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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Президентското вето върху Закона за държавната собственост влиза в НС 
Правната комисия в парламента ще разгледа президентското вето върху Закона за държавната собственост. 
Вчера Румен Радев върна текстовете в Народното събрание с мотива, че не е постигнат баланс между обществения интерес 
и защитеното от Конституцията право на собственост. 
Държавният глава отбеляза още, че законът създава риск от забавяне на важни инфраструктурни обекти и създава 
предпоставки за различно обезщетяване на дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии. 
 
√ Тристранният съвет ще заседава заради Наредбата за медицинска експертиза 
Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес за да обсъди проекта за промяна на Наредбата за 
медицинската експертиза. 
До него се стигна след поредица от протести на хората с увреждания, според които сегашният регламент ги ощетява. 
Идеята на здравното министерство е съпътстващите заболявания да се вземат предвид по-лесно при определяне на 
процента намалена работоспособност. 
Сега при изчисляване водещо е основното заболяване. Предложението е хората да получават 20% за съпътстващи 
заболявания, ако имат поне две диагнози с над 50% неработоспособност. 
 
√ Енергийният регулатор предлага тока да поскъпне с 3,48% от юли 
Предстои изчисленията да бъдат обсъдени на открито заседание и обществено обсъждане в сградата на Комисията 
за енергийно и водно регулиране. 
КЕВР предлага токът да поскъпне с 3,48% от 1 юли. Новата цена ще важи за битовите абонати и дребния бизнес. Според 
направените изчисления с най-много ще се увеличи цената на тока в Югоизточна България - с 3,59 на сто. За клиентите на 
ЧЕЗ увеличението ще бъде 3,46%, а за тези на „Енерго про“ - 3,38 на сто. 
От енергийният регулатор са насрочили открито заседание за цените на 4 юни. На него могат да присъстват само засегнати 
страни като предстои и обществено обсъждане. 
Енергийният регулатор предлага нова цена на електроенергията всяка година от 1 юли. През тази енергийните дружества 
поискаха увеличение от над 20 на сто, но още преди месец председателят на Комисията Иван Иванов обяви, че токът ще 
поскъпне съизмеримо с инфлацията, която надхвърля 3 на сто. 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в работна вечеря на лидерите на ЕС в Брюксел  
Министър-председателят Бойко Борисов ще вземе участие в неформалната работна вечеря на държавните и 
правителствени ръководители на Европейския съюз в Брюксел. 
След изборите за ЕП, лидерите на страните членки се събират, за да обсъдят резултатите от евровота и да започнат процеса 
по номиниране на новите ръководители на европейските институции. 
Шестима са водещите кандидати за нов председател на ЕК. Политически наблюдатели обаче не изключват възможността 
да не бъде спазен принципът за излъчване на наследник на Жан-Клод Юнкер измежду предварителните кандидати. 
Кандидатът трябва да получи 376 гласа в ЕП. 
Сегашната ЕК е в правомощията си до 31 октомври и дотогава се очаква да бъдат определени следващият председател на 
комисията и бъдещите еврокомисари. Ако изборът срещне препятствия, комисията може да остане на работа и след 
октомври по силата на действащото законодателство. 
 
√ ЦИК очаква последните протоколи от евровота  
Пет български партии ще изпратят депутати в Европейския парламент. До каква степен преференциите ще пренаредят 
партийните листи и кога ще станат ясни имената на новите евродепутати - вижте повече от прякото включване на Милена 
Кирова, която е в специалното студио на БНТ в Централната избирателна комисия. 
Все още не са готови на 100% резултатите от евроизборите, които се проведоха в неделя у нас. Очакват се книжата от 
последните пет районни избирателни комиси, а утре ЦИК трябва да обяви разпределението на мандатите на 17-те места 
за български евродепутати. 
При обработени 95 % от изборните протоколи със сигурност в Европарламента влизат представители на ГЕРБ, БСП, ДПС, 
ВМРО и "Демократична България". 
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ГЕРБ събира близо 31% от гласовете в страната. БСП е втора политическа сила - с малко над 24% подкрепа. Третото място 
е за ДПС с над16% гласове, ВМРО има над 7% одобрение. "Демократична България" е последната политическа сила, която 
минава бариерата със над 6% одобрение. 
Около 1/3 от гласоподаватели са използвали преференциалния вот и се очаква да има пренареджане в листите на БСП и 
ВМРО. 
 
√ Политическата обстановка в Австрия и Германия остава напрегната след евровота 
След изборите миналата седмица "Зелените" имат реалната възможност да се превърнат в решаващ фактор за бъдещата 
управляваща коалиция в Европа. Именно тази партия спечели вота в Германия. Пред камерата на БНТ победителите във 
Федералната република обявиха, че не са решили дали ще подкрепят Манфред Вебер за председател на Европейската 
комисия. 
В същото време в Австрия, заради скандала "Ибисагейт" от миналата седмица, канцлерът Себастиян Курц и неговото 
правителство бяха отстранени от власт след вот на недоверие в парламента. 
Повече подробности за картината в двете държави вижте от прякото включване на кореспондента ни Мария Стоянова. 
Провалът за австрийския канцлер Себастиан Курц след вота на недоверие беше предизвестен за политическите му 
опоненти. 
Още преди година и половина, когато зае поста, Курц имаше сметки за разчистване с опозицията. Преди да стане канцлер, 
той свали едно друго правителство, в което беше външен министър, но управляващи бяха именно социалдемократите. 
Не по-малко напрегната е и политическата обстановка в Германия, където "Зелените" са единствените победители на 
евроизборите. Сега при извънредни парламентарни избори те са в състояние дори да преговарят за канцлерския пост. 
От партията заявиха, че ще разговарят с всички останали формации, остава обаче открит въпросът дали ще подкрепят 
кандидатурата на Манфред Вебер за поста председател на Европейската комисия. 
 
√ Ще постигнат ли консенсус евролидерите за председател на Европейската комисия? 
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел, за да обсъждат разпределието на важните постове 
- председателските места в Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет. 
Какви са очакванията? Вижте повече в прякото включване на кореспондента ни от Брюксел Десислава Апостолова. 
Довечера предстои да бъде направен анализ на резултатите от евровота и лидерите в ЕС да представят своите позиции за 
бъдещото разпределение на постовете. 
Най-важният от тях е този на председател на Европейската комисия, а основните противоречия се създават относно 
процедурата по избора му. Досега тя е кандидатурата се избира въз основа на изборните резултати, но на този етап няма 
консенсус нито за процедурата, нито за личността на новия председател. 
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е против процедурата за председател на ЕК да бъде избиран водещ 
кандидат на най-голямата парти. Според него, това трябва да е политик, заемал премиерски или поне министерски пост. 
От своя страна, германският канцлер Ангела Меркел побърза да застане зад лидера на ЕНП Манфред Вебер и да потвърди, 
че той е водещ кандидат за ЕК, което Макрон обаче отрече. 
Холандският премиер Марк Рюте е другата важна фигура в средите на либералите, който също се е обявявал неведнъж 
против процедурата за избор на водещ лидер. 
Общата цел на лидерите е избирането на председател на ЕК да стане още през юни, но предстои да видим дали това ще 
бъде възможно. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Румен Радев: Ниската избирателна активност е шамар за цялата политическа класа 
Шамар за цялата политическа класа. Така президентът Румен Радев определи ниската избирателна активност на евровота. 
Радев беше категоричен, че изборните резултати не могат да се използват като индулгенция за корупционните скандали. 
С този политически акт те не могат да заменят прокуратурата и съда и не могат да опростят грабителството и 
престъпленията, коментира на съдебен форум Румен Радев. 
Той специално поздрави ГЕРБ, БСП, ВМРО, ДПС и "Демократична България" за резултатите от вота и после неохотно 
коментира изказването на Мария Габриел от снощи, че е бил тайно опонент на ГЕРБ на тези избори и като такъв е загубил 
изборите. Радев отрече това и припомни, че темите за корупцията и съдебната реформа са негови теми от началото на 
мандата, а не са просто синхронни коментари във връзка с изказвания на БСП. 
Държавният глава отрече да има други амбиции, освен да отстоява интересите на България. Той видя в ниската 
избирателна активност в сравнение със средната за Европейския съюз отдалечаване от Европа. Затова призова всички 
политически партии за сериозен анализ на резултатите и за разговор за бъдещето на България. Призова и за пореден път 
БСП да намери начин да се върне в парламента. 
 
√ САЩ не са готови за сделка с Китай 
CAЩ нe ca гoтoви дa cĸлючaт тъpгoвcĸa cдeлĸa c Kитaй. Сигypнo им ce e иcĸa дa я бяxa cĸлючили във вид, в който  им бe 
пpeдлoжeнa, пpeди дa ce oпитaт дa я пpeдoгoвopят. Te иcĸaт cдeлĸa. Hиe обаче нe cмe гoтoви. Това заяви пpeзидeнтът 
Дoнaлд Tpъмп пo вpeмe нa визитaтa cи в Япoния. Той пристигна в събота на церемониална държавна визита, за да 
демонстрира силните връзки с Токио въпреки назряващото търговско напрежение, съобщи Вlооmbеrg. 
"Амepиĸaнcĸитe митa въpxy ĸитaйcĸия внoc се увеличиха много, а peдицa ĸoмпaнии нaпycĸaт Kитaй и ce мecтят в cтpaни, 
cpeщy ĸoитo нямa митa, вĸлючитeлнo и в CAЩ и cъceдĸи в Aзия", коментира Тръмп по повод изявлението на Пекин, че 
американските мита влияят пагубно на икономиката на азиатската страна. 
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„Смята, че някъде в бъдеще Китай и САЩ определено ще постигнат търговска сделка и ние гледаме към този момент. 
Защото не вярвам, че Китай може да продължи да плаща за тези, наистина, мита за стотици милиарди долари. Не вярвам, 
че могат да направят това“, каза още президентът на САЩ. 
На 16 май Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която обявява извънредно положение за защита на 
телекомуникационните мрежи на САЩ от чуждестранни заплахи. С тази заповед той въведе мерки срещу китайските 
телекомуникационни фирми Huawei и ZTE, които на практика означават, че те са изключени от американския пазар. Това 
може да навреди сериозно на китайската икономика. Ако и други големи международни компании решат да преустановят 
сътрудничеството си с въпросните китайски фирми, това може се окаже пагубно за тях. Тръмп продължава да твърди, че 
телекомуникационното оборудване на Huawei, третия по големина производител на смартфони, може да се използва от 
Китай за шпионаж.  
По-рано Тръмп призова Китай да не чака президентските избори до 2020 г. и бързо да постигне търговско споразумение, 
подчертавайки, че новата сделка може да бъде "много по-лоша", ако трябва да бъде договорена по време на втория му 
мандат.  
Лари Кудлоу, съветник по икономическите въпроси на Белия дом, коментира в интервю за Fox News, че Тръмп може да се 
срещне с китайския си колега Си Дзинпин на срещата на върха на Г-20 в Япония в края на юни. Според него Китай е има 
интерес от това, особено след като Тръмп обяви, че увеличава митата на китайски внос на стойност около 200 млрд. долара 
от 10 на 25 на сто. Президентът също така нареди да бъдат увеличени и митата върху целия останал внос от Китай, който 
се оценява на около 300 млрд. долара. 
 
Investor.bg 
 
√ Фонд на фондовете избира мениджър за стартъпи на иновативни предприемачи 
С публични средства от 35,6 млн. лева по ОПИК, допълнени с частен капитал от най-малко 10%, ще се финансират 76 
фирми с инвестиции от 30 хиляди до 2 млн. лева 
Фонд на фондовете започна процедура за избор на фонд мениджър по последния от трите фонда за ускоряване и начално 
финансиране (ФУНФ). Публичните средства от 35,6 млн. лева са по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, съобщиха от Фонд на фондовете. Очакванията са те да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%. 
Очаква се чрез избрания фонд мениджър да бъдат финансирани най-малко 76 фирми, като инвестициите във всяко едно 
да са в диапазон от 30 хиляди до 2 млн. лева. 
Фондът за ускоряване и начално финансиране е акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на 
стартъпи в най-ранен етап от тяхното развитие. В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес 
лидери, които споделят своя опит и им дават практически насоки как да развият своя проект. Акселераторът предоставя 
на участниците също и обучение, административни, счетоводни, правни и други дейности или услуги.  
Този тип финансиране, осигурено от Фонд на фондовете, има за цел да подкрепи създаването на благоприятна 
предприемаческа среда и устойчиви бизнес модели. 
Като най-важен критерий при избора на фонд мениджъри от Фонд на фондовете поставят изискването опит в 
предоставянето на инвестиции на ранен етап от развитието на компаниите.  Кандидатите за мениджъри трябва да 
открояватт добри бизнес идеи, да ги оценяват и да инвестират в тяхното бъдещо развитие. 
За да бъде избран фонд мениджър той трябва да има опит в работата в екип и изграждането на организационна структура 
и системи за контрол, които са в съответствие с изискванията за управление на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове.  
До този момент Фонд на фондовете създаде два такива инструмента, като на пазара вече активно работят и набират 
проектни предложения „Невек Мениджмънт“ с общ ресурс от 53,4 млн. лева и “Иновейшън Акселерейтър България“ АД, 
като фондът оперира със средства с общ размер от 30,5 млн. лева. 
Кандидатите за фонд мениджъри за стартиращи бизнес начинания и предприемачество могат да подават оферти в офиса 
на Фонд на фондовете в срок до 22 юли. 
Investor.bg припомня, че Фонд на фондовете управлява средствата от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП 
“Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. 
Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. 
Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-
важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се 
самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва 
подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност 
за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно. 
Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя 
страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния 
ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели. 
 
Дарик  
 
√ Евростат: Около 4% от работещите българи са били ангажирани на временна заетост 
ългария е сред петте страни в ЕС с най-нисък дял на лица с временна заетост, показват данни от анализ на Евростат за 
тенденциите на пазара в Европейския съюз за временно наемане на работници през миналата година. 
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Страната ни е с дял едва от 4% на временно заети лица на възраст 15-64 г. през 2018 г., при среден показател за ЕС от 14%. 
Така според данните на родната статистика у нас през миналата година е имало около 130 000 временно заети лица при 
общо 3,2 млн. души, които са били икономически активни за посочения период. Най-висок дял от лицата на временна 
заетост е регистриран във възрастовата група 25-55 г. - близо 100 000 души. 
Друг фактор, който определя временната заетост, е степента на образование - тук най-много са били хората с основно или 
по-ниско образование - 80 000, със средно - около 40 000 и с висше - близо 10 000. 
Голяма част от временно наетите лица са били без специална квалификация, с насоченост към работническата професия, 
както и ангажирани с фактора "сезонност". 
Факторът "сезонност" остава като един от определящите на пазара на труда, като само за последните няколко години се 
отчита значителен брой на работещи на временна заетост, предимно в сферите на хотелиерството, ресторантьорството, 
селското стопанство, преработващата промишленост, строителството и др. Така например през 2016 г. сезонно наети са 
били около 24 000 души, през 2017 г. около 22 000, а през 2018 г. - приблизително 25 000. 
Според експерти пазарът на кадри с недобра квалификация е значително стеснен, докато се наблюдава тенденция за 
търсене на специалисти с висока квалификация - технически и инженерни кадри, лекари, медицински сестри, както и 
професии, които изискват висока компетентност. 
Така например заетите у нас лица с висше образование през м.г. са били малко над 1 милион души, докато със средно 
образование те са били около 1,8 млн. души, а с основно или по-ниско образование - около 400 000 души, т.е. 2/3 от 
работещите българи са били със средно или ниско ниво на квалификация.  
Близо всеки трети работник в Испания през 2018 г. е бил с договор на временна заетост (приблизително 28%), показват 
данните на Евростат. Други страни с висок дял на лица, ангажирани с временна заетост е отчетен в Полша - 24%, Португалия 
- 22%, Холандия - 21%, Хърватия - 19%, Италия - 18% и др. 
На обратния полюс най-малък дял на лица с временна заетост е отчетен в Румъния - 1,1%, Литва (1,6%), Латвия (2,7%), 
Естония (3,5%) и България - 4%, показват данните на Евростат. В ЕС като цяло делът на служителите на временна заетост е 
по-висок сред по-младите служители. За лицата на възраст от 15 до 24 години този дял е 43%, в сравнение с 12% за лицата 
на възраст от 25-54 г. и около 7% за лицата на възраст от 55-64 г. 
Делът на жените на възраст между 15 и 64 години на временна заетост в ЕС през 2018 г. е бил 15%, в сравнение с 14% при 
мъжете. При съседите ни данните показват, че най-висок дял временна заетост е бил регистриран в Република Северна 
Македония - 15%, следват Сърбия - 14%, Турция - 12% и Гърция - 11%, (при данни на Румъния - % и България - от 4%), сочат 
данните на Евростат. 
 
Дневник 
 
√ Кои са основните кандидати за президентския пост в Европейската централна банка? 
Шестима са фаворитите да сменят в края на октомври италианеца Марио Драги на поста президент на Европейската 
централна банка (ЕЦБ). Надпреварата ще бъде сред основните теми на дискусиите, които лидерите на ЕС ще проведат на 
28 май в Брюксел, информира "Франс прес", цитирана от БТА. Тогава те ще опитат да постигнат споразумение за 
номинациите за висшите постове в ЕС, които се очаква да останат свободни преди края на годината. 
Йенс Вайдман 
Президентът на федералната банка на Германия, неотдавна преизбран за втори осемгодишен мандат, има стабилен опит 
като централен банкер. 
Имиджът му обаче бе силно засегнат от острото му противопоставяне на редица приоритетни мерки, взети при 
управлението на Драги, сред които е и програмата, позволила през 2012 година да бъде овладяна кризата на суверенния 
дълг в еврозоната, а след това и мащабното изкупуване на дългови книжа, изпълнявана от 2015 до 2018 година. 
Твърди се още, че Германия вече е заемала президентския пост на ЕЦБ, поне духовно, когато французинът Жан-Клод Трише 
води от 2003 до 2011 година праволинейна парична политика, която Вайдман не би отхвърлил. 
Франсоа Вилроа дьо Гало 
Пак ли французин? Управителят на Банк дьо Франс Франсоа Вилроа дьо Гало, заел поста през 2015 година по предложение 
на бившия президент Франсоа Оланд, е за по-гъвкава и по-прагматична парична политика, съвместима с философията на 
Марио Драги. 
Беноа Кьоре 
Влязъл в управителния съвет на ЕЦБ през 2011 година, любимецът на пазарите и на специалистите по парична политика, 
изпълняваше роля на министър на външните работи на банката, разгръщайки таланта си на оратор и финеса си да 
анализира в безброй публични прояви. 
Кристин Лагард 
Управляващият директор на Международния валутен фонд напразно заяви с твърд тон, че тя не е кандидат за никаква 
европейска служба. Името й редовно се споменава, когато става дума за евентуални кандидати за президентския пост на 
ЕЦБ. 
Ерки Ликанен 
Финландски социалдемократ, бивш еврокомисар по бюджета, а след това и отговарящ за компаниите, член на 
управителния съвет на ЕЦБ от 2004-а до 2018 година, Ликанен си е създал образ на лидер с независимо мнение. На 67 
години, бегач на дълги разстояния, той е описван като човек от мрежата с профил на държавник, а това би го направило 
добър компромисен кандидат. Кризата на еврото сближи неговите позиции по паричната политика с отстояваните от 
Марио Драги. 
Оли Рен 
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Вторият финландец в надпреварата има скромен опит като централен банкер, защото оглави банката на Финландия едва 
през юли миналата година. 
Само че Рен, който е голям футболен запалянко и е играл на младини на високо равнище, често е участвал в заседания на 
управителния съвет на ЕЦБ като наблюдател, когато бе еврокомисар по икономическите въпроси и по-специално по време 
на дълговата криза. 
През март, представяйки се като очевиден кандидат за поста, той настоя за дълбоко реформиране на стратегията на 
паричната политика на ЕЦБ. Оли Рен се мотивира с факта, че след финансовата криза условията коренно са се променили. 
 
В. Дума 
 
√ Кабинетът намалява партийните субсидии със задна дата 
След избухването на скандала с наддадените пари министерството реши да "закове" по 11 лева на глас  
Правителството предлага на Народното събрание промени в Закона за политическите партии, с които субсидиите им да се 
намалят със задна дата - от 26 май 2016 г., и да станат 11 лв. за получен действителен глас. Решението бе прието вчера на 
неприсъствено заседание на Министерския съвет. Според кабинета по този начин общата субсидия на партиите за 
последните 3 години трябва да се намали с около 18,6 млн. лв., като годишната икономия ще е 6,5 млн. лева. 
Управляващите се принудиха да внесат законовата поправка, след като в "Шоуто на Слави" обявиха, че през 2018 г. 
парламентарно представените партии и коалиции са получили по 13,20 лв. за спечелен глас вместо записаните в Закона за 
бюджета 11 лв. Така за миналата година вместо полагащите им се общо 32 млн. лв. политическите формации в НС са 
получили с над 6 млн. лв. повече.  
След като гръмна скандалът, от БСП припомниха, че отдавна настояват за намаляване на партийната субсидия и са внесли 
законопроект, но останалите партии са били против. Левицата настоя главният прокурор Сотир Цацаров да разпореди 
проверка, което той направи преди няколко дни. 
Под натиска на медиите финансовият министър Владислав Горанов оправда голямото разминаване с пропуски в 
законодателството. "Държавата плаща на една партия не само за получените гласове, а и за действително подадените 
гласове за други кандидати, които не са прескочили бариерата за влизане в Народното събрание и не получават субсидия. 
Тези гласове се преразпределят в актива на т. нар. правоимащи, тоест тези в парламента, и увеличават субсидиите им. Така 
един глас, даден за партията Х, носи субсидия за У, която има повече от 4%", заяви той в опит да се измъкне от отговорност 
за скандала. 
"Коригираме закона така, че да отговаря на обществените очаквания и това, което винаги е било справедливо", сети се 
вчера министърът, докато инспектираше заедно с премиера Бойко Борисов строителството на тунела под Шипка. Така че, 
ако някой е надвзел повече - да ги върне веднага!, допълни Борисов, все едно не той е бил премиер през всичките тези 
години. 
 
News.bg 
 
√ ЧЕЗ планират продажба на активите си в България, Румъния, Турция и Полша 
От Чешката група ЧЕЗ (CEZ) планират продажба на активите си в Румъния, България, Турция и Полша. Целта им е да се 
концентрират върху пазара в Чехия, заяви генералният директор на компанията Даниел Денеш, цитиран от Аджерпрес и 
"24 часа". 
В България ЧЕЗ вече води преговори с Еврохолд (Eurohold), за да продаде активите си, припомниха от ръководството на 
ЧЕЗ след като имаше неуспешен опит за продажба към друга българска компания миналата година. 
"В рамките на тази нова стратегия искаме да напуснем България през следващите години. Обмисляме и изтегляне от 
Румъния, от Турция, смятаме да напуснем и Полша, където имаме две топлоцентрали на въглища, за да намалим емисиите 
на въглероден диоксид на групата", заяви Денеш в интервю за в. "Хосподарске новини", цитирани от R. 
По думите на Бенеш продажбата на тези активи би донесла на компанията "десетки милиарди крони". 
Той напомни, че ЧЕЗ цели да увеличи оперативната си печалба до 75 милиарда крони (3,26 милиарда долара) в периода 
2024-2025 г. от 49,5 милиарда крони през 2018 г. 
ЧЕЗ постепенно спря разширяването си на Балканите през последните години, след като инвестира масивно в региона 
преди повече от десетилетие, отбелязва агенцията. 
През 2005 г. в Румъния ЧЕЗ купи бившия филиал за дистрибуция и доставка на електроенергия Електрика Олтения (Electrica 
Oltenia). Групата притежава и най-големия вятърен парк в Европа с мощност 600 мегавата във Фънтънеле-Коджалак. 
Чешката компания обяви, че новата й стратегия ще се концентрира върху ядрени и базирани на въглища проекти. Те ще 
предоставят модернизация на дистрибуцията и подобряване на бизнес енергийните услуги в Чехия и съседните страни. 
Припомняме, на 30 ноември 2018 г. изтече крайният срок за закупуване на електроразпределителната компания ЧЕЗ, но 
от Инерком не бяха превели парите. Информацията бе от централата на компанията в Прага. 
От компанията отказаха да дадат подробности какво ще стане, ако сумата не постъпи по сметката. Сроковете за 
разплащането са договорени между двете фирми през февруари. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви пред чешки евродепутат, че "при спечелване на избори в България, БСП ще 
предприеме необходимите действия българската държава да се заяви като кандидат-купувач и да участва в процедурата 
по продажбата". 
В края на ноември 2018 стана ясно, че собственикът на "Инерком" Гинка Върбакова влиза в управлението на ЧЕЗ България. 
Преди това от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказаха на "Инерком" да разрешат концентрация чрез 
придобиване на контрол върху предприятия от групата на "ЧЕЗ". 
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Мотивите са, че КЗК вече е била сезирана за тази сделка и решението й се обжалва в съда и няма как да бъде образувано 
ново производство. От "Инерком" обявиха, че ще обжалват и последното решение, както обжалваха решението на КЗК от 
19 юли 2018 г., с което Комисията забрани на "Инерком" да закупи електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Делото във 
Върховния административен съд е насрочено за 2019 г. 
Припомняме, след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в 
България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите 
на страната към Чехия. 
След избухването на скандала управителят на дружеството, определено за купувач - Гинка Върбакова, проведе разговори 
с ЧЕЗ в Прага. Тогава от българското дружество "Инерком" съобщиха, че процедурите по вече сключения с "Инерком" 
договор продължават. Гинка Върбакова и представители на ЧЕЗ дойдоха и на изслушване в парламента. 
По искане на БСП в парламента бе създадена и временната комисия по случая ЧЕЗ, която обаче завърши работа със 
заключението, че й е необходима още информация. 
В рамките на скандала в българския политически живот по едно време беше лансирано и желанието на държавата да се 
включи в сделката. Това стана по време на среща на Гинка Върбакова в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов и 
министрите Дончев и Горанов. След това обаче идеята не получи развитие и уточняване. 
За това твърдо застават от БСП, които организираха и подписка в цяла България с искане държавата да си върне контрола 
над ЕРП-та. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на правителството и поискаха намеса на контролните 
органи. 
 
√ Все по-ниски изкупни цени тревожат животновъдите 
Животновъди негодуват заради ниските изкупни цени на животинската продукция, съобщава БНР. 
По тази причина много от стопаните са принудени да намалят стопанствата си или напълно се отказват да гледат животни. 
По информация на хора от бранша само за 3 години изкупната цена на овчето мляко е паднала с 50 стотинки. Така от 1,50 
лв. през 2016 г. в момента литърът се изкупува за 1 лв. 
"В момента кравето мляко от 75 стотинки за литър се изкупува за 50-55 стотинки. Ако правим най-елементарен паралел - 
едно шишенце вода струва повече", възмутени са животновъдите. 
 
БНР 
 
√ ЕЦБ пуска в обращение последните две банкноти от серията "Европа" – от 100 и 200 евро 
Банкнотите са с подобрени защитни елементи, които ще затруднят фалшифицирането им. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) пуска от днес в обращение последните две банкноти от серията "Европа" – от 100 и 
200 евро.  
Банкнотите са с подобрени защитни елементи, които ще затруднят фалшифицирането им. Върху сребърната им лента 
холограмно са изобразени малки символи на еврото. Те се отличават и с модерен дизайн на смарагдовозеленото число, 
отразяващо деноминацията, като в самите числа има малки символи на еврото. Намалена е височината на банкнотите, за 
да съвпаднат с 50-евровата. Така единствената разлика е в дължината на хартията, като по-дългите банкноти ще са с по-
висока стойност.  
Според експерти това ще улесни работата с тях, както и ще допринесе за по-ефективното им машинно обработване. Освен 
това те ще имат по-дълъг живот, тъй като ще се износват и късат по-трудно. 
 
√ Международната агенция за енергията призова за мерки в подкрепа на ядрената енергетика 
Международната агенция за енергията призова за предприемане на мерки в подкрепа на ядрената енергетика и изрази 
безпокойство от последиците на отлива от нея върху емисиите парникови газове.  
Ядрената енергия сега осигурява около 10 на сто от електричеството по света, но делът ѝ намалява с остаряването на 
"ядрения парк" и поради малкия брой проекти за строеж на нови реактори. 
За борбата с климатичните промени ще се налага все повече да се използва електричество, при чието производство не се 
отделят или се отделят малки количества въглероден диоксид – както е при възобновяемите енергийни източници и 
ядрената енергия, посочват от Международната агенция за енергията. 
 
√ Ципрас фиксира датата на изборите след консултации с президента 
След евровота Гърция навлиза в нова предизборна кампания - парламентарни избори. Консерваторите от "Нова 
Демокрация" спечелиха евровота и местните избори. Очаква се премиерът Алексис Ципрас да фиксира датата на изборите 
след консултации с президента. 
Обсъждат се две възможни дати за извънредни парламентарни избори - 30-и юни или 7-и юли.  
Вероятно правителството ще предложи вотът да се проведе през юли с аргумента да приключат матурите и кандидат-
студентските изпити. Законът дава право на вот и на навършилите 17 години. 
Точната дата за избори ще се фиксира на срещата с президента, когато официално премиерът Ципрас ще подаде оставка. 
Правителството на СИРИЗА ще управлява страната до изборите и няма да се съставя служебен кабинет съгласно 
действащата конституция. 
Премиерът беше принуден да обяви оставка след съкрушителна победа на консерваторите от "Нова Демокрация" на 
евровота и на местните избори. 
От централата на управляващата партия изразиха надежда, че ще спечелят повече доверие на парламентарния вот. 
Консерваторите се стремят да запазят влиянието си сред избирателите. 
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За резултат с положителен знак се счита ниското доверие към крайнодясната партия "Златна зора", която получи едва 5%. 
 
√ ЕК може да глоби Италия с до 4 млрд. евро относно растящия държавен дълг 
Европейската комисия вероятно ще започне на 5 юни дисциплиниращи мерки срещу Италия относно нарастващия дълг на 
страната, който нарушава правилата на Европейския съюз, заявиха в понеделник двама официални представители на 
еврозоната, цитирани от Ройтерс. 
"Настроението определено е за предприемане на действие", заяви един от служителите от еврозоната, който не поиска 
да бъде назован. 
Обмисляните дисциплиниращи мерки са свързани с големия дълг на Италия през 2018-а година. Ако Европейската комисия 
реши да наложи глоба на Италия, Рим може да се наложи да плати до 4 милиарда долара. 
По-рано през деня Европейската комисия одобри удължаване на схемата за италианска държавна гаранция за 
подпомагане на местните банки да продават т.нар. "лоши кредити" до май 2021 година. 
Междувременно вицепремиерът на Италия Матео Салвини обяви, че правителството ще пренебрегне исканията на ЕС да 
въведе бюджетни съкращения, като повтори свои по-ранни изявления, че страната е готова да надхвърли европейското 
ограничение за бюджетен дефицит в размер до 3% от БВП. 
Италия се намира в безкрайна бюджетна битка с ЕС. Според анализатори и икономисти би било лудост ЕК действително 
да наложи подобна глоба, но облигационният пазар сякаш не отхвърля подобна възможност.  
Днес доходността на 10-годишните италиански облигации се повишава с 6,6 базисни пункта към ниво от 2,61%, докато 
доходността на останалия дългов пазар в еврозоната бележи известно понижение, след като проевропейските партии 
успяха да спечелят около две трети от местата в новия парламент на ЕС, което отслаби инвеститорските притеснения за 
рязко повишаване на популистките нагласи на стария континент. 
 
√ Зеленски прави конкурс сред гражданите за депутати  
Екипът на украинския президент Володимир Зеленски отправи призив към гражданите да се включат в конкурс, с който 
ще се изберат кандидатите за депутати от партията на държавния глава "Слуга на народа", които не е необходимо да 
притежават политически опит, предаде Ройтерс. 
Партията на Зеленски не е представена в парламента. Спечелването на извънредните избори би му позволило да излъчи 
ново правителство и да извърши реформи, които да се ползват с одобрението на гласоподавателите и международните 
дарители на Украйна. 
Проучвания сочат, че "Слуга на народа" ще спечели насрочените през юли избори, но няма да има мнозинство в 
парламента, отбелязват информационните агенции. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Каква ще бъде Европа след изборите - на живо от Брюксел и Берлин; 
- БСП след загубата - между преференциите и отговорността; 
- Ремонт след ремонта - кога ще бъде окончателно приключена работата по булевард "Граф Игнатиев". 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви заплати ще получават новоизбраните евродепутати? 
- Предсрочни избори в левицата. Ще има ли нов лидер БСП? - председателят на предизборния щаб Георги 

Свеленски  
- На живо - колко са новите случай на морбили у нас? 
- Зрелищен арест - Защо един от най-добрите ни футболисти беше арестуван зрелищно в Пловдив? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще има ли оставки в БСП? Кой ще поеме отговорност за загубата на изборите? Говори Атанас Зафиров от 

изпълнителното бюро на партията. 
- Кой ще управлява Европа - либерали, националисти или зелени? Какви са конфигурациите и възможните коалиции 

в следващия европарламент? 
- Как след спор заради неправилно паркиране беше задържан 5-кратният голмайстор на А-група Мартин Камбуров? 

Свидетелски разказ от първо лице. 
- Нападнати полицаи, счупени патрулки и ранен кмет след сигнал за силна музика в ромската махала на плевенското 

село Буковлък. На живо - разказът на Росен Русанов, станал известен като кмета-шериф. 
- Недоволство в социалните мрежи - зрелостници се оплакват от грешки и неясни въпроси в матурата по английски. 

Ще бъде ли проведен наново изпитът? 
-  Дете търси осиновители - защо никой не иска да приеме двегодишно здраво сираче? 
- В „Пълен абсурд" с Румен Бахов - как мъж с церебрална парализа успя да си сглоби инвалидна количка с бензинов 

генератор? 
-  Къде почивката на море е по-изгодна - по Черноморието или при съседите? И колко пъти ще „скочи" цената й 

това лято - от хотела до туриста - проверка в „На твоя страна". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 май 
София. 
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- От 11.30 часа в Квадрат 500 - Национална галерия министърът на културата Боил Банов ще връчи традиционните 
награди по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост на официална 
церемония.Престижните отличия ще получат творци и артисти от различни области на изкуствата за техния принос 
в развитието на българската култура и духовност. 

- От 14.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще 
проведе заседание. Заседанието е свикано във връзка с постъпило искане от Министерство на здравеопазването 
за разглеждане и даване на становище от НСТС, относно проект на Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. 

- От 9.00 часа в Интер Експо Център ще се проведе Кръгла маса на тема „Киберсигурност - Предизвикателства пред 
институциите и бизнеса в България". Официалното откриване е от 9.30 часа. Форумът се провежда под патронажа 
на министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Участие ще вземат отговорни служители и експерти от 
сектор „Сигурност", представители на Главна прокуратура на Р България, Столична община, държавни агенции, 
представители на бизнеса. 

- От 10.30 часа в НДК ще бъде открит традиционният Пролетен базар на книгата. Изложението ще продължи до 2 
юни на три нива Националния дворец на културата. 

- От 11.00 часа в Конферентната зала на Столична община ще се състои пресконференция за 13-тото издание на 
платформата „Световен театър в София". 

- От 13.00 часа пред Министерски съвет ще се проведе протест срещу отнемането на спортния лиценз на Българска 
федерация по автомобилен спорт (БФАС). 

- От 15.00 часа в Дома на Европа ще се проведе дискусия за резултатите от европейските избори. 
*** 
Бургас. 

- От 13.00 часа в комплекс Зорница бл. 47 заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Димитър Геновски и главният изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще 
открият реновирана пощенска станция. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция, на която партия ВМРО-БНД ще направи анализ и 
коментар на изборните резултати за кандидати на ЕП. 

- В 11.00 часа в Зала 302 ще се състои пресконференция във връзка с предстояща кампания за пътна безопасност на 
територията на цялата община. Ще участват представители на ръководствата на Община Велико Търново и ОД на 
МВР - Велико Търново. 

*** 
Габрово. 

- От 11.00 часа ще се състои официално откриване на обект в проект „Инвестиции в съвременна образователна 
инфраструктура в община Габрово" в НУ „Васил Левски". От 12.30 часа ще бъде откриването на обект в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий". Гости ще бъдат зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител 
на УО на ОПРР Деница Николова и гл. секретар на МОН Албена Михайлова. 

*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа в галерия „Георги Петров" в комплекс „Луксор" ПП ГЕРБ-Добрич организира среща-разговор с един 
от водещите невролози у нас проф. д-р Ара Капрелян. Тя ще е на тема „Заболявания на мозъка: Паркинсон, 
Алцхаймер, Мултипленна склероза". 

*** 
Казанлък. 

- От 9.30 часа Общинският съвет (ОбС) ще проведе своето редовно 54-то заседание. 
*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в залата на Парк-хотел „Кюстендил" Общинският съвет ще проведе месечното си заседание. 
*** 
Ловеч. 

- От 13.00 часа в Бароковите къщи ще се проведе пресконференция с кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова 
и представителите на културните институции в града. 

*** 
Пловдив. 

- В 11.30 часа в заседателна зала на Община Пловдив ще се състои пресконференция на заместник-кмета Георги 
Титюков и председателя на Българската федерация по фехтовка и член на Изпълкома на Международната 
федерация Величка Христева по повод започващото в града Европейско първенство. 

*** 
Шумен. 

- От 9.00 часа в зала 304 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Младежки дейности и 
спорт". 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг. 
- От 10.30 часа в зала 304 ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Икономическа политика, общинска 

собственост и контрол по сделките с общинско имущество". 
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Profit.bg 
 
√ Цената на петрола отново се установи над 70 долара за барел 
Цената на петрола от сорта брент консолидира над нивото от 70 долара за барел днес, след като ограниченията в 
предлагането, оглавени от страните от ОПЕК и санкциите на САЩ срещу износа на Иран и Венецуела, натежаха над 
опасенията около забавянето на темпа на растеж на икономиката. 
Фючърсите на брента поскъпнаха с 3 цента, до 70.14 долара за барел, докато тези на щатския лек суров петрол добавиха 
58 цента, или 1%, в сравнение с цената на затваряне от петък, до 59.21 долара за барел. Щатският петрол не се търгува 
вчера, тъй като пазарите в САЩ бяха затворени заради празник. 
Цените бяха подкрепени от ограниченията в предлагането, наложени от страните от ОПЕК от началото на годината. 
ОПЕК и някои нейни съюзници, като Русия, се очаква да се срещнат на 25 и 26 юни, за да обсъдят предстоящите си ходове. 
Освен ограниченията от страна на ОПЕК, санкциите на САЩ срещу износа на петрол от страна на Иран и Венецуела също 
затегнаха пазара. 
Миналата година Тръмп изтегли САЩ от сключеното през 2015 г. ядрено споразумение с Иран, а Вашингтон засилва 
санкциите, които имат за цел да сложат край на международните продажби на ирански петрол, което пък да се отрази на 
местната икономика. 
Вашингтон наложи санкции и върху износа на петрол от Венецуела, в опит да свали правителството на президента Николас 
Мадуро. 
Въпреки това, пазарите остават предпазливи на фона на забавянето на ръста на икономиката в резултат на 
продължаващата търговска война между САЩ и Китай, която се очаква да се отрази и на потреблението на горива. 
Азиатските акции днес последваха нагоре европейските книжа, след като облекчението след изборите за Европейски 
парламент разсея опасенията относно политическите трудности в съюза, а новината за сливане между Fiat и Renault 
подкрепи акциите на компаниите от автомобилния сектор. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.07% в ранната търговия, докато фючърсите на щатския 
S&P 500 поскъпват с 0.14%, до 2 835.75 пункта. 
Австралийският основен индекс добави 0.51%, докато японският Nikkei нарасна с 0.41%. 
Тези малки повишения последваха сесия с относително ниски обеми в Европа от вчера, тъй като пазарите във 
Великобритания и САЩ бяха затворени заради празници. 
Доларът поскъпва с 0.05% спрямо йената до 109.55 и поевтинява с 0.04% спрямо еврото до 1.1192. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нараства с 0.14%, 
до 97.754. 


