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√ Американският конгрес одобри финансовата рамка за осем Ф-16 за България
Американският Конгрес е одобрил финансовата рамка за придобиване на 8 многоцелеви изтребителя Ф-16 Блок 70 от
България, съобщи Министерството на отбраната.
В 16.15 ч. вашингтонско време (23.15 ч. българско) на сайта на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и
сигурността на САЩ бе публикувано съобщение, в което се посочва, че Конгресът на САЩ е дал разрешение България да
получи възможност за закупуване на цялостен пакет за 8 многоцелеви изтребителя Ф-16 Блок-70 на стойност 1,6 млрд.
долара.
Пакетът включва стойността на осемте самолета с пълен комплект въоръжение "въздух-въздух" и "въздух-повърхност",
всички допълнителни системи на самолета, както и бъдещите модернизации и нововъведени оръжейни системи.
Това е максималната финансова рамка на проекта за придобиване на нов тип многоцелеви изтребител от България. Тече
двуседмичен срок, в който американското правителство ще предостави на българската страна проект на договор (LOA), в
който очакваната цена за придобиване на осемте самолета с пакет от необходимите бойни способности ще бъде в рамките
на 1,2 млрд. долара. След изтичане на двуседмичния срок и получаване на проекта на договор преговорният процес ще
продължи.
Министерството на отбраната със задоволство отбелязва факта, че в кратки срокове Конгресът на САЩ взе решение за
износ към България на високотехнологичната платформа и системите към нея.
Първоначално българският парламент даде разрешение цената на 8 нови многоцелеви изтребителя да не надхвърля 1, 8
млрд. лв. По-късно депутатите приеха допълнително решение международният договор за придобиване на нов тип боен
самолет да се отклони от посочената цена.
През януари депутатите дадоха мандат за правителството да започне преговори със САЩ за закупуване на самолетите,
като за решението гласуваха 130 народни представители, а 84 бяха против.
√ Инспектори по храните тръгват по Черноморието
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира от днес, 3 юни, засилени извънредни проверки във връзка
с настъпващия летен туристически сезон. Проверки ще се извършват на територията на областите Варна, Бургас и Добрич.
Ще се проверяват основно в обекти за търговия на дребно с храни, обекти с дейност кетъринг или подвижни, временни и
сезонни обекти, както и заведения за обществено хранене, включително и такива, намиращи се на територията на хотелски
комплекси, туристически обекти, предлагащи услугата "all inclusive". Проверките ще продължат до края на туристическия
сезон - 13 септември 2019 г.
Целта е да се обезпечи безопасността на туристите по отношение на храненето, да се гарантира сигурността и здравето на
потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти по време на летния туристически
сезон, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от недобросъвестни производители и търговци, собственици
на заведения и хотелиери, за да могат потребителите спокойно да посрещнат дните от своята ваканция.
При инспекциите ще се следи за установяване съответствието на бизнес операторите и обектите с изискванията на
действащото законодателство по отношение регистрацията на обектите, хигиенното им състояние (сградов фонд и
оборудване, хигиена на персонала, отстраняване на отпадъците), поддържане на Системите за управление безопасността
на храните или процедури основани на принципите на НАССР - спазване условията и сроковете на съхранение на храни и
суровини, изискванията за етикетиране, програми за мониторинг, за хигиена и безопасност на храните и осигуряване на
проследимост на хранителните продукти - наличие на документи за произход и безопасност.
Съгласно нормативните изисквания ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти и ще
се извършва проследимост на техните доставчици. Инспекторите ще проверяват дали в обектите за обществено хранене
работят лица, които притежават редовно заверени лични здравни книжки (ЛЗК), съгласно чл. 2 от Наредба № 15 от
27.06.2006 г. за здравните изисквания.
Инспектори към Българска агенция по безопасност на храните ще извършват проверки по сигнали на потребители, които
ще могат да подават онлайн сигнали за нередности или да използват за това горещия телефон на БАБХ - 0700 122 99.
√ Борисов и Радев поздравиха мюсюлманите за Рамазан Байрам
Президентът Румен Радев поздрави мюсюлманите у нас по повод празника Рамазан Байрам.
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Мъдростта на празника учи на искрено милосърдие, осъзнато покаяние, споделяне на изпитанията и разкрива
способността за съпричастност и единство в дните на радост, когато вярващите почитат дълговечни, съкровени за тях
традиции, казва се в поздравлението на държавния глава.
Радев посочва, че съхранението на разбирателството и взаимното уважение между изповядващите различни религии са в
основата на българската култура на толерантност.
Според него отбелязването на Рамазан Байрам ще разкрие обединяващата духовна сила на цялото българско общество.
От своя страна премиерът Бойко Борисов също поздрави мюсюлманите за празника. Той обаче го направи във Фейсбук.
"Честит Рамазан байрам на всички мои приятели мюсюлмани! Бъдете живи и здрави!", написа министър-председателят
на своята официална страница.
В. Дума
√ Отлагат ни за чакалнята на еврозоната най-малко с година
Приемането на България във валутния механизъм(ERM II), известен още като чакалнята на еврозоната, се отлага най-малко
с една година. Това става ясно от съобщение на самия Бойко Борисов във Фейсбук. Там премиерът твърди, че ще ни
поканят в чакалнята най-рано след 12 месеца. Той цитира доклад на Агенцията "Стандард енд Пуърс", където тя потвърди
кредитния рейтинг на България с положителна перспектива. Като причина за отлагането могат да се приемат отминалите
евроизбори и предстоящите кадрови пазарлъци и рокади по върховете в Брюксел, които ще отнемат време.
Влизането на страната ни в еврозоната бе една от основните теми на българското европредседателство точно преди
година. Според графика, който българското правителство си беше поставило през юли миналата година, България се
надяваше да влезе едновременно в Банковия съюз и в предверието на еврозоната (механизма ERMII) до средата на 2019
г. Кабинетът подаде официално искане за членство в Банковия съюз на 18 юли миналата година, след като на 29 юни 2018
г. в писмо до евроинституциите правителството пое шест ангажимента като условие България да бъде приета в "чакалнята"
на еврозоната. Едно от тях бе тъкмо влизането в Банковия съюз. Тогава София получи политическо обещание от Брюксел
влизането в ERMII и Банковия съюз да стане в един и същи ден. Според графика, който България сама си постави, това
трябваше да стане до юли 2019 г. Сега обещанието се отдалечава във времето най-малко с година.
Няма обаче правна норма, която да задължава държавите членки или евроинституциите да спазят договорката. Решението
за влизане в Банковия съюз се взема от Европейската централна банка (ЕЦБ), а за присъединяване на лева към ERM II - от
държавите в еврозоната, Дания, ЕЦБ и Еврокомисията. Преди да се присъедини към Банковия съюз, България трябваше да
се подложи на проверка на активите на банковата система, която по решение на ЕЦБ обхвана шест институции - "УниКредит
Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, Първа инвестиционна банка, ЦКБ и Инвестбанк. Инспекцията вече трябва да върви към финал,
тъй като според предварителния график резултатите от нея трябва да са готови до юни-юли. От своя страна МВФ публикува
доклад от проверка за системата на банковия надзор у нас, чиято реформа е топ приоритет на БНБ след фалита на КТБ.
България все още продължава да има високо ниво на необслужвани кредити, въпреки че делът им намалява, отчита
фондът.
През следващите няколко месеца трябва да са изпълнени и мерките за подобряване на управлението на държавните
фирми. Това е един от поетите ангажименти в пътната карта за въвеждане на еврото, които България пое. Вече е готов
проектът за нов закон за държавните предприятия и се очаква неговото гласуване в парламента. В следващите 12 месеца
страната ни трябва да докаже, че ръстът на доходите остава устойчив. Наскоро в доклад на ЕК за макроикономическите
дисбаланси бе отбелязано, че БВП на човек от населението у нас все още е около 50% от средния показател за ЕС.
БНТ
√ В Община Челопеч получават най-високата средна работна заплата у нас
Община Челопеч е с най-високата средна работна заплата в страната. Това показва анализ на Института за пазарна
икономика, който стъпва върху данни за 2017 г. Оказва се, че с най-сериозни средни възнаграждения могат да се похвалят
не големите центрове с най-развита икономика, а някои малки общини с голям работодател в енергетиката или в
добивната промишленост. Марио Гаврилов по темата:
Община Челопеч води класацията за 2017 г. Там средната работна заплата достига 2178 лв. След Челопеч са други малки
общини с огромни предприятия на своята територия - Козлодуй, Раднево, Гълъбово, Пирдоп и Девня.
Столицата София е на осма позиция със средна заплата 1433 лв. Жителите на най-големия град с най-развита икономика
средно са получавали със 745 лв по-малко от жителите на Челопеч.
Най-малко пари получават работещите в общините около Видин на Северозапад и в по-малките общини на юг от
Благоевград. Лидерството в класацията на по-малките общини има икономическо обяснение - в малките общини повечето
хора работят в голямата фирма на висока заплата.
Петър Ганев - Институт за пазарна икономика: Докато в големия областен град, дори и в София, където са много високи
заплатите, има услуги, аутсорсинг, айти и т.н., все пак има много традиционна заетост, много са разнообразни секторите,
има и сектори с по-ниски заплати.
Разликата в икономическото развитие между Северна и Южна България се запазва. В южната част на страната се оформят
няколко много напреднали центрове около София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, където се дават и по-високи заплати.
Петър Ганев - Институт за пазарна икономика: Докато на север това го няма, на север единствения такъв клъстър е
около Варна, Девня, но извън това, особено в централната част, на Запад, липсва големият град, който да предлага и
високите заплати.
Това е обяснението и за някои демографски тенденции - на юг, около големите икономически центрове, които предлагат
примамливи възнаграждения, се заселват млади хора. На север е обратното - младите хора напускат.
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Когато решават къде да живеят, хората обръщат внимание не само на размера на работната заплата. Оказва се, че особено
младите предпочитат да работят за по-малко пари, но в офис или на компютър, отколкото в добивната промишленост.
Сигурната работа и доброто възнаграждение не са гаранция за добра демографска ситуация. Изисква се и социална
инфраструктура, университет и добри услуги. Затова много млади хора напускат Средногорието и се заселват в София и
Пловдив.
Особено показателна в това отношение е ситуацията в Пловдив. Рязкото развитие на сектора на услугите води и до ръст на
работната заплата и региона привлича много млади хора.
През 2018 г. заплатите са нараснали средно с около 10%, но е малко вероятно да е настъпило разместване в
икономическото разстояние между по-богатите и по-бедните общини.
√ Интерконекторът България – Сърбия трябва да заработи през 2022 г.
Междусистемната връзка България – Сърбия трябва да бъде въведена в експлоатация през 2022 г. Това потвърдиха
енергийните министри на двете страни Теменужка Петкова и Александър Антич. Те разговаряха в Белград, където се
провежда среща на върха, посветена на енергийната сигурност в региона, съобщиха от Министерството на енергетиката.
Според единодушното мнение и на двамата, изграждането на липсващата инфраструктура е ключово условие за постигане
на енергийна сигурност и конкуренция в газовите доставки за региона на Югоизточна Европа.
Министър Петкова информира своя сръбски колега за развитието на проекта за междусистемна връзка Гърция – България
и припомни, че преди броени дни беше даден старт на нейното изграждане.
Целта е връзката да бъде пусната в търговска експлоатация през 2020 г., което ще осигури получаването на договорените
количества от 1 млрд. куб. м. природен газ годишно от находището Шах Дениз 2 в Азербайджан.
По-рано през деня министър Петкова обсъди с министъра на икономиката на Черна гора Драгица Секулич възможностите
за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката.
√ Четирима българи с обвинения от антикорупционната прокуратура в Румъния
Четирима български граждани и един румънец са обвинени от антикорупционната прокуратура в Румъния по дело, чиито
щети се изчисляват на 45 милиона евро.
Петимата са обвинени, че са сключили договори с Разплащателната агенция към румънското министерството на
земеделието за доставка на бяло брашно и слънчогледово олио в рамките на програма за раздаване на храни на хора в
затруднено положение. На нуждаещите се обаче са доставени само 30 процента от договореното количество.
√ Италианският премиер Джузепе Конте заплаши да подаде оставка
Италианският премиер Джузепе Конте заплаши да подаде оставка, ако коалиционните партньори не прекратят
безкрайните си препирни.
Според него крайнодясната „Лига“ и антисистемното движение „Пет звезди“ трябва бързо да решат дали искат предсрочни
избори, или да продължат да управляват. Тази година кабинетът е изправен пред сложен бюджет 2020, а страната се
нуждае от доверие на финансовите пазари, изтъкна Конте пред журналисти.
Силно задлъжнялата Италия рискува тази седмица дисциплинарни процедури от Евросъюза за нарушаване на
финансовите параметри. Правителството трябва да спазва бюджетните правила на Европейския съюз докато те не бъдат
променени, каза Джузепе Конте.
Вицепремиерът Матео Салвини от крайнодясната „Лига“ изрази желание да продължи управлението и посочи, че няма
време за губене.
Economy.bg
√ Вълчев: Ще обучаваме учителите да създават електронни уроци
Нова програма предвижда учителите да се възползват от стаж във високотехнологични компании и да обогатяват
знанията и уменията си
„В бъдеще учителите ще разчитат на повече източници на информация и знание, а не само на учебниците. По проект
„Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще дадем възможност те да създават
електронно образователно съдържание – презентации, уроци, клипове и др., които да са достъпни онлайн. Предвидили
сме и обучения как да се подготвят тези ресурси“. Това обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев
пред учители в Гълъбово. Той допълни, че по проекта са заложени и средства за оборудване на около 10 000 класни стаи
с проектори и други пособия за т.нар. фронтално обучение.
По време на посещението си Красимир Вълчев посети Професионалната гимназия по енергетика и електротехника, където
над 200 ученици се обучават в специалности като „Автомобилна мехатроника“ и „Топлоенергетика“. Пред учителите
министърът посочи, че все повече квалификацията ще се прави съвместно с бизнеса и припомни, че стъпка в тази посока
е новата национала програма „IT бизнесът преподава“. Тя предвижда учителите да се възползват от стаж във
високотехнологични компании и да обогатяват знанията и уменията си.
Вълчев сподели пред преподавателите, че се обмисля в следващите години МОН да финансира закупуването на
електронни дневници за всички училища. „Неоходим е по-голям акцент в начина на преподаване и търсенето на
креативност у учителя. Той трябва да привлече интереса на децата и да ги направи участници в процеса – да търсят
информация и да я анализират“, заяви още той.
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Дарик
√ Как ще бъде компенсиран отливът на туристи от Русия и Германия?
Основната причина за отлива на руски туристи и тяхното преориентиране към Турция е икономическа, тъй като в южната
ни съседка се дават сериозни субсидии.
Това заяви на провеждащия се във Варна форум на побратимените български и руски градове министърът на туризма
Николина Ангелкова, която добави, че се разработва механизъм за подпомагане на организираните летовници.
Спадът при ранните записвания на руския и немския пазар ще бъдат компенсирани от ръста на другите. Освен от
английския пазар имаме двуцифрени ръстове още от Полша, Чехия, Израел и Франция, добави Ангелкова.
Форумът на побратимените български и руски градове се провежда за трети път. Участие в него вземат представители от
31 града от Руската федерация и от 19 български общини, а домакин е кметът на Варна Иван Портних.
„Тази година темата е подчинена на възможностите за развитие на туризма и съм сигурен, че директните контакти между
кметовете на общини ще бъдат полезни за всички участници.
Вчерашната среща във Варна е начин за развитие на двустранните взаимоотношения на регионално ниво и смятам, че се
вписва в Програмата за сътрудничество в сферата на туризма, която бе подписана през март т. г. от министрите на туризма
на България и Русия“, заяви кметът на Варна Иван Портних.
Той допълни, че се работи активно за превръщането на Варна в дестинация за 4 сезона, включително с развиване на
културния и спортния календар, със създаване на много нови възможности за отдих и развлечения в града и курортите.
„В последните няколко месеца в България много се говори за спад на руските туристи, но съм уверен, че ще успеем да
опровергаем тези негативни тенденции това лято. Сезонът ще бъде изключително динамичен, вярвам, че ще бъде успешен
и съм убеден, че нашите руски приятели няма да изоставят българския туристически пазар“, коментира кметът на Бургас
Димитър Николов.
Документи за партньорство подписаха градовете Добрич и Тамбов, както и варненското село Казашко със Станица
Натухаевская, Новорусийск.
Организатори на събитието са Община Варна, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Министерството
на туризма и Националното сдружение на общините в Република България.
Сред гостите на форума са още изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, генералният консул на Руската
федерация във Варна Владимир Климанов, Ирина Живихина - ръководител на Россътрудничество в България, Константин
Артюшин - търговски представител на Русия в България, Марина Фанакина - зам.-председател на Общорусийския конгрес
на общините.
Investor.bg
√ Калоян Костадинов е новият зам.-изпълнителен директор на ДФ "Земеделие"
УС на ДФЗ е гласувал освобождаването на Атидже Алиева-Вели, която е подала оставка след влизането й в
Европейския парламент
Управителният съвет на ДФ "Земеделие" избра Калоян Костадинов за заместник-изпълнителен директор на фонда,
съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.
УС на ДФЗ е гласувал освобождаването на Атидже Алиева-Вели, която е подала оставка след влизането й в Европейския
парламент, и е избрал на нейно място Калоян Костадинов, който ще отговаря за прилагане на мерките от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР).
Калоян Костадинов е магистър по право. От 2007 г. до 2011 г. е работил като старши експерт дирекция
"Обществени поръчки и концесии" в Комисия за защита на конкуренцията. В периода 2011-2014 г. Костадинов е бил главен
юрисконсулт в дирекция "Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки"
в Министерство на културата.
От 2014 г. до момента Костадинов работи в ДФ "Земеделие" - РА. От октомври 2014 г. до май 2017 г. е бил главен експерт
в дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони". От 2017 г. до момента е директор на
дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони".
Economic.bg
√ КЕВР обсъжда днес новите цени на тока и парното от 1 юли
Най-голямо е поисканото увеличение на топлоенергията в Разград - с повече от 17%
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъжда днес новите цени на тока и парното от 1 юли. Припомняме,
че през миналата седмица регулаторът предвиди средно поскъпване на електроенергията с 3.5%, а парното и топлата вода
– с 4%.
Най-голямо е поисканото увеличение на топлоенергията в Разград - с повече от 17%. В столицата заложеното поскъпване
е в размер на 4,3 на сто, а в Пловдив и Бургас - с повече от 7%. Единственo в Сливен се предвижда поевтиняване на услугата.
Топлофикациите аргументират по-високите цени с поскъпването на парниковите емисии и с нуждата от по-големи
инвестиции. Окончателното решение за новите цени ще бъде взето в края на месеца.
По думите на председателя на КЕВР Иван Иванов поскъпването на тока, парното и топлата вода се дължи на международни
причини. "Поскъпването на цената на тока, парното и топлата вода от 1 юли е по причини извън България, върху които
нито правителството, нито Комисията за енергийно и водно регулиране може да влияе", заяви Иванов в парламента.
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БНР
√ Работни групи ще обмислят промени в наредбата за ползването на дървесина
До края на месеца ще бъдат създадени работни групи, които да обмислят промени в наредбата за ползването на
дървесина, каза пред "Хоризонт" директорът на Югозападното държавно горско предприятие Дамян Дамянов. Така
държавата ще отговори на напрежението в сектора и обвиненията, че нормативната уредба обслужва само големите
фирми.
Държавата трябва да стимулира фирмите, които правят инвестиции в техника и в работна ръка, смята Дамян Дамянов:
"В момента фирмите, които имат такава техника и са инвестирали едни сериозни финансови средства, се явяват
равнопоставени с фирми, в които има двама работници с две резачки. Нали се сещате, че и това не е нормално".
Ето защо е нужна категоризация на фирмите, което ще позволява диференциран подход, убеден е Дамянов. Той коментира
и дали фирмите са съгласни с това:
"Аз лично си мислех, че това не е работа на държавата, защото във всички случаи ще има известно изкривяване. Това би
трябвало да бъде работа на бранша".
Тепърва държавата и браншът ще уточняват промените в правилата за дърводобив.
√ ИПИ представя ново проучване за незаконната търговия на тютюневи изделия
Ново проучване за незаконната търговия на тютюневи изделия ще бъде представено от Института за пазарна икономика.
Изследването е направено заедно с „Алфа рисърч“ и обхваща 10-годишен период.
Проучването е различно от традиционното изследване на Инициативата за борба с незаконната търговия на цигари, която
обединява големите компании в бранша. На всеки три месеца те представят резултатите от проучване на пазара по метода
на изхвърлените цигарени кутии.
Според последните представени данни делът на незаконната търговия е рекордно нисък - 4,4 на сто за последното
тримесечие на 2018 година.
Очаква се Институтът за пазарна икономика и „Алфа рисърч“ да дадат нов поглед не само върху развитието на пазара на
тютюневи изделия, но и върху нагласите на потребителите.
На събитието са поканени представители на Агенция „Митници“, на финансовото министерство и на правоохранителните
органи.
√ Институтът за развитие на публичната среда оцени евровота с Добър 3,5
„ЦИК не си свърши работата качествено за изборите. Има доста пропуски в работата ѝ, които трябва да се отстранят преди
местните избори“. Това каза пред БНР Диана Евтимова от Института за развитие на публичната среда, който днес заедно с
„Алфа рисърч“ ще представят анализа си за преференциите, машинния вот и информираността на хората. Тя постави
оценка „Добър 3,5“ на провеждането на изборите.
„Оказва се, че има доста неща, върху които изборната администрация трябва да поработи преди следващите избори за
местен вот. Въпреки че има значително увеличение на хората, които са гласували с преференция на тези евроизбори
спрямо предходните, има проблем при отчитането им с машинното гласуване, т.е. със сигурност има преференции, които
не са пренесени коректно от машинното гласуване в окончателните секционни протоколи. Говорим за 1139 секции, в които
това се е случило. Има случаи, в които изобщо не са пренасяни преференции от машинното гласуване в окончателния
протокол, както и частично не са пренасяни – за някои кандидати са пренесени преференциите, но не за всички“, посочи
Евтимова в интервю за предаването „Преди всички“. Според нея причина за това е неподготвената администрация.
Постоянна изборна администрация би могло да бъде разковничето, но това е въпрос и на политическа воля, подчерта
Диана Евтимова. Тя призова да няма законодателни промени по-малко от 6 месеца преди избори.
√ Поредно свиване на промишлената активност в еврозоната през май
Промишлената активност в еврозоната се сви през май за четвърти пореден месец главно в резултат на продължаващо
сериозно влошаване на промишления сектор на Германия, показват окончателните неревизирани данни от проучване на
агенция IHS Markit.
Промишленият PMI индекс се понижи през май до 47,7 пункта от 47,9 пункта през април, доближавайки отново
многогодишното мартенско дъно от 47,5 пункта (най-слабо ниво от април 2013-а година), като в същото време се задържа
за четвърти пореден месец под важното ниво от 50 пункта (водораздел между експанзията и свиването на промишлената
активност).
Основна причина за намаляващата активност в промишлената сфера оказва продължаващото ѝ влошаване в Германия,
докато при останалите водещи икономики от еврозоната промишлената активност бележи или само слабо понижение,
или дори експанзия.
Слабото PMI проучване предполага, че промишленият сектор ще служи като спирачка пред икономическия растеж в
еврозоната през второто тримесечие на годината, отбеляза главният икономисти на IHS Markit Крис Уилямсън.
"Търговските войни, спадащото търсенето в автомобилния сектор, Брекзит и по-широката геополитическа несигурност
остават като често цитирани рискове за бизнес перспективата и всички тези фактори имат потенциал да дерайлират всеки
един опит за стабилизация на производствения сектор", добави той.
От водещите страни-членки на еврозоната, Германия продължава да изпитва най-рязко влошаване на производствените
условия. Незначителен ръст се наблюдава единствено във Франция и Испания.
Германският промишлен PMI индекс се понижи през май до 44,3 пункта от 44,4 пункта през април, потвърждавайки
предварителната оценка на агенция IHS Markit. По този начин немската промишлена активност остава недалеч от 80месеченото мартенско дъно от 44,1 пункта (най-ниско ниво от средната на 2012-а година), което е ясен знак за солидни
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свиване на промишлената активността във водещата европейска икономика за пети пореден месец (под важното ниво от
50 пункта).
Аналогичният индекс на Франция потвърди експресната оценка за слабо подобрение до 50,6 пункта от 50,0 пункта през
април.
Италианският промишлен PMI индекс пък нарасна през май до 49,7 пункта от 49,1 пункта през април, докато испанският
аналогичен индекс се понижи рязко до 50,1 пункта от 51,8 пункта месец по-рано.
√ Отслабване на турската инфлация през май
Растежът на годишната потребителска инфлация в Турция се забави през май до 18,71% от 19,5% през април в резултат на
намаляване на цените на храните и на безалкохолните напитки, както и на домакинските стоки, показват данни на турската
официална статистика.
На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през май с 0,95%, като цените на облеклата и на
обувните принадлежности се повишиха с 4,09%, на транспорта - с 2,18% и цените на хотелиерските услуги, в кафенета и
ресторантите - с 1,61%, но при поевтиняване с 1,18% на храните и на безалкохолните напитки и с 1,51% на домакинските
стоки. Най-солиден ръст с 8,88% беше регистриран при цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия.
Близо 30-процентната обезценка на турската лира спрямо щатския долар през миналата година доведе до ръст на
инфлацията в Турция през октомври 2018-а към 15-годишен връх от над 25 на сто. Това принуди централната банка на
Турция да увеличи драстично основната си лихви през миналия септември до 24% в опит да ограничи инфлацията и понататъшната обезценка на местната валута.
Последваха няколко месеца на известна стабилизация и дори на предпазливо поскъпване на турската лира в началото на
настоящата година, което помогна за отслабването на инфлацията през май на годишна база до 18,71%.
Пазарните участници възприемат днешните данни като сигнал, че Турската централната банка може да намали високите
лихвите ставки по-рано от очакваното. С оглед на това турската лира се понижава предпазливо спрямо долара и еврото по
време на търговията в понеделник.
Щатският долар поскъпва с 0,56% към 5,8720 турски лири, отскачайки от сутрешно най-ниско ниво от 19-ти април около
5,7930 нивото. Еврото пък нараства с 0,5% към 6,5655 лири, след като и единната европейска валута се търгуваше по-рано
през деня в многоседмично дъно около 6,4685 турски лири (най-ниско ниво от 12-ти април).
Коментирайки днешните по-ниски данни, турският финансов министър Берат Албайрак изрази надежда, че ще бъдат
постигнати заложените от правителството цели за отслабване на инфлацията в страната до края на годината.
Computer World
√ Пазарът на малки и средни компании навлиза в застой
Ново изследване показва отлив на интерес към закупуването на компании, чията пазарна капитализация е между 1 и
2 млн. долара
Бумът на пазара на малки и средни компании е достигнал своя връх в глобален мащаб и влиза в период на застой и
отстъпление. Това е заключението на тримесечно проучване на брокери и консултанти, подпомагащи собственици и
купувачи при организацията на сделки по придобиване на малки и средни бизнес организации. Изследването е дело на
екип от Graziadio School of Business към Pepperdine University и две индустриални групи - Международната асоциация на
бизнес брокерите и M&A Source.
На първо място, резултатите сочат, че собствениците, които се надяват да продадат своите компании, имат значително попесимистични нагласи за плановете си, отколкото преди година. Проучването, което разглежда компаниите на стойност
до 50 милиона долара, установява, че нагласите са променени негативно най-вече сред собствениците на предприятия в
диапазона 1 - 2 милиона долара - 6 процентни пункта спрямо предходната година.
„Това е първият път от години, в който четири от петте групи организации (разпределени според пазарната капитализация)
отчитат отлив на интерес. Това е знак, че пазарът може да е достигнал своя връх. Все повече хора очакват сериозни
промени и през следващата година или две”, коментира Крейг Еверет, директор на проекта Private Capital Markets Project
на Pepperdine University.
В сегмента на компаниите, чията пазарна стойност е в границите между 5 и 50 млн. долара, настроенията са значително
по-оптимистични. Броят на собствениците, които са оптимисти за продажбата на своите организации в него, е нараснал с
4% спрямо предходната година.
Въпросното проучване, проведено през първата половина на април, потвърждава констатациите на друго такова,
публикувано в края на април от BizBuySell.com, онлайн пазар за малки бизнеси. Според тях броят на затворените сделки за
продажба на малки компании през първото тримесечие на 2019 г. е с 6,5% по-нисък от същия период преди година. Спад
се забелязва и през четвъртото тримесечие на миналата година – 6%.
Към момента авторите на доклада не съобщават какви са причините за отлив на интерес към малките компании на пазара,
но една от тях може да е свързана с покачване на лихвените проценти в САЩ - Федералният резерв ги повиши с четири
пъти само в рамките на миналата година и общо девет пъти от 2015 г. насам, което прави по-малко изгодно финансирането
на подобни сделки. Очакванията за проблеми в световната икономика също отказват някои от потенциалните купувачи.
Според Еверет обаче собствениците на подобни организации не трябва да се притесняват за самата продажба на своите
компании, тъй като горепосочените фактори няма да повляят на цялостния интерес на инвеститорите, а ще се отразят
предимно на цените.
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Industry Info
√ Черноморска конференция "Дигиталният свят – днес и утре" на 10 юни
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира черноморска
конференция на тема "Дигиталният свят – днес и утре", в рамките на Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество (ОЧИС).
Насрочена е за 10 юни т. г. в София Тех Парк, сграда "Джон Атанасов". Основната цел на събитието е да фокусира
вниманието на сектора върху цифровизацията и нейната роля за повишаване производителността и
конкурентоспособността на предприятията. "Въвеждането на съвременни методи и технологични иновации в
производствения процес е от приоритетно значение за предприятията и цялата икономика", заявяват организаторите.
"Програмата на конференцията предвижда представянето на водещия български и международен опит в областта
дигитализацията и интерактивно запознаване на аудиторията със спецификата и предимствата на термини, които - познати
или не, все повече навлизат в ежедневието и всички сфери на живот, като Индустрия 4.0, Big Data, Internet of Things/ Internet
of Everything, изкуствен интелект, 5G мрежа, кибер престъпления и кибер сигурност и др.", се казва в официалното
съобщение
Събитието ще предостави възможности за малките и средни предприятия да се запознаят с добри практики за внедряване
на цифрови технологии и иновационни методи в модерното производство, както и да се срещнат със специалисти в
горепосочените области.
Черноморската конференция е насочена както към високотехнологични сектори, така и към такива, в които процесите на
цифровизация са по-малко навлезли.
В. Банкерь
√ Европроект ще показва забележителностите из Северозападна България
Ново туристическо приложение за мобилни телефони - "Природа в ръка", ще облекчава пътешествениците. То е
разработено по проект на три неправителствени организации от България и Румъния. Приложението бе представено от
Евтим Стефанов, ръководител на Агенцията за регионално развитите и бизнес център (АРРБЦ) във Видин.
Чрез приложението "Природа в ръка", което действа като навигатор, всички, които обичат природата, ще могат да
обиколят из четирите области в Северозападна България - Видин, Монтана, Враца и Плевен, и в добавка в още три в
съседна Румъния - Олт, Долж и Мехединци. Чрез това устройство пътешествениците ще могат да събират информация –
снимки и текст, и любопитни подробности за най-интересните туристически забележителности в този регион, които да
посетят, как да ги открият на картата преди да тръгнат на път, или да се отбележат, че са били там и са ги харесали.
При работата по този проект е направено още и проучване на природното богатство за областите Видин и Враца, били са
поставени 21 информационни табели, заедно с това са проведени шест обучения и са разработени най-разнообразни
рекламни материали за региона.
Река Дунав, която разделя България и Румъния, е втората по дължина граница в Европа, а като такава е добра предпоставка
за разширяване на трансграничното ни сътрудничество.
Проектът "Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион" се изпълнява
по програмата Интеррег Румъния - България. Водеща в него организация е "Агенцията за регионално развитите и бизнес
център 2000" в Монтана, а нейни партньори са Агенцията за регионално развитите и бизнес център във Видин и
"Румънската асоциация за електронна индустрия и софтуер" Крайова. Проектът е с продължителност на изпълнение 24
месеца. Трансграничният проект е на стойност 511 696 евро, осигурени от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Има ли риск от нови наводнения и как се следят нивата на водоемите?
Мая Манолова - кои са обществените казуси в дневния ред на омбудсмана.
Как децата да не стават жертви: за престъпленията в интернет и мерките на ГДБОП - комисар Явор Колев.
Без поща и без банка: На живо - докога жителите на Мелник ще пътуват с километри за пенсии и плащане на
сметки?
Престъпленията в интернет и мерките на ГДБОП - комисар Явор Колев. 04.06.2019
БТВ, "Тази сутрин"
Ще ви покажем къде падна мълнията, която уплаши пловдивчани;
Директно от село Остра могила: Как противоградна ракета едва не уби семейство в дома им?
Водната стихия разруши част от емблематичния мост на Дряновския манастир. На живо - има ли достъп до светата
обител?
Мълния запали къща в Казанлък. На живо - какви са щетите и кой ще помогне на пострадалото семейство?
Акция на ГДБОП предотврати продажбата на опасни слънчеви очила. С подробности в студиото - Явор Колев;
Колко са нарушителите с къщи за гости по европроекти и какви глоби ще им бъдат наложени? Коментар на бившия
земеделски министър Мирослав Найденов;
За равносметката от евровота - анализ на социолога Цветозар Томов;
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Как се отразява на здравето чистотата на въздуха през лятото?
Нова телевизия, „Здравей България"
На живо: нови следи от бурята в Северна България. Има ли виновни за последиците от потопа в Пловдив? Защо
новоремонтирани булеварди се превърнаха в реки?
Еврокомисар вместо евродепутат. Гостува Мария Габриел. Защо се отказа от мястото си в Европарламента?
Престъпление и наказание. Близки на убитата Виктория искат законови промени за по-строги присъди.
Десетки хиляди опасни слънчеви очила изтеглени от пазара. Как може да ни навреди стоката менте?
√ Предстоящи събития в страната на 4 юни
София.
От 09.00 часа в Интерконтинентал Хотел София ще се проведе конференция „Бъдещето на вашия бизнес в Облака
- сигурност и ефективност".
От 10.00 часа в Национален пресклуб БТА Институт за развитие на публичната среда ще представи анализ за
изборите за Европейски парламент: преференциите, машинното гласуване и информираността на избирателите.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика" за периода 01.07.2019 г. 30.06.2020 г.
От 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание Комисията по енергетика организира кръгла маса, на която
да бъде представена концепция реализацията на газов хъб "Балкан".
От 14.00 часа в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1, зала 238, Комисията по правни
въпроси ще проведе заседание.
От 19.00 часа в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов", ще се състои Петия юбилеен годишен бал на КРИБ под
патронажа на премиера Бойко Борисов.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Общинското ръководство на БСП в Горна
Оряховица.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на народните представители от БСП за България.
От 16.00 часа в парк „Марно поле" ще се проведе протест срещу корупцията, неефективната съдебна система,
ниските доходи и пенсии.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общински съвет - Видин, кметът на Общината Огнян Ценков и Мартин Заимов,
изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие, ще подпишат договор за инвестиционен кредит
за изпълнение на проект "Реставрация и адаптация на Синагога-Видин в културен обект "Културен център "Жул
Паскин", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
***
Кюстендил.
От 10.30 часа в офиса на обществения посредник за територията на община Кюстендил Васил Иванов ще се
проведе пресконференция.
***
Пловдив.
От 09.00 часа в залата на Общински съвет - Пловдив ще се проведе заседание на общинските съветници.
***
Перник.
От 09.00 часа в сградата на община Перник ще се състои презентация за българската въглищна индустрия и
региона на Югозападна България.
***
Сливен.
От 14.00 часа в зала „Сливен" 60 деца от 5 и 6 клас от сливенските училища ще вземат участие в състезание по
теми, свързани с полицейската работа, изучавани през учебната 2018/2019 по проекта „Работа на полицията в
училищата".
От 16.30 часа в зала „Май" ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на
Община Сливен за 2018 година.
Дневник
√ Правната комисия ще гласува връщането на 14.5 млн. лв. "надвзети" партийни субсидии
Парламентарната комисия по правни въпроси ще разгледа днес предложения от Министерския съвет законопроект,
според който получаващите по право държавна субсидия партии ще трябва да върнат "надвзетите" пари, чийто общ
размер се очаква да бъде 14.5 млн. лв.
Преизчисляване на субсидиите ще има за периода от 26 май 2016 г. до 30 април т.г. и се прави, след като "Шоуто на Слави"
представи информация от Министерството на финансите, според която през 2018 г. политическите формации са
получавали не по 11 лева, а по 13.23 лева на получен на изборите глас. Финансовият министър Владислав Горанов оправда
това със законови несъвършенства, а БСП заяви, че ще иска оставката му.
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Законопроектът бе подкрепен единодушно от депутатите от бюджетна комисия миналата седмица и се очаква да бъде
подкрепен и днес от водещата правна комисия. Ако бъде приет в пленарна зала, пари ще трябва да връщат и политически
формации, които вече не получават субсидия. Такава е коалицията Реформаторски блок, партиите в която са получавали
парите си по отделно и ще трябва да ги връщат по същия начин. На партиите, които и в момента получават субсидия,
дължимите суми ще бъдат отдържани при следващи траншове.
"Ако законът беше "несъвършен", както казва министърът на финансите, защо със законопроекта се предлага
преизчисляване на изплатените субсидии от 26 май 2016 г. и възстановяването им от партиите? Ако сумите са били
изплатени правомерно, с предложените изменения на практика се създават задължения за минало време, а министърът
на финансите би следвало да познава добре практиката на Конституционния съд. Да не говорим, че някоя от партиите вече
може да е прекратена. Липсата на какъвто и да е било срок в законопроекта за преизчисляване и възстановяване на
надвзетата субсидия предполага, че това може и никога да не се случи.
Очевидно е, че приемането на тези изменения целят да освободят от отговорност министъра на финансите за
неправилното прилагане на закона", коментира във фейсбук Слави Трифонов.
Разкритието на Слави Трифонов бе обявено седмица няколко дни преди изборите, а Министерският съвет анонсира
промените ден след провеждането им.
Правната комисия ще разгледа и законопроект на "Воля", с който се предлага само партиите в парламента да получават
субсидия, която да бъде намалена на 1 лев на глас.
√ В Германия няма признаци на нестабилност, увери Меркел
Германският канцлер Ангела Меркел вчера изрази увереност, че няма никакви признаци за "нестабилност" на федералната
република. Това изявление бе направено в момент, когато съдбата на нейното правителство е в ръцете на съюзниците й
социалдемократи, останали без лидер, предаде "Франс прес".
В деня след неочакваната оставка на председателя на Германската социалдемократическа партия Андреа Налес, подадена
заради провала на партията на изборите за европарламент, предполагаемата наследничка на канцлера и ръководител на
Християндемократическия съюз заяви, че желае да запази коалиционното правителство и да избегне предсрочни
парламентарни избори. "ГСДП трябва да реши сега как да се държи", заяви Анегрет Крамп-Каренбауер след заседание на
нейната партия, посветено на лошия резултат на ХДС на изборите за европарламент и провала на неговия партньор вляво
от центъра.
Канцлерът, която смята да остане на власт до края на мандата си през 2021 г., от своя страна също се опита да успокои
страховете от "нестабилност". Според Меркел не става дума за криза, а по-скоро за "нова ситуация" и по отношение на
ГСДП нещата трябва да се приемат спокойно. Промените в ръководството на тази партия "не ни пречат да работим", твърди
Меркел, която е на власт от 2005 г.
Маркус Зьодер - ръководител на консервативния баварски Християнсоциален съюз, третият участник в правителствената
коалиция, призова социалдемократите най-накрая да дадат ясен сигнал какви са целите им след унижението, което
претърпяха на изборите за европарламент, оставайки след Зелените с 15.8 процента.
Социалдемократите засега не са казали какви са намеренията им, но много високопоставени членове на ГСДП се
противопоставяха на това правителство от създаването му в началото на 2018 г.
На 24 юни ГСДП ще вземе решение за графика за избор на нов лидер на най-старата политическа формация в Германия.
Левият всекидневник "Тагесцайтунг" иронично обобщава ситуацията: "Търси се човек за гадна работа: председател(ка) на
ГСДП.
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