСКУСИЯТА НА СТАНДАРТ: Велев: Делът на индустрията в БВП у нас е с 5% повече от средния за ЕС 
"България е индустриална страна, като по данни на Евростат делът в БВП на  индустрията у нас е с 5% повече от средния за 
европейските страни. За България той е 24,4% при 19.4% за ЕС. Това заяви Васил Велев, председател  на АИКБ, по време 
дискусията "Да! На българското автомобилостроене", организирана от вестник "Стандарт" в партньорство с Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Аутомотив клъстер България.   
"Освен, че страната ни е индустриална, тя е и експортно ориентирана. За миналата година износът е над 92 млрд лв. 
Мехатрониката е освен фактор за износа, като нейният дял е 24%, или близо 13 млрд. лв.", обясни Велев и продължи: 
"Заетите в индустрията са 143 хиляди, което е 6% от всички заети у нас. Мехатрониката е секторът с най-голям ръст в 
последните 10 години". 
Според Велев, автоиндустията е моторът на този сектор. Мехаторниката е секторът, който пълни бюджета. 
"Това не е производстовото на метали, с което страната ни е богата, не е туризмът, за който имаме природни дадености, 
не е и селскотото стопанство, за което имаме субсидии, не е и ИТ секторът, който е на върха на модната вълна.  В 
мехатрониката  резултатите са благодарение на хората, а не от природни дадености или политики", подчерта Велев.   
 
EconomyNews.bg 
 
√ +45 хил. работни места за автоиндустрията у нас 
По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското 
равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнакът на тази индустрия е 
мехатрониката /машиностроенето, електротехниката и електрониката/, където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран 
износ сектора е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един 
сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А нейния 
авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. 
„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциала ѝ за растеж е много голям. За 
да успеем обаче да развиваме бранша трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за 
осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на 
административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с 
нужните им кадри“, допълни Васил Велев. 
По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия 
се развива с най бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и др.. 
Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната 
индустрия, за която ще са нужни нови 45 000 работници и служители. 
От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие 
на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани 
инвеститорите да се включат в програмата за финансова подкрепа на Българска агенция за инвестиции, с която се 
подпомагат компании при заплащането на осигуровки и осъществяването на обучения на техни служители. 
По време на дискусията стана ясно, че вече е гласуван от Министерски съвет законопроект за изменение на Закона за 
професионалното образование и обучение. Основните промени в него са свързани с дуалното образование, подкрепа за 
специалностите, при които се очаква недостиг на кадри на пазара на труда и защитените професии. Очаква се до края на 
юли в Народното събрание да бъде внесен за първо четене Закон за висшето образование, чрез който да се даде 
възможност за участие на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и 
за участие в комисиите за акредитация. 
Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни 
инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др. 
 
3e-news.bg 
 
√ Мехатрониката и нейният авангард - автомобилната индустрия са двигателят на българската икономика 
По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското 
равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнака на тази индустрия е 
мехатрониката /машиностроенето, електротехниката и електрониката/, където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран 
износ сектора е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един 
сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А нейния 
авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. Събитието се организира от вестник 
"Стандарт" в партньорство с АИКБ и Автомобилен клъстер България. 
„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциала ѝ за растеж е много голям. За 
да успеем обаче да развиваме бранша трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за 
осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на 
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административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с 
нужните им кадри“, допълни Васил Велев. 
По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия 
се развива с най бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и др.. 
Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната 
индустрия, за която ще са нужни нови 45  000 работници и служители. 
От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие 
на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани 
инвеститорите да се включат в програмата за финансова подкрепа на Българска агенция за инвестиции, с която се 
подпомагат компании при заплащането на осигуровки и осъществяването на обучения на техни служители. 
По време на дискусията стана ясно, че вече е гласуван от Министерски съвет законопроект за изменение на Закона за 
професионалното образование и обучение. Основните промени в него са свързани с дуалното образование, подкрепа за 
специалностите, при които се очаква недостиг на кадри на пазара на труда и защитените професии. Очаква се до края на 
юли в Народното събрание да бъде внесен за първо четене Закон за висшето образование, чрез който да се даде 
възможност за участие на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и 
за участие в комисиите за акредитация. 
Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни 
инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др. 
Във форума участие взеха вицепремиерът по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, Милена Дамянова 
– председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, заместник-министрите на икономиката и 
образованието Лъчезар Борисов и Таня Михайлова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен 
Янев,  директори на професионални гимназии и технически университети, мениджъри  на предприятия, членове на 
автомобилния клъстер. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Мехатрониката и нейният авангард - автомобилната индустрия, са двигателят на българската икономика 
По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското 
равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнакът на тази индустрия е 
мехатрониката (машиностроенето, електротехниката и електрониката), където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран 
износ секторът е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един 
сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А 
нейният авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“, съобщиха от пресцентъра на АИКБ. 
Събитието се организира от вестник "Стандарт" в партньорство с АИКБ и Автомобилен клъстер България. 
„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциалът ѝ за растеж е много голям. 
За да успеем обаче да развиваме бранша, трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за 
осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на 
административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с 
нужните им кадри“, допълни Васил Велев. 
По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия 
се развива с най-бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и 
др.. Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната 
индустрия, за която ще са нужни нови 45 000 работници и служители. 
От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие 
на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани 
инвеститорите да се включат в програмата за финансова подкрепа на Българска агенция за инвестиции, с която се 
подпомагат компании при заплащането на осигуровки и осъществяването на обучения на техни служители. 
По време на дискусията стана ясно, че вече е гласуван от Министерски съвет законопроект за изменение на Закона за 
професионалното образование и обучение. Основните промени в него са свързани с дуалното образование, подкрепа за 
специалностите, при които се очаква недостиг на кадри на пазара на труда и защитените професии. Очаква се до края на 
юли в Народното събрание да бъде внесен за първо четене Закон за висшето образование, чрез който да се даде 
възможност за участие на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и 
за участие в комисиите за акредитация. 
Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни 
инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др. 
Във форума участие взеха вицепремиерът по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, Милена Дамянова 
– председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, заместник-министрите на икономиката и 
образованието Лъчезар Борисов и Таня Михайлова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен 
Янев, директори на професионални гимназии и технически университети, мениджъри на предприятия, членове на 
автомобилния клъстер. 
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√ Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ организират 
пресконференция 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Национален център „Икономика на светло“ организират 
пресконференция, на която ще бъде оповестена стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2017 г., както 
и ще бъде направен анализ на ситуацията, предизвикателствата и тенденциите на изсветляването на икономиката в 
България. Това съобщиха от пресцентъра на АИКБ. Събитието ще се състои от 11.00 часа в Конферентната зала на АИКБ на 
адрес: 1504 София, ул. „Тракия“ №15.  
Участие в пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан Петранов, 
ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.  
Композитният индекс „Икономика на светло“ е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на 
неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище.  
Официална церемония за връчването наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. ще се проведе на 17 юли (вторник), от 
18.00 ч. в зала „Средец“, София Хотел Балкан (бивш Шератон). 
 
БНР 
 
√ Производството на автомобилни части ще се развива в три големи индустриални зони в страната 
Производството на автомобилни части в България ще бъде развивано в три големи индустриални зони. Те ще бъдат 
изградени край Бургас, София и Видин, съобщиха от Автомобилен клъстер-България.  
Автомобилната индустрия е най-бързо развиващият се сектор в момента и през следващите три години ще има 
необходимост от поне още 45 хиляди работни места. 
"Ако трябва да посочим един сектор, който всъщност пълни бюджета, както националния, така и семейния, това е 
мехатрониката и нейният авангард – автомобилостроенето", казва Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.  
За да може да отговори на инвеститорския интерес обаче, страната ни трябва да реши проблема с кадрите, защото, според 
председателя на клъстъра Иван Михайлов: "Всеки потенциален инвеститор, който има интерес към България, влизайки на 
вратата, вече не се интересува от 10-процентния данък, а първият въпрос е, има ли достатъчно работна ръка, очевидно – 
не, създава се конкурентна среда и след това при анализ на другия пазар се установява, че има доста повече от значителния 
слой от гледна точка на трудовото законодателство. 
10 хиляди ученици сега изучават специалности, свързани с автомобилостроенето, а българските автомобилни профили 
вече стигат до Китай. 
 
√ Бизнесът оповестява коя икономика е на светло 
Асоциацията на индустриалния капитал ще оповести годишния индекс "Икономика на светло", който измерва всяка 
година. Данните са за 2017 година.  
В изработването на индекса участват и от Националния център "Икономика на светло". Индексът се измерва ежегодно и 
се сравянва с данните от предходните години, за да се анализира ситуацията. Това каза предсеадтелят АИКБ Васил Велев.  
"АИКБ работи активно по ограничаване на синята икономика", каза още Велев. 
Композитният индекс е иновация в методологията за измерване на неформалната индустрия, казаха още от бизнес-
организацията. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Дарик  
 
√ Борисов: Да не изпускаме историческия шанс да наградим европейското доверие към България 
Премиерът Бойко Борисов представя в парламента доклада за участието на България в процеса на вземане на решения в 
Европейския съюз по време на българското председателство на Съвета на ЕС и за основните приоритети по време на 
австрийското председателство. В пленарната зала са и министри и заместник-министри от кабинета.  
„Българското председателство приключи. Резултатите, които постигнахме, показват нашата отговорност, 
професионализъм и способността ни да работим за европейската кауза“, каза Борисов. Той отчете, че слоганът на 
председателството „Съединението прави силата“ е смисълът на европейската кауза. "Мотото на българския парламент 
стана слоган на целия Европейски съюз през изминалите шест месеца", напомни Борисов и призова да остане като основен 
принципи на българската политика. 
По думите му това е първото председателство за нашата страна след приемането ни в ЕС и изпитание за европейската ни 
идентичност. „Искам да благодаря на всички министри и експерти от администрацията в София, както и на тези, които 
работиха в Брюксел“, каза Борисов.  



5 

 

Постигнатите резултати по време на председателството не са политически ПР, а политическа реалност за развитие на 
региона и на Европа, каза Борисов. „Работата ни не приключва сега- продължава по време на Австрийското 
председателство“, посочи той. „Приветстваме приоритетите на Австрийското председателство, защото само заедно можем 
да постигнем напредък“, заяви Бойко Борисов. „Благодаря на парламента за добрата работа и сътрудничеството“, се 
обърна той към депутатите. „Да не изпускаме историческия шанс да наградим европейското доверие към България“, 
призова премиерът. 
 
БНТ 
 
√ Внезапни проверки за безопасността на атракционите по Черноморието  
Изненадваща проверка по Черноморието на Морска администрация- Бургас. Проверяващите следяха дали се спазват 
всички изисквания за безопасност на атракционите по морето. В първият ден от проверката инспекторите на Морска 
администрация провериха всички увеселителни и морски забавления в курорта Черноморец. 
Първият обект, който провериха инспекторите, беше корабче, превозващо туристи в Черноморец. От морската 
администрация провериха дали плавателният съд разполага с достатъчно спасителни жилетки и дали се спазва 
инструктажът за туристите преди отплаването на корабчето. 
Инспекторите следяха дали атракционите имат книги за инструктаж и дневници за влизащи и излизащи от морето. 
Венцислав Йорданов - главен специалист в Морска администрация: В толкова часа джет номер 3 влезе в морето с двама 
човека - в и толкава часа се прибра. 
През последните години имаше много инциденти с туристи именно на водните атракциони. Затова някои от собствениците 
предпочитат да имат всичко необходима за безопасността на хората. 
Kапитан на кораб: Перфектно е оборудван корабът. Имам си станция, с която постоянно издавам рапорти на гранична и 
на Морска администрация и Бургас трафик контрол. Без разрешението на Бургас трафик контрол и гранична аз не мога да 
изляза в морето. 
Проверени бяха и джетовете в залива, както и останалите морски атракциони по плажа. На някои обекти бяха издадени 
предписания за леки пропуски. 
 
√ Вътрешните министри от ЕС се събраха в Австрия, за да коментират миграцията  
Вътрешните министри от ЕС се събраха в австрийския град Инсбрук на първи форум в рамките новото ротационно 
председателство след българското. Фокусът на разговорите беше върху въпросите за миграцията. Единомислие има в 
желанието за напредък по защитата на границите на общността. Спорни остават реформата на т.нар. Дъблинско 
споразумение и процедурите за връщане на бежанци. Комисарят по миграцията и вътрешните работи обърна внимание, 
че в ЕС в момента няма миграционна криза. 
Борба за по-твърда политика за предоставяне на убежище, от една страна, и за защита на основните европейски ценности, 
от друга. В търсене на баланс вътрешните министри от ЕС дискутираха днес разпалено в Инсбрук. Въпреки че срещата е 
неформална и без конкретни решения, в края й се констатира "нов дух на общността" от 28 държави.  
Димитрис Аврамополус, еврокомисар по миграцията и вътрешните работи: Има три области, в които искаме да 
направим повече. По-добра защита на външните ни граници. Работа с партньорите ни извън ЕС, включително с 
подобряване на сътрудничеството в издирване и спасяване, а също и осигуряване на модернизирана система за 
предоставяне на убежище и връщане на мигранти. Всички това върви ръка за ръка. 
Не обаче общият дух, а появата на германския вътрешен министър направи най-силно впечатление на заключителната 
пресконференция. Протоколът изисква участие само на представители на Еврокомисията, на настоящия и евентуално на 
предходния европредседател. Зеехофер се включи вероятно защото напоследък създаде напрежение в Германия заради 
миграционната политика и то се пренесе в Европа.  
Хорст Зеехофер, вътрешен министър на Германия: Беше осезаемо, как всички участници разглеждат миграционният 
въпрос като съдбовен. Сега са необходими решения. Борбата за тях беше сериозна.  
Австрийският домакин благодари на българското председателство за напредъка по реформите на Дъблинското 
споразумение. Работата по него ще продължи. 
Херберт Кикл, вътрешен министър на Австрия: Ако искаме да спасим шенгенското пространство, каквото намерение 
имаме, трябва да успеем да достигнем до гранична защита, устойчива на кризи и устойчива на кризи система за даване на 
убежище. 
Срещата завърши с толкова въпроси, с колкото и започна - реалистично ли е да има мигрантски центрове извън Европа, 
ще има ли изобщо държави, съгласни да ги направят и отговорят ли те на Женевската конвенция за бежанците. Достатъчно 
теми за утре, когато заседават правосъдните министри. 
 
√ По-високият акциз за бездимните цигари мина в бюджетната комисия 
По-висок акциз за бездимните цигари - Парламентарната бюджетна комисия прие на първо четене законопроекта, който 
изравнява акциза на бездимните цигари с този на обикновените, но под условие. На коалиционен съвет управляващите се 
разбраха, че първоначално увеличението ще стигне до 40% от акциза на обикновените цигари, а дали ще има по-голямо 
увеличение, ще зависи от пазарния дял на бездимните цигари. 
Повече пари за бюджета и по-малко пушачи. Това целят вносителите на законопроекта. Първоначално идеята беше до три 
месеца акцизът да се изравни с този на обикновените цигари. Но мнението на Обединените патриоти промени плана. 
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Менда Стоянова - председател на Комисия по бюджет и финанси: Достигнахме до извода, че това повишение на акциза 
трябва да се случи, но то трябва да е по-плавно. поради което ще предложим в изменение между първо и второ четене на 
този законопроект така щото акцизът да бъде в размер, който да достига до 40% от конвенциалния акциз. 
И то от 1 октомври. Това ще обогати бюджета с между 5 и 6 милиона лева. А с колко още ще се повиши акцизът, ще зависи 
от пазарния дял на бездимните цигари, който се увеличава и се очаква догодина да стигне до 2%. 
Менда Стоянова - председател на Комисия по бюджет и финанси: Нашият бюджет, който получава 2 мрд. лева от акциз 
на цигари, не може да се лиши от тези 2 мрд. без да има компенсационен механизъм. 
От БСП искат акцизът да си остане 26% от този на обикновените цигари. Все пак идеята на ставките била да ограничи 
потреблението на вредни стоки, а в случая, ако бездимните цигари поскъпнат, хората щели си купуват по-вредните 
обикновени цигари. На същото мнение са и от Националната пациентска организация. 
Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация: 12% от смъртността в България се дължи категорично 
на употребата на цигари. Конвенционални цигари. 
Вносителите обаче твърдят, че все още няма достатъчно достоверни изследвания колко по-безвредни са бездимните. А 
Обединените патриоти възроптаха, че няма повече и по-малко вредни тютюневи изделия. И ако производителите не искат 
да губят клиенти, просто да не вдигат цената. 
 
News.bg 
 
√ Приемат България в чакалнята на еврозоната след около година 
Еврогрупата подкрепя кандидатурата на България за влизане в "чакалнята" на еврозоната (ERM II). Това стана ясно след 
продължилото часове наред днес заседание на финансовите министри. Решението бе очаквано и агенциите вече 
съобщиха, че според техни източници се очаква положителен отговор.  
Очаква се страната ни да бъде приета след около година, след като завърши мониторингът над икономиката ни и бъде 
дадена оценка на напредъка. Според експерти, реалистично е България да приеме еврото не по-рано от 2022 година. 
В позиция на Съвета на Европа се казва, че се следят внимателно реформите у нас и се подкрепят решението на властите 
за кандидатстване.  
В същото време се очаква мониторинг на Европейската централна банка. След около година ще бъде готов докладът, от 
който ще стане ясно дали България провежда всички необходими реформи, ще се оцени борбата с корупцията и други 
въпроси.  
От България се очаква да поеме нови ангажименти във връзка с решението. В изявление на БНБ до медиите също бе 
съобщено за единодушното решение. 
 
БНР 
 
√ Около 1/3 е увеличението на количествата ток, търгувани на борсата чрез дългосрочни договори 
Изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов заяви в интервю за 
„Хоризонт“, че предстои борсата да започне да определя референтни цени на тока при сключване на дългосрочни 
договори за търговия. 
„Предвид факта, че се въведе съвсем скоро задължение на производителите да продават през борсовите платформи, 
предоставяме все още те да решават какъв продукт с какви параметри ще продават, но е въпрос на време, борсовият 
оператор да стандартизира тези продукти. Освен, че имаме към момента референтна цена „ден напред“, ще имаме 
референтна цена и за по-дълги периоди - до една, две, даже и до три години напред в бъдещето. Тогава тази цена вече 
ще може вече да се използва като референция, за да бъде пренесена към останалите сегменти на пазара“.  
От началото на месеца е регистрирано увеличение с близо една трета на количествата ток, търгувани на борсата чрез 
дългосрочни договори, каза още той. Данните са по повод влязлото от 1 юли правило - всички производители с 
инсталирана мощност над 4 мегавата да продават електроенергията си през борсата. 
Константинов посочи още, че по-големи количества ток са се търгували и чрез другите две борсови платформи -  "ден 
напред" и "търговия в рамките на деня". 
„Обмисляме и се мъчим да остойностим в по-дългосрочен план ефекта от увеличаване на ликвидността, за да преценим 
доколко да намалим таксите, които събираме от търговските участници“. 
 
√ Отскок на индустриалното производство в България и в целия ЕС през май 
Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отскочи през май по-рязко от очакваното, 
компенсирайки спад от предходния месец, показват данни на Евростат, които са сякаш сигнал за известна стабилизация 
на промишления сектор в региона след слабото му представяне от началото на годината. В същото време индустриалното 
производство в България нарасна още по-силно, заличавайки целия доста здрав спад месец по-рано. 
Производството в рамките на еврозоната нарасна през май с 1,3% спрямо април, когато се понижи с 0,8%, като очакванията 
на финансовите пазари бяха за повишение с 1,2 на сто. Това представлява най-солиден негов растеж от ноември 2017-а 
година и едва второто му повишение от началото на годината, след като и през март нарасна с 0,5 на сто. 
Подобряването на производството в еврозоната се дължи в най-голяма степен на ръст с 2,1% при производството както на 
стоки с дълготрайна, така и на тези с с недълготрайна употреба, докато енергийното производството се повиши с 0,5%, а 
на средствата за производството - с 0,7 на сто. 
На годишна база темпото на производствения растеж се ускори очаквано до 2,4% от 1,7% през април. 
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Производството в целия Европейски съюз пък нарасна през май с 1,2% на месечна база след спад с 0,8% през април, като 
производственият растеж на годишна база също се ускори до 2,4% от 1,9% през предишния месец. 
И в този случай подобряването се дължи в най-голяма степен на нарастване с 2,0% при производството на потребителски 
стоки с дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например) и с 1,7% на стоки с недълготрайна 
употреба (такива като дрехи и хранителни продукти), докато средствата за производство се повишиха по-скромно с 0,6%, 
докато енергийното производство се сви с 0,1 на сто. 
Индустриалното производство през май отбеляза най-солиден растеж на месечна база в Литва (повишение с цели 11,6%), 
Швеция (с 3,4%) и Ирландия (с 3,2%), докато най-сериозно понижение беше отчетено в Дания (спад с 2,8%) и Португалия 
(с 2,0%). 
Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Полша (повишение със 7,8%), следвана от Ирландия (със 
7,3%) и Словения (с 5,9%) при най-солиден спад в Малта (с 6,3%), Дания (с 3,35) и Португалия (с 2,6%). 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България нарасна през май на месечна база с цели 1,8%, 
компенсирайки напълно здравия спад с 1,7% през април, като едва в седем от останалите страни-членки на ЕС беше 
отчетен по-солиден растеж. Това обаче представлява едва второ повишение на българското производство от началото на 
годината, след като то се повиши за пръв път през месец март (с 1,7 на сто). 
На годишна база индустриалното производство в България обаче остана на нивото от май 2017-а година и след като се 
понижи през април с 0,7 на сто. 
 
√ Застрахователи: Нов закон ще вдигне цените на масовите застраховки 
Нов законопроект е на път да увеличи цената на най-масовите застраховки. Затова предупреждават застрахователите и 
обясняват, че готвените изменения в проекта на Закона за превенция от неблагоприятните климатични условия, ще 
доведат до поскъпване на всички застраховки на пазара.  
Министерството на земеделието има намерението да покрие на 100% обработваемите земи с ракетна защита за борба с 
градушките. Затова от ведомството внасят законопроекта, който цели да финансира намерението им с вноски от 0,8% от 
приходите от всички имуществени застраховки. Това обясни Нина Колчакова от Асоциацията на българските 
застрахователи: 
"Тоест не само земеделските (застраховки), а също каско, тези за домашно имущество, пожар, кражба. Според нашите 
изчисления, каското на една средностатистическа кола би се вдигнало с десетина лева", смята Колчакова.  
Този косвен данък, както го наричат в парламента, ще се калкулира в крайнта цена на полицата и ще натовари крайния 
клиент, смятат застрахователите. Затова от асоциацията предлагат:  
"Нека да има справедливо разпределение на тежестта. Щом става въпрос за земеделски площи, нека това се финансира 
от земеделските застраховки", каза Нина Колчакова.  
За борба с градушките държавата предвижда 20 милиона лева годишно. 
 
Investor.bg 
 
√ Излишъкът от 10 млн. лв. в бюджета на НЗОК за 2017 г. отива за 2019 г. 
Депутатите отчетоха нарастващи диспропорции в разпределението на средствата за болнична помощ 
Излишъкът от 10 млн. лв. от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. може да се прехвърли 
в бюджета на фонда за 2019 г. Това стана ясно по време на заседанието на Комисията по здравеопазване в парламента. 
Депутатите приеха отчетите за бюджета и дейността на здравния фонд за миналата година. 
В резултат на отчетените към 31 декември 2017 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 3,57 млрд. лв., спрямо 
отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 3,58 млрд. лв. се формира положително бюджетно салдо за 
годината в размер на 10 млн. лв. 
Преизпълнението идва от преизпълнение на приходите през последните дни на годината, което постави в невъзможност 
използването на тези средства. 
Председателят на комисията Даниела Дариткова попита може ли тези 10 млн. лева да се използват тази година за 
здравноосигурителни плащания. 
От коментара на председателя на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева стана ясно, че парите могат да се получат 
догодина. По думите й десетте милиона лева, които са отчетени като излишък за 2017 г., няма как да бъдат използвани 
сега с решение на Надзорния съвет, защото няма такива правомощия. Правомощия за разпределението им има само 
Народното събрание и то в проекта за бюджета на Здравната каса за 2019 г., каза тя. 
При приемането на отчетите за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2017 г. депутатите отчетоха нарастващи 
диспропорции в разпределението на средствата за болнична помощ. 
Делът на средствата за частните болници вече е 31,1%, за държавните – 29,5%, за областните болници 19,7%, а за 
общинските – 15,7%. 
Задълбочават се дисбалансите и по региони – средният разход за болнична помощ на осигурено лице е 283 лв., в София 
той е над 400 лв., а в Перник – 100 лв. Близо 450 хиляди души са пренасочени към други регионални здравноосигурителни 
каси, отбеляза Нигяр Джафер от ДПС. 
В крайна сметка внесените доклади баха приеха без възражения. 
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Dnevnik.bg 
 
√ България излезе с по-висок авторитет от председателството, заяви Захариева 
България излезе с по-висока репутация от председателството на Съвета на ЕС, което приключи в края на юни. Това мнение 
изрази в интервю за Би Ти ви Външният министър Екатерина Захариева. Останалите страни - членки вече имат по-високо 
доверие към българските институции, парламента и правителството, смята Захариева. 
Като пример за повишеното доверие тя изтъкна и новината от вчера за това, че финансовите министри на страните от 
еврозоната и Европейската централна банка решиха да подкрепят присъединяването на България към механизма ERM II и 
към банковия съюз. Това, че решението е взето единодушно, показва, че доверието е изключително високо, подчерта 
Захариева. 
Излизаме от европредседателството с по-силна позиция и съм убедена, че съвсем скоро ще се случи и Шенген, добави тя. 
Захариева добави, че при посещението си в Брюксел за срещата на НАТО от всички е получила искрени поздравления а 
българското председателство е оценявано като едно от най-успешните. 
 
В. Монитор 
 
√ Брюксел очаква стабилен икономически растеж за България  
Европейската комисия очаква стабилен икономически растеж в България от 3,8 на сто през 2018-а и 3,7 на сто през 2019-а 
г., стимулиран от вътрешното търсене. Увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) на България е 0,9% през първото 
тримесечие на 2018 г., запазвайки миналогодишния стабилен темп, когато икономиката нарасна с 3,6%. 
Сегашният растеж е движен от силното частно потребление и по-високите инвестиции, посочва Европейската комисия в 
обявената си лятна междинна прогноза за икономиката и инфлацията в ЕС и еврозоната. 
Повишенията на заплати 
са дали тласък на частното потребление, а възобновеното използване на програмите за инвестиционно финансиране на 
ЕС са допринесли за растежа в държавното инвестиране. Икономическите настроения продължават да се подобряват и 
аналитични данни сочат очаквания за увеличение на поръчките, по-висока производителност и по-голямо търсене, което 
предполага, че икономиката ще продължи растежа си през следващите тримесечия. 
Положителното развитие на пазара на труда и планираното увеличение на заплатите в държавния сектор ще допринесе 
за продължително увеличение на частното потребление. Очаква се растежът на инвестициите също да е голям заради 
възобновеното усвояване на европейски фондове, но и благодарение на засилените инвестиции в частния сектор. 
В същото време нетният принос на износа за БВП се очаква да бъде отрицателен. Макар че силното външно търсене може 
да подобри увеличението на износа. Силното вътрешно търсене и значителните инвестиции означават, че вносът ще 
продължи да превишава износа. 
Натискът върху цените се засилва през пролетните месеци като резултат от рязкото поскъпване на петрола и вторичния му 
ефект върху цените на храните. Регулираните цени също са се повишили значително за същия период. Очаква се 
инфлацията да се ускори до 2% през 2018 г. преди да спадне до 1,8% през 2019 година. Това се дължи на силния базов 
ефект на енергийните продукти, а разполагаемият реален доход би трябвало да подкрепи потреблението и цените като 
цяло. 
За ЕС и еврозоната се очаква се очаква растежът да остане силен, през тази година 2,1 на сто, а през 2019 г. - 2 на сто. След 
пет поредни тримесечия на силен растеж обаче икономиката забави темпа през първата половина на 2018 г., като 
прогнозите бяха понижени с 0,2 процентни пункта спрямо обявените през пролетта за ЕС, така и за еврозоната. 
Очаква се през втората половина на годината растежът леко да се засили, тъй като условията на пазара на труда се 
подобряват, дълговете на домакинствата намаляват, потребителското доверие остава високо, а паричната политика е все 
така благоприятна. "Лекото понижаване в сравнение с пролетта отразява въздействието върху доверието, оказвано от 
напрежението в търговията, несигурността в областта на политиката и нарастващите цени на енергията. Прогнозите ни 
сочат, че растежът през 2018 и 2019 г. ще продължи, въпреки че допълнителното ескалиране на протекционистките мерки 
представлява очевиден риск. В търговските войни няма победители - само губещи", коментира Пиер Московиси, комисар 
по икономическите и финансовите въпроси. 
 
√ В ЕС ще инвестираме в лична пенсия след 3 години 
До три години в целия Европейския съюз може да бъде въведен общ нов пенсионен продукт. Целта на новия регламент е 
да създаде единен пазар за пенсионно лично спестяване. По време на председателството ни чиновниците на финансовото 
министерство са успели да придвижат досието сериозно. Вече са приключени преговорите в Европейския съвет и следва 
да бъде гледан от Европейския парламент и да бъде приет. 
Предложеният пенсионен продукт има много общо с българския модел на доброволните пенсионни фондове, който 
развиваме през последните 24 години. След приемане на регламента всяка държава ще разполага с две години, за да 
въведе новите правила. Не само пенсионните фондове ще могат да предлагат такъв продукт, а и банките и 
инвестиционните посредници. Така реално потребителят сам ще може да избира как да пести и спечели. 
Проучване на Европейската комисия е показало, че домакинствата на Стария континент са едни от най-големите 
спестители в света, но повечето от хората не мислят за времето, когато ще се пенсионират, а събират пари основно в банки. 
Европейският регламент предвижда общ европейски надзор над новия продукт, както и сериозни глоби за институциите, 
които възнамеряват да злоупотребят с парите на хората. Максималната глоба трябва ще бъде най-малко 5 млн. евро. От 
всяка държава обаче ще зависи как смята да насърчи потребителите да инвестират пари в своите бъдещи доходи. 
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Publics.bg 
 
√ Енергийната комисия изслуша Петкова, заради анализ за диверсификацията на ядреното гориво 
Енергийната комисия изслуша енергийния министър Теменужка Петкова, заради обявената от АЕЦ "Козлодуй" поръчка за 
изготвяне на технико-икономически анализ за възможността да диверсифицира руското свежо ядрено гориво на ТВЕЛ с 
гориво на Уестингхаус. Заради публикации в медии по въпроса, министърът, заедно с изпълнителния директор на АЕЦ 
"Козлодуй" Иван Андреев бяха изслушани днес на закрито заседание на енергийната комисия. На него присъстваха още 
зам.-министър Жечо Станков, изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов, както и председателят на Агенцията за 
ядрено регулиране Лъчезар Костов. Точката не беше включена първоначално в дневния ред, а това стана в началото на  
заседанието на комисията, по предложение на нейния зам.-председател Таско Ерменков.  
Поръчката е свързана с правилата на Агенцията по доставките (ESA), които предвиждат, че трябва да се провеждат търгове, 
свързани с възможността за диверсификация на свежото ядрено гориво, посочи Петкова. Това са изисквания на Евратом, 
каза още тя. И припомни, че България има договор за доставки на свежо ядрено гориво с ТВЕЛ, който изтича в края на 2020 
г. След изтичането на този договор трябва евентуално да се направи търг, но, за да се проведе той, трябва да бъдат 
направени анализи, които ще бъдат проверени от Агенцията за ядрено регулиране, обясни още Теменужка Петкова. По 
думите й трябва да бъде проверено дали това гориво отговаря на финансово-икономическите изисквания, на изискванията 
за сигурност и дали такова гориво изобщо ще бъде лицензирано в България.  Нашите реактори ВВЕР-1000 могат да работят 
с горивото, което получаваме към момента. Другият производител на такова гориво за ВВЕР-1000 е Уестингхаус Швеция, 
обясни още тя.  
Трябва да сте сигурни, че България никога няма да направи компромис със своята сигурност и с финансово-икономическите 
параметри, коментира още Теменужка Петкова. 
В рамките на закритата част на заседанието на енергийната комисия енергийното министерство и БЕХ бяха изслушани и 
по делото БЕХ Газ. Тя каза, че по него все още няма решение на Европейската комисия, но се надява на благоприятен изход. 
Съществуват още възможности за разговори при определени хипотези, допълни министърът, но не даде подробности. 
На въпрос дали благоприятен изход за България означава поемането на ангажименти Петкова каза: "Вие видяхте, че ЕК 
успя да се споразумее с "Газпром" по едно антимонополно дело с поемането на ангажименти". "Знаете какво е решението 
на парламента. То много ясно посочва при какви обстоятелства може да се работи в този момент и ние ще го спазваме", 
допълни Петкова. 
   
В. Банкерь 
 
√ Радев на среща с Ердоган: За нас Турция е важен съсед, партньор и съюзник 
Турция е важен съсед, партньор и съюзник на България и за нашите двустранни отношения е важно да не оставяме 
нерешени въпроси между нас. Това заяви президентът Румен Радев на среща с президента на Турция Реджеп Тайип 
Ердоган в рамките на срещата на върха на НАТО в Брюксел. 
По време на разговорите българският държавен глава припомни, че е ред на нашата съседка Турция да определи дата и 
да бъде домакин за провеждането на заседание на двустранната междуправителствена комисия по нерешените 
имуществени и социални въпроси, сред които е и въпросът за предоставянето на компенсации за имотите на тракийските 
бежанци. 
България е готова да подпомогне финансово дейността на духовенството на конституционно признатите религиозни 
общности у нас, подчерта президентът Радев. Държавният глава благодари на своя колега президента Реджеп Тайип 
Ердоган за оказаната от Турция подкрепа на страната ни за изплащане на заплатите на мюсюлманските духовници през 
годините, когато България не е имала такава възможност. Българският държавен глава запозна своя турски колега с 
внесения в Народното събрание законопроект за промени в Закона за вероизповеданията. „От самото си встъпване в 
длъжност настоявам да има такъв закон и се надявам по време на дебатите в Народното събрание да бъде намерено най-
доброто решение, което да насърчи интеграцията на различните религиозни общности в българското общество. Това 
включва и отделянето на финансови средства от страна на българската държава за техните потребности“, заяви Румен 
Радев. Залогът за нашите добри отношения е уважението към вътрешнополитическия процес, касаещ дейността на 
партиите и изборния процес, уточни още той. 
Двамата президенти бяха единодушни, че отчетените над 5.5 млрд. долара търговски обмен за 2017 г. не отговарят на 
възможностите на двете държави. Според президента Ердоган достигането на 10 млрд. долара е реална възможност и 
изисква общи усилия в тази насока. 
„Естественото продължение на газопровода „Турски поток“ е през България и двете правителства трябва да работят в 
конструктивен дух за това“, призова още президентът Радев. 
В отговор на журналистически въпрос след края на срещата, защо е бил единственият президент на държава членка на ЕС 
на церемонията по встъпване в длъжност на президента Реджеп Тайип Ердоган, Румен Радев заяви че неговият мандат не 
се дава нито от Европейската комисия, нито е избран от българското правителството. „Избран съм на този пост от 
българския народ и действам от негово име“, подчерта държавния глава. 
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√ Еврокомисията ще следи изкъсо гръцката икономика 
Европейската комисия съобщи, че е приела решение за привеждането в действие на рамката за засилено наблюдение 
спрямо Гърция, за да подпомогне изпълнението на договорените реформи след успешното приключване на програмата 
за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). 
На 20 август Гърция ще приключи своята програма за подкрепа на стабилността по ЕМС. 
Днешното решение на ЕК улеснява процеса на нормализиране в Гърция, като укрепва постигнатия напредък. Въвеждането 
на наблюдението ще подпомогне завършването и непрекъснатостта на реформите, договорени по програмата, в 
съответствие с обещанията, дадени от гръцките власти. Това е от решаващо значение за спечелването на доверието на 
пазарите и за засилването на икономическото възстановяване на Гърция, особено непосредствено след приключването на 
програмата. 
Решението беше прието в резултат на споразумението, постигнато на заседанието на Еврогрупата на 22 юни, на което бе 
потвърдено, че Гърция е изпълнила всички предишни действия в рамките на четвъртия и последен преглед, и бе взето 
решение за мерки по дълга, които ще позволят на страната да се изправи на крака без външна финансова помощ. 
Като част от цялостното споразумение, постигнато на заседанието на Еврогрупата, гръцките власти обещаха да завършат 
изпълнението на ключови реформи, договорени в рамките на настоящата програма. Те поеха конкретни политически 
ангажименти за приключването на ключови структурни реформи и се съгласиха да бъде предприето наблюдение над 
тяхната икономика. 
Ще бъдат наблюдавани икономическото, данъчно и финансово положение в Гърция. Това ще помогне на страната да може 
занапред да определя своите политически цели. Що се отнася до споразумението на Еврогрупата, тази политика следва 
да запази целите на ключовите реформи, предприети по програмата на ЕМС. Тя не предполага никакви нови елементи на 
реформа или ангажименти, и следователно слага ясен край на годините на програми за финансова помощ. 
Съгласно тази рамка се предвижда извършването на преглед на всеки три месеца с цел ранно установяване на опасностите, 
което ще позволи да бъдат предприети мерки за ранно справяне с тези заплахи. На всеки три месеца ЕК ще представя 
доклади до Европейския парламент, гръцкия парламент и Икономическия и финансов комитет в конфигурацията му за 
еврозоната - Работна група за Еврогрупата, в съответствие с приложимия регламент. 
Основание за привеждането в действие на мерките за дълга, зависещи от осъществяването на определена политика и 
договорени на заседанието на Еврогрупата от 22 юни, ще бъде изготвянето на положителни доклади по рамката за 
засилено наблюдение. 
В днешното решение се предвижда ЕК да предприеме засилено наблюдение в сътрудничество с Европейската централна 
банка и, когато е целесъобразно, Международния валутен фонд. ЕМС също ще участва. 
Същевременно, считано от приключването на своята програма за подкрепа на стабилността на 20 август, Гърция ще бъде 
напълно включена в европейския семестър за съгласуване на икономическите и социалните политики. Полезните 
взаимодействия между засиленото наблюдение и европейския семестър ще бъдат повишени максимално, за да се избегне 
създаването на ненужна тежест за администрацията и да се осигури съгласуваност. 
 
√ Финансовият център на Париж очаква да приеме над 3500 работни места след Брекзита 
Над 3500 работни позиции вероятно ще бъдат прехвърлени или създадени във финансовия център на Париж заради 
Брекзита, обяви днес Paris Europlace, асоциацията, натоварена с промотирането на френската столица, предаде Франс 
прес. 
Тази цифра, която отчита вече обявените намерения на банкови и застрахователни групи, както и на компании за 
управление на активи, е "значително по-висока от работните позиции, прехвърлени от Лондон в други финансови центрове 
в Европа и този процес не е приключил", уточни Жерар Местрале, президент на Paris Europlace, откривайки днес 
двудневния годишен форум на асоциацията. 
Като взема предвид непреките работни места, създадени от всички премествания или създаването на обещаните позиции, 
Paris Europlace очаква финансовият център на Париж да спечели над 20 000 работни места. 
Paris Europlace призовава да бъдат продължени структурните реформи във Франция и да се разработват нови промишлени 
проекти, които са свързани с новите ниши на финансите и с трайния финансов бизнес, като в същото време, на европейско 
равнище, се ускори темпът на изграждането на проекти за Съюза на капиталовите пазари и Банковия съюз. 
 
КРОСС 
 
√ Екатерина Захариева: Няма сериозни аргументи защо България не е в Шенген 
„Няма сериозни аргументи защо България не е в Шенген”, каза външният министър Екатерина Захариева в студиото на 
„Тази сутрин”. 
По думите ѝ президентът на Франция Еманюел Макрон заявил, че първо трябва да се направи реформата в Шенген и чак 
тогава да се приемат нови членове. „Нашата позиция е, че това може да се случи заедно с присъединяването на България, 
работим за това много години”, поясни Захариева. 
Тя отговори на критиките защо страната ни е поставила този въпрос по време на българското европредседателство. „Не 
може по време на председателството на ЕС основен приоритет да бъде влизането на страната ни в Шенген. Ние сме 
изпълнили критериите. Няма как да бъде поставен като приоритет това”, категорична е тя. 
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„Трябва да сме готови за еврозоната”, категорична е Захариева. Вчера стана ясно, че България ще започне тясно 
сътрудничество с Европейската централна банка и при добри резултати в рамките на една година може да влезем в т.нар. 
„чакалня на еврото”. 
По повод започването на разговори за присъединяването на Македония към ЕС и НАТО, Захариева каза, че имаме голяма 
роля в това решение. 
„Това е историческо решение. Имаме огромна роля”, каза тя. 
По повод желанието на американския президент Доналд Тръмп вноската за членство в НАТО да се увеличи до 4% от БВП, 
Захариева каза, че нито една друга държава членка не се е съгласила с това предложение и 2% са напълно достатъчни. 
 
√ НОИ изпраща над 81 000 уведомителни писма на бъдещи пенсионери  
Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, 
които през 2019 г. навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране и на които 
не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране. Освен информация за 
осигурителните им права,  в писмата са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението 
за отпускане на пенсия. 
Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. Целта на 
уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат за набавянето и 
оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие 
на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство. 
През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 
4 месеца, а за мъжете – 64 години и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца 
осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания 
(за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени едновременно. 
Националният осигурителен институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код 
(ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията. ПИК предоставя 
лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ, 
както и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- За суеверията на фаталната дата и какъв късмет носи петък 13? 
- Образователни мерки: ще решат ли проблема с тежките раници новите шкафчета? 
- На живо: съвети по безопасно плуване. 
- Увеличават ли се инцидентите с мотористи и какви са причините? 
- Църногорски събор "В сърцето на Граово" възражда фолклорните традиции. 
- По пътя на членството в еврозоната - коментар на доц. Даниела Бобева и Лъчезар Богданов. 
- Денят започва с футбол: Мондиалът в Русия през погледа на Дидо от Д2. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Хърватия на финал на световното. След историческото постижение - специален гост н.пр. Лйерка Алайбег. 
- Министърът на външните работи Екатерина Захариева за края на българското председателство, има ли пречки за 

влизането ни в еврозоната и кой ни спъва за Шенген? 
- Как продължава битката на Цветелина Уланд да си върне децата, отнети от социалните служби в Норвегия? 
- Ще решат ли по-високите екотакси за старите автомобили проблема с мръсния въздух? Дискусия в студиото. 
- На живо от парламента - министър-председателят Бойко Борисов с равносметката за европредседателството. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Животновъди затварят пътища с искане за оставки. Основателни ли са исканията им становището на министъра на 

земеделието и храните Румен Порожанов; 
- Успех или провал - БСП и ГЕРБ в спор за европредседателството. В студиото Елена Йончева и Емил Радев; 
- Кога с управляващите, кога с опозицията - в студиото лидерът на „Воля“ Веселин Марешки; 
- Състезание по бутане на коли в помощ на манастир. Румен Бахов за необичайната благотворителна акция. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 13 юли 2018 
София.  

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 часа заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, председателят на Комисията по 

енергетика в НС Делян Добрев и заместник-председателят на Съвета на директорите на Българска фондова борса 
Васил Големански ще представят нова ваучерна схема за подкрепа на компаниите за излизане на фондовата 
борса, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". Събитието ще се състои в 
Българска фондова борса на ул. „ Три Уши" 6, ет. 5. 

- От 11.00 часа в Конферентната зала на АИКБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
Национален център „Икономика на светло" организират пресконференция, на която ще бъде оповестена 
стойността на Композитния индекс „Икономика на светло" за 2017 г., както и ще бъде направен анализ на 
ситуацията, предизвикателствата и тенденциите на изсветляването на икономиката в България. 
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- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изпълнението на ремонтните дейности на бул. 
„Тодор Каблешков" при ул. „Майор Горталов". В проверката ще участва и зам.-кметът Евгени Крусев. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация „Прозрачност без 
граници" на тема „Обществени нагласи относно противодействието на корупцията през 2018 г." 

- От 14.00 часа в Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за строителен надзор при 
изграждането на участъка от Софийския околовръстен път - от връзката с АМ „Тракия" до ж. к. „Младост". 

*** 
Брезник./ с. Гигинци. 

- От 19.00 часа в Църногорския манастир ще бъде отслужен църковен водосвет. След това ще има голям концерт 
„Гласовете на Граово" с най-емблематичните изпълнители от региона. Събитията ще дадат началото на първия 
Църногорски събор у нас - „В сърцето на Граово". 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в конферентна зала 2 на Бургаския свободен университет ще се проведе съвместна пресконференция 
на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и на Управителния съвет на Съвета на ректорите на 
висшите училища в България.  

*** 
Карлово. 

- От 09.30 часа ВМРО - Карлово организира инициативата „Цвете за Апостола" в навечерието на 181-вата годишнина 
от рождението на Васил Левски. Инициаторите приканват желаещите да са облечени в народни носии или друго 
облекло с патриотични мотиви, да донесат стръкче цвете на площада пред паметника на Левски, където всички 
заедно ще поднесат цветя на паметника на Апостола на свободата. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.30 часа в сградата на Пловдивски културен институт ще се проведе първата регионална среща с областни 
управители и кметове от Южна България във връзка с подготовката за провеждане на Преброяване на 
населението и жилищния фонд през 2021 година. В 15.00 часа, след приключване на срещата, е предвиден 
брифинг. 

- От 11.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на „Демократична България - 
Обединение" с участието на Христо Иванов и ген. Атанас Атанасов. 

*** 
Търговище. 

- В 11.00 часа при античния град Мисионис проф. Николай Овчаров ще даде брифинг във връзка с археологическа 
находка. 

***  
Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 304 на общината ще се проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели. 
 
√ Кремъл обвини Доналд Тръмп за това, че се опитва да принуждава Европа да купува американска енергия 
Кремъл отхвърли в четвъртък описанието на Германия от американския президент Доналд Тръмп, който я нарече 
„заложница“ на Русия, заради енергийната ѝ зависимост, заявявайки че неговият коментар е част от кампанията на САЩ 
за принуждаване на Европа да купува американски енергийни доставки, пише руското електронно издание The Moscow 
Times, цитиран от Фокус. 
Тръмп заяви пред Германия, по време на срещата на върха на НАТО в Брюксел в сряда, че не е правилно да подкрепя 
изграждането на тръбопровод в Балтийско море на стойност 11 милиарда долара, който ще доставя дори повече руски 
газ, докато в същото време не може да покрие заложените разходи за отбрана на НАТО. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че коментарът на американския президент маркира ескалацията на 
кампания на САЩ, която цели да ограничи руските доставки на газ към Европа за сметка на американския енергиен сектор. 
„Колкото до зависимостта на Германия (от Русия) като голям купувач на газ, ние не можем да се съгласим с твърдението“, 
заяви Песков пред журналисти. 
„Доставки на газ по тръбопровод не водят до зависимост на една страна от друга, а на пълна взаимна зависимост. Това е 
гаранция за стабилност в бъдещото развитие“, допълни той. 
Песков заяви, че Москва счита възраженията на САЩ към новия тръбопровод като „несправедлива конкуренция“, насочена 
към опита да се насилят европейските държави към закупуването на по-скъпия американския втечнен газ. 
„Считаме, че това е въпрос на икономическа конкуренция и че купувачите трябва да вземат собствено решение“, заяви 
Песков. 
Според кремълския говорител, тръбопроводът е чисто търговски проект и Русия е доказала, че е надежден енергичен 
доставчик към Европа от десетилетия. 
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√ Повишения на повечето азиатски пазари днес 
Повечето азиатски пазари отчетоха повишения днес, окуражени от ръста на Уолстройт, който пък бе предизвикан от 
очакванията за силни резултати на щатските компании. Китайските пазари обаче се колебаеха, докато инвеститорите се 
подготвят за ефектите от раширяването на митата, които САЩ и Китай си налагат. 
Засилвайки опасенията от предстоящи допълнителни наказателни мита, Китай обяви търговски излишък със САЩ в размер 
на 28.97 млрд. долара през юни, който е най-високият отчитан досега, по изчисления на Reuters. 
Общият износ на Китай в световен мащаб отчита по-голям ръст от очаквания, вероятно защото китайските износители и 
големите им американски клиенти са търгували по-активно, за да изпреварят влизането в сила на новите мита. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.6%, след като вчера се повиши също с 0.6%. 
Индексът нарасна вследствие на ръста на тайванския основен индекс TWII, който добави 0.8%, на южнокорейския Kospi 
(+1%) и на хонконгския Hang Seng (+0.5%). 
Австралийският основен индекс записа понижение за деня, губейки 0.2%, след като вчера нарасна с 0.8%. Японският Nikkei 
затвори с 1.3% нагоре.  
В Китай, индексът на сините чипове CSI300 бележи ръст от 0.1%, след като преди това бе на отрицателна територия, докато 
индексът Shanghai Composite губи 0.4%. 
Цените на акциите в Китай се колебаят, тъй като инвеститорите все още преценяват какъв би бил ефектът от планираните 
допълнитени мита в размер на 10% от страна на САЩ върху китайски стоки за 200 млрд. долара. САЩ наложи вносни мита 
от 25% върху 34 млрд. долара китайски внос на 6 юли, предизвиквайки реципрочни мерки от страна на Китай. 
Днес фючърсите на S&P500 нарастват до петмесечен връх - на фона на очакванията за солиден ръст на печалбите при 
щатските компании, въпреки заплахата от търговска война. Анализатори прогнозират, че печалбите на компаниите от S&P 
500 са нараснали с около 21% на годишна база през второто тримесечие, според данни на Thomson Reuters. 
Доларът, който е считан за валута убежище предвид несигурността в световен мащаб около търговските спорове, докосна 
112.70 спрямо йената, което бе най-високото ниво от 10 януари, след като бе подкрепен от очакванията за по-висока 
инфлация в САЩ. Щатската валута се търгува без промяна за деня на ниво от 112.58 йени. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, нараства с по-малко от 0.1%, 
до 94.846 пункта. Еврото поевтинява минимално до 1.1667 долара. При суровините цената на щатския лек суров се понижи 
минимално до 70.30 долара за барел. Петролът от сорта брент поевтиня с 0.5%, до 74.10 долара за барел. Спот цената на 
златото остана без промяна на ниво от 1 246.58 долара за тройунция. 


