Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Конкурент
√ Новата формула за ТЕЛК с критики от тристранката
Новата формула на ТЕЛК не срещна подкрепа бе критикувана остро от синдикати и работодатели в тристранката.
Промяната в Наредбата за медицинската експертиза предвижда, че ако поне две от заболяванията, които носят 50%
инвалидност, към тях могат да се добавят още 20% от сбора на придрущаващите. Промените в наредбата целят още подобър контрол върху работата на ТЕЛК, защото се въвежда изискването заболяванията в експертизата да се изписват със
съответния код, определен според Международния класификатор на болестите.
"Не можем да подкрепим нищо, в което участва абревиатурата ТЕЛК, защото тя е компрометирана и дава предпоставки за
злоупотреби" , заяви председателят на АИКБ Васил Велев. Той обясни, че в текста за пореден път липсва интеграцията на
хората с увреждания. Продължава да не се прави разлика между хора с увреждания с инвалидни пенсии, които могат да
работят и такива, които не могат, каза още Велев. И обясни, че все още има хора, които разчитат на 36-те привилегии, които
дава ТЕЛК, вместо интегрират. Само у нас има ТЕЛК, тя трябва да се закрие и да се направи нова много по-добра система,
категоричен е Велев. Даде за пример, че в много европейски страни, хора с увреждания, които могат да работят над 6 часа
не получават инвалидна пенсия. Тези, които могат да работят между 3 и 6 часа пък получават половин пенсия. Само при
невъзможност за работа от 6 часа се изплаща такава.
Според работодателите промяната ще доведе до натоварването на пенсионните фондове.
Според КТ "Подкрепа" болестите трябва да се събират и при едно заболяване, което дава 50% и към него да се прибавят и
20% от съпътсващите.
Няма съмнение, че трябва генерална промяна към въвеждането на ICF -системата, но докато се въведе, трябва да се
намери баланс, каза здравният министър Кирил Ананиев. Припомни, че министерството е организирало кръгла маса и е
поканило експерти от СЗО, които да представят подробности около етапите на въвеждането й. Вече е намерен и
консултант, но се търси финансирането му. Въвеждането на ICF системата в някои страни отнемала между 3-5 години.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Среща на високо равнище ще обсъжда енергийната сигурност в региона
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще участва в среща на високо равнище "Енергийна сигурност в региона"
днес, съобщиха от пресцентъра на енергийното ведомство.
В рамките на събитието ще бъдат обсъдени политики за енергийна сигурност в региона на Югоизточна Европа, ролята на
инфраструктурата за сигурността на газовите доставки, значението на международното сътрудничество за стабилността и
сигурността на доставките, зеленият растеж като фактор за икономически ползи и инвестиции и други теми.
Форумът ще се проведе на в град Белград, Република Сърбия. Темите за обсъждане са много и разнообразни.
Един от водещите ни приоритети в областта на енергетиката е развитие на газопреносната инфраструктура на България.
Целта ни е да запазим водещата роля на страната в областта на транспортирането и да развием търговията с природен газ.
За да запазим стратегическата роля на България на газовата карта на Европа, последователно се изпълняват дейности по
реализацията на концепцията за изграждане на газоразпределителния център "Балкан" на българска територия. Руският
природен газ се разглежда като един от източниците за захранване на хъба, включително и през инфраструктурата на
"Турски поток.
Според данните от проведеното предпроектно проучване за хъб "Балкан" като предпочитан маршрут за реализацията на
хъба се очертава "Балкан 1", който предвижда нов входен капацитет от Турция. Инфраструктурата на газовия хъб ще
свърже пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Словения, Австрия, Германия,
Италия, Украйна, Молдова и други. Като основни източници за хъба се разглеждат руски природен газ, местен добив от
България и Румъния, природен газ от Южния газов коридор (ТАП и ТАНАП). Съществуващите и изграждащите се терминали
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за втечнен природен газ в Гърция и Турция биха могли да осигурят количества природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Египет
и други.
Сигурността на доставките е основен приоритет, по който работи правителството и в областта на електроенергетиката,
подчерта Петкова. Тя даде за пример изграждането на електропроводите между България и Румъния, България и Гърция
и България и Сърбия, които ще съдействат за изпълнение на целите на ЕС за постигане на поне 15% междусистемна
свързаност. Интегрирането на пазарите на електроенергия е гаранция за изпълнение на един от основните енергийни
приоритети на ЕС – постигане на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар. В тази насока България работи активно
за обединяване на пазарите със съседните държави, по-специално с Румъния и Гърция.
"Проектът АЕЦ "Белене", например, е от стратегическо значение за региона на Югоизточна Европа". Това е позицията на
българското Министерство на енерегтиката. Освен до компаниите, проявили първоначален интерес към проекта, покана
за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор е изпратена и до Република Северна Македония, Република
Сърбия и Република Черна гора.
През април енергийният министър Петкова разговаря с министъра на иновациите и технологичното развитие на Република
Сърбия Ненад Попович. Тогава двамата се обединиха около необходимостта да бъде стартирано сътрудничество между
България и Сърбия в областта на ядрената енергетика. Българската страна запозна сръбските си колеги със следващите
стъпки по процедурата за избор на стратегически инвеститор на АЕЦ "Белене". Република Сърбия предвижда изграждане
на център за ядрена наука, технологии и иновации. В тази връзка съседната страна проявява интерес да се запознае в
детайли с проекта за АЕЦ "Белене", който ще стимулира икономическото сътрудничество в региона. Министър Попович е
подчертал, че неговата страна разчита на България да сподели своя 40-годишен опит в успешното развитие на атомната
енергетика.
News.bg
√ S&P потвърди кредитния рейтинг на България
Standard&Poor"s потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута
'BBB-/A-3' с положителна перспектива.
Според обобщената оценка на рейтинговата агенция фискалната и външната позиция на страната остават силни. Освен
това очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни независимо от структурните ограничения в
дългосрочен план. Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се
присъедини към Валутен механизъм II (ВМ II) през следващите 12 месеца.
От S&P очакват БВП да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през тази година, след което да се забави до 3 % през 2022 г.
Водещо влияние ще имат частното потребление и правителствените инвестиции. Очаква се растежът на износа да се
възстанови въпреки по-слабото външно търсене през 2019 г. поради забавената икономическа активност при основните
европейски търговски партньори.
Агенцията оценява като значителен напредъкът по плана за действие за присъединяване към ВМ II, като повечето
от поетите ангажименти са изпълнени или са в процес на изпълнение.
S&P има готовност да повиши кредитния рейтинг на България при влизане във ВМ II. По-нататъшен напредък в
структурните и институционалните реформи също би довел до повишаване на кредитоспособността на страната.
Агенцията може да преразгледа перспективата до стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс или финансовия
сектор, например поради натрупване на макроикономически дисбаланси. Перспективата може да бъде ревизирана до
стабилна и ако напредъкът по пътя към членство в еврозоната загуби скорост за продължителен период.
√ Новите цени на тока – добри и лоши новини
Cлeд гoдини нa тypбyлeнтнocт в eлeĸтpoeнepгийния ceĸтop, въпpeĸи пocтoяннитe мaнтpи зa cтaбилизиpaнeтo мy, пoвeчeтo
нaблюдaтeли зaпoчвaт дa ce paдвaт и нa мaлĸитe cтъпĸи в пocoĸa пoдoбpявaнe нa paбoтaтa в ceĸтopa. Πpeдлoжeнoтo
peшeниe нa peгyлaтopa зa oпpeдeлянe нa цeнитe в ceĸтop "Eлeĸтpoeнepгeтиĸa" e тaĸъв пpимep, ĸoйтo eднoвpeмeннo
пpeдлaгa няĸoи oĸypaжaвaщи пpoмeни, нo и пoвдигa peдицa въпpocи, пише money.bg.
Moжe би нaй-диcĸyтиpaнaтa тeмa в peшeниeтo e пpoгнoзaтa зa пo-виcoĸa цeнaнa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия нa бopcaтa, ĸaĸтo
и пpeдлoжeнoтo yвeличeниe нa цeнaтa ѝ зa peгyлиpaния пaзap. Toвa нe e пpoблeм caмo нa бългapcĸия пaзap, нaпpoтив цeнaтa нa eдpo нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия ce yвeличaвa ĸaĸтo в ocтaнaлитe cтpaни члeнĸи нa Eвpoпeйcĸия cъюз (EC), тaĸa и
в CAЩ, Япoния и Aвcтpaлия. B пepиoдa 2013-2016 г. ce нaблюдaвa тeндeнция нa cпaд нa цeнитe нa eдpo нa тeзи пaзapи,
дoĸaтo пpeз пocлeднитe двe гoдини ce нaблюдaвa oбpъщaнe нa тaзи тeндeнция и oчaĸвaниятa ca pъcтът нa цeнитe дa
пpoдължи и пpeз cлeдвaщaтa гoдинa.
Ha тoзи фoн би билo пpитecнитeлнo aĸo peгyлaтopът нe пpeдвиди пpoдължaвaщo пoĸaчвaнe нa цeнитe и в Бългapия и тoвa
нe нaмepи oтpaжeниe в цeнoвoтo мy peшeниe. Heщo пoвeчe - мoжe дa ce ĸaжe, чe oчaĸвaниятa нa peгyлaтopa зa pъcт нa
цeнитe нa eдpo в Бългapия oт 70 лв./MBтч нa 89 лв./MBтч (мaлĸo нaд 27%) дopи ca пoдцeнeни. Cтъпвaйĸи нa пpeдcтaвeнитe
apгyмeнти в пpeдлoжeнoтo цeнoвo peшeниe и пyблиĸyвaнитe дaнни, пo-peaлиcтичнo e дa ce oчaĸвa yвeличeниe oт мeждy
29% и 33%.
Eднa oт пpeĸитe пpичини зa пo-виcoĸитe цeни нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия в Бългapия e цeнaтa нa ĸвoтитe зa eмиcии нa
въглepoдeн диoĸcид, ĸoятo ce yвeличaвa oт 15,80 €/тoн cpeднo зa 2018 г. дo 21,12 €/тoн пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa тaзи
гoдинa. Дpyгa пpичинa e oпoвecтeнoтo oт CAЩ oттeглянe oт мeждyнapoднoтo cпopaзyмeниe c Иpaн, ĸoeтo вoди дo
yвeличaвaнe нa цeнитe нa пeтpoлa и пpиpoдния гaз. Toвa yвeличaвa цeнитe нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия в EC, a oттaм - и в
Бългapия. Kъм тoвa ce пpибaвя и зacилвaнeтo нa иĸoнoмичecĸaтa aĸтивнocт, ĸoятo ecтecтвeнo вoди ĸaĸтo дo пo-виcoĸи цeни
нa eмиcиитe нa въглepoдeн диoĸcид, тaĸa и дo пo-виcoĸo тъpceнe нa eлeĸтpичecĸa eнepгия.
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Ecтecтвeният eфeĸт oт yвeличaвaщитe ce цeни нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия e нaмaлявaнeтo нa дoбaвĸaтa зa зaдължeния ĸъм
oбщecтвoтo, ĸoятo нaй-oбщo ce изчиcлявa ĸaтo paзлиĸaтa мeждy пaзapнитe цeни и пpeфepeнциaлнитe цeни нa peдицa
пpoизвoдитeли. Koлĸoтo пo-виcoĸa e пaзapнaтa цeнa, тoлĸoвa пo-ниcĸa e дoбaвĸaтa зa зaдължeния ĸъм oбщecтвoтo. Tpябвa
дa ce oтбeлeжи oбaчe, чe oчaĸвaнoтo yвeличeниe нa цeнaтa нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия e c 19 лв./MBтч, дoĸaтo дoбaвĸaтa
зa зaдължeния ĸъм oбщecтвoтo нaмaлявa c 16,26 лв./MBтч. C дpyги дyми ĸpaйният paзxoд зa eлeĸтpичecĸa eнepгия pacтe.
Зa зaдoвoлявaнe нa пoтpeблeниeтo нa peгyлиpaния пaзap peгyлaтopът oпpeдeля нeoбxoдимитe ĸoличecтвa eлeĸтpичecĸa
eнepгия (paзпoлaгaeмocт) зa вcяĸo eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнo дpyжecтвo, ĸaĸтo и пpoизвoдитeлитe, ĸoитo cлeдвa дa гo
пpeдocтaвят. B peзyлтaт нa пpoмeни в Зaĸoнa зa eнepгeтиĸaтa тaзи paзпoлaгaeмocт щe ce oпpeдeля пo мeceци, a нe зa цeлия
цeнoви пepиoд, ĸaĸтo бeшe дoceгa, ĸoeтo щe yвeличи пpeдвидимocттa нa пaзapa. Зaeднo c тoвa ce нaблюдaвa yвeличaвaнe
нa нaтoвapвaнeтo нa цeнтpaли c дългocpoчни дoгoвopи зa изĸyпyвaнe нa eлeĸтpичecĸa eнepгия, в peзyлтaт нa ĸoeтo
cpeднaтa цeнa зa пpoизвeдeн MBтч нaмaлявa. B cъщoтo вpeмe ce пpeдвиждaт пo-гoлeми ĸoличecтвa oт
вoднoeлeĸтpичecĸитe цeнтpaли нa HEK зa cвoбoдния пaзap, ĸoeтo, пoнe в няĸaĸвa cтeпeн, дa oтгoвopи нa виcoĸoтo тъpceнe
нa пиĸoвa eнepгия.
B cъщoтo вpeмe caмoтo peшeниe пocтaвя и peдицa въпpocи.
Ha пъpвo мяcтo cтoи въпpocът c жизнecпocoбнocттa нa TEЦ "Mapицa Изтoĸ 1", ĸoйтo e в тeжĸo финaнcoвo cъcтoяниe, a пpeз
нoвия цeнoви пepиoд нямa дa paбoти нa peгyлиpaния пaзap. Πo тoзи нaчин цeнтpaлaтa e лишeнa oт cтaбилeн
пpиxoдoизтoчниĸ и изцялo щe зaвиcи oт пaзapнитe цeни. Paзбиpa ce, peшeниeтo нa тoзи пpoблeм нe e в ĸoмпeтeнциитe нa
peгyлaтopa, a нa Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa, нo липcaтa нa тaĸoвa в цeнoвoтo peшeниe oзнaчaвa нecигypнocт зa
paбoтaтa ĸaĸтo нa цeнтpaлaтa, тaĸa и нa цeлия ceĸтop пpeз cлeдвaщитe 12 мeceцa.
Дpyг въпpoc, тoзи път изцялo в ĸoмпeтeнциитe нa peгyлaтopa, e нaмиpaнe нa peшeниe oтнocнo нaтpyпaния тapифeн
дeфицит в HEK. B цeнoвoтo peшeниe лaĸoничнo ce ĸaзвa, чe "cлeдвa дa ce изгoтви дългocpoчeн мexaнизъм, чpeз ĸoйтo тeзи
нeĸoмпeнcиpaни cpeдcтвa дa бъдaт възcтaнoвeни нa дpyжecтвoтo", нo тoвa ce пoвтapя oт 2014 г., a paзвитиe пo тoзи въпpoc
вce oщe нямa. Kъм мoмeнтa тoзи дeфицит e финaнcиpaн чpeз двe oблигaции нa Бългapcĸия eнepгиeн xoлдинг, пo ĸoитo ce
дължaт и лиxви. Πocлeднитe oбaчe нe ce пpизнaвaт ĸaтo paзxoд зa peгyлaтopни цeли, ĸoeтo oзнaчaвa, чe дeĸaпитaлизиpaт
HEK.
Πoдoбнa e cитyaциятa c индивидyaлнитe цeли зa eнepгийни cпecтявaния нa дpyжecтвaтa в ceĸтopa, тъй ĸaтo "ĸъм нacтoящия
мoмeнт в нopмaтивнaтa ypeдбa липcвa яcнo peглaмeнтиpaн мexaнизъм зa пъpвoнaчaлнo нaбиpaнe и пoдcигypявaнe нa
cpeдcтвa зa oбeзпeчaвaнe нa тeзи paзxoди", пoяcнявaт oт peгyлaтopa в пpeдлoжeнoтo peшeниe. Toвa e пopeдният въпpoc,
ĸoйтo ce oĸaзвa в тeжecт нa ceĸтopa, нo гoдини нapeд нe ce нaмиpa пpиeмливo peшeниe, ĸoeтo eднoвpeмeннo дa нe ce
пpeвpъщa в pиcĸ зa ĸoмпaниитe, нo и дa нe вoди дo cвpъxĸoмпeнcиpaнe, ĸaĸвoтo e пpитecнeниeтo нa peгyлaтopa.
Teпъpвa пpeдcтoи oбщecтвeнoтo oбcъждaнe нa пpeдлoжeнoтo peшeниe и пpoмeни пo нeгo нe ca изĸлючeни, нo пpeдвид
избopнaтa гoдинa, eдвa ли мoжe дa ce oчaĸвa тe дa ca знaчитeлни. Oт цeнoвoтo peшeниe яcнo личи липcaтa нa дългocpoчнa
визия ĸaĸтo зa paзвитиe нa ceĸтopa, тaĸa и нa жeлaниe зa paзpeшaвaнe нa нaтpyпaнитe cтapи пpoблeми. Ceĸтopът ce
пpoмeня ĸaĸтo пo ecтecтвeни пpичини, тaĸa и пo aдминиcтpaтивни тaĸивa и пoдoбнo oтлaгaнe нa днeшнaтa paбoтa зa yтpe
oзнaчaвa тpyпaнe нa нoви гpeшĸи и пpoпycнaти пoлзи, ĸoитo щe cтpyвaт cĸъпo.
В. Дума
√ Властта предизборно трупа излишък в бюджета
ГЕРБ ще харчат по свое усмотрение 3 млрд. лв.
Правителството продължава да следва законната, но некоректна практика да трупа огромни текущи излишъци през
годината, които преразпределя по свое усмотрение през ноември и декември. Тази година съмненията около спорната
практика се засилват и заради предстоящите през есента местни избори.
По предварителни данни на Министерството на финансите излишъкът в бюджета се очаква да достигне 2,98 млрд. лв. за
май. Това се отчита на фона на планиран дефицит за годината в размер на 600 млн. лв. Плюсът в хазната до момента е
двойно по-голям в сравнение с натрупаната сума до същия месец на миналата година, когато излишъкът възлизаше на 1,4
млрд. лв.
През 2018 г., когато излишъкът се трупаше с доста по-бавни темпове от сегашните, кабинетът успя да задели 2,8 млрд. лв.
до месец преди Коледа, които изхарчи набързо само за няколко седмици, и в крайна сметка годината официално
приключи с минимален "плюс".
Огромната част от предколедното раздаване на милиарди отиде за изграждането на магистрала "Хемус" - 1,35 млрд. лв.
Така, за трета поредна Коледа, през 2018 г. ГЕРБ изля над 1 млрд. лв. от излишъка за непланирани в бюджета строителни
проекти. През 2016 г. и 2017 г. по 1 млрд. лв. бяха раздадени за безплатно саниране на панелки по схема, която преди
седмици управляващите признаха, че е несправедлива.
Преди коледното раздаване на милиарди миналата година президентът Румен Радев призова това да стане през
парламента, за да се обсъди целесъобразността на разходите и процедурата да бъде прозрачна. Оказа се обаче, че
практиката на финансовото министерство е напълно законна и няма основание да се стига до промяна на Закона за
държавния бюджет.
Публикуван бе и специален одит на Сметната палата по темата, от който излезе, че няма никаква законова пречка
премиерът Бойко Борисов да харчи по своя преценка натрупания "псевдоизлишък", който се дължеше повече на
нереализирани разходи, отколкото на свръхвисоки приходи.
Трактовката на премиера Бойко Борисов за натрупания към май т.г. излишък от 3 млрд. лв. обаче е съвсем друга. Според
него "държавата се управлява от добри стопани и затова има 3 млрд. лв. излишък в бюджета". Това стана ясно от неговите
думи във видео, публикувано във Фейсбук по време на посещението му в Сливен.
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√ Премиерът Борисов инспектира обекти, финансирани с държавни средства
Премиерът Бойко Борисов посети няколко населени места в Сливенско със смесено население, предимно мюсюлманско.
Той се запозна с темповете на работа по различни обекти в областта, финансирани с държавни средства.
Жителите на Котел ще имат вече чиста питейна вода, след изграждането на пречиствателна станция. В Сливен е изграден
нов парк, ремонтират се тренировъчни спортни зали. Асфалтирани пътища и улици в селата Соколарци и Ябланово е
равносметката от предоставените средства по оперативни програми, стана ясно още при посещението на премиера в
Сливенска област. Борисов обеща още пешеходни пътеки, спортни площадки, обновени училища, детски градини и
продължаване на програмата за саниране.
Бойко Борисов, министър-председател: Работи ли кметът, че сега им правим стрес-тест? Нали не го харесвате санирането?
Нали всички се изказват против санирането? Ама като излязоха БСП и ДПС да говорят срещу санирането, вие си мълчахте.
Премиерът Борисов е поел конкретни ангажименти към Община Сливен да бъде опростен безлихвения заем в размер на
5 млн. лева за справяне с финансовата криза, а спестените 400 хил. лв. от два реализирани обекта в града да се използват
за ремонт на детска градина, каза кмета на общината Стефан Радев. През целия ден премиерът отклоняваше въпросите на
медиите за впечатленията му от реализираните проекти.
Бойко Борисов, министър-председател: Питайте хората, тяхното впечатление ме интересува.
Мария Люцканова, Котел: Водата беше в много лошо състояние, постоянно жълта. Сега каза че от утре можем да пием
чиста вода.
В последното село от обиколката на премиера жителите на Ябланово поискаха асфалтиране на част от улиците,
канализация и спортна зала, след като вече ползват асфалтираната преди две години с 500 хил. лв. централна улица.
По време на посещението си в Сливенско премиерът не коментира съдбата на структурите на ГЕРБ, загубили евровота с
мотива, че са много повече местата, където партията е спечелила, а изборите вече са приключили.
√ Бургаски ученици създадоха електромобил
Ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас изработиха уникален
електромобил. Той работи изцяло на ток.
Самият автомобил е направен от фибростъкло и алуминий. Новият електромобил дори си има име - "Batkomobil".
Зад електромобила стоят усилията на учениците от специалност "Промишлена Електроника" Велин Георгиев, Атанас
Христов и Антон Стойчев, както и на преподавателя им инж. Красимир Кънчев. Те са работили по създаването на колата на
бъдещето над 4 месеца.
Informo.bg
√ Цвета Караянчева: В най-скоро време ще имаме един добър Закон за розата
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на Празника на розата в Казанлък и на ритуала
„Розобер“ в розовите градини край града. Тя се включи в празничното шествие в центъра на Казанлък.
„За поредна година сме в тази благодатна равнина, в долината на тракийските царе, на розата, на древните традиции и на
динамичното бъдеще“, заяви Цвета Караянчева в приветствието си към жителите на града. Тя им благодари за
трудолюбието и гостоприемството, за това, че поддържат своите традиции и ги предават на идните поколения.
Председателят на парламента пожела на младите хора да останат тук не само заради любовта към родния край, но и
защото имат възможности за работа, образование и култура.
„В понеделник изтича срокът за подаване на предложения между първо и второ четене на Закона за розата“, каза пред
журналисти Караянчева. Тя поясни, че е сформирана работна група и се взимат предвид и мненията на
розопроизводителите, включително и на малките розопроизводители, които изразяват също своите забележки по закона.
„В най-скоро време ще бъде вкаран в зала, но нека оставим време да се изчистят всички проблемни моменти, за да можем
да направим един закон, който да е в полза на всички розопроизводители. Ние никога не задържаме закони. Когато
Комисията по земеделие и Министерството на земеделието кажат, че всичко е готово, мине през втора комисия, няма
никакъв проблем на следващия ден, тъй като е на второ четене и не е необходимо да минат 24 часа, веднага да влезе в
зала и в най-скоро време да имаме един добър закон”, заяви Цвета Караянчева.
Pixel Media
√ ЕБВР стартира нова програма за иновативни малки и средни предприятия
Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ обяви началото на пилотна програма за насърчаване на
иновативни малки и средни предприятия в България, Латвия и Румъния. Общата стойност на пилотния проект е 20 млн.
евро, съобщи Лариса Манастърлъ, директор за България в ЕБВР.
Иновациите са от ключово значение за развитие на икономиката в България. Те могат да помогнат за справяне с
демографските предизвикателства. Зелената икономика е стратегически приоритет на банката. Надявам се, че ще имаме
още много възможности за съвместни програми и инициативи с ЕС в подкрепа на българската икономика, добави тя.
Средствата ще бъдат използвани в три посоки: кредитни линии към партньорски банки в Румъния за инвестиции в
иновативни компании; подобряване на капацитета чрез консултации и обучения в България и Румъния и техническа помощ
като подкрепа за “зелени” иновации за клиенти на ЕБВР в трите държави”, обясни Мирослав Стоянов, мениджър на
Програмата на ЕБВР за подкрепа на малкия бизнес в България. Той съобщи, че чрез програмата може да се окаже помощ
при подготовката на молби за финансиране и бизнес предложения, при извършване на технически, финансов, оперативен,
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юридически и друг анализ на фактическото състояние на компаниите, както и при подготовката на документи за
получаване на директно финансиране от средно големи предприятия с отличен потенциал за растеж.
Потенциални клиенти на ЕБВР могат да получат помощ при подготовка за инвестиция. Подкрепата за малки бизнеси под
формата на консултации е предназначена за около 90 компании, а консултантите към програмата ще имат възможност да
участват в различни обучения”, допълни Мирослав Стоянов.
По тази програма ще могат да се подпомагат освен традиционните малки и средни предприятия с персонал до 250
служители, така и по-големи компании – с до 3000 служители на пълно работно време.
Програмата финансира 70 на сто от стойността на консултантския проект, които се изплащат след успешното му
приключване на проекта.
До момента по програмата “Подкрепа на малкия бизнес” на ЕБВР в България са одобрени над 40 проекта, а други 20
компании подготвят своите документи. Общата стойност на безвъзмездната помощ е над 330 хиляди евро, а стойността на
одобрените проекти надхвърля 480 000 евро, защото има и съфинансиране от компаниите. От 40-те проекта обаче само
17 са извън София. Средното време за одобрение на проект е един месец след първата среща. Безвъзмездната помощ се
отпуска, също до един месец след приключване на проекта. Консултантите, одобрени за участие в проектите по
програмата, са около 70.
По програмата “Хоризонт 2020” към септември 2018 г. ЕС е инвестирал около в България около 65 млн. евро, около 50 млн.
евро в Латвия и 119.8 млн евро в Румъния под формата на грантове, съобщиха още от ЕБВР.
Investor.bg
√ Общината с най-висока заплата в България
Лидерите по заплати са сравнително малки общини, в които има много големи работодатели, пише в свой анализ
Петър Ганев от ИПИ
Коя е общината с най-висока средна заплата в страната? Това е въпрос, на който няма как да намерите моментален
отговор. Причината е, че данните за наети и заплати на ниво община у нас не се публикуват, а трябва изрично да се поискат
от Националния статистически институт (НСИ). В регионален план коментарите обикновено се ограничават до заплати на
ниво област, което въобще не е толкова информативно – вкарва в един кюп големия областен град и малката селска
община, които са безкрайно различни. Разговорът за регионалните неравенства е много по-точен, когато се води със
знание на ниво община, пише в свой анализ икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев.
Именно заради това, след като публикувахме общинската карта с безработицата за периода 2011-2017 г., днес
публикуваме и интерактивната карта със заплатите по общини за 2017 г. Важно е да направим уточнението, че данни за
общинските заплати през 2018 г. все още не са налични. От данните за страната обаче знаем, че средната заплата през
2018 г. се увеличава с около 10% спрямо 2017 г. Това означава, че когато гледате общинските заплати в интерактивната
карта, трябва да имате едно наум, че средната заплата в съответната община най-вероятно се повишава – ориентирът е
ръст в рамките на около 10%. Факт е, че темпът на ръст ще е различен за отделните общини, но в общия случай може да
се очаква всички да покачват средните нива – сравнението на 2017 г. спрямо 2016 г. потвърждава това.
Общините с най-висока средна заплата в България не са големите областни центрове. Лидерите по заплати са сравнително
малки общини, в които има много големи работодатели – обикновено в енергетиката или добивната промишленост. Тези
големи компании дават високи заплати и в същото време доминират тотално местния пазар на труда, тоест голяма част от
работещите на територията на общината работят именно в тях. Това е толкова силно изразено в община Мирково, че това
е единствената община за която нямаме данни за средна заплата, тъй като данните са конфиденциални.
Най-високата средна заплата в България за 2017 г. е регистрирана в община Челопеч – наличие на голяма добивна
компания и съответно 2 178 лв. средна заплата за общината. След това са Козлодуй, с ядрената централа – 1 790 лв. средна
заплата за общината, Раднево и Гълъбово, с големите компании в енергетиката, имат средни заплати от съответно 1 657
лв. и 1 610 лв. Веднага след тях са Пирдоп - с 1 562 лв. средна заплата (отново наличие на голяма добивна компания) и
Девня - с 1 442 лв. средна заплата (силно изразен индустриален профил).
Столицата София се нарежда на 8-о място през 2017 г. със средна заплата от 1 433 лв. За разлика от много други
икономически класации, тук община София няма как да бъде лидер, тъй като икономическият профил на столицата е много
разнообразен и макар заплатите да са високи, те не могат да догонят средните нива на заплащане в някои малки общини,
където огромната част то наетите са в енергетиката или добивната промишленост. Веднага след София в класацията идва
Панагюрище (9-о място) със средна заплата от 1 285 лв. през 2017 г. Отново пример за община с голяма добивна компания,
която излиза в челото. Другите примери в топ 20 вече включват общини с индустриален профил – обикновено близо до
големия град и с развита индустриална зона. Такива са Костинброд, Елин Пелин и Божурище, в близост до София, Суворово,
Аксаково и Белослав, до Варна и Марица до Пловдив. Всички тези общини са със средна месечна заплата в рамките на 1
000 – 1 200 лв. за 2017 г.
Общият поглед към общинската карта на заплатите позволява много ясно да се откроят както водещите икономически
центрове, така и районите, които изпитват сериозни трудности. Разликите между Северна и Южна България също могат
лесно да се видят. На юг се формират центрове с по-високи заплати около София и Пловдив, а на следващо ниво и около
Стара Загора и Бургас. Центрове, които са добре свързани и реално могат да си влияят положително. Към тези големи
градове прибавяме и добивната промишленост в малките общини в Средногорието.
На север единственият център на високи заплати около голям град е Варна. Другите примери, като Севлиево и Летница
например, са хубави, но те не могат да повлияят в по-голям мащаб на картата на север. Това е и един от аргументите, които
сме извеждали и преди, за регионалното развитие. Проблемите на север не са просто наличието на обезлюдяващи се
общини в Северозападна България, а липсата на силни икономически центрове, които да си влияят взаимно. Някои от
големите градове на север като Плевен, всъщност губят хора и не предлагат високи заплати.
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Всъщност ако се вгледаме в картата, ще видим, че по-голям клъстер от общини с ниски заплати може да бъде намерен и
на юг,особено около Благоевград. Преди година имаше дискусия защо заплатите в област Благоевград са толкова ниски и
сравними с тези в област Видин. Общинската карта дава ясен отговор. В община Благоевград заплатите не са чак толкова
ниски, но ситуацията в съседните по-малки общини е силно влошена. По-малко от 1/3 от работещите в област Благоевград
работят в областния център. Всички останали са в съседни общини, където заплатите са сред най-ниските в страната.
Тази карта е само един пример затова как наличието и ясното представяне на данни на ниво община могат да обяснят
множество процеси на регионално ниво. В случая ИПИ направи съвсем скромна инвестиция за да бъдат достъпни тези
данни за всички.
√ ЦИК: Необходима е постоянна изборна администрация
Като цяло изборите преминаха законосъобразно, твърди Стефка Стева, председател на Централната избирателна
комисия
Необходима е постоянна изборна администрация. Това каза в интервю за БНР председателят на ЦИК Стефка Стоева. Тя
уточни, че за това е необходимо решение на парламента, но тя би го предложила.
Стоева обаче направи уговорката, че първо е необходим сериозен и задълбочен анализ на изборите и в момента е рано
да се правят заключения за необходими промени в изборното законодателство.
Според нея квадратчето „Не подкрепям никого“ вече няма смисъл, след като отпадна санкцията за задължително
гласуване.
Важното е в крайна сметка е, че „като цяло изборите преминаха законосъобразно. Сигналите и жалбите не бяха много, не
бяха и за тежки нарушения“, допълни председателят на ЦИК.
Стоева призна, че малко хора са се възползвали от машинното гласуване - само 158 968 души общо или 7,59%.
В секциите с машинно гласуване те са над 27%, останалите са гласували с хартиена бюлетина, сочат данните на ЦИК.
Най-важното е, че въвеждането на машинното гласуване трябва да следва гарантирането на сигурността на вота, особено
с оглед на предстоящите местни избори, допълни председателят на ЦИК. Стоева припомни, че на предишните избори
машинното гласуване е било под един процент.
„Успяхме да се справим с въвеждането на машинното гласуване въпреки кратките срокове. Изпълнихме закона въпреки
огромните трудности“, каза Стоева.
Economic.bg
√ Ангелкова обсъди привличане на китайски туристи на Балканите
Тя се срещна с министъра на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина
Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе в Слънчев бряг работна среща с Мирко Шарович, министърът на
външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина. Разговорът се състоя в рамките на проведената
в курорта Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма с участието на представители от над 20
държави. Шарович поздрави българския си колега за инициативата, която дава нови възможности за партньорство.
Ангелкова благодари за присъствието на делегацията от Босна и Херцеговина и изтъкна, че форумът цели да разкрие
важността на региона на туристическата карта и за привличането на повече инвестиции в сектора. Трябва да работим още
по-активно, за да направим тази част на Европа по-атрактивна за бизнес проекти. За туристи от трети и далечни пазари
като Китай, Япония, Индия, САЩ можем заедно да бъдем още по-интересни и търсени като дестинация. Ние взаимно се
познаваме, но ни трябват общи усилия, за да се популяризираме съвместно, посочи Ангелкова.
Шарович благодари за гостоприемството и съобщи, че е бил в България няколко пъти, включително по време на
председателството на страната на Съвета на ЕС. Той приветства идеята по-активно да се промотират Балканите пред
китайските туристи. Ангелкова получи покана да посети Сараево. Двамата събеседници изразиха мнението, че
подписването на меморандум между страните им в туризма ще очертае конкретни стъпки както за популяризиране на
възможностите за туризъм между двете държави, така и с общ продукт пред туристите от далечни пазари.
Впоследствие българският министър на туризма разговаря с министъра на туризма и занаятите на Алжир Абделкадер
Бенмесауд. Двамата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи в рамките на Международната конференция за устойчиви
инвестиции в туризма в Слънчев бряг, както и подписването на Меморандум за сътрудничество в областта на туризма
между двете държави.
Ангелкова заяви, че при желание от страна на алжирски инвеститори да инвестират в България Министерството на туризма
ще окаже пълно съдействие. Тя добави, че инвестициите в туризма допринасят за дългосрочното и устойчиво нарастване
на сектора в национален план, както и за привличането на повече посетители от далечни пазари към България и Стария
континент.
От своя страна Бенмесауд поздрави министър Ангелкова за успеха на международния форум в най-големия български
курорт и поясни, че е впечатлен от напредъка на България в икономиката и туризма. Той добави, че страната ни има
положително развитие в качеството на туристическите услуги и СПА туризма.
Министърът на туризма и занаятите на Алжир каза още, че страната му разполага с голям брой международни летища,
което несъмнено дава възможност на алжирските туристи да се запознаят с красотите на България и обратно.
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БНР
√ МФ очаква близо 3 млрд. лева излишък в края на май
Близо три милиарда лева излишък се очакват в края на май, прогнозират днес от Министерството на финансите. Тогава ще
бъдат събрани почти 43% от очакваните приходи в хазната, а ще бъдат изразходвани по-малко от 35 на сто от
прогнозираните разходи.
Около 300 милиона лева ще бъдат добавени към излишъка през май, след като окончателните данни за изпълнението на
хазната сочат преизпълнение от 2,6 млрд. лева към края на април. Дотогава събираемостта е около 35% от данъците по
различните пера в бюджета, докато до края на четвъртия месец са изхарчени по-малко от 30 на сто от планираните
средства. През май тенденцията се запазва, като неведнъж финансистите са обръщали внимание, че се планират по-високи
разходи, които не се правят, заради което хазната излиза на плюс.
Над 10,6 млрд. лева има във фискалния резерв до края на април, съобщават още от министерството на финансите.
√ "Булгаргаз" е закупил 140 милиона куб. м. американски втечнен природен газ
Интервю на Юлияна Корнажева с Васко Начев за предаването ''Хоризонт за вас''
България е закупила за пръв път американски втечнен природен газ в САЩ в размер на 140 милиона кубически метра, след
като "Булгаргаз" подписа сделка за доставка през второто и през третото тримесечие, съобщи енергийният министър
Теменужка Петкова.
Синьото гориво е закупено от регистрираната в Холандия компания "Колмар", като през второто тримесечие ще бъдат
доставени 90 милиона кубични метра втечнен природен газ, а през третото тримесечие - 50 милиона кубически метра.
Закупените количества ще влязат в страната ни през обновения терминал за втечнен природен газ край гръцкия град
Ревитуса и после през газопреносната система на нашата страна. Така "Булгаргаз" за втори път купува синьо гориво,
различно от руското, по своите дългосрочни договори.
"Корабът, превозващ втечнен природен газ от САЩ, е пристигнал на гръцкия терминал за втечнен природен газ край град
Ревитуса", посочи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. "Това е още една стъпка към либерализиране на
газовия пазар и ясен знак за диверсификация", допълни тя.
Първата доставка в България на втечнен природен газ от САЩ е от американския производител Cheniere, а втората - от
американското поделение на British Petroleum, посочи г-жа Петкова.
„Тази доставка на практика е на цени, конкурентни, по-ниски от настоящите доставни цени. Доставчикът „Колмар“
депозира официално писмо до Министерство на енергетиката и до „Булгартрансгаз“ с ясно заявление за участие в пазара
на природен газ на България, като предлага да бъде обсъдена възможността да бъдат проведени преговори и да бъде
сключен договор за доставка на втечнен природен газ, който ще бъде в количества приблизително около 500 милиона
кубични метра газ за 5 години“, отбеляза още министър Петкова.
Количествата ще бъдат търгувани на бъдещата газова борса, обясни изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“
Владимир Малинов: „Нашата амбициозна цел, която сме си поставили, е борсата да започне да функционира от 1-ви
октомври тази година, което води много напреднали преговори, включително и с Централноевропейската газова борса, и
тези количества желанието на „Колмар“ е да ги търгува на борсовия сегмент. Цената ще бъде тази, която пазарът покаже,
че е готов да понесе“.
Част от закупените количества американски втечнен природен газ ще бъдат нагнетени в газохранилището в Чирен. Те ще
са на по-ниски цени от постановените от регулатора 45 лева за мегаватчас. Това ще позволи от юли "Булгаргаз" да поиска,
макар и символично, поевтиняване на цената на синьото гориво с 0,22%.
Заедно с доставките от гръцката ДЕПА, договорени през април, газовото ни дружество ще спести 15 милиона лева, каза
изпълнителният му директор Николай Павлов.
Понастоящем нашата страна купува почти целия си природен газ от Русия.
Предвижда се "Булгаргаз" да започне да получава и азербайджански газ през 182-километровия интерконектор с Гърция,
който се очаква да бъде готов до края на 2020-а година и да бъде с първоначален годишен капацитет от три милиарда
кубически метра.
Говорителят на Европейската комисия Даниел Розариу определи днешната първа доставка на американски втечнен газ за
България като „още един пример за Енергиен съюз в действие и за това, че правилата на ЕС осигуряват по-сигурна,
устойчива и допустима енергия за всички европейци“.
Розариу добавя, че европейският енергиен пазар е отворен за тези, които играят по европейските правила. „През юли 2018
година в съвместно изявление ЕС и САЩ се споразумяха да укрепят трансатлантическото сътрудничество по енергийните
въпроси и да увеличат търговията с втечнен газ“, припомня Розариу.
Всичко изглежда доста добре на първо четене, но все още не се знаят детайлите, подчерта в интервю за предаването
„Хоризонт за вас“ енергийният експерт Васко Начев:
„Всяко действие, което е допринесло доставка на газ извън дългосрочния договор с „Газпром“, е добре дошло. Не се
обявява точната цена, но тя със сигурност е по-ниска, т.е. това ще има положителен ефект върху било то икономика или
директно върху участниците на газовия пазар, т.е. консуматорите на природен газ у нас“.
Има обаче много въпросителни, а дяволът е в детайлите, отбеляза експертът и добави: „Все още е рано за бурни
аплодисменти, но това е добра стъпка в посока на реална диверсификация, а не само на хартия“.
Няма значение какъв е произходът на газа, важното е, че той ще влезе у нас на по-ниска цена, подчерта още енергийният
експерт.
Дългосрочният договор с руснаците е такъв, че ние до 2020 г. нямаме полезен ход за изменение, посочи Васко Начев и
обясни: „Ние пропуснахме предишния шанс. Следващият е през 2020 г. Ако пак го пропуснем, отиваме на 2022 г. Хубаво е
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от днес да започнем да мислим в тази посока, ако искаме нещо да се промени. Смятайки газа през нефтените деривати,
винаги ще бъдем в неизгодна ситуация. Нефтът трябва да е с цена под 50 долара, за да бъде изгодно, а няма никакви
очаквания цената му да стигне такива нива“.
√ Проф. Минасян: Данъчната система у нас се нуждае от съществена промяна
Интервю на Снежана Иванова с проф. Гарабед Минасян за предаването „Хоризонт за вас”
Данъчната система у нас изисква основно преоценяване и преоглеждане, заяви пред БНР проф. Гарабед Минасян от
Икономическия институт на БАН. По думите му проблемът е много сериозен:
„За съжаление Министерството на финансите не проявява никакво желание да дискутира темата, дори демонстративно се
придържа към някакви установени вече правила, вероятно много повече от страх да не би нещо да наруши и след това да
не може да си върши работата както трябва, отколкото следвайки някакви правила за провеждането на ефективна
фискална политика. Работата не е в това да парчетосваме нещата“.
В България ДДС осигурява повече от половината от данъчните приходи, а за сметка на това преките данъци осигуряват
около 20%, подчерта проф. Минасян. По думите му събирането на преките данъци е относително по-трудно:
„Вероятно това е една от причините, поради която финансовото министерство, в търсене на комфорт за своята собствена
дейност, изобщо не проявява никакво желание да преразгледа структурата на данъчната система“.
Действието на плоския данък вече показва недъзи, които следва да се поправят, изказа мнение още икономистът. Според
него те влияят значително върху икономическото развитие на страната.
„Освен че сме най-бедната държава в ЕС, продължаваме да се развиваме с относително по-ниски темпове от сравними на
нас страни от тези от Източна Европа. Въпросът с данъчната система има пряко отношение към темповете на прираст на
БВП и изобщо въпросът е свързан с фискалната политика“.
√ С 5 до 10 процента ще поскъпне задължителната застраховка "Гражданска отговорност"
Най-малко между пет и десет процента ще поскъпне задължителната застраховка "Гражданска отговорност", прогнозира
пред "Хоризонт" Константин Велев – ръководител на една от големите застрахователни компании и член на Бюрото
"Зелена карта". Към оскъпяването ще се добави и цената на общата презастрахователна програма, която секторът трябва
да изготви заради поставянето на Бюрото под специален надзор от Брюксел. Тя ще се отрази индивидуално на всяка от
компаниите, обясни Велев:
"От 5 до 10% е един нормален ръст през годините на годишна база, който ръст, разбира се, е повлияван от различни
фактори през годините. Няма някакви фактори, които тази година да оказват по-сериозно въздействие, освен въпросната
презастрахователна програма".
√ Нов европейски регламент засилва контрола върху стоките, търгувани по електронен път
През юли ще влезе в сила нов европейски регламент, който обръща специално внимание на сигурността на стоките,
търгувани по електронен път, каза във Варна инж. Мирослав Йотов, началник на главна дирекция "Надзор на пазара" в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. По думите му целта на новото законодателство е да се засили
контролът и да се гарантира безопасността на потребителите.
Хората, които си поръчват стоки по интернет, да следят маркировките и дали е посочен производителят, посочи Йотов.
Според него потребителите трябва задължително да искат и инструкция за употреба на български език.
В дирекцията постъпват сигнали за опасни стоки от всякакво естество, но най-често срещаните са за детски играчки и за
електроуреди, допълни Йотов. По думите му последният случай е за кани за топла вода.
След проверката е установено, че те не са опасни, но не отговарят на посочения от производителя стандарт за
времетраенето на експлоатационния период на уредите. Постъпват аналогични сигнали и за хладилници, сушилни,
перални, допълни Йотов. И уточни, че тези продукти не са опасни, но не притежават всички качества, които е посочил
производителят.
От средата на юни служителите на Агенцията започват кампания за безопасно лято, в рамките на която ще се обърне
специално внимание върху безопасността на надуваемите стоки, голяма част от които са детски играчки, допълни Йотов.
Той уточни, че в момента се обръща специално внимание на т.нар. желета, които са особено популярни сред малчуганите.
По думите на Йотов предстои да бъдат направени изследвания в лаборатория какви химични вещества и в какви
количества има в тях.
Във Варна Мирослав Йотов бе сред участниците в международна кръгла маса "Качество, контрол и експертиза на стоките",
организирана от Центъра за качество на стоки и потребителска защита към Икономическия университет в града. В
дискусиите се включиха представители на различни държавни структури, бизнеса и науката.
√ „Нова демокрация“ с убедителна победа на местните избори в Гърция
Опозиционната дясна партия „Нова демокрация“ спечели вчерашните избори за кмет в Атина, Солун и редица други
градове, както и регионалните избори в 12 от 13-те области в Гърция, предаде БТА.
В Атина за кмет е избран с над 65 на сто от гласовете Костас Бакояни, син на бившата кметица от консервативната „Нова
демокрация“ Дора Бакояни - първата жена, избрана за кмет на Атина през 2003 г. и бивша външна министърка на Гърция.
Костас Бакояни е племенник на лидера на „Нова демокрация“ Кириакос Мицотакис и внук на бившия премиер от
десницата Константинос Мицотакис. Негов съперник бе кандидат, подкрепен от управляващата лява партия СИРИЗА.
В областта Атика, където са близо 30 процента от регистрираните избиратели в Гърция, губернаторът Рена Дуру от СИРИЗА
бе победен от консерватора Гиоргос Патулис, спечелил 66 на сто от гласовете.
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Избирателната активност бе доста по-ниска от миналата неделя - на регионалните избори тя спадна от 58 на 41 процента,
а на общинските - от 59 на 44 процента. По-този начин „Нова демокрация“ се очертава като фаворит на предсрочните
парламентарни избори на 7 юли.
√ Кои са фаворитите за гуверньор на ЕЦБ
Обобщение на Марта Младенова
Управителят на Бундесбанк Йенс Вайдман е фаворитът за поста на управител на Европейската централна банка, след като
мандатът на италианеца Марио Драги изтича в края на октомври. Не е ясно обаче дали канцлерът Ангела Меркел няма да
"изтъргува" кандидатурата на Вайдман, за да може германец да оглави Европейската комисия. В надпреварата има още
няколко изявени имена от Франция и Финландия, които могат да се окажат печеливши след тежките политически
преговори в Брюксел. Докато политиците наддават за ключовите постове в евроинституциите, пазарите се интересуват от
убежденията на кандидатите за поста на Марио Драги - италианецът, който преди осем години пристигна във Франкфурт
с прозвището "Супер Марио" и ще си тръгне като човека, спасил еврото през 2012 година, но и с противоречиви оценки за
програмата за изкупуване на активи и лихвената политика.
„Управителят на Европейската централна банка трябва да притежава две много важни черти - първата от тях е да умее да
комуникира. Той трябва съвсем ясно да отправи посланието на Франкфурт към пазарите. Другата много важна черта е да
може да се справя с кризи, особено при непредвидени ситуации. Особено по втората точка ми е много трудно да си
представя Вайдман като успешен ръководител, който посреща правилно бъдещи шокови ситуации“, заяви за "Събота 150"
Пиер Ортлиб от Официалния форум за парични и финансови институции и допълни:
„Мисля, че за Германия е много по-важно да има германец на поста председател на ЕК. Разбира се, те много искат да има
и германец президент на Европейската централна банка - най-малкото, защото досега не се е случвало. В същото време
Вайдман със сигурност е най-крайният в убежденията си кандидат. Ястребът в надпреварата. Знаете, че Вайдман сериозно
критикува Драги и за отрицателните лихви, и за програмата за количествени улеснения. Той е единственият представител
на управителния съвет, който гласува против идеите на Драги.
Експертът Кай Лойенс от организацията Foreign Brief представи водещите кандидати:
„Ръководителят на Бундесбанк все още е водещият кандидат. Има и двама французи - Франсоа Вилроа дьо Гало и Беноа
Кьоре. Техните кандидатури също са много сериозни, които могат да спечелят подкрепа на Управителния съвет. Франсоа
Вилроа дьо Гало ще следва нестандартната политиката на Марио Драги.
Ако погледнете как френският президент Еманюел Макрон иска страната му да има превес в Европейската централна
банка и Европейската комисия, мисля, че именно Вилроа дьо Гало е кандидатът, който ще получи политическа подкрепа.
Също така той е много опитен. В момента е в Управителния съвет на Европейската централна банка като гуверньор на
Френската централна банка. Сигурен съм, че той би могъл да спечели много сериозна подкрепа от западноевропейските
страни, т.е., най-големите икономики“. Той ще се придържа към политиката на Драги за ниски лихви поне в краткосрочен
план. Аз не очаквам да има драстично промени и в дългосрочен план. Предполагам, че той ще разшири мерките, които
Европейската централна банка взема, за да предотврати нова сериозна криза. Франкфурт все още има няколко
традиционни мерки и аз съм сигурен, че като Драги - той ще мисли нестандартно. Освен това той е много комуникативен
и е харесван от пазарите. Те също му дават доста голям шанс в надпреварата.
Ако говорим за топ 3 на кандидатите, по никакъв начин не трябва да пропускаме Беноа Кьоре, изтъкна Кай Лойенс
„Може би от кандидатите с най-големи шансове Беноа Кьоре е най-квалифицираният“.
Според Лойенс по-големи шансове от двамата финландци в надпреварата има Ерки Ликанен, вече пенсионер, който в края
на осемгодишния мандат ще бъде на 77 години.
„Ако преговорите между Франция и Германия стигнат до задънена улица, те може много бързо да се окажат фаворити за
поста. Ерки Ликанен е по-силният от двамата, защото има богат опит като централен банкер във Финладния. Той води
много благоразумна макроикономическа политика, което е изключително важно за Германия, Белгия и Холандия“.
Пиер Ортлиб допълни:
„Има известен спор сред професионалистите дали Оли Рен има достатъчно професионална подготовка, за да оглави
Европейската централна банка. Той беше част от Европейската комисия по време на дълговата криза и много силно
подкрепяше ограничаването на разходите и политиката на лишения. Със сигурност той няма да бъде подкрепен от
страните, които минаха най-тежко през спасителните програми“.
Ако Макрон и Меркел не се споразуменят, Франция може да се обедини с Италия срещу германския кандидат, смята
Ортлиб
„Идеята за съставянето на блок от определени страни, които вярват в по-умеренета политика на Европейската централна
банка и в никакъв случай няма да допуснат Вайдман да оглави банката, изобщо не е невероятна. Всъщност, ако питате
мен, това е най-вероятноят развой. Всичко зависи от това кои са проритетите на Макрон. Ако той предпочита Европейската
комисия да бъде оглавена от одобряван от него кандидат, тогава може да се споразумее с Меркел за ЕЦБ и Вайдман“.
Пазарлък обаче ще има и във Франкфурт, защото изпълнителният съвет на Европейската централна банка също е много
важен орган.
Анализаторите се концентрират върху петимата фаворити, но и двамата не изключват изненади в последния момент например Клаудия Бух, която е заместник на Вайдман в Бундесбанк.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Целите на ГЕРБ в новия европарламент. Гост евродепутатът Андрей Новаков.
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Как преференциалният вот пренареди листите за европарламента и каква е равносметката от машинното
гласуване?
ДПС ще предложи по ниско ДДС за хляба, книгите и лекарствата. Как ще се отрази на джоба ни, пресмятат
експертите.
Бури, градушка или слънчево време? Какво ни очаква през юни и идва ли лятото? Прогнозата от синоптиците.
Какво е състоянието на децата, които пострадаха при демонстрационно взривяване на граната в Силистра?
БТВ, „Тази сутрин"
Кой ще замести Цветан Цветанов в ръководството на ГЕРБ? Гост: Менда Стоянова
От президентството, към Брюксел. Гост: Иво Христов, избран за евродепутат от БСП
Как протече издирването на Стоян Зайков и защо се стигна до самоубийството му?
Защо лекари отказват лечение на ХИВ-позитивни?
На крачка от голямата победа: Четиримата финалисти от „Гласът на България", в студиото на „Тази сутрин".
Нова телевизия, „Здравей, България"
ГЕРБ след Цветанов, ще има ли още промени в редиците на Бойко Борисов? Говори Живко Тодоров от
Изпълнителната комисията на партията.
Порои, гръмотевични бури и наводнения. Докога ще продължи опасното време?
След като огънят погълна дома им, ще намери ли подслон 7-членното семейство от Никопол?
"Пълен абсурд" с Румен Бахов: Домоуправител дежури пред шахта, за да спят спокойно съкооператорите.
„На твоя страна": Нов профил на рисковите шофьори в България. Кои са най-опасните ситуации, в които попадаме
докато шофираме, и как да проверим доколко рискови сме на пътя?
Възможно ли е да се запалят водата и желязото без кибрит и как се приготвя химически коктейл?
√ Предстоящи събития в страната на 3 юни
София.
От 11.00 часа министърът на околната среда и водите Нено Димов ще открие годишното събитие на Националният
доверителен екофонд към МОСВ, на което НДЕФ ще представи отчет за дейностите за предходната година.
Събитието ще се проведе в зала „Европа" в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза" 22. На събитието ще бъдат
връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова.
От 11.00 часа председателят на СДС Румен Христов, избраният за евродепутат Александър Йорданов, главният
секретар на СДС Илия Лазаров и членът на НС на СДС Владимир Кисьов ще дадат пресконференция във връзка с
приключилите евроизбори в централата на партията на ул. „Раковски" 134.
От 10.00 часа в аулата на ВМА ще се проведе Национална кръгла маса на тема „Усъвършенстване на грижите за
здравето и развитието на децата в детските ясли". Организатори на форума са Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и
директори на детски ясли от град София.
От 11.00 часа в конгресен център „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе дискусия на тема „За устойчиво
развитие на ВиК сектора и достойни работни заплати на работниците и служителите". Участие в нея ще вземат
президентът на КНСБ Пламен Димитров, зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков,
председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на браншовия синдикат „Водоснабдител" Треперушка
Младенова, представители на Съюза на ВиК операторите в България и на Българската асоциация на водите.
От 11.00 часа в зала „А" на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе пресконференция във връзка
със старта на Осмото издание на Балканския международен винен конкурс и фестивал. В нея ще вземата участие
председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов, с Галина Нифору, директор на Балканския международен винен
конкурс и фестивал, Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното, и
Николай Колев, директор на Sofia Restaurant Week.
От 11.00 часа в Института по катализ на БАН ще се проведе Ден на отворените врати, в който Института ще
представят последните си разработки и реализирани до този момент катализатори, както и лаборатории и научна
инфраструктура. Инициативата е част от тържественото отбелязване на 150-годишнината от основаването на
Българската академия на науките.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на одобрени заявители по схемите
„Училищен плод" и „Училищно мляко" за проблемите при прилагане на схемите и конкретните си искания.
От 13.30 часа в Бургас.
От 18.00 часа в зала „Петя Дубарова" в Културен център „Морско казино" ще се проведе творческа вечер,
посветена на писателя и почетен гражданин на Бургас Любен Петков.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Община Горна Оряховица за
програмата и проявите в рамките на празника на Горнооряховския суджук.
От 12.00 часа в читалище „Надежда 1869" ще се състои церемонията по награждаване на победителите в
литературния конкурс „Детство мое вълшебно".
***
Видин.
От 13.30 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще открие информационна кампания на МТСП „Промяната
е в нашите ръце" за повишаване на информираността на гражданите, във връзка с новата Стратегия за активен
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живот на възрастните хора. На събитието ще присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика
Султанка Петрова.
***
Добрич.
В Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде представена изложба на библиотечни документи „Видни
добруджанци с принос в културата и изкуството на Добруджа" - Тодор Добруджански, Анастас Петров, Атанас
Попов.
***
Плевен.
От 12.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на заместник председателя на
Движение „България на гражданите" Найден Зеленогорски.
От 19.00 часа в читалище ,,Съгласие" ще се състои концерта- спектакъл ,,Чудото" с участието на възпитаниците на
балетната школа и вокална група ,,Арлекино".
***
Пловдив.
От 10.30 часа на ул. „Поручик Въльо Стефов", до блок 1114, в район „Южен" ще бъде открита нова детска
площадка.
От 14.00 часа в клуба на ВМРО ще се състои брифинг с участието на новоизбрания член на ЕП Андрей Слабаков.
***
Симитли.
От 17.00 часа в храм „Рождество Богородично" ще бъде отслужена Вечерня, а след това ще се проведе
награждаване на отличените ученици, взели участие в конкурса „Моята църква".
***
Сливен.
От 09.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ Десислава Илиева и Здравко Костадинов ще проведат срещи с
жители в офиса на партията на ул. „Цар Освободител" № 17.
***
Смолян.
От 11.00 часа областният управител на Смолян Недялко Славов, заместник-кметът на Смолян Марин Захариев и
президентът на Атлантически клуб в България д-р Соломон Паси ще открият Шестото международно лятно
училище на НАТО.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе творческо ателие на тема „Какво не знаем
за...": „Слънчевата система".
От 11.00 часа в парк „Пети октомври" ще се проведе събитието „Джаз за деца", част от съпътстващата програма на
„Джаз форум Стара Загора".
От 11.30 часа в сградата на Старозагорска света митрополия ще се състои тържествено заседание на Епархийския
съвет.
Дневник
√ ЕС още не може да се споразумее за прекратяването на смяната на времето
Всеки европеец, който очаква да бъде преустановена практиката да се превърта часовникът с час напред или назад два
пъти годишно, ще трябва да бъде търпелив, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.
Повечето страни членки на ЕС имат нужда от още време, за да решат въпроса със смяната на сезонното часово време
според документ, изготвен от румънското председателство на ЕС, до който е имала достъп медийната група "Функе".
Евродепутатите подкрепиха през март идеята да бъде спряна смяната на времето през 2021 година. Страните от ЕС все
още не могат да постигнат споразумение по въпроса като цяло, а одобрението им е необходимо, за да се приложи
решението. Въпросът е в дневния ред на министрите на транспорта от ЕС в четвъртък, но не се очаква да бъде взето
решение.
Румъния подчертава, че е необходим подход, засягащ целия ЕС, за да се избегне разпокъсване на часовите зони и да се
запази доброто функциониране на единния пазар. Досега само няколко държави са предали позициите си, се посочва в
документа на румънското председателство.
Германският министър на икономиката Петер Алтмайер, който е ангажиран с този въпрос в Германия, написа в писмо до
съседните страни, че би желал да се избегнат т.нар. часови острови.
Хармонизиран подход би могъл да бъде постигнат на следващата редовна среща на транспортните министри, насрочена
за края на годината, последвана от преговори с Европейския парламент.
През септември 2018 г Европейската комисия предложи ЕС да сложи край на смяната на времето още през март 2019 г.
Ускореният график, предвиждан от Еврокомисията, обаче беше поставен под въпрос още през октомври, тъй като някои
страни членки предупредиха, че те няма да могат да вземат необходимите мерки да се приспособят в области, като
въздушния транспорт например.
Обществена консултация в ЕС миналата година показа, че 84 на сто от европейските граждани са против промяната на
часовото време. В България също имаше анкета, която показа, че повечето българи искат да се прекрати тази смяна.
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√ Зелените в Германия изпревариха по подкрепа консерваторите на Меркел
Намиращата се във възход партия "Съюз 90/Зелени" за пръв път оглави проучванията на общественото мнение в Германия,
изпреварвайки управляващия консервативен блок на канцлера Ангела Меркел, предаде ДПА.
Анкета, проведена от института "Форза" за германските обществени медии Ер Те Ел и Ен Ти Ви, показа в събота, че Зелените
са увеличили подкрепата си с 9 пункта в сравнение с предишната седмица, достигайки 27 процента. Християндемократите
на Меркел и техните баварски партньори от Християнсоциалния съюз са паднали с 2 пункта до 26 процента.
Социалдемократите, разтърсени от лошото си представяне на изборите за Европейски парламент, имат почти равна
подкрепа с дясната популистка партия "Алтернатива за Германия". В неделя лидерът на социалдемократите Андреа
Налес обяви намерението си да подаде оставка.
Те са паднали с 5 пункта и сега имат 12 процента подкрепа, а "Алтернатива за Германия" е загубила 2 пункта и сега е
подкрепяна от 11 процента от германските избиратели, показват данните.
Зелените се наредиха на второ място на европейските избори на 26 май с 20.5 процента от гласовете. Консервативният
блок на Меркел и социалдемократите постигнаха най-лошите си резултати, получавайки съответно 28.9 и 15.8 процента от
гласовете.
Социологическото проучване е проведено между 27 и 31 май.
Financebg.com
√ За първи път жена става канцлер на Австрия
След тежката правителствена криза и скандалното видео от Ибиса конституционният съдия Бригите Бирлайн става първата
жена канцлер на Австрия. Това съобщи федералният президент Александър Ван дер Белен в четвъртък. Бирлайн е
председател на австрийския Конституционен съд от 2018 г. насам. За първи път жена става канцлер на Австрия.
В понеделник цялото правителство на Себастиан Курц бе свалено от влас след вот на недоверие, след като по-рано Курц
сложи край на 18-месечната управляваща коалиция с FPÖ, информира investor.bg.
На Ван дер Белен бе възложена задачата да сформира преходно правителство, което ще остане на власт до новите избори
през септември и по време на последвалите коалиционни преговори.
Свалянето на правителството беше временната кулминация на правителствената криза, предизвикана от скандалните
видеоклипове от Ибиса. Снимките от 2017 г., публикувани от SPIEGEL и Süddeutsche Zeitung на 17 май, показват бившият
лидер на FPÖ и заместник-канцлер Хайнц-Кристиан Щраше, който говори с предполагаема племенница на руски олигарх.
Наред с другото Щрахе обещава държавни договори срещу помощ в предизборната кампания в полза на FPÖ и спекулира
за благоприятните последици от сделка на инвеститора за придобиване на влиятелния всекидневник Kronen-Zeitung.
Днес+
√ Няколко невероятни факта за американската икономика, които вероятно не знаете
В продължение на повече от век Съединените щати са водеща световна икономическа сила. А причините за това варират
- от най-големия в света БВП, до мощната фондова борса. САЩ са най-голямата икономика в света и това най-вероятно ви
е известно. Сега обаче, ще представя няколко, може би изненадващи за мнозина факта, които може и да не знаете.
САЩ са на ръба на най-дългата си икономическа експанзия
През май миналата година икономическата активност на американската икономика е положителна, вече повече от осем
години. И макар ръстът значително да се забавя, през последните години, той е налице и сме на прага на най-дългата
експанзия в историята на страната.
Ако икономиката продължи да нараства до юли, това би било най-дългото разширяване в историята на САЩ, като ще бъде
изпреварен период от 1991 до 2001 година.
Разбира се щатската икономика все още е далеч зад тази на Австралия, откъдето през изминалата година регистрираха 27ма поредна година на икономическа експанзия.
САЩ също регистрира своеобразен рекорд - а именно рекордните 13 години без 3%, или повече, реален растеж на БВП.
Тоест - рекордно дългият ръст на щатската икономика не е особено вдъхновяващ и едва ли ще доведе до "прегряване на
икономиката"
Най-голямата световна икономика доближи психологическата граница от 3% през 2018-та година, когато регистрира
повишение от 2.9%. За последно по-силен ръст е отбелязан през 2005-та година, когато повишението бе в размер на 3.5%.
Десетгодишното разширяване на щатската икономика генерира 20 милиона работни места
С нарастването на икономическия растеж, през последното десетилетие, заетостта в страната се подобри съществено.
Ръстът на заплатите от 3.4% в сравнение с предходната година е най-силен от повече от десетилетие, което е добър знак
за потенциална инфлация, която на този етап е цел за Фед.
Според някои статистики обаче сюжетът може да е далеч по-мрачен. Броят на работещите на непълно работно време,
които желаят да работят на пълно работно време, нараства, докато някои големи работодатели, като големите търговци
на дребно и строителни компании намаляват работните места.
Все пак процентът на безработните спадна до рекордно ниските 3.8%.
Липсата на сън струва на американската икономика милиарди долари
Повече от една трета от възрастното население на САЩ не спи достатъчно и това струва 411 милиарда щатски долара,
поради загубата на 1.2 милиона работни дни всяка година.
Липсата на сън може да дойде от различни фактори, независимо дали става дума за претоварване, лоши здравословни
навици, или дори ужасната синя светлина от електрониката
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Най-добре е тези навици на сън да бъдат контролирани, тъй като лишаването от сън може да отслаби имунната система и
да увеличи риска от сериозни здравословни проблеми.
Около 100 000 долара разделят средната класа от горната класа
През 2011 г. 51% от американците се считат за средна класа и този брой леко се е увеличил до 52% през 2016 г. Различията
в богатството между средните и висшите класове обаче се увеличиха значително.
Средният доход на домакинствата от средната класа се е увеличил от 74 000 на 78 000 щатски долара, докато следващата
класа е повишила средния доход от 172 000 до 189 000 долара.
Generation Z може да похарчи 143 млрд. долара следващата година
Поколението Z, или населението родено между 1997 и 2012 г., ще представлява 40% от американските потребители през
следващата година. Очаква се тези потребители да допринесат за 143 млрд. долара директни разходи, което ще
предизвика много главоболия на търговците на дребно, тъй като ще им се наложи да се нагласят към променените навици
за пазаруване на поколение израснало в интернет и с мобилни устройства.
Средната автомобилна част преминава граници осем пъти
Съединените щати внасят и изнасят много към и от своите северноамерикански съседи - Мексико и Канада. Американската
автомобилна индустрия демонстрира това с пълна сила. От повечето от 30-те хиляди части, които участват в
производството на автомобили, всяка една преминава граници осем пъти.
Мексико е най-големият търговски партньор, като САЩ изнасят продукти на стойност 21.9 милиарда долара към южната
си съседка и внася стоки на стойност 27.7 милиарда долара, което представлява 14.8% от цялата щатска търговия.
Канада междувременно съставлява 13.8% от американската търговия, тъй като внася американски стоки на стойност 22.6
млрд. долара и изнася такива на стойност 23.4 млрд. долара. Китай се нарежда едва на трето място, като съставлява 14.6%
от общата търговия на САЩ.
Ако Калифорния беше страна, тя щеше да има петия най-висок БВП в света
Съединените щати са най-голямата икономика в света, съставена от 50 икономически зони (щати). Някои от тези щати имат
достатъчно големи икономики, които сами по себе си биха се класирали доста високо в световната класация по БВП.
Например един такъв щат е Калифорния. Ако Калифорния беше самостоятелна държавна, то тя би била страната с петия
най-висок БВП в света, изпреварвайки Великобритания.
С брутен вътрешен продукт от 2.75 трилиона долара, Калифорния щеше да изостава само зад Германия, Япония, Китай и
САЩ, като цяло.
САЩ харчат повече за отбрана, отколкото следващите седем нации взети заедно
Съединените щати няма вероятност да спаднат от върха на списъка на лидерите по националните разходи за отбрана. САЩ
харчат повече за отбрана, отколкото следващите седем нации взети заедно
С разходи от 620 милиарда долара годишно, за отбрана, САЩ разходват повече от 578-те милиарда комбинирани разходи
на Китай, Русия, Саудитска Арабия, Индия, Франция, Великобритания и Япония.
Държавният дълг на САЩ е най-висок за всички времена
През февруари правителственият дълг на САЩ достигна рекордни стойности от 22 трилиона долара. Не е вероятно и скоро
да започне да се свива, тъй като Бюджетната служба на Конгреса очаква годишният дефицит да достигне средно 1.2
трилиона долара, или 4.4% от годишния БВП на страната.
Само два пъти в историята САЩ са ставали свидетел на такова драматично увеличение на държавния дълг - веднага след
Втората световна война и по време на финансовата криза.
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