Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за
устойчива Социална Европа“
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от
10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската
секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на
март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.
„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен
ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от
металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното
представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително повишаване на средствата за образование, подобро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това
означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и
работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален
план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от
световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне
с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в
сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното
образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика
и европейски стипендии за дефицитни професии.
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на
план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на
професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти
зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна –
демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е
наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/,
която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни
решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване
и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.
Настоящият еврокомисар заяви
пълната си подкрепа по голяма
част от точките в Плана. По
думите на Мария Габриел от
изключително значение е ЕС
отново да стартира работа по
реиндустриализация на Европа,
за да може да не изостава и да
бъде конкурентна на САЩ, Китай,
Русия и Индия. Тя се обяви и за
по-малко регулации на ниво ЕС,
като каза, че ще работи за
създаване на повече регламенти
и по-малко директиви.
Според
работодателската
организация консултацията с
индустрията трябва да се
превърне в естествен рефлекс на
политиците на всички нива и да
служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира, че те са
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годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално
внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на специални мерки за
подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на
цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките и средни предприятия на европейско
ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата дефиниция често МСП попадат извън
обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната ни предприятия са ощетявани.
АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на
европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за
придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за
отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за
формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.
Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален
представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити
страни.
По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по труда,
финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и цифровизацията.
√ АИКБ И ВМРО ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕПУТАТИ В НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ДА
ПОДКРЕПЯТ БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ И МСП
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатите за евродепутати на ВМРО обсъдиха възможностите
на българските представители в новия Европейски парламент да работят за подобряване на бизнес климата и да подкрепят
българската индустрия и МСП. В навечерието на изборите, работодателската организация потърси позицията на
кандидатите по отношение на „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“.
Документът е изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите
в производството в ЕС.
Представителите на АИКБ поискаха всеки един от бъдещите български евродепутати да работи съвместно със социалните
партньори за гарантиране на по-доброто инвестиране на европейските фондове в следващата Многогодишна финансова
рамка, посредством ревизиране на дефиницията за малки и средни предприятия, облекчаване на режимите на държавна
помощ и по-справедлива към новите държави – членки селскостопанска политика. Те настояха за отчитане на мнението
на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане
на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.
„АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане
на план-приемa в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на
професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти
зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна –
демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е
наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /а не Европейска Синя карта/, която
да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години“, каза по време на срещата заместник-председателят
на АИКБ Никола Зикатанов. Г-н Джамбазки се съгласи, че недостигът на човешки ресурси е остър проблем и подчерта
необходимостта от активна работа с българската диаспора за осигуряване на възможности за образование и работа в
България.
Според работодателите, консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички
нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика. Това ще гарантира, че тя е годна за
глобална конкуренция и осигурява качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално внимание беше
отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на мерки за подкрепа, особено по отношение на
достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на цифровизацията.
Според Никола Зикатанов за избирателите, позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ ще бъде много
важен ориентир при взимането на решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването,
машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии, зависи цялостното представяне на целокупната
икономика на ЕС. Той допълни, че за рязкото повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и повисоки пенсии, трябва да има повишаване на производителността, за която се изискват съвместни усилия на управляващи,
работодатели и работници.
От АИКБ категорично заявиха, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в
глобален план Европейска индустрия и припомни, че, въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира
22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% социалните разходи в световен план.
Другите теми, които представителите на АИКБ и ВМРО обсъдиха бяха възможностите за обединяване на усилията за
активна промоционална кампания България да бъде избрана за седалище на Европейския орган по труда, прекратяването
на държавната помощ за т.нар. американски централи, намаляването на свръх регулациите, които ЕС поставя на бизнеса,
осигуряване на членство на страната ни в ОИСР.
Novinite.bg
√ АИКБ и Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от
10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската

2

секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на
март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.
„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен
ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия - от
металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното
представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително повишаване на средствата за образование, подобро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това
означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и
работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален
план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от
световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне
с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в
сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното
образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика
и европейски стипендии за дефицитни професии.
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на
план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на
професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти
зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е
наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/,
която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни
решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване
и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.
Настоящият еврокомисар заяви пълната си подкрепа по голяма част от точките в Плана. По думите на Мария Габриел от
изключително значение е ЕС отново да стартира работа по реиндустриализация на Европа, за да може да не изостава и да
бъде конкурентна на САЩ, Китай, Русия и Индия. Тя се обяви и за по-малко регулации на ниво ЕС, като каза, че ще работи
за създаване на повече регламенти и по-малко директиви.
Според работодателската организация консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на
политиците на всички нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните
компании. Това ще гарантира, че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места,
финансирайки социална Европа. Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване
на МСП и прилагането на специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за
посрещането на предизвикателствата на цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките
и средни предприятия на европейско ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата
дефиниция често МСП попадат извън обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната
ни предприятия са ощетявани.
АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на
европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за
придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за
отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за
формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.
Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален
представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити
страни. По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по
труда, финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и
цифровизацията.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ ЦИК: Пет партии ще имат евродепутати
Коалицията между ГЕРБ и СДС печели евроизборите с над 30% подкрепа, показват междинните резултати в сайта на ЦИК
към 7 ч., при обработени 61% от изборните протоколи. Според данните "Демократична България" също ще имат
евродепутат, като получават 6.9%.
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√ Рекордна избирателна активност в ЕС
Последните избори за Европейски парламент са с най-високата избирателна активност от 20 години, съобщиха от
Европейския парламент. Според данните 51% от имащите право да гласуват в съюза са го направили. „Прогнозната
избирателна активност сега е 51% за 27 страни членки на ЕС, това е най-високото ниво за 20 години”, заяви говорителят
Жаоме Дуч, добавяйки че когато се добавят и гласовете на Великобритания избирателната активност става 52%.
√ Ципрас свиква предсрочни избори
Гръцкият премиер Алексис Ципрас обяви, че в страната ще се проведат предсрочни парламентарни избори, съобщава
Ройтерс. Формацията, която управлява от 2015 г, претърпя днес тежка загуба на евровота, като изостава с девет процента
от основната опозиционна партия "Нова Демокрация".
По-рано лидерът на "Нова Демокрация" Кириакос Мицотакис призова за оставка на Ципрас. Мандатът на гръцкия премиер
приключва през октомври.
News.bg
√ Борисов иска да види повече български продукти на баварския пазар
"Двустранните отношения между България и Германия са отлични, със стратегическа важност, а връзките с Бавария са найактивните и динамично развиващите се сред германските федерални провинции", заяви премиерът Бойко Борисов по
време на срещата си с министър-председателя на Свободната държава Бавария д-р Маркус Зьодер, която се състоя в
Държавната канцелария на Бавария в Мюнхен.
Във фокуса на обсъжданията са икономиката и инвестициите. Зьодер отбеляза, че е впечатлен от това колко много немски
заводи се откриват в България.
"Очакваме още по-засилено икономическо сътрудничество. Придаваме голямо значение на доверието на баварския
бизнес за търговия и инвестиции в нашата страна, и полагаме усилия в тази посока", обясни Борисов.
Той добави, че за страната ни е от изключителна важност разширяването на присъствието на български продукти на
баварския пазар в перспективни сектори като електрониката и електротехниката, машиностроенето, химическа "Стремим
се да развиваме иновативни производства с висока добавена стойност и да подобряваме възможностите за развитие на
технологиите", добави Борисов.
Ток коментира, че България работи активно за още по-добри условия за привличане на инвеститори, включително чрез
реформиране на професионалното образование и подготвянето на квалифицирани кадри, чрез намаляването на
административната тежест и развитието на индустриалните зони.
Двамата премиери са категорични, че политическият диалог между България и Бавария е интензивен на всички нива и ще
продължи полагането на всички необходими усилия за доразвиване на неизползвания потенциал.
"Хората искат сигурност, високи доходи, искат да виждат развитие, ние това правим в момента. Лозунги не трябват, а
фабрики, инвестиции, индустриализация", коментира Борисов пред журналисти в Мюнхен.
Относно контактите между българския и баварския бизнес, той обясни, че "те ни харесват, знаят, че сме стабилна и
дисциплинирана държава, ние сме семейство във всяка една сфера".
Помолен да коментира днешното изказване на британския премиер Тереза Мей, Борисов изрази надежда да не се сбъднат
страшните прогнози, при които вместо Брекзит да протече подредено, да дойде някой друг и да поиска нови разговори.
промишленост, селското стопанство и др.
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Дарик
√ Европа гласува на изборите за ЕП: Какво следва?
Предстоящи ключови дати в европейския политически календар
Европа гласува на изборите за Европейски парламент. ДПА посочва предстоящите ключови дати в европейския
политически календар.
28 май: Лидерите на Европейския съюз ще се съберат в Брюксел на неофициална среща, за да започнат сложните
преговори за определяне на новия председател на Европейската комисия.
29 май: Членовете на традиционно доминиращия в Европейския парламент блок на Европейската народна партия ще се
срещнат в Брюксел. През юни новоизбраните евродепутати ще обсъдят формирането на политически групи в
европарламента.
11 юни: Евродепутатите социалисти ще се срещнат в Брюксел.
20-21 юни: Лидерите на ЕС ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят най-важните назначения в ЕС. Освен председател на
ЕК, ще бъде определен новият ръководител на европейската дипломация, председателят на Европейската централна
банка и председателят на Европейския съвет.
1 юни: Изтича мандатът на досегашния състав на Европейския парламент.
2 юни: Първо заседание на новия състав на европарламента и избор на негов председател.
15-18 юли: Второто пленарно заседание на новия състав на ЕП е най-ранната възможност за новите евродепутати да
гласуват за нов председател на Европейската комисия, предложен от страните членки.
Септември-октомври: Комисиите в ЕП ще гласуват за кандидатите от страните членки за нови еврокомисари. Всяка страна
членка на ЕС може да предложи по един еврокомисар. Окончателният екип от еврокомисари, включително и
ръководителят на европейската дипломация, трябва да бъде одобрен от ЕП.
31 октомври: Изтича мандатът на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер. За същия ден е планирано
излизането на Великобритания от Европейския съюз.
30 ноември: Изтича мандатът на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Неговият приемник ще встъпи в
длъжност на 1 декември.
Дневник
√ Фрагментираният Европарламент усложнява разпределянето на лидерските постове в ЕС
Задачата да бъдат избрани петимата души, които да заемат най-висшите постове в ЕС през следващите пет години, стана
още по-сложна, след като изборите за Европейски парламент разкриха задълбочаваща се политическа фрагментация в
блока, предаде "Ройтерс".
Двете големи центристки групи – Европейската народна партия (ЕНП) и Прогресивния алианс на социалистите и
демократите (С&Д) – вече няма да разполагат с мнозинство в 751-местната институция. Заедно се очаква те да имат 329
места (доста по-малко от досегашните 401). Това е недостатъчно за мнозинството от 376 гласа, което е необходимо, за да
бъде одобрен новия председател на Европейската комисия.
Кандидатът на дясноцентристите за председателския пост в Европейската комисия Манфред Вебер призова за широк съюз
на проевропейски сили със социалисти, либерали и зелени. "Когато погледна данните, не виждам мнозинство срещу
либералите, не виждам мнозинство срещу социалистите, не виждам мнозинство срещу Европейската народна партия. Така
че това, което бих искал да направим, е да обединим силите си, за да работим заедно от сега нататък", подчерта Вебер.
Сложната парламентарна аритметика ще се обсъжда, когато 28-те лидери на ЕС се срещнат в Брюксел във вторник, за да
се договорят кой ще ръководи Европейската комисия, Европарламента, Европейската централна банка, Европейския съвет,
както и кой ще бъде новият върховен представител на ЕС за външната политика.
Разговорите между политическите групи започват днес. Либералният алианс е подсилен от гласовете за президента
Еманюел Макрон във Франция, а Зелените също празнуват силното си представяне.
Франс Тимерманс, кандидатът на лявоцентристите за председател на Европейската комисия, отхвърли варианта за
изграждане на коалиция с крайнодесните, като призова за "прогресивно" мнозинство на проевропейските сили, въпреки
че социалисти, либерали и зелени заедно все още няма да разполагат с мнозинство.
Възможни са и други коалиции в новия Европарламент, който ще започне работа на 2 юли. Която и да е от тях обаче ще
трябва да обединява множество партньори, за да има успех.
На срещата на 28 май е малко вероятно да бъде избран кандидата за председател на Еврокомисията. Тя обаче ще даде на
председателя на Европейския съвет Доналд Туск мандат за допълнителни консултации, които той се надява да завърши
през юни.
Географията, партийната политика, балансът между половете, както и профилите на кандидатите играят роля в процеса на
избиране на новите лидери. Накрая Европейският парламент ще трябва да одобри избора на държавните и
правителствени ръководители. Продължителен блокаж в националните столици или в Европарламента ще затрудни ЕС
при взимането на важни решения и ще отслаби позицията му на глобалната сцена.
Евродепутатите настояват приемникът на Жан-Клод Юнкер да бъде избран по метода с "водещия кандидат", в който
претендентите за поста се предлагат от групите в Европейския парламент. Не всички държави членки (особено Франция)
обаче са съгласни с него. Като компромисни фигури се споменават главният преговарящ за Брекзит Мишел Банрие (от
Франция; ЕНП) и Кристалина Георгиева от Световната банка.
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БНР
√ Президентът наложи вето на промените в Закона за държавната собственост
Президентът Румен Радев наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост,
съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Държавният глава изрично заявява своята подкрепа за основната цел на промените в този закон – да се оптимизира и
ускори процесът по изграждане на значими национални обекти. Той приветства и промените за насърчаване на
инвестициите в индустриалния сектор. Независимо от това, президентът смята, че не е постигнат баланс между
обществения интерес и защитеното от Конституцията право на собственост и вместо ефекта на ускоряване се създава риск
от забавяне на важни инфраструктурни обекти.
Според президента и сега предварителното изпълнение на отчуждителни актове е приложимо за национални обекти магистрали, пристанища, летища, газопроводи и др. С предложените промени към тях се добавят обекти с национално
значение, определени като такива със закон или с акт на Министерския съвет.
Предвид липсата на критерии, по които Министерският съвет обявява обектите с национално значение, приложното поле
на предварителното изпълнение може да засегне множество частни имоти без гаранции, че това са обекти за общо
ползване в обществен интерес.
Държавният глава възразява и срещу неравнопоставеността между дребните и едрите собственици на земеделски земи и
горски територии, които ще се обезщетяват по различен начин. Тази промяна създава сериозен риск вместо да се ускори
процесът на изграждане на значими национални обекти, той да бъде забавен, се посочва в съобщението на
прессекретариата на държавния глава.
√ Министерството на икономиката и китайската провинция Хайнан договориха меморандум за сътрудничество
Министерството на икономиката и китайската провинция Хайнан ще подпишат меморандум за сътрудничество, съобщиха
от пресслужбата на икономическото министерство. Министър Емил Караниколов е разговарял със Сяо Дзие, председател
на Асоциацията на Хайнан за приятелство с други страни. На срещата е присъствал и посланикът на Китай в България Дун
Сяоцзюн.
Министър Караниколов изтъкнал задоволството от отличните икономически взаимоотношения между България и Китай и
рекордния стокообмен за миналата година, като изрази увереността си, че през 2019 г. търговските показатели между
двете страни ще бъдат още по-добри. Той подчертал също така възможностите, които нашата страна може да предостави
за инвестиции в индустриалните зони, високотехнологичните паркове и сътрудничество в научно-изследователската
дейност.
От своя страна Сяо Дзие представил политиката на централното китайско правителство за развитие на Хайнан, която е наймладата китайска провинция, като широкообхватна пилотна зона за свободна търговия, постепенно изграждайки
„свободно търговско пристанище с китайски характеристики“. Основните стълбове в развитието на Хайнан ще бъдат
туризмът, модерните услуги и високо-технологичните индустрии.
Министър Караниколов получил покана за участие в Международния икономическия форум в Хайнан, който ще се проведе
през март следващата година.
√ Британската лира поскъпна след оставката на Тереза Мей, но вероятно само за кратко
Британската лира поскъпна спрямо долара и еврото, след като Тереза Мей обяви официално, че на 7-и юни ще подаде
оставка като премиер и лидер на Консервативната партия. Това възходящо движение обаче изглежда краткосрочно, тъй
като има реален риск Тереза Мей да бъде наследена от евроскпетичен лидер като Борис Джонсън, което ще увеличи
съществено риска от Брекзит без сделка (излизане на Великобритания от ЕС без споразумение).
След новината за оставката на Мей паундът поскъпна към двудневен връх от 1,2717 долара, а еврото се понижи към часово
дъно за деня около 0,8802 британски лири.
Тази "изненадваща" реакция на британската лира вероятно е в резултат най-вече на пазарния принцип: "Продавай
(паунди) при слухове (за скорошна оставка на Мей), купувай при факти". Именно спекулациите в последно време, че дните
на премиера на Великобритания са преброени бяха в основата на рязката обезценка на паунда до вчерашно многомесечно
дъно от 1,2605 долара (най-ниско ниво от 3-ти януари насам) и до поскъпване на еврото по-рано тази седмица до 0,8839
британски лири (най-високо ниво от 14-ти февруари 2019-а година).
Предстоящите няколко седмици на битка за лидерския пост в Консервативната партия и респективно за поста на министърпредседател вероятно ще доведат до сериозни колебания на британската валута в зависимост от това, който ще победи.
Ако в крайна сметка надделее силен евроскептик като Борис Джонсън, това е малко вероятно да подкрепи паунда, тъй
като опасността от Брекзит без сделка ще стане много по-реална.
Според анализатори на брокерската компания OANDA, ако Борси Джонсън се превърне в следващия премиер на страната,
британската лира рискува да се срине чак към нивото около 1,2000 долара, което беше достигнато за последно през януари
2017-а година.
Ако обаче надделее по-умерен кандидат за лидер на Торите, който няма да настоява за твърд Брекзит, това може да окаже
известна подкрепа за паунда.
Позитивен за британската лира вероятно би бил и сценарий, при който бъдат насрочени извънредни общи избори, за
каквито настоява лидерът на Лейбъристите Джереми Корбин, или дори втори референдум за членството на
Великобритания в ЕС, за който пък настоява Първият министър на Шотландия Никола Стърджън.
Междувременно кредитната агенция "Мудис" посочи, че оставката на Тереза Мей повишава вероятност за Брекзит без
сделка и че несигурността около Брекзит е определено кредитно негативно събитие (за кредитния рейтинг на
Великобритания).
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"Днeшното заявление на министър-председателя Мeй, че тя ще подаде оставка на 7 юни, допълнително засилва
несигурността около Брекзит", посочи старшият вицепрезидент на "Мудис" - Сара Карлсън. Тя посочи, че несигурността
около Брекзит е "несъмнено кредитно негативна" и се очаква да окаже отрицателно въздействие върху инвестициите и
икономическия растеж.
"Оставката на министър-председателя също така увеличава риска от Брекзит без сделка, което, както казахме и по-рано,
ще има значителни отрицателни последици не само за британските, но и за редица други суверенни дългови емитенти",
добави Карлсън.
В. Дума
√ БНБ очаква рекордно висока инфлация
Поскъпването на живота с 4% е най-голямо от 11 години
Инфлация над 4% през 2019 г., която е по-висока от предварителните прогнози, очаква БНБ според анализ, публикуван на
сайта на централната банка. Основната причина за нея ще бъдат високите цени на храните. Ако прогнозата се сбъдне, това
ще бъде най-голямото поскъпване на живота от 11 години насам, твърдят анализаторите на Димитър Радев.
Според тях вероятността това да се случи е 60%, а 80% е възможността поскъпването да бъде в интервала между 3 и 4%.
БНБ ревизира очакванията си за инфлацията за трети пореден път. Предишната прогноза бе тя да е 2,2%. Две са основните
причини за песимистичното очакване - по-рязкото поскъпване на международните цени на храните и услугите и
задаващата се рецесия в някои големи икономики, мотивират се експертите.
Влиянието на външните фактори ще бъде допълнено и от по-ниско от първоначално очакваното нарастване на частното
потребление в България. Действието на тези фактори постепенно ще отслабва, смятат експертите. Цените на енергийните
продукти се очаква да забавят растежа си. А към края на 2020 г. инфлацията ще започне бързо да спада и ще се върне до
стойности от 2-2,1%, смятат от БНБ.
Рецесията, в която влизат водещи европейски и световни икономики, освен че ще вдигне инфлацията, ще забави външното
търсене на български стоки и услуги. Това ще се отрази и върху ръста на икономиката ни. Освен обръщането на
икономическия цикъл растежът ще бъде дърпан надолу и от протекционистични мерки в световната търговия, очакванията
за повишаване на лихвите, политическата и икономическата несигурност във водещи икономики.
През първото и второто тримесечие на 2019 г. натрупаният излишък по текущата и капиталовата сметка на България ще
продължи да се свива като процент от БВП. Основен фактор за това е очаквано нарастване на дефицита по търговския
баланс както заради по-високия растеж на реалния внос спрямо този на износа, така и от по-неблагоприятните условия на
търговия за българската икономика, прогнозират от централната банка.
√ Розопроизводителите се обединиха
В Карлово беше учредена Национална асоциация на розопроизводителите. Основната й цел е да обедини всички
производители на розов цвят в страната и отрасълът да излезе от сивия сектор. В нея могат да членуват както големите,
така и по-малките розопроизводители.
"Идеята е да се обединим, да сме представители на истинските розопроизводители в България - това е най-важното, от
там нататък да работим с институциите, за да договорим коректно и справедливо субсидиране на бранша и трябва да
бъдем медиатор в отношенията с преработвателите", заяви за БНТ председателят на асоциацията Христо Николов. В
момента най-големият проблем пред розопроизводителите е недостигът на работна ръка. Те посочиха, че много от цвета
остава необран, защото няма достатъчно берачи.
Пред държавата розопроизводителите ще настояват за финансово подпомагане на биопроизводителите и за субсидиране
на база произведена и реализирана продукция. Изкупната цена за килограм розов цвят към момента е 2,50 лева.
Очакванията са, че цената ще се задържи до края на кампанията, тъй като добивите ще бъдат значително по-малки в
сравнение с миналата година.
√ Отлагат магистрала "Струма" за 2030 г.
Премиерът плаши да спре строежа на пътното съоръжение
Магистрала "Струма" няма да е готова и през този програмен период заради екоактивистите. Проектът отново ще бъде
прехвърлен за следващия програмен период, за да не се изгуби европейското финансиране, така както беше направено и
през миналия програмен период. Така новият пусков срок за пътя през Кресненското дефиле се измества за 2030 г. Всичко
това стана при откриването на нови 6,5 км от магистралата след Благоевград в посока гръцката граница, след като
премиерът Бойко Борисов заплаши изграждането на магистрала "Струма" да спре до Кресна.
Причините магистралата през Кресненското дефиле да бъде оставена за следващия програмен период е, че технологично
времето няма да стигне на строителите да построят пътя. Освен това има и жалба от екоорганизации в Европейската
комисия. Затова вече се обсъжда вариантът за прехвърляне на проекта за новия програмен период 2020- 2027 г.,
коментират правителствени източници, цитирани от Mediapool.
Така ще се повтори ситуацията от предишния програмен период. Тогава изграждането на "Струма" отново беше
прехвърлено след спор между вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев и тогавашния министър на
регионалното развитие Росен Плевнелиев. С отлагането на проекта европейското финансиране не се губи. Изказването на
премиера за спирането на магистралата до Кресна изненада журналистите, които го чакаха на новия участък. Попитан кога
започва строежът през Кресненското дефиле (лот 3.2), за който в момента се избира изпълнител, Борисов отговори така:
"Аз ще я направя до Кресна. От двете страни на Кресна да спре. И после който иска да дава няколко милиарда, да я качи
ей така горе. Искат да се качи по върховете. Представете си горе магистрала".
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Попитан дали визира природозащитниците, премиерът отговори, че не визира никого: "Има много мераклии за власт. Нека
намерят добри решения, нека съберат няколко милиарда и да го направят, както искат. Ето вие сте на място, ако имате
възможност да покажете колко стени сме направили, за да спрем свлачищата. Колко бетон, сигурно милиони тонове са
излети". След това изрично уточни, че не се отказват от строителството на магистрала "Струма". Представен е проект и се
чака одобрението, каза Борисов, без да стане ясно от кого. На реплика от журналист, че нещо се е разсърдил, премиерът
отговори: "Не, защо аз да се разсърдя. Защото не искам да кача магистралата по върха. Аз не мога да я кача, защото вдигаме
доходите - двойно учителски заплати, военни, полицаи, хора с увреждания, медицински сестри, санитари, лекари...
Оставаме на вас да говорите с хората дали искат. Има мостове за по три, четири милиарда по света. Ние може да я
направим да виси на въжета магистралата. Има всякакви решения. Ние трябва да си зададем въпроса дали да има
магистрала от Видин до София, или тези милиарди да ги хвърлим в тези 14 км". Борисов обясни, че целта е да може от
Солун, като минеш по "Струма", да стигнеш до моста на Дунав при Видин. Той призова "еколози" и инженери да седнат и
да се разберат за трасето на магистралата и разумът да надделее.
√ ОИСР отложи приемането на България
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) отложи приемането на шест нови страни, сред които и
България, твърди Франс прес. "Не, процесът не е блокиран", заяви генералният секретар Анхел Гурия на пресконференция
в края на годишната среща на ОИСР, на която не бе дадена зелена светлина на кандидатурите на България, Бразилия,
Аржентина, Перу, Румъния и Хърватия.
"Понякога се напредва с ходене, друг път с бързо вървене, а понякога с тичане", се обоснова ръководителят на базираната
в Париж институция, когато бе попитан по-конкретно за Бразилия, чийто президент Жаир Болсонаро получи подкрепата
на Доналд Тръмп за присъединяване на неговата страна. "Имаме 36 страни членки и всички те трябва да вземат решение",
добави Анхел Гурия. Страните членки "биха искали да знаят с каква цел ОИСР трябва да се разшири, преди да приемат
нови членове", обясни пред Франс прес дипломатически източник, който намекна за разногласия в институцията.
√ МВФ: Търговските войни отнемат 0,3% от растежа
Търговската война между САЩ и Китай "застрашава" глобалния икономически растеж през настоящата година и може да
доведе до повишаване на цените за потребителите, предупреди Международният валутен фонд (МВФ) в свой анализ.
Според експерти на фонда, в случай че новите двустранно наложени високи мита и други наказателни мерки между САЩ
и Китай продължат и занапред, те биха могли да обхванат и други страни и да доведат до отслабване на растежа на
световния брутен вътрешен продукт (БВП) с около 0,3%, макар и само в краткосрочен план.
Експертите на МВФ заявиха, че наложените наскоро многомилиардни тарифи са били най-вече поети в негативен план от
американските домакинства с ниски доходи и от фирмите вносителки, като в същото време високите мита са оказали
смесено въздействие върху производителите.
„Капитал“
√ Отпуснатите банкови кредити са нараснали с 480 млн. лв. през април
Лошите вземания намаляват във всички сегменти, показват данни на БНБ
Кредитирането в страната продължава да расте, като през април увеличението е с 481.8 млн. лв. спрямо март. Така общият
обем на заемите приближава 55.8 млрд. лв. към края на четвъртия месец на годината, показват данните на Българската
народна банка (БНБ). Най-голямо повишение спрямо година по-рано отбелязват ипотечните кредити, докато увеличението
на потребителските заеми се забавя драстично - от 17.9% на годишна база през март до 10.9% през април. Причината е
изчерпването на еднократен статистически ефект.
Очакванията на БНБ са растежът на заемите да продължи през следващите месеци, но с по-бавни темпове. Според
прогнозата на банката потреблението ще се забави, което ще се отрази и на кредитната активност.
Активността на имотния пазар продължава
Задълженията на домакинствата в страната се увеличават със 7.9% през април спрямо същия период на 2018 г., като така
общият обем на този тип заеми приближава 22.3 млрд. лв. От тях с най-голям годишен ръст изпъкват ипотечните кредити
- 11.8%, като темпът се ускорява за четвърти пореден месец. Това се равнява на 1.15 млрд. лв. и така общата сума достига
10.9 млрд. лв.
От друга страна, досегашният лидер по отношение на годишен темп на растеж - потребителските кредити, отбелязват
значително забавяне. Докато преди месец повишението беше с близо 18% спрямо март 2018 г., през април темпът пада
до 10.9%. Причината е, че преди година клонът на BNP Paribas Personal Finance се включи в списъка с "банкови" дружества
в страната, като така техните кредити се добавиха към останалите в групата и повишиха темпа на растеж на
потребителските заеми. През април 2019 г. обаче този еднократен статистически ефект се изчерпва.
Бизнесът търси средства
На фона на двуцифрените темпове на растеж при заемите, които поемат домакинствата, увеличението на бизнес кредитите
от 4.8% на годишна база изглежда незначително. Те обаче представляват 60% от всички задължения в страната и затова
зад по-малките изменения се крият големи суми като увеличение с 1.54 млрд. лв. на годишна база през април.
Добра новина е и фактът, че лошите и преструктурирани заеми продължават низходящия си тренд. През април сумата е
със 795 млн. лв. под миналогодишната, което е понижение с 12.1% и така общият обем пада под 5.8 млрд. лв. Намалението
е най-голямо в частния сектор - докато преди година лошите вземания представляваха 20.6% от всички бизнес заеми, сега
делът пада до 16.9%.
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√ София иска да купи нови 25 трамвая и 30 тролейбуса за 135 млн. лв.
Тролеите трябва да подменят старите по линиите 1, 6 и 7
Общинското дружество "Столичен електротранспорт" обяви две поръчки за нови превозни средства. Едната е за 25
трамвая и е на стойност 97.4 млн. лв. без ДДС, а другата - за 30 тролея за 38.1 млн. лв. без ДДС. В обявленията на двата
търга пише, че покупката ще се осъществи "при наличие на финансиране".
"Търси се финансиране, наближава краят на периода за договаряне на средства по различни европейски програми и
трябва да сме готови, тъй като знаете колко време отнема една обществена поръчка", коментира Евгени Ганчев, директор
на "Столичен електротранспорт", пред "Капитал". Той не изключи възможността парите да дойдат по линия на държавата,
общината или банков заем.
Когато в края на януари Столичният общински съвет прие рекордния бюджет за 2019 г. от 1.75 млрд. лв., над 133 млн. лв.
от тях бяха планирани за нови автобуси и трамваи. "Все още има стари икаруси по тролейбусните линии 1, 6 и 7. Имаме и
стари трамваи на по 20 години, нормално е да ги подменим с нови", обясни Ганчев.
По-рано тази година общината реши да купи 10 трамвая втора употреба от пражката общинска компания Dopravni podnik
hl.m. за около 400 хил. лв. без ДДС, като финансирането беше от Специализирания общински приватизационен фонд. До
края на годината трябва да тръгнат и 13 нови трамвая по линия №5.
Условията на търговете
Поръчката за доставка на 25 нови нископодови съчленени трамвая за междурелсие 1009 мм включва и обучение на
работниците и служителите на общинското дружество за управление, поддържане, диагностика и ремонт на превозните
средства. Трамваите с такова междурелсие са по всички линии в столицата освен номера 20, 22 и 23.
Предложената цена е 50% от оценката на офертите. Останалите показатели са свързани със срока на доставка,
техническите параметри като "степен на защита на каросерията срещу корозия" и площ за правостоящи пътници.
Има и изискване за последните три приключили финансови години кандидатите да са осъществили оборот минимум
стойността на поръчката - 97.4 млн. лв., от доставка на подвижен железопътен състав, движещ се по релсов път.
В търга за 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуса пък цената е с още по-голяма тежест - 65%. Останалите
критерии отново са степен на защита на каросерията срещу корозия, гаранционни условия и срок за доставка.
√ Широка коалция с ляв уклон ще поеме европейските институции
Резултатите от изборите в Европа открояват ръст в подкрепата за либерали и зелени
- В Германия управляващата коалиция губи гласове, което може да доведе до оставка на канцлера Ангела Меркел;
- Крайнодясната "Национален сбор" печели изборите във Франция;
- В Гърция СИРИЗА изненадващо губи от дясната "Нова демокрация";
- В Румъния се очертава сериозен политически земетръс.
На изборите за новия Европейски парламент има двама скромни победителя - Европейската народна партия и Партията
на европейските социалисти. Двете партии спечелиха най-много гласове, но подкрепата за тях падна със средно 20%
спрямо 2014 г.
"В ЕНП нямаме усещане за победа, тъй като губим гласове, но сме щастливи да сме първи", каза кандидатите на партията
за председател на Европейската комисия Манфред Вебер. В ЕНП членуват ГЕРБ и ДСБ. Кандидатът на ПЕС Франс Тимерманс
пък заяви, че неговата формация (член на която е БСП) трябва да да приема резултат на изборите с известна скромност.
Особено тежки загуба на гласове десните имаха в Германия, а във Франция на практика се превръщат във второстепенна
сила. Социалдемократите също понесоха поражение в Германия, а в Италия вече не са реален играч на политическата
сцена.
Големите печеливши са всъщност на трето и четвърто място. Коалицията между либералите, френската "Ренесанс" на
Емаюел Макрон и румънският Анти-корупционен алианс, както и Зелените/Европейски свободен алианс увеличават
бройката си евродепутати с около 25%. "Тази вечер е историческа, тъй като в Европа вече има нов баланс на силите", каза
след приключването на изборния ден лидерът на либералите в Европейския парламент Ги Верхофстад.
По-скоро губещи са националистическите партии (най-общо партиите, които искат сериозно отслабване на правомощията
на ЕС за сметка на страните членки), които не успяха да надскочиха тавана си. Британската партия Brexit, която е най-чиста
проба анти-ЕС партия печели категорично изборите във Великобритания. В останалите стари членки на ЕС националистите
удрят тавана си. Въпреки че победата на "Национален сбор" на Марин Льо Пен във Франция беше унизителна за
президента Еманюел Макрон, крайнодясната партия, която традиционно печели изборите за Европейски парламент в
страната, има малко по-слаб резултат от 2014 г. и вероятно ще има с двама евродепутати по-малко. В Гърция, обратно на
очакванията, печели дясната "Нова демокрация", което принуди премиерът Алексис Ципрас да обяви предсрочни избори.
Оказа се, че лявата популистка СИРИЗА е изгубила чара си докато се опитваше да стабилизира страната.
Категорично добър резултат националистите имат в Полша и Унгария. Управляващата във Варшава "Право и
справедливост" постига исторически най-добрият си изборен резултат с малко над 43%, а управляващата в Будапеща
"Фидес" има над 50% от гласовете на унгарците.
Изходът от изборите позволява формирането на няколко възможни коалиции. ЕНП сама не може да формира управляваща
коалиция, тъй като няма съюзници вдясно. Преди вота се спекулираше за възможността християндемократите да обединят
усилия с либералите (с които досега дефакто бяха в коалиция) и със зелените. Сметката обаче не излиза.
На теория партиите с ляв уклон - ПЕС, либералите, зелените и Европейска обединена левица/Северна зелена левица, както
и гръцката СИРИЗА и италианското движение "5 Звезди", могат да съберат необходимите 376 места. Проблемът е, че
между тях има сериозни неразбирателства. Например френският президент Еманюел Макрон не иска да работи с
френските комунисти, нито с италианските леви популисти от "5 Звезди".
Животът на ЕНП, ПЕС и либералите се усложнява и от факта, че в техните редици може да има бегълци.
Християндемократите замразиха членството на унгарската "Фидес" (която печели 15 места в европарламента) и тя
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заплашва да напусне групата. Социалистите пък имат подобни проблеми с румънската социалдемократическа партия,
която на всичко отгоре иска да сложи и край на кариерата на Тимерманс.
ПЕС имат проблем и с факта, че доброто им представяне се дължи на присъствието в техните редици на британските
лейбъристи, които може да си тръгнат, ако Великобритания напусне ЕС до 31 октомври (когато е последната определена
дата за Brexit). Без лейбъристите партията всъщност отбелязва най-големия спад в броя на евродепутатите си спрямо 2014
г.
На практика, за да има стабилна коалиция тя трябва да се съставена от четирите най-големи партии. Но това няма да е
лесно.
Франс Тимерманс, както и Маргрете Вестагер, сегашният комисар по конкуренцията и кандидат на либералите за
председател на ЕК, казаха, че техните формации ще търсят "прогресивна коалиция". Тимерманс не изключи възможността
за четирипартийна коалиция, но подчерта, че тя трябва да е на базата на обща платформа. Социалдемократите, либералите
и зелените заявиха, че има три приоритета - борбата с климатичните промени, социалните неравенства и справедливото
облагане с данъци.
Кандидатът на ЕНП за Европейската комисия Вебер на няколко пъти вече каза, че има малко по-различни приоритети,
особено в областта на климатичните промени. Което означава, че предстоят тежки преговори за постигането на
компромис.
Резултати в някои от страните членки:
Германия:
Партията на германския канцлер Ангела Меркел (ХДС) изглежда губи сериозна подкрепа, което ще усили натиска за
оставката й. Спадът в гласовете е не само спрямо европейските избори през 2014 г., но и спрямо последните
парламентарни избори през 2018 г. Малко утешение е, че печели изборите в един от бастионите на социалдемократите Бремен. Големите печеливши са зелените, които удвояват резултата си. Макар и от много ниска база, Пиратската партия
също удвоява резултата си. Социалдемократите са вече трета политическа сила в Германия. Ксенофобската "Алтернатива
за Германия" увеличава подкрепата си, но с малко, като дори резултатът й е по-лош от постигнатото на националните
избори през 2018 г.
Партия
Резултат 2019
Резултат 2014
Христяндемократически съюз/Християнсоциален съюз - ЕНП
27.5%
35.3%
Зелените
20.5%
10.7%
Социалдемократическа партия - ПЕС
15.5%
27.3%
Алтернатива за Германия
10.5%
7.1%
Свободните демократи/Алианса на либералите - либерална група
5.5%
3.5%
Левицата - ЕОЛ/СЗЛ
5.5%
7.39%
Пиратската партия- групата на зелените
2.6%
1.45%
Франция
Най-важният резултат от изборите в страната е загубата на управляващата "Франция Напред" от националистическата
Национален сбор. Партията на Марин Льо Пен спечели евроизборите и през 2014 г., но от президентските избори през
2017 г. противопоставянето между нея и президента Еманюел Макрон е много лично. Макрон си беше поставил като
задача да победи анти-ЕС партията на Льо Пен (която през 2016 г. агитираше за Frexit) и това прави загубата му много
унизителна.
Партия - партийна група
Резултат 2019
Резултат 2014
Национален сбор (Марин Льо Пен)
23.73%
24.85%
Коалиция Ренесанс (Еманюел Макрон) – либерална група
22.47%
Зелените - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
12.6%
8.95%
Републиканците – ЕНП
8.1%
20.8%
Envie d'Europe Écologique Et Sociale
6.57%
Неподчинената Франция - ЕОЛ/СЗЛ
6.33%
DLF-CNIP
3.53%
Генерация С
3.13%
Румъния:
В Румъния се очертава политически земетръс, като управляващите социалдемократи буквално се срутват, особено в
сравнение с резултата, който PSD имаше на националните парламентарни избори през 2016 г. (46%) Основната
опозиционна партия - PNL, обаче не отбелязва драматичен ръст, като протестният вот явно се е насочил към новата партия
на бившия еврокомисар Дачиан Чиолос. Изборите в Румъния бяха съпроводени с референдум за антикорупционната
политика в страната, което със сигурност е допринесло за лошия резултат на PSD.
Партия - партийна група
Резултат 2019
Резултат 2014
Социалдемократическа партия (PSD) - ПЕС
25.8%
37.6%
Национално либерална партия (PNL) - ЕПП
25.8%
15%
Антикорупционен алианс (USR/Plus на бивш еврокомисар Дачиан Чиолос)23.9%
За Румъния (Pro Romania на бившия ляв премиер Виктор Понта)
5.7%
АЛДЕ
4.9%
Нидерландия
Партията на труда на вицепрезидента на Европейската комисия Тимерманс е големият печеливш в Нидерландия, като
удвоява резултата си спрямо 2014 г. Партията на премиера Марк Руте се класира втора, като подкрепата за нея също се
увеличава. Ксенофобската Партия за свобода буквално се срутва, но вероятно част от гласовете й се преливат към поумерената Демократичен форум.
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Партия
Резултат 2019
Резултат 2014
Нидерландска партия на труда (PvdA) - ПЕС
18.1%
9.4%
Народна партия за свобода и демокрация (VVD) - либерална група
15%
12.2%
Християндемократически съюз (CDA) - ЕНП
12.3%
15.18%
Демократичен форум (FvD)
11%
Зелените
10.5%
6.98%
Християнски съюз (CU-CSG) - Европейски консерватори и реформисти
7.9%
7.62%
D66 - либерална група
6.3%
15.48%
Партия за свобода (PVV) - Европа на свободата и нациите 4.1%
13.2%
50+
4.1%
Социалистическа партия (SP) - ЕОЛ/СЗЛ
3.9%
9.64%
Партия на животните (PvdD) - ЕОЛ/СЗЛ
3.6%
4.21%
Австрия
Очаквано партията на канцлера Себастиан Курц печели изборите, но Партията на свободата, въпреки скандала #Ибисагейт,
успява да се задържи на повърхността, като почти няма загуба спрямо 2014 г. FPO все пак губи 9 пункта спрямо последните
парламентарни избори в Австрия през 2017 г.
Партия
Резултат 2019
Резултат 2014
Народна партия (OVP) - ЕНП
34.5%
26.98%
Социалдемократическа партия (SPO) - ПЕС
23.5%
24.09%
Партия на свободата (FPO) - Европа на нациите и свободите
17.5%
19.72%
Зелените
13.5%
14.52%
Нова Австрия/Либерален форум - либерална група
8%
8.14%
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Отново тежък инцидент с малък самолет;
Победители и победени на изборите - социолозите Кънчо Стойчев и Геновева Радева;
Вотът в Европа;
√ Предстоящи събития в страната на 27 май
София.
От 09.00 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе заключителна конференция по проект „Свързани отворени
статистически данни" на Националния статистически институт.
От 09.00 часа в Дома на Европа ще се проведе семинар на тема „Функционална грамотност за всички".
От 10.00 часа в зала „Тържествена" на Съдебната палата ще бъде представено изданието на български език
„Избрани решения на германския Федерален конституционен съд". На събитието ще присъства и президентът
Румен Радев.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на сдружение „Клъстер на малките
и средни износители" за постигнатия напредък в развитието на Сдружение „Клъстер на малките и средни
износители".
От 13.00 часа в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе работна среща за обсъждане на
предложението на Главния прокурор на Република България за продължаване процеса по оптимизиране
структурата на районните прокуратури.
От 13.30 часа в зала Сердика на София Хотел Балкан ще се състои церемонията по връчването на наградите
„Футболист на годината" на Асоциацията на българските футболисти.
От 17.00 часа в Националния исторически музей ще започне концертът „Музикални диалози" на Камерен хор
„Средец".
От 18.00 часа световноизвестният руски фантаст Дмитрий Глуховски ще се срещне с българските си фенове в едно
специално събитие в подземията на НДК, създадено за да пренесе българските му фенове в атмосферата на найновата му творба - аудиосериала „Граничен пост".
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столичната библиотека ще се проведе среща със Светла Кьосева - преводач
на май в библиотеката.
От 19.00 часа на сцена Backstage, Театър Азарян, ще посрещне софийската премиера на спектакъла „Цикадите".
***
Благоевград.
От 10.00 часа в Регионалната библиотека „Димитър Талев" ще бъде дадено началото на инициативата „Дари
детските си книжки".
***
Велико Търново.
От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящия Фестивал
на Китайската култура във Велико Търново.
От 16.30 часа в ИЗ „Рафаел Михайлов" ще се проведе концерт по повод завършване на начален етап на обучение
на IV-а клас при СУ „Емилиян Станев".
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***
Враца.
От 10.00 часа на пл. „Христо Ботев" ще бъдат изпратени походниците от 73-тия Национален туристически поход
„По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица".
От 16.30 часа на пл. „Христо Ботев" ще се проведат шествие и концерт на детски и юношески мажоретни състави
от Враца.
От 17.30 часа в Младежкия дом ще бъде открита изложбата „Ботевска работилница" и ще бъдат наградени
призьорите.
От 19.00 часа пред Община Враца ще започне концерт на група „Еридан".
***
Монтана.
От 17.30 часа в Художествена галерия „Кирил Петров" ще бъде открита изложбата „Пейзажи" на Спасич Братислав
- Сърбия.
***
Пловдив.
От 15.00 часа в парк „Лаута" ще се проведе събитието „Щъркелов ден" - денят, в който осиновеното дете става
част от своето ново семейство. То е организирано от Комплексът за социални услуги за деца и семейства.
От 17.00 часа в 18-а аудитория в сградата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" на ул. „Костаки Пеев"
ще бъде представена книгата „Етюди върху български средновековни култове'' на доц. д-р Димо Чешмеджиев.
От 18.30 часа на централната алея в Цар Симеоновата градина ще се състои тържествената церемония по
откриване на състезанията от Републикански преглед по пожароприложен спорт, който ще се проведе до 30 май.
***
Стара Загора.
От 16.00 часа в Къщата на архитекта ще се проведе четвъртото издание на творческата работилница „Детство в
КВАРТАЛА".
От 18.00 часа във фоайето на Оперния театър ще бъде представена изложбата живопис „Il suono del mondo" на
Валентин Дончевски.
***
Шумен.
От 10.00 часа на фитнес площадката до ВиК ще се проведе фитнес тренировка, част от събитията, с които Общински
младежки съвет Шумен се включва в Европейската седмица на физическата активност и спорта - MOVE Week.
От 10.30 часа в градинката пред НЧ „Тодор Петков 1963" ще се проведе акцията „За да няма страх, спазвай пътния
знак!".
От 13.30 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия Европейски проекти, международно
сътрудничество и взаимодействие с НПО".
От 14.00 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия Правна и опазване на обществения ред".
От 15.30 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Бюджет и финанси".
От 16.30 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Екология и селско стопанство".
Profit.bg
√ Еврото запазва позиции след фрагментирания евровот
Азиатските акции се търгуват близо до четиримесечни дъна днес вследствие на опасенията относно отношенията между
САЩ и Китай. Междувременно, еврото бе ограничено в тесен рейндж след изборите за Европейски парламент.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана на практика без промяна - малко над четиримесечния минимум, докоснат
в петък, като затворените пазари в САЩ и Великобритания се отразиха на обемите на търговия.
Сянка върху много от пазарите на акции хвърляха притесненията, че търговският конфликт между САЩ и Китай се
превръща в технологична студена война между двете най-големи икономики в света.
Японският Nikkei нарастваше с 0.3% по-рано през деня.
Китайските индекси започнаха сесията с повишения, но впоследствие изгубиха спечеленото, като основният индекс
Shanghai Composite губи 0.3%, а индексът на сините чипове CSI 300 пада с 0.6%. Хонконгският Hang Seng отчита спад от 0.5%.
Основните индекси на Уолстрийт записаха повишения в петък, след като коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп
относно търговските взаимоотношения с Китай позволиха на пазарите да си поемат глътка въздух.
Еврото поскъпва леко до 1.1211 долара, задържайки се в тесния рейндж 1.2272-1.2754, като демонстрира ограничена
реакция на резултатите от евроизборите.
Според анализатори, ограничената реакция дойде, след като резултатите от изборите показаха, че популистките и крайно
десните партии в някои страни е малко вероятно да са получили толкова подкрепа, колкото се очакваше.
Проевропейските партии запазват две трети от местата в Европарламента, показаха официалните прогнозни резултати от
изборите вчера, въпреки че крайнодесните и националистите получиха сериозна подкрепа.
Ако бъде отчетен и възходът на Зелените, в крайна сметка изборните резултати показват, че четирите основни
проевропейски групи са изгубили под 20 места, осигурявайки си 505 места от 751-членния парламент.
“На фона на избирателната активност от над 50%, този път изборите за Европарламент бяха доста по-значими от
обикновеното,” казва пред Ройтерс Робърт Карнел, анализатор в ING.
“Това не бяха изборите на евроскептиците, като едва 22% от местата отидоха при евроскептичните партии, а
Европарламентът до голяма степен остава проевропейска институция.”
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Оформянето на центристка, проевропейска коалиция все още е възможно в новия парламент, чиято първа сесия ще е на 2
юли. Това обаче ще бъде по-трудно с оглед повечето партньори, които биха могли да се включат в нея.
По тази причина по-дългосрочния ефект от изборите остава неясен, твърдят анализатори.
“Съдейки само по броя на получните гласове е трудно е да се предвиди какво ще стане с брекзит, както и с политическата
ситуация в Италия и изборите в Гърция,” казва Шин Кадота, старши анализатор в Barclays в Токио.
Британският паунд поскъпва с 0.2%, до 1.2731 долара. Паундът преди това се бе отдалечил от петгодишното дъно от 1.2605
долара, след като премиерът Тереза Мей заяви, че ще подаде оставка.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отчита
понижение от 0.1% до 97.565 пункта.
Доларът се търгува срещу 109.45 йени, поевтинявайки с 0.1% за деня.
Цените на петрола се движеха разнопосочно днес, след като ограниченията в производството от страна на страните членки
на ОПЕК подкрепиха суровината. Брентът обаче остава под 70 долара за барел, вследствие на опасенията около
търговската война между САЩ и Китай.
Фючърсите на брента поскъпват с 0.2%, до 68.79 долара за барел, докато тези на щатския лек суров петрол отстъпва с 0.1%,
до 58.55 долара за барел.
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