Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „КАДРИ ЗА ЕФЕКТИВНА ЛОГИСТИКА“
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Германо-Българската индустриално–търговска камара
(ГБИТК) Ви канят на обучение на тема „Кадри за ефективна логистика“на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в Икономическия
университет, гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 77, 9002 Варна.
Обучението цели да се подпомогнат фирмите с актуална информация и практически съвети как да се решат проблемите
на бранша с недостига на квалифицирана работна ръка. За тази цел специалисти в областта на логистиката и практици ще
споделят своята експертиза и опит по темата и ще информират участниците как по-ефективно да заздравят връзката бизнес
– образование.
Подробна програма на събитието ще намерите в приложението.
Таксата за участие на членове на АИКБ и ГБИТК е 190 лв. без вкл. ДДС, а за нечленове 220 лв. без вкл. ДДС.
В цената са включени семинарни материали, напитки и работен обяд. Разходите по настаняване на участниците,
ако има такива, са за сметка на самите участници. Обучението ще се проведе при достигане на минимален брой
участници 10.
Регистрацията за обучението може извършите онлайн тук, като крайният срок за регистрация е 18.06.2019г.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Дума
√ Радев сезира КС за Закона за държавната собственост
Президентът Румен Радев сезира вчера Конституционния съд за промените в Закона за държавната собственост, съобщи
прессекретариатът на държавния глава. Радев иска да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на
международни договори отделни разпоредби от промените в закона, който бе обнародван във вчерашния брой на
"Държавен вестник".
Сезирайки съда, президентът отстоява своята позиция, изразена с наложеното вето върху законовите разпоредби. В
мотивите си към ветото президентът обяви, че не е постигнат баланс между обществения интерес и защитеното от
Конституцията право на собственост и вместо ефекта на ускоряване се създава риск от забавяне на важни инфраструктурни
обекти. Според президента и сега предварителното изпълнение на отчуждителни актове е приложимо за национални
обекти - магистрали, пристанища, летища, газопроводи и др. С предложените промени към тях се добавят обекти с
национално значение, определени като такива със закон или с акт на МС. Предвид липсата на критерии, по които МС
обявява обектите с национално значение, приложното поле на предварителното изпълнение може да засегне множество
частни имоти без гаранции, че това са обекти за общо ползване в обществен интерес. Държавният глава възрази и срещу
неравнопоставеността между дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии, които ще се
обезщетяват по различен начин. Тази промяна създава сериозен риск - вместо да се ускори процеса на изграждане на
значими национални обекти, той да бъде забавен.
На 25 май, в първия си работен ден, след изборната ваканция парламентът отхвърли президентското вето върху Закона за
държавната собственост. Това стана единодушно, със 143 гласа, но в отсъствието на депутатите на ДБСП за България.
√ От 2012 г. продължават "спешните" ремонти на виадуктите
И тази година ще има задръствания по пътя към морето
Вече седма година продължават "спешните" ремонти на мостовите съоръжения по магистралите "Хемус" и "Тракия". Така
и през това лято се очаква да има задръствания по пътя за морето заради шахматното придвижване в тези участъци. До
началото на юли от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обещават да приключат с ремонта на трите моста на магистрала
"Тракия" на 13-и, на 15-и и на 20-и километър.
До 1 юли ще бъде пуснато и движението по виадукта "Разлив" на 51-и км на магистрала "Хемус", но на другите два моста
- "Потоп" и "Коренишки дол" това ще стане до края на ноември 2019 г. Това стана ясно при направената вчера инспекция
на строително-монтажните работи от министъра на регионалното развитие Петя Аврамова, съобщиха от МРРБ.
Решението за ремонта на виадуктите по магистралите беше взето след земетресението в Перник през май 2012 г. Тогава
се констатира, че съоръженията са в лошо експлоатационно състояние. Твърдеше се, че са пострадали от труса. Премиерът
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Бойко Борисов тогава се възмути: "30 години не са пипани мостовете в България. Виадуктите са в окаяно положение. Не са
строили нищо с изключение на тази глупост "Цанков камък", поне да бяха ремонтирали част от съоръженията... Тези
безхаберници в продължение на много години, много правителства една боя не са ударили."
В момента в ремонт са връхната конструкция и долното строене на дясното платно на виадукта "Разлив" на магистрала
"Хемус". Предстои полагането на хидроизолация и асфалт. След 1 юли остават довършителни работи от долната страна на
съоръжението, които ще приключат в края на годината. Те обаче няма да затрудняват трафика, се казва в съобщението на
МРРБ. Лявото платно на съоръжението беше ремонтирано през 2017 г.
В началото на юли трябва да приключи работата по пътното платно и ще бъде пуснато движението по още един от
виадуктите на магистрала "Хемус" - при км 37+920. Ремонтът на дясното му платно включва възстановяване и на долното
строене, което ще завърши до края на 2019 г. Движението по други два виадукта на магистрала "Хемус" - "Потоп" и
"Коренишки дол", ще бъде възстановено до края на ноември 2019 г.
Текущият ремонт на виадукт "Потоп" е заради цялостното му лошо състояние. Спешният ремонт на виадукт "Коренишки
дол" включва строителни работи по двете платна, носещите стълбове и основите. Ремонтираните виадукти ще осигурят не
само комфорт при пътуване, но и ще отговарят на най-високите европейски критерии за устойчивост при земетресение,
пише в съобщението на МРРБ.
На магистрала "Тракия" текат ремонти на три виадукта от няколко месеца. Те са на 13-и, 15-и и 20-и километър на
магистралата. Въведени са ограничения на движението и то се извършва двупосочно в посока София. За да не се образуват
тапи в дните петък и събота, в посока Пловдив и Бургас лентите стават две. В неделя и понеделник пък има две ленти към
столицата. Ограниченията са до края на юни, когато се очаква да приключат всички ремонти на "Тракия". Въведено е и
ограничение за движение на камионите над 12 тона в пиковите часове. При задръствания не трябва да се шофира в
аварийната лента, предупреждават от АПИ.
БНТ
√ Днес е Световен ден на околната среда
Отбелязваме на Световния ден на околната среда. Темата на 2019 година е: "Заедно можем да победим замърсяването на
въздуха".
Министерството на околната среда, съвместно със Столична община организират изложение "Иновации за качество на
въздуха", на което български компании ще представят своите иновативни решения срещу замърсяването.
Чрез събитията на този ден Организацията на обединените нации цели повишаване на осведомеността и насърчава
действия за опазване на околната среда.
√ Външният министър на Кралство Нидерландия пристига на посещение у нас
На официално посещение у нас пристига външният министър на Кралство Нидерландия Стеф Блок. Той е у нас по покана
на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Двамата ще обсъдят развитието на двустранните връзки в годината, когато се навършват 110 години от установяването на
дипломатически отношения между двете страни.
Стеф Блок ще бъде приет и от премиера Бойко Борисов.
√ Форум за сътрудничеството между Балканите и Китай започна в Балчик
Диалогът и перспективите за сътрудничество между Китай и Балканите се обсъждат на форум край Балчик. Проявата е
организирана от китайска неправителствена организация и Института по социология „Иван Хаджийски". На срещата
участва и вицепремиерът Красимир Каракачанов.
България и Балканите са избрани като първа дестинация. На двудневната конференция има три сесии, свързани със
стратегиите на Китай за сътрудничество с Европа и Балканите. Специално място е отделено на инициативата "Един пояс,
един път".
Кънчо Стойчев - социолог: Тя обхваща близо 63% от населението на света и като инвестиции планирани ние говорим за
над 23 трилиона. Няма по-голяма инициатива. Това е инициатива за свързаност, за комуникация, за търговия, за свободен
обмен на стоки и услуги.
Нелсън Уонг - вицепрезидент на института „Римпак“: Това е форум, който е насочен към популяризирането на образа,
представата за това, какво е днес Китай, за да премахнем всички ненужни предубеждения.
√ Прокуратурата намери нарушения в определянето на партийните субсидии
Върховната административна прокуратура намери нарушения в определянето на партийните субсидии. Партиите и
коалициите, които имат право на финансиране от държавата, са получавали повече от 11 лева на глас. Сезирани са
Сметната палата и финансовия министър. Според заключението има данни, че служители на финансовото министерство
са извършили престъпление при изчисляването на партийните субсидии. В същото време парламентарната правна
комисия прие на първо четене предложените промени в закона, които ще решат проблема с парите на партиите.
Прокуратурата, финансовото министерство и политическите партии, оказа се, по различен начин четат един и същи закон.
Според прокуратурата правилата са нарушени и партиите са получили субсидии по повече от 11 лева за получен от тях
глас. Така и бюджетът на държавата е ощетен.
По тази причина се препоръчва на министерството на финансите да се възстановят надплатените пари на партиите от 26
май 2016 година до момента, както и се изработят правила и методология за изчисляването на субсидиите, които да
отговарят на буквата и точката на закона. Според финансовото министерство законът е неясен, а методологията, по която
работят е от преди 18 години.
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Росица Велкова, зам.-министър на финансите: Въведена е още с отменения Закон за политическите партии от 2001 г., там
е заложен принципа на пропорционално разпределение на действителните гласове.
Прокуратурата възлага и на Сметната палата да извърши одит на начина, по който се определят субсидиите. Оказва се, че
финансовото министерство изчислява на база общия брой действителни гласове, а след това разпределя получената сума
на всички партии, които са прескочили бариерата от 1%, което им дава право на държавна субсидия.
По този начин се получават и по-високите от 11 лева на глас суми.
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: Ако твърдим, че има грешка, то това е грешка в изчислението или в метода.
Крум Зарков, зам.-председател на „БСП за България“: Би трябвало много ясно и лесно да се сметне, че за определена
политическа партия са получени Х действителни гласове и те се умножават по 11.
В парламентарната правна комисия БСП и Финансовото министерство влязоха в спор дали има грешка и кой е виновен.
Коалициите от партии всяка година трябва да представят пред министерството споразумение как субсидията им се
разпределя между отделните субекти в тях. Зам.-финансовият министър цитира последното споразумение, което са
представили от „БСП за България“.
Росица Велкова, зам.-министър на финансите: Сумата, която е предложена на министъра на финансите да преведе два
месеца, преди той да извърши превода е аналогична с изчисленията, които прави и министерство на финансите.
Крум Зарков, зам.-председател на "БСП за България": Коалиционното споразумение, което цитирате на "Коалиция за
България", аз предполагам, че то е изготвено съвместно с Министерството на финансите. Дори то да не е вярно, дори да е
грешно - вие от Министерството на финансите сте длъжни да следите за спазването на Закона.
Край на спора засега слагат предложените от правителството промени в Закона, според които партиите и коалициите ще
имат субсидия за гласовете, които самите те са получили на избори, без преизчисления на базата на всички действителни
гласове.
Те бяха приети с единодушие на първо четене в правната комисия. Надвзетите през последните три години над 14 милиона
лева пък ще бъдат удържани на партиите от бъдещи плащания.
√ Проучване: Министерският съвет е най-прозрачната институция за миналата година
Министерският съвет е най-прозрачната институция за миналата година, показва проучване на Програмата "Достъп до
информация". При общините, първото място е отредено на Търговище. Изследването тази година обхвана над 500
администрации в цялата страна, които бяха оценявани по различни критерии.
Министерският съвет е най-прозрачната институция за миналата година, показва проучване на Програмата "Достъп до
информация". При общините, първото място е отредено на Търговище. Изследването тази година обхвана над 500
администрации в цялата страна, които бяха оценявани по различни критерии.
На първите три позиции за най-прозрачни държавни органи се нареждат Министерският съвет, Министерството на
финансите и Министерството на образованието и науката. Отличниците при общините са Търговище, Белоградчик и
Челопеч. Отговор в срок на заявление за достъп до обществена информация е бил един от критериите за оценяване. Друго
ключово условие са интернет страниците на институциите - доколко хората могат да получат търсената от тях информация.
Гергана Жулева - Програма "Достъп до информация": Трябва да има един общ модел за интернет страниците, че поради
това и търсачките са слаби и много от информацията, която е публикувана на интернет страниците, трудно може да бъде
намерена.
Увеличават се отказите за достъп до обществена информация, е установило проучването. От около 500 през 2016 година,
две години по-късно те вече са над 1000. И друг негатив посочват експертите - от началото на годината, делата за отказ на
информация могат да се обжалват само пред една съдебна инстанция.
Александър Кашъмов - Програма "Достъп до информация": Което означава, че този толкова ефективен и сериозно
работещ до момента съдебен контрол, вече е съществено отслабен.
От програмата "Достъп до информация" смятат, че е необходим орган, който да контролира институциите дали изпълняват
задълженията си по изнасяне на обществена информация.
√ Международен форум за атомна енергетика ще се проведе във Варна
Варна ще бъде домакин на Международен форум, посветен на българската атомна енергетика, с участието на ресорния
министър Теменужка Петкова.
На 22 май беше открита процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ " Белене". Срокът, който
България определи е 90 дни.
На форума във Варна участниците ще дискутират ролята и бъдещето на ядрената енергетика във връзка с безопасната и
надеждна експлоатация на ядрени съоръжения, както и постигане целите на нисковъглеродна икономика.
√ В „Референдум“: Мнозинството българи - скептици за цените в енергийния сектор
54,1% от българите смятат, че инициативите на правителството в енергийния сектор няма да се отразят положително върху
крайните цени. 40,7% са на обратното мнение. Това сочи проучване на „Алфа рисърч“, направено специално за
предаването на БНТ1 „Референдум“.
√ Затруднено движение по основни пътища у нас заради преминаване на военна техника
Възможно е временно затруднение на движението на автомобили по основни пътища на територията на областите
Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград и Русе днес и утре. Причината е преминаването на едрогабаритна военна
техника за участие в учение на НАТО.
Граничният пункт "Капитан Петко войвода" поема колона, която ще се придвижи до полигона в Ново село.
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Пътна и Военна полиция са взели всички необходими мерки по съпровождането на техниката и обезпечаване на опасните
участъци и уязвимите кръстовища.
Техниката ще премине по маршрут, минаващ през пътен възел "Петолъчката" и през градовете Котел, Омуртаг и Разград.
√ Конференцията на германските индустриалци започна с критики към управляващите
В Германия кризата в управляващата Социалдемократическа партия и опасенията, че тя разклаща правителството,
предизвикват загриженост сред бизнеса. Председателят на Сдружението на германската индустрия отправи сериозни
критики по отношение на икономическия курс на широката коалиция. Канцлерът припомни, че политиката и бизнесът
носят обща отговорност.
Всъщност на най-важната годишна конференция на германската индустрия трябваше да става дума за Европа.
Председателят на организацията, която обединява 40 икономически бранша и 100 000 предприятия с 8 милиона служители
в тях, за начало критикува управляващата коалиция.
Дитер Кемпф, председател на Сдружението на германската индустрия: Голяма част от проблемите, с които се
занимава широката коалиция, не достигат до голяма част от хората. Позволете ми да бъда пределно ясен, коалиционното
правителство проигра много от даденото доверие.
С това, според президента на Германската индустрия, кабинетът става проблем за бизнеса. Канцлерът Меркел върна
топката обратно към икономическите среди.
Ангела Меркел, канцлер на Германия: Искам да обърна внимание, че това правителство е на власт от една година и три
месеца. Мога да разказвам, колко часа от това време съм прекарала в занимание със загубата на доверие в автомобилната
индустрия и с нарушените от нея правила. Това няма да правя сега. Искам само да кажа, че имаме обща отговорност.
Меркел обеща да се застъпи за прекратяване на търговските конфликти със Съединените щати иначе световната
икономика ще бъде застрашена от тежки фази на развитие.
News.bg
√ За газовия хъб „Балкан“ трябват промени в Закона за енергетиката
Необходимо е да се изработи регулаторна рамка, за да се реализира газовият план на България, включително и
изграждането на газовия хъб "Балкан". Това стана ясно по време на обсъждане в сградата на Народното събрание за
представяне на концепцията за реализацията на газовия хъб.
Припомняме, идеята за хъба бе лансирана първо от премиера Бойко Борисов преди няколко години.
Новата газова стратегия на България цели референтни цени, стандартизирани договори, ценова сигнализация, активни
брокери и Бенчмарк индекс.
По думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова диверсификацията на източниците на доставка на природен
газ е един от приоритетите на министерството. Това ще създаде условия за либерализиране на пазара.
Според нея, сигурност на доставките и конкурентни цени, съответно и конкурентна икономика, са в основата на
повишаване на стандарта на българите и увеличение на доходите. Затова ролята и мястото на отделните фигури в този
процес трябва да бъдат законово регламентирани, каза Петкова, приветствайки промени в Закона за енергетиката.
Изпълнителният директор на Булгаргаз ЕАД Владимир Малинов обясни, че са предприети всички стъпки по енергийната
стратегия. За да бъде създадена стабилна правна рамка, са необходими промени в Закона за енергетиката.
Изпълнителният директор на Газов хъб "Балкан" ЕАД Кирил Равначки се обяви за пазарна прозрачност и равни условия за
всички участници. Създаването на единна газова борса дава възможност за окрупняване на дейността на едно място,
изтъкна той. По никакъв начин не се изключва възможността брокери да участват на пазара, а се създава алтернатива за
достигането на легитимност. Равначки настоява за засилване правомощията на КЕВР с цел контрол и мониторинг, както и
за повече сигурност на страните и гаранции.
За създаването на ликвиден пазар на газ в страната са необходими програми за освобождаване на количества газ,
продажба от "Булгаргаз" на излишъците само по борсов път, както и предлагане на борсата на количества природен газ от
местен добив в страната и региона.
Включва се и нов участник на пазара - маркетмейкър. Това е лице, което осигурява ликвидност чрез предоставяне на едро
газ, разнообразявайки източниците на доставка.
Очаква се с въведените стратегически промени да преминат от регулирани цени към свободно договорени, нови
възможности за търговците и ефективна либерализация на енергийния пазар. Съгласно оценката по методиката на
Европейската федерация на търговците на енергия (EFET), от 2018 година България се нарежда сред средно развитите
газови пазари.
Прогнозата за 2020/2021 година е България да се причисли към добре развитите пазари на природен газ.
Председателят на комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов увери, че промените в Закона за
енергетиката ще бъдат внесени от народни представители, а не от Министерския съвет, за да започне бързото обсъждане
на първо четене.
√ Още по-високи цени на тока и парното искат дружествата
Представителите на топлофикациите и на електропроизводителите обясниха колко са недоволни от предложенията за
поскъпване с 4.5% и съответно - 3.5% на предлаганите от тях продукти по време на заседание на Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР), съобщи БНТ.
Поскъпването на енергийните ресурси от 1 юли обсъдиха членовете на КЕВР с представители на някои топлофикации и
енергопроизводители.
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По думите на председателя на КЕВР Иван Иванов искането за по-високи цени на тока са такива, че ако той го изпълни,
тогава цената на тока трябва да нарасне между 50 до 60%. Той заяви, че КЕВР няма да допусне това и поясни, че очаква
цената на тока да бъде в рамките на инфлацията между април 2018 и април 2020 г. инфлацията е 3.7%, предложенията на
комисията се ограничават до 3.5%.
От АЕЦ-Козлодуй заявиха, че не могат да изпълнят исканите от тях доставки за бита, както и за регулирания пазар. От НЕК
заявиха, че цените на тока, които КЕВР е определил, са изключително ниски и не са съгласни с тях.
Според Мартин Тафров, ръководител управление "АЕЦ Козлодуй" атомната електроцентрала има техническа
невъзможност да изпълни заявките на обществения доставчик, да изпълни ангажимента си към по делото "БЕХ Електрисити" и същевременно да осигури енергия и за свободния пазар.
Изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев смята, че за пореден път се прави една псевдсоциална програма.
На обсъждането нямаше представители на ТЕЦ-овете с поискани най-високи цени - Разград - 17 % и Габрово с над 12%.
Техните колеги бяха несъгласни с почти всички заключения на регулатора - от орязване на планове им за ремонти до
цените за купуване на въглеродни емисии.
Кремен Георгиев, изпълнителен директор "Топлофикация" - София заяви, че разходите за ремонт на предприятието са
намалени наполовина. "Мисля, че на практика, обосновката, която сме дали по пера за необходимите ремонти, без които
дружеството няма да може да осигури производство през зимните месеци са дадени в нашето становище - мисля, че
трябва да се вземат предвид", каза Георгиев.
Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация - Враца възразява срещу намалените разходи за ремонт.
Той възразява и срещу намалените емисии за количества въглероден окис и респективно намалените разходи за
закупуване на тези емисии. От ТЕЦ-Враца оспорват и новата цена за достъп, която, по думите на Михайлов, трябва да
заплащат.
В петък предстои обществено обсъждане на новите цени на тока и на парното, когато и гражданските организации ще се
включат в дискусията.
Expert.bg
√ Печалбата на банките в България се увеличава с 14,5%
Банките отчитат 454 млн. лв. чиста печалба за първите четири месеца на годината. Ръстът в сравнение с април 2018 г. е
14.5%. Това е пореден месец на впечатляващи двуцифрени ръстове на печалбата на банковата система у нас на фона на
безпрецедентно ниските лихви, задържали се повече от година. За цялата 2018-а трезорите постигнаха печалба от 1.67
млрд. лв. - с 40% повече от предходната година, което е рекорд от финансовата криза отпреди 10 години, пише в. "Сега".
Кредитите и депозитите в банките продължават да растат. В края на април отпуснатите банкови заеми на бизнеса и
домакинствата вече са 62.3 млрд. лв., а спестяванията достигат 91.6 млрд. лв. Засиленото кредитиране и почти нулевите
разходи по влоговете са причина от лихви трезорите да спечелят 912.6 млн. лв. през първите четири месеца, което е с 5.5%
повече отпреди година.
Двойно по-бързо обаче растат нетните приходи от такси и комисиони. От януари до април трезорите са събрали 360.8 млн.
лв., което е с 10% повече от миналата година. През последните години с увеличение на таксите банките се опитват да
компенсират спадащите приходи от лихви.
За добрите финансови резултати на банковата система допринасят и по-малките разходи за изчистване на лоши кредити.
През първите 4 месеца на миналата година разходите за обезценка на необслужваните заеми са били 131 млн. лв., докато
тази година към 30 април са 110 млн. лв.
Всички банки с необслужвани кредити над 5% от кредитния си портфейл трябва да създадат специална стратегия за
управлението им, която да се изпълнява от нарочно създадени за целта административни структури по подробно
разписани правила. Това предвиждат "Насоките за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции на
Европейския банков орган", публикувани тези дни от БНБ. Под необслужвани се имат предвид вземанията, по които има
някакво просрочие - независимо колко дълъг е периодът на забавяне на плащането, или по които длъжникът е редовен,
но финансовото му състояние се е влошило. По данни на БНБ под тази формулировка към края на март 2019 г. попадат
банкови вземания за 6.71 млрд. лева, или 7.4% от общия кредитен портфейл на банковата система.
Investor.bg
√ Румен Радев: Икономическото ни сътрудничество с Русия трябва да се развива
Втората ми среща с Владимир Путин в рамките на такъв къс срок внася нова динамика в двустранните отношения,
твърди президентът в интервю за ТАСС
Убеден съм, че икономическото ни сътрудничество с Русия трябва да се развива, независимо от санкции и контрасанкции
– така както го развиват нашите западни партньори. Особено в енергийната сфера, при спазване на важни принципи като
конкурентност, прозрачност, сигурност на доставките и – особено важно за България – на изгодна цена. Това заяви
президентът Румен Радев в интервю за Информационната агенция на Русия ТАСС по повод предстоящото си работно
посещение в Руската федерация за участие в Международния икономически форум в Санкт Петербург.
По думите на държавния глава икономическият форум в Санкт Петербург се утвърждава като една от водещите в света
платформи за обмен на идеи в областта на икономиката и политиката. „Уникалното географско и културно положение на
България на стика между различни култури я правят интересен партньор. Вярвам, че това ще се осъзнава от все по-широк
кръг политици и предприемачи. Най-активните вече са в България“, коментира Румен Радев.
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Президентът посочи, че още в първия ден на визитата си ще се срещне с президента на Руската федерация Владимир
Путин, с когото през 2018 г. възстановиха диалога между България и Русия на най-високо равнище след десетилетно
прекъсване, посочват от прессекратирата на държавния глава.
„Този диалог трябва да се материализира от правителствата. Мисля, че с президента Путин споделяме това очакване“,
уточни Радев и отбеляза, че втората среща на двамата в рамките на такъв къс срок внася нова динамика в двустранните
отношения.
Русия е сред най-значимите външноикономически партньори на България в сферата на туризма, строителството,
хранително-вкусовата промишленост и с ключово значение за доставката на енергийни ресурси. Страната ни внася руски
енергийни продукти за милиарди левове и този внос формира основната част от двустранния стокообмен, отбеляза Румен
Радев.
„Имаме добро сътрудничество в сферата на транзита на руски природен газ през България. В момента изграждаме
капацитет за допълнително получаване и разпределяне на руски газ и газ от други източници през наша територия“, заяви
Румен Радев в отговор на въпрос за перспективата за продължаване на трасето на сегашния газопровод „Турски поток“
през България.
По думите на президента, страната ни има добре развита газопреносна система, която е в процес на разширяване, а
газовите връзки със съседните държави ще осигурят достъпа на руски газ до Централна Европа. Преди броени дни бе
направена и първа копка на новия интерконектор с Гърция и България очаква да приеме газ и от „Турски поток“. „Що се
отнася до перспективите, неведнъж съм заявявал, че най-сигурният, най-надеждният, а и най-евтиният път е директният.
Затова логичният избор за увеличаване на преноса на руски газ през Черно море е това да става с газопровод до България“,
е позицията на държавния глава.
Според президента, проектът АЕЦ „Белене“ е неизбежен – в него вече са вложени 3 млрд. лева, средства на българските
данъкоплатци, а развиващата се индустрия ще има нужда от сигурна енергия. За неговата реализация, обаче, са
необходими ясни юридически, времеви и ценови рамки. „Процедурата за избор на стратегически инвеститор за новия АЕЦ
бе обявена официално на 22 май и то в официалния вестник на Европейския съюз. В следващите 90 дни желаещите да
изградят втората ни атомна централа могат да го заявят. Цялата процедура трябва да приключи до една година и на 22
май 2020 г. да е ясно кой ще изгражда АЕЦ "Белене"“, посочи Румен Радев.
Помолен да определи двустранните отношения по десетобалната скала, президентът подчерта, че отношенията между
България и Русия са хилядолетни, а историческата ни връзка е много силна. От България е дошла азбуката, на която днес
пише народът на Русия, религията, която той изповядва и богослужебният език. По-късно Русия е пожертвала живота на
десетки хиляди свои синове заради свободата на България и българите не са забравили това.
„Вековните исторически връзки са причина за изключителната близост между нашите народи, която е устояла на всички
превратности на времето и политиката. Затова аз не бих се наел да вкарам тези дълбоко емоционални отношения в
таблиците на цифрите“, заяви Румен Радев. Дълг на днешните политици е да градят нашите отношения върху солидната
историческа основа и да не робуват на мимолетни идеологически влияния, добави президентът.
Запитан какво пречи на отмяната на режима на санкции, наложени от ЕС и Руската федерация, Румен Радев посочи, че
условията за отмяна на санкциите, формулирани от Съвета на ЕС, са свързани с пълното изпълнение на споразуменията от
Минск както от Русия, така и от Украйна. „Постигането на напредък по това условие е в интерес както на ЕС, така и на Русия“,
подчерта държавният глава.
„Считам за погрешна парадигмата за гарантиране на сигурността на една държава за сметка на сигурността на друга
държава. Такава формула води до нестабилност, недоверие и поражда рискове“, заяви Румен Радев в отговор на въпрос
дали Русия действително представлява заплаха за сигурността на Европа, в това число и за България, и против кого е
насочено разширението на НАТО.
„Членството на страните от Западните Балкани в НАТО, което България подкрепя, цели да се овладее конфликтния
потенциал в нашия сложен регион“, посочи Румен Радев и добави, че присъединяването на Република Северна Македония
към НАТО няма как да е заплаха за някого.
„Убеден застъпник съм за свалянето на напрежението между НАТО и Русия и възстановяването на пълноценния диалог по
въпросите на сигурността. Изграждането на повече доверие би превъзмогнало много от опасенията, които съществуват
сега“, подчерта още президентът.
Запитан дали ще се продължи сътрудничестото на България с Русия в областта на авиацията и отбраната, Румен Радев
посочи, че дълги години Въоръжените ни сили, в частност авиацията, бяха пренебрегвани за сметка на други важни сектори
от обществения живот. Това е дало отражение и на процесите по въвеждане на нови образци въоръжение и техника.
„Надявам се, че тези негативни тенденции са минало и като доказателство за това, мога да посоча стартиралите проекти
за превъоръжаване на Българската армия. Естествено, в авиацията е един от водещите проекти“, коментира държавният
глава.
По думите му отделените средства от българското правителство са недостатъчни за финансиране на цялостно
превъоръжаване на Въоръжените сили, а това налага взаимноизгодно сътрудничество с Русия за поддържане на
наличното ни въоръжение. В процеса на придобиване на нова техника по стартиралите проекти, ще е необходимо
технологично време за усвояването й, през което трябва да се поддържа съществуващото въоръжение и техника и
авиацията няма да бъде изключение от тези процеси, заяви още в интервюто си за ТАСС Румен Радев.
√ Петя Аврамова: Трябва да спрем обезлюдяването на по-малките населени места
Министърът на регионалното развитие и благоустройството посочи, че изграждането на модерна пътна
инфраструктура подобрява качеството на живот
За нас, като Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е важно да подкрепяме всички региони в
страната, за да спрем обезлюдяването на по-малките населени места и концентрацията на населението в големите
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градове. Затова със средства от националния бюджет и по линия на европейската солидарност се обновява градската
среда, инвестира се в модернизацията на над 400 училища и детски градини, здравни и социални заведения. Това каза
във Варна днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, цитирана от пресцентъра на
МРРБ, съобщава БТА.
Във Варна министър Аврамова е участвала в дискусията "Образцова община" и е връчила награди на отличени общини.
Петя Аврамова е обърнала внимание, че през новия програмен период се предвижда фокусът да бъде върху проекти,
които отговарят на нуждите и спецификите на всяка област. Така финансирането ще стигне и до най-малките населени
места и няма да има бели петна по картата на България, което ще позволи на хората да останат по родните си места.
Изграждането на модерна пътна инфраструктура продължава да бъде приоритет, защото удобните пътища привличат нови
инвестиции, правят хората гъвкави и мобилни, подобрява качеството на живот, е казала министър Аврамова.
По думите й, затова се ускорява изграждането на автомагистрала "Хемус". Предвижда се връзката между София и морската
ни столица да бъде готова до края на 2023 г. Внимание се обръща и на по-малките пътни артерии, които също са важни за
икономическото развитие на региона. Със средства от ОПРР вече е напълно ремонтиран второкласният път Варна - Добрич
- Кардам, който е най-кратката връзка от Румъния към курортите по българското Черноморие. Със средства от бюджета на
АПИ в размер на близо 26 млн. лв. бяха ремонтирани виадукт "Звездица" и 8 км от АМ "Черно море", както и 12 км от
първокласния път Златни пясъци - Варна.
В отговор на въпрос от медии за изграждането на автомагистралата "Черно море" министър Аврамова е коментирала, че
магистралният пръстен е приоритет на правителството, но се работи според възможностите на бюджета и средствата от
европейските фондове. Обсъждани са различни варианти, включително концесия. В момента с европейско финансиране
се изгражда магистрала "Струма", като тече тръжна процедура за участъка през Кресненското дефиле. От бюджета бяха
осигурени 112 млн. лв. без ДДС за 134 км от магистрала "Хемус". Работи се по изготвянето на всички проекти, ПУП-ове и
парцеларни планове за последния участък от 90 км между Велико Търново и Буховци на магистралата, припомнят от МРРБ.
Около 240 млн. лв. са необходими за основен ремонт на долно и горно строене, подмяна на пътната плоча и асфалтовата
настилка на Аспаруховия мост, защото съоръжението е подобно на виадуктите по магистралите. За него ще се търсят
целеви средства. Текущият ремонт се изпълнява от общината по споразумение с АПИ.
Сред важните за Варна проекти е и този за ВиК инфраструктура на стойност близо 140 млн. лв. Над 80 млн. лв. ще бъдат
предоставени безвъзмездно от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". ВиК дружеството вече входира проекта в
Управляващия орган.
Регионалният министър Аврамова е коментирала, че вече има концепция за нов Закон за водоснабдяването и
канализацията. Предстои да бъде сформирана работна група, която ще изготвя текстовете. Обсъждат се всякакви варианти,
така че секторът, който е недофинансиран, да може да предоставя добра услуга. Преработва се проектът на наредбата за
ВиК услугите, като се търси най-справедливия начин за разпределение на отчетените водни количества.
Дарик
√ Правителството ще гласува нов размер на социалната пенсия за старост
Правителството ще гласува увеличаването на социалната пенсия за старост със 7 лева от 1-ви юли.
Вдигането й ще се случи заедно с актуализирането на пенсиите за стаж и възраст. Новият размер на социалната пенсия ще
бъде 133 лева. Право на нея имат хората, навършили 70 години, с доход на член от семейството под гарантирания
минимум, който за тази година е 75 лева.
По-висока ще стане и добавката за чужда помощ, която получават хората с трайни увреждания с над 90-процента намалена
работоспособност. Нейният размер ще стане 99 лева и 50 стотинки.
Такава добавка към момента получават около 90 хиляди българи. Заедно със социалната пенсия ще се увеличат и другите
видове пенсии, които не са свързани с полагане на труд, както и добавката за ветераните от войните, която е равна на
социалната пенсия за старост.
В. Банкерь
√ Монтана привлича инвеститори с нова промишлена зона
"ЧЕЗ Разпределение България" влага над 200 000 лева в модернизация на мрежата в района около Монтана, съобщиха от
компанията. Проектът ще бъде с особено значение и за сигурността на електрозахранването на нова промишлена зона в
областия град, която ще бъде изградена. Съществуващата в момента зона, изградена с европейски средства, достигна вече
своя пълен капацитет, а още фирми обявиха плановете си за бизнес начинания, което е и причината да се мисли за
разширяването му. Още повече, че индустриалните зони у нас се доказват като ефективен инструмент за привличане на
инвестиции. А кметът Златко Живков си мечтае и за един професионален държавен колеж, подкрепян от частния бизнес,
който би помогнал за привличане, обучаване и задържане на младите хора в района.
С реализирането на своята бизнес програма през тази година "ЧЕЗ Разпределение България" съобразява инвестиционните
си намерения с тези на общините, за да бъдат успешно и навременно реализирани проектите, които допринасят за
икономическото развитие на регионите чрез привличане на вложения и разкриване на работни места.
В икономиката на Монтана вече са влезли инвестиции от Швейцария, Австрия, Холандия и Испания. В Технологичния
център има изградени един завод, три търговско-сервизни агроцентъра и други.
Монтана има добро кръстопътно положение в страната - намира се на около 45 км южно от река Дунав и на около 30 км
източно от границата със Сърбия. Това е една от причините градът да е интересен за инвеститорите, включително и от
чужбина.
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В община Монтана са регистрирани над 2500 микро-, малки и средни предприятия и повече от 30 фирми с над 150
работника във всяка, което прави града икономически център на Северозапада. Сред тях са фирмите "Палемонтех"
(Швейцария), "Монбат" и Институт по аквакултури, които имат дейност в областния град. Тук са още "Мегатрон",
представител на английската "Джон Диър" за Европа и "Рапид" ООД, която си партнира с немската фирма КЛААС (от
Северна Вестфалия) - вносител №1 на земеделска техника. Испанската "Берг Монтана Фитинги", производителят ан
велосипеди "Кросс", "Ава Спорт", шивашката "Май" и други имат заводи в Монтана. Всички тези компании пък дават
рабата и на хора от съседните Лом, Враца, Берковица и други селища. В отрасловата структура доминират машиностроене,
електротехника, хранително-вкусова промишленост. С над 50% дял са фирмите в сферата на търговията и услугите.
Предприятията, работещи в областта на хотелиерството и ресторантьорството и промишлеността, са с дялове над 10 на
сто.
Монтана се намира на първокласен път Е79 Видин-Враца-София-Кулата и главен път 81 (Лом-София). Връзката на града със
София, от която е силнозависим икономически, е затруднена поради липса на съвременно изпълнение на участъка от Път
81 между Берковица и Костинброд.
Участъкът на Е79 от Враца до Монтана е ремонтиран частично с две ленти в една посока. Път Е79 Монтана - Видин е изцяло
ремонтиран през 2006 и 2007-а, но без да бъде разширен, като по цялата отсечка има само по една лента във всяка посока.
Построяването на "Дунав мост 2" при Видин и присъединяването на България и Румъния към ЕС осигурява по-бърза връзка
на региона със Средна Европа.
Липсва транспортна връзка между Монтана и съседните окръзи в Сърбия. Граничният пункт при село Салаш (на 60 км от
Монтана) е затворен от 40 години. През град Монтана преминава и Паневропейският транспортен коридор №4.
Economic.bg
√ Предстои правителството да отпусне 6 млн. лв. за борба с градушките
От 90 хил. декара земеделски земи Изпълнителната агенция за борба с градушките е защитавала само 600
Очаква се на днешното си заседание правителството да отпусне 6 млн. лв. допълнително финансиране за Изпълнителната
агенция за борба с градушките, пише агенция „Фокус“. До момента градушките са унищожили напълно около 90 хил.
декара земеделски земи, но само 600 декара от тези земи са били защитавани от агенцията.
Планираният за днес дневен ред на Министерския съвет предвижда още да се гласува проект за определяне на нов размер
на социалната пенсия за старост. Предвижда се от 1 юли пенсията да се повиши с 5.7% и да стане 132 лв. месечно.
Промяната се налага, тъй като от 1 юли със същия процент ще се повишат всички пенсии, отпуснати след 31 декември 2018
г.
Правителството ще приеме и годишен отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ и на Разплащателната агенция
за 2018 г. Ще бъдат одобрени и допълнителни средства за стипендии по програмата за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища за 2019 г.
БНР
√ Рекордни дъна на безработицата през април в ЕС от 6,4% и в България - от 4,5%
Безработицата в еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,6%
През април 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира в рекордното
мартенско дъно от 6,4%, в рамите на еврозоната се понижи до близо 11-годишно дъно от 7,6%, а в България до ново
историческо дъно от 4,5% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.
Безработицата в ЕС стабилизира през април на нивото от март от 6,4% - най-ниска безработица, откакто Евростат стартира
това месечно проучване през януари 2000-а година, след като година по-рано беше на ниво от 7,0% (през април 2018-а). В
рамките на еврозоната нивото на безработицата се понижи до 7,6% (най-ниско ниво от август 2008-а година) спрямо 7,7%
през март и 8,4% година по-рано.
Според европейската статистика общо 15,802 млн. европейци, от които 12,529 милиона от еврозоната, са били без работа
през четвъртия месец на настоящата година, като спрямо март е отчетено понижение на безработните в ЕС със 108 хиляди
и в рамките на еврозоната - с 64 хиляди. Спрямо април 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал
с 1,394 милиона, от които 1,147 милиона в единния валутен блок.
Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС са една от малкото позитивно новини за състоянието
на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската
безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.
Най-ниска безработица през април е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,1%), следвана от Германия
(3,2%) и Нидерландия (3,3%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18,5%, но според данни на
Евростат за февруари 2019-а), в Испания (13,8% през април 2019-а) и Италия (10,2%).
В рамките на април общо 3,213 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка
безработица от 14,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 246 хиляди спрямо година порано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,4%.
Евростат представи и данни, според които и нивото на безработица в България се понижи през април до ново рекордно
историческо дъно от 4,5% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с
този тип данни) спрямо 4,6% през март. Година по-рано (през април 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво
от 5,3%.
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Нива на безработицата в ЕС през април

По този показател нашата страна заема единадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска
безработица и е една от 19-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.
През четвъртия месец на настоящата година 150 хиляди българи са били без работа спрямо 154 хиляди през март и 177
хиляди година през април 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на
безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.
Нивото на младежката безработица в България се повиши през април до 13,7% от 13,3% през предходния месец, като през
четвъртия месец на годината без работа са били общо 20 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 19
хиляди през март и 21 хиляди година по-рано (през април март 2018-а).
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се понижи през април до 4,1% от
4,2% през март - далеч под безработица от 4,7% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижи до 4,8% от
4,9% месец по-рано и спрямо 5,8% през април 2018-а година.
√ Румен Радев ще участва в среща на върха на инициативата „Три морета“
Президентът Румен Радев ще участва в четвъртата среща на върха на регионалната инициатива „Три морета“. Той ще
посети Любляна по покана на словенския си колега Борут Пахор, който е домакин на форума.
В делегацията на президента е министърът на икономиката Емил Караниколов, както и представители на бизнеса, които
ще участват в икономически форум, съпътстващ срещата на върха.
Регионалната инициативата „Три морета“ беше създадена преди четири години и обединява 12 държави от Европейския
съюз, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта на проекта е да насърчи транспортната,
енергийната и дигитална свързаност в региона чрез съвместни проекти. След Хърватия, Полша и Румъния тази година
Словения е домакин на срещата, която е четвърта в рамките на този формат.
Румен Радев ще участва в дискусия, свързана с предизвикателствата пред Европейския съюз в региона между
Адриатическо, Балтийско и Черно море.
На последната среща на инициативата в Букурещ през септември миналата година беше договорено създаване на
специален инвестиционен фонд, в който да се събират средства за общи регионални проекти в областта на транспорта,
енергетиката и комуникациите.
В срещата на върха в Словения ще участват председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, германският
президент Франк-Валтер Щайнмайер, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие и на
Европейската инвестиционна банка.
√ ВСС ще приеме времеви график за провеждане на процедура по избор на нов главен прокурор
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще приеме времеви график за провеждане на процедура по избор
на нов Обвинител номер едно. Мандатът на Сотир Цацаров изтича на 10-и януари. Заради процедурата за избор на негов
наследник в средата на миналия месец консултации проведе президентът Румен Радев.
Законът за съдебната власт разполага избора между третия и шестия месец преди края на мандата на действащия главен
прокурор. В конкретния случай - между 10 юли и 10 октомври. Затова и Цацаров, който беше първият участник в
президентските консултации преди 20-ина дни, ги определи като прибързани.
Към времето възражение нямаха другите участници в срещите - първите в съдебната система и правосъдния министър. И
те, и президентът мотивираха разговорите с високите обществени очаквания както към институцията "главен прокурор",
така и към прозрачността и убедителността на процедурата, по която той ще бъда избран.
Предложението на Сотир Цацаров за времеви график на избора, след като бъде подкрепено от Прокурорската колегия, ще
бъде внесено в Пленума на Висшия съдебен съвет, където ще се реализира гласуването. За да има избор, трябва поне 17
от 25-членния съдебен кадрови орган да се консолидират около един кандидат. За да има нов мандат, ще е нужен и
подписът на президента Румен Радев.
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Няма да има политическо влияние и няма предпоставка за такова при избора на кандидати за нов главен прокурор, заяви
пред БНР Даниела Машева - член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). В предаването „Преди всички“
на програма „Хоризонт“ тя каза, че е време да се открие процедурата.
√ Световният икономически растеж ще се забави до 2,6 процента през 2019 година, прогнозира Световната банка
Световният икономически растеж през 2019-а година ще се забави до по-слабите от очакваните 2,6 процента, преди да се
ускори до 2,7 на сто през 2020 година. Това прогнозира Световната банка в свой доклад.
Растежът при нововъзникващите пазари и развиващите се икономики се очаква да се стабилизира през идната година.
Някои страни оставят зад себе си периодите на финансово напрежение, но икономическата динамика продължава да е
слаба.
Увеличаването на брутния вътрешен продукт (БВП) при развитите икономики ще се забави през 2019 година, особено в
еврозоната, заради по-слабия износ и инвестиции. Прогнозира се, че растежът на икономиката на САЩ ще се забави до
2,5 процента тази година и още повече - до 1,7 процента - през 2020 година.
Очаква се растежът в еврозоната да се колебае около 1,4 на сто през 2020-2021 година. Слабата търговия и вяло вътрешно
потребителско търсене ще оказват отрицателно влияние върху икономическата дейност въпреки подкрепата, която
продължава да предоставя паричната политика.
Според прогнозите на Световната банка икономическият растеж в България ще се забави минимално през 2019 година до
3 процента спрямо 3,1 процента през 2018 година, преди да отстъпи до 2,8 на сто през 2020 и 2021 година.
Прогнозира се темпът на увеличение на брутния вътрешен продукт в Западните Балкани да остане стабилен - 3,8 процента
през 2020 година, като инвестициите в инфраструктурата и частното потребление ще помогнат за растеж в икономики като
тези на Косово, Република Северна Македония и Сърбия.
Перспективите пред региона остават подложени на значителни рискове. На водещо място сред тях се нарежда по-голямото
от очакваното забавяне в еврозоната, която е най-важният търговски партньор на региона.
√ Приключва посещението на Доналд Тръмп във Великобритания
Държавното посещение във Великобритания на американския президент Доналд Тръмп приключва днес с участие в
церемония за отбелязване на 75-ата годишнина от Десанта в Нормандия в град Портсмут.
Тръмп заяви вчера, че Съединените щати и Обединеното кралство имат „най-великият съюз в света за всички времена“.
Още от самото начало на посещението и двете страни наблягат изключително много на дълбоките исторически връзки и
общите ценности като основа на „специалните“ британско-американски отношения.
При посещението на Тръмп в Потсмут обаче се очакват нови протести, а председателят на градския съвет Джералд ВърнънДжаксън вече изрази недоволство от участието на американския президент, защото заради изключителните мерки за
сигурност ще бъде развален празника за местните хора с наложените ограничения за достъп в района на церемонията.
Някои изразяват недоволство, че правителство не намира пари за ветераните от войната, но харчи средства за държавно
посещение на Тръмп.
Самият президент и първата дама на Америка - Мелания, дадоха снощи ответен прием в резиденцията на американския
посланик в Лондон, на който кралицата беше представена от принц Чарлз и Камила Паркър-Боулс. Преди това Тръмп
проведе кратки срещи с привърженици на твърдия Брекзит от Консервативната партия, както и с Найджъл Фарадж.
√ Промени ускоряват процеса по избор на наследник на Тереза Мей
Британските консерватори договориха промени, целящи ускоряване на процеса по избор на наследник на Тереза Мей като
лидер на партията. Прието бе предложение всеки депутат, който иска да се кандидатира за поста, да има подкрепата на
най-малко 8 негови колеги.
При наличието на много кандидати процесът може да бъде много дълъг, тъй като при всяко гласуване отпада само един
кандидат, докато останат само двама, като победителят ще бъде определен при гласуване на всички 124 000 членове на
Консервативната партия. Името на новия лидер се очаква да бъде обявено през седмицата от 22 юли.
Промените в първата фаза на процеса бяха предложени след критиките, че прекалено голям брой депутати подават заявки
и нуждата лидер да бъде избран възможно най-бързо.
В момента 11 души остават в надпреварата, след като Джеймс Клевърли и Кит Молтхаус се отказаха. Според анкетите Борис
Джонсън е най-популярната кандидатура, но това може да се промени в процеса на гласуване.
Крайният срок за кандидатстване е до 17 часа на 10 юни.
Тереза Мей официално ще се оттегли от лидерския пост в петък, но ще продължава да изпълнява задълженията си като
премиер, докато не бъде определен неин наследник.
√ Си Цзинпин на държавно посещение в Русия по покана на Путин
Двамата лидери ще обсъдят задълбочаване на руско-китайското стратегическо сътрудничество
Председателят на Китайската народна република Си Цзинпин пристига на държавно посещение в Русия по покана на
президента Владимир Путин. По време на предстоящите разговори ще бъде отделено особено внимание на големите
икономически и хуманитарни проекти, уточняват от пресслужбата на Кремъл.
Очаква се президентът Путин и председателят Си да обсъдят и актуалните международни и регионални проблеми.
Планирано е подписването на редица съвместни документи.
Вечерта двамата лидери ще присъстват в Болшой театър на тържествен концерт, посветен на 70-ата годишнина от
установяването на дипломатическите отношения между Русия и Китай. Ще участват и в откриващия се утре в Санкт
Петербург Международен икономически форум. Сред гостите на форума са българският президент Румен Радев,
премиерите на Армения и Словакия Никол Пашинян и Петер Пелегрини и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.
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√ Пет медала за младите ни физици от Европейската олимпиада в Литва
Всичките ни участници завоюваха медали
Злато, две сребра и два бронза завоюва българският отбор на третата Европейска олимпиада по физика (EuPhO), която се
проведе между 31 май и 04 юни 2019 г. в Рига, Латвия. Това съобщават от СООПН - Сдружение на олимпийските отбори по
природни науки.
Българският отбор участва от самото начало, а тази година латвйската столица послещна над 150 ученици от 30 държави.
Всичките ни участници завоюваха медали. Ето и техните имена:
Георги Александров, 12 клас, СМГ - златен медал (двукратен от 2019 и 2018)
Александър Проданов, 9 клас, ППМГ Казанлък - сребърен медал
Александър Кръстев, 12 МГ Варна - сребърен медал
Владимира Иринчева, 12 клас, ПЧМГ София - бронзов медал
Иво Петров, 11 клас, СМГ - бронзов медал
Ръководител е гл. ас. Нено Тодоров от ФФ на Софийския университет.
Европейска олимпиада по физика е състезание за гимназисти, предназначено да допълни Международната олимпиада по
физика (провеждана от 1967 до днес). Концепцията за EuPhO е подобна на реални изследователски ситуации, с кратко
описание на проблемите и изобилие от възможности за творчески решения.
През 2017 г., на първото издание на EPhO в Естония, всеки български състезател се завърна с медал - един сребърен и
четири бронозви медала. През юни 2018 г. още пет медала спечелиха физиците в европейската надпревара в Москва един златен, два сребърни и два бронзови.
Economy News
√ Над 3 млрд. лв. донесе облагането на тютюневи изделия
През 2018 г. приходите от облагането на тютюневите изделия в България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички
данъчни приходи в бюджета. По този показател България се нарежда на челните места в ЕС. В това число влиза както
акцизното облагане, така и начисленото ДДС върху тютюневите изделия. Само приходите от акцизи върху тютюневите
изделия в България възлизат на 2,5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г. Близо 97% от приходите от облагането
на тютюневите изделия се формират от традиционните цигари. Това показват данни от доклад на ИПИ: Наблюдения върху
акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България и развитието на незаконния пазар (2019).
Причината за този ръст в приходите от акцизи върху цигарите (694 млн. лв. повече през 2018 г. спрямо 2014 г.) е спадът на
нелегалната търговия след 2015 г. и съответно възстановяването на легалното потребление, както и покачването на
акцизите след 2016 г. Важно е да отбележим и нарастването на доходите и съответно повишаващата се ценова достъпност
на цигарите. Комбинацията от по-високи акцизи и растящо легално потребление на цигари само през последната година
(2018 спрямо 2017 г.) носи допълнителни 167 млн. лв. приходи.
Размер на незаконната търговия с тютюневи изделия
През 2018 г. делът на незаконните цигари в България е на рекордно ниски нива за страната – средно 5% от цялото
потребление или това са около 700 млн. незаконни къса. Въпреки ниския дял на нелегалното потребление, то не е за
подценяване – незаконните късове цигари например са чувствително повече както от цялото потребление на тютюн за
свиване (изчислено в брой късове), така и от набиращите популярност бездимни тютюневи изделия (също измерено в
късове). Общо криминалните приходи от нелегалното потребление на цигари през 2018 г. се изчисляват от ИПИ в рамките
на 90-120 млн. лв.
Разбивката на данните по тримесечия за 2018 г. показва тенденцията към свиване на незаконната търговия, като през
последното тримесечие на 2018 г. делът на нелегалните цигари достига 4,4% от пазара. В различните проучвания прави
впечатление постоянната поява на нови незаконни „евтини бели цигари” , които внезапно заменят предишни масово
предлагани варианти. Последното безспорно говори за наличието на добре организирана нелегална дейност.
Ценова достъпност на цигарите
Прегледът на ценовата достъпност на цигарите в ЕС ясно показва, че достъпността е доста по-ниска в новите страни-членки
и конкретно в България, въпреки по-ниските цени на цигарите. Средната цена на цигарите в България е с 20-25% по-ниски
от тези в новите страни-членки и наполовина спрямо средните цени за ЕС. Въпреки това, три различни методологически
подхода за изчисляване на достъпността на цигарите показват, че ценовата достъпност на цигарите в България е 1,6-1,7
пъти по-негативна спрямо средните нива за ЕС. През 2018 г. с разполагаемия нетен дневен доход на човек от населението
в България могат да се закупят 5,8 кутии цигари, докато с разполагаемия доход в ЕС-28 могат да се закупят 9,3 кутии цигари.
Това са съответно 17,1% от дневния разполагаем доход в България и 10,8% от този в ЕС.
Интересно е, че през последните 3-4 години достъпността на цигарите у нас се подобрява, въпреки увеличението на
акцизните ставки през 2016-2018 г. Причината е в това, че в същия период доходите се покачват с изпреварващ темп и в
крайна сметка цигарите стават по-достъпни за родните потребители. Това е вярно и през текущата 2019 г., през която няма
увеличение на акцизите, а в същото време доходите продължават да нарастват, подкрепени от високата заетост и ръста на
заплатите.
Акцизната политика спрямо тютюневите изделия в Европа
Акцизната структура в отделните страни членки е различна – в 18 страни преобладава тежестта на специфичния акциз, в.
т.ч. в България, докато в други 10 по-голямата тежест идва от адвалорния компонент. Тенденцията през последните близо
10 години обаче е категорична. В периода 2010-2019 г. всички страни членки са увеличили специфичния акциз върху
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цигарите, тъй като последният не зависи от ценовите решения на компаниите и в по-голяма степен гарантира постигане на
целите на акцизната политика. Дори и само през последните две години (2018-2019 г.), повече от половината страничленки са предприели увеличение на специфичния компонент.
При адвалорния акциз се наблюдава точно обратното. В периода 2010-2019 г. на практика почти всички страни-членки са
намалили адвалорната ставка – в някои случаи чувствително. Не са малко и примерите за тотално обръщане на акцизната
структура в полза на специфичния акциз. България всъщност е единствената държава в ЕС, в която адвалорният акциз през
2019 г. е малко по-висок от този през 2010 г. През последните две години (2018-2019 г.) на ниво ЕС се наблюдава
сравнително по-малко промени в адвалорния компонент. Няколко са примерите за леко намаляване на адвалорния акциз,
но повечето страни го оставят без промяна.
√ Докладът на ЕЦБ - предизвикателствата
Европейската централна банка (ЕЦБ) е на мнение, че предизвикателствата за финансовата стабилност в еврозоната са се
увеличили на фона на рисковете за растежа, произтичащи от напрежението в търговията, предаде Асошиейтед прес.
Институцията освен това предупреди в разпространения си доклад, че задлъжнелите правителства като италианското,
може да се натъкнат на проблеми, ако не се съобразят с правилата за ограничаване на дълга и дефицита.
Италианското популистко правителство оспорва правилата на еврозоната за дълга, като заявява, че те са пречка за растежа
и представляват непрекъснат конфликт с Европейската комисия. Лихвите по държавните облигации на Италия се повишиха
през миналата седмица - признак, че международните инвеститори са обезпокоени - след като вицепремиерът Матео
Салвини отново се обяви срещу бюджетните правила в еврозоната. Дясноцентристката му партия "Лигата" спечели
европейските избори в страната си на 26-ти май.
Според ЕЦБ, ако опасностите за растежа станат реалност, то финансовите разходи за уязвимите страни вероятно ще се
увеличат и може да засилят притесненията за устойчивостта на дълга.
Франкфуртската институцията предупреди също така, че банковата система се изправя пред предизвикатества, сред които
слаба рентабилност и неуспешно намаляване на разходите.
Вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос каза, че икономическото представяне е ключово за финансовата стабилност.
Банката все още очаква растежът да се съживи през идните месеци след период на слабост. Тя обаче предупреждава, че
външни заплахи като търговското напрежение, биха могли да подкопаят растежа. По-слабият растеж намалява приходите
от данъци, които помагат на правителствата да покриват задълженията си по облигациите, а също така се подкопава
печалбата на банките.
Bulgaria On Air
√ ВУЗФ разкрива три нови магистърски програми на бъдещето
Приемът вече е открит и ще продължи до 15 октомври
Висшето училище по застраховане и финанси ще открие новата учебна 2019/2020 година с три нови магистърски програми,
ориентирани към изграждане на специалисти за професиите на бъдещето – посока, която ВУЗФ следва от години. От есента
стартират магистратурите “Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост“, "Е-търговия и екосистема
на логистичните и доставни процеси“ и "Бизнес и мениджмънт трансформация в четвъртата индустриална революция“.
Паралелно с изучаване на конкретните сфери, всяка от трите магистратури ще се фокусира и върху изграждане на
специални „меки“ умения, които редица световни организации са определили като критично важни за успеха и
реализацията ни в следващите 10 години.
Академичната подготовка в програмата "Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост“ се базира на
най-модерните съвременни модели и теории и включва солидно практическо обучение в реална среда. В магистратурата
ще се наблегне върху изучаването на процесите по управление на имоти и имотни портфейли, съоръжения, хора и
процеси, които са в основата на работата на фасилити и пропърти мениджъра. Студентите ще имат възможност да се учат
и да натрупат ценен опит от преподаватели, които са изявени професионалисти от бранша, както и да посещават различни
сгради в рамките на обучението.
"Е-търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси“ е първата по рода си магистърска програма в България и
една от първите в региона. Тя ще подготвя кадри за перспективната област на електронната търговия – един изключително
динамичен дигитален сегмент, който тепърва ще генерира работни места и нови възможности за бизнес. В нея ще се
изучават както фундаментите на електронната търговия – бизнес моделите, каналите за продажба и задължителните
елементи при продажби онлaйн, така и стъпките при създаването и управлението на онлайн магазин.
Третата нова магистратура - "Бизнес и мениджмънт трансформация в четвъртата индустриална революция“, включва
богата палитра от дисциплини, които да изградят у студентите ценни умения при управлението на човешки ресурси, на
конфликтни ситуации, водене на преговори, стратегическо развитие, бизнес планиране и много други. В обучението са
заложени симулации и игрови методи, при които учащите ще бъдат поставяни пред разрешаването реални бизнес казуси.
Това е и един от най-иновативните и ефективни преподавателски методи в световен мащаб.
Приемът за програмите вече е открит и ще продължи до 15 октомври. Междувременно ВУЗФ е и в активна
кандидатстудентска кампания. Повече за бакалавърските и магистърските програми на университета може да откриете на
обновения уебсайт www.vuzf.bg, както и в социалните мрежи на университета (Facebook и Instagram).
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Agro Business
√ Световното производство на мляко намалява на годишна база с до 0,5%
През първите четири месеца на тази година са изкупени от фермерите 206 хил. тона краве мляко, което е с 2% по-малко в
сравнение със същия период на миналата година, посочват от Центъра за икономически изследвания в селското
стопанство.
Прогнозата им е, че този спад ще се задържи през цялата година, като изкупеното краве мляко ще спадне на годишна
база от близо 630 хил. тона на около 615 хил. тона. В същото време количеството на произведеното сирене с растителни
мазнини се повишава.
През първите четири месеца на тази година у нас са произведени 3 757 тона имитиращ продукт, докато за същия период
на 2018 г. фалшивото сирене е било 3570 тона. Въпреки ръста в производството на сирене с растителни мазнини в големите
вериги отделни щандове с надпис “Имитиращи продукти” почти няма.
Изискването на закона е такива храни да бъдат задължително в опаковка и на отделен щанд. От центъра за анализи
отчитат още, че изкупните цени на кравето мляко у нас остават ниски. В момента само в Румъния и в прибалтийските страни
цените са под българските. Експертите прогнозират средногодишните изкупни цени на кравето мляко у нас да бъдат около
0,59-0,60 лв./кг.
На международните пазари обаче тенденцията е към повишение. Стойността на свободните количество мляко в ЕС са
сред най-високите от 2013 г. досега. През май те са 39,95 евро/100 кг мляко, което е с 20% над цените по това време на
миналата година, отчитат наблюдателите.
Световното производство на мляко се очаква да намалее на годишна база с до 0,5%, заради нарастване на цените на
дребно и намаляване на темпа на увеличение на заплатите в света.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Телемедицина. Модерна медицина - как местни лекари заедно със специалисти от „Пирогов" ще консултират
пациенти по интернет
Еврозона. България и Еврозоната - по пътя към еврото
В първи клас. Има ли напрежение заради приема на първокласници в София - гост Ваня Кастрева
Етикет и протокол. Кралски прием - за жестовете, облеклото и поведението - как кралица Елизабет Втора посрещна
семейство Тръмп
След валежите. На живо: Как валежите в Пловдив и региона ще се отразят на житните култури?
БТВ, "Тази сутрин"
Ще бъдат ли върнати надвзетите средства за партийни субсидии? Дискусия в студиото - Десислава Атанасова и
Крум Зарков;
След изборните скандали - ще оцелее ли малката коалиция? Гост - Волен Сидеров;
Продължават поройните дъждове. Как се справят в най-засегнатите райони?
Има ли опасност от преливане на язовири? В студиото председателят на Държавната агенция за метеорологичен
и технически надзор Петър Горновски;
Нова телевизия, „Здравей България"
Има ли опасност за жителите на село Тутраканци, които бяха евакуирани заради преливащ язовир?
Как на адреса на водещия на Новините - Христо Калоферов са били регистрирани африкански и сирийски
мигранти, а той не може да ги отпише?
Кой е отговорен за това, че партиите са получили субсидия от 13 лв на глас вместо от 11? Колко милиона са
надвзетите пари и как ще бъдат върнати? В студиото спорят Менда Стоянова от ГЕРБ и Филип Попов от БСП.
Румен Бахов и пловдивската полиция по следите на собствениците на изгубени в наводненията регистрационни
табели на автомобили.
Защо мъж от Ямбол прегази улично куче, за което съседите му се грижат?
Въпреки забраната на КЗК за таксиметрова фирма, която работи без документи, шофьорите й продължават да
извършват превози.
Защо за поредна година има критики и съпротива срещу провеждането на „София прайд"?
40 години от първата международна детска асамблея „Знаме на мира"
Как един жител на Шумен реши да премине с каяк 2500 километра от извора на река Дунав до Черно море?
√ Предстоящи събития в страната на 5 юни
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет.
От 10.15 часа в Гранитната зала на Министерския съвет министър Екатерина Захариева и министърът на външните
работи на Кралство Нидерландия Стеф Блок ще дадат пресконференция след среща между двамата.
От 11.30 часа министърът на младежта и спорта Красен Кралев и заместник-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова ще подпишат проект за „Разработване и внедряване на стандарти за качество при
предоставяне на младежки услуги в България" в Гранитната зала на Министерския съвет.
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От 14.00 часа министърът на околната среда и водите ще открие в парк-градина „Централна баня" изложението
„Иновации за качество на въздуха", на което български компании ще представят своите иновативни решения.
Събитието е част от инициативите за отбелязване на Световният ден на околната среда.
От 11.00 часа в Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски" №124, Бяла книга за устойчиво развитие и кръгова
икономика на Балканите ще бъде представена на конференция в София.
От 13.00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе заседание на
прокурорската колегия на ВСС.
От 13.00 часа в Сити Марк Арт Център на адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов" № 30, оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" ще зарадва деца от социални услуги в гр. София с мюзикъла на Детска вокална
група „Бон-Бон". В 12:30 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще
направи изявление пред медиите във фоайето на Сити Марк Арт Центъра.

***
Варна.
От 09.00 часа във в.к. „Ривиера" във Варна енергийният министър Теменужка Петкова ще участва в традиционната
конференция „Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност".
От 11.00 часа в Дома на Ловно-рибарско дружество - Варна по повод 130 години от основаването си.
***
Плевен.
Медицинският университет в града ще бъде домакин на Национална конференция по хирургия и сестринска сесия
за специалистите по здравни грижи.
***
Пловдив.
От 09.30 часа заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов и главният директор на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) главен комисар Васил Миладинов ще открият в Пловдив
двудневен международен семинар, посветен на противодействието на радикализацията в местата за лишаване
от свобода и пробационните служби.
***
Шумен.
От 10.00 часа в Информационния център на РИОСВ ще бъдат наградени участници в конкурса за найдобра
екологична инициатива „Мисли зелено - пази природата".
Дневник
√ Скърцането на социалния модел в Дания ще реши днешните избори
Северният модел на социално благополучие, на който дълго време мнозина по света завиждаха в стремежа към
егалитарна утопия, заскърца.
Застаряването на населението караше политиците в целия регион години наред да ограничават щедрата социална
държава, грижеща се за хората през целия им живот. В Дания днешните избори може да се окажат повратна точка и
недоволните избиратели да кажат: "Стига".
Датчаните, подобно на гражданите на останалите северни страни, плащаха с голяма охота едни от най-високите данъци в
света, защото смятаха, че си струва тази цена да бъде платена, за да имат универсален достъп до здравеопазване,
образование и грижи за възрастните хора.
Но поредица правителства съкращаваха разходите, за да намаляват бюджетния дефицит и това стана причина повече хора
да започнат да вадят пари от джоба си, за да плащат за нещо, което преди е било безплатно. "В Дания плащаме много
високи данъци и в това няма нищо лошо. Но смятам, че в замяна имаме право да изискваме определени услуги", каза Соня
Блютсьо, пенсионерка.
Общината уведомила 92-годишната й майка, която е с деменция, че почистването на малкото й жилище в дом за възрастни
хора в град Асенс, централна Дания, ще бъде намалено наполовина, до само десет пъти в годината. Майка й, която живее
от държавната си пенсия от 9000 датски крони (1350 долара), не може да си позволи да плаща на частна фирма за
почистване, защото това би излязло някъде около 1000 крони на месец, каза Блютсьо.
Решението на общината предизвика възмущение в социалните мрежи, превърнало се в илюстрация на тлеещия гняв от
подобни съкращения на разходите. Това възмущение накара премиера да коментира случая в парламента и след това
решението беше отменено.
Ерозията на социалната държава се превърна в определящ фактор за кампанията преди изборите. Дания е страна, в която
хората дават всеки месец на държавата средно по 36 процента от личните си доходи. Според социологическите проучвания
премиерът Ларс Льоке Расмусен от "Венстре" (Либералната партия) ще загуби властта в полза на Мете Фредериксен от
Датската социалдемократическа партия.
ДСДП на Фредериксен спечели народната подкрепа, като обеща да увеличи публичните разходи и бизнесът и богатите да
плащат по-високи данъци, за да има повече приходи за социалната система. Обеща и да върне назад част от пенсионната
реформа чрез даване на възможност на хората с натрупан 40-годишен трудов стаж да се пенсионират по-рано.
Расмусен обаче обвини съперничката си, че "продава илюзии". "Или накрая избирателите масово ще се разочароват от
Вас, или ще оставите огромна дупка в хазната", каза той на Фредериксен за намеренията й към пенсионната система в
телевизионен диспут между двамата по-рано тази година.
Датчаните се обръщат към частния сектор
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Леви политици и активисти по целия свят сочат северния модел като златен стандарт за социалната държава. Този модел
намери място например в кампанията за президентските избори в САЩ, когато кандидатът на демократите Бърни Сандърс
изтъкваше Дания като образец, за да обясни виждането си за идеалното бъдеще на Америка.
Но к постепенното оттегляне от трудовия пазар на поколението на така наречените бейби бумъри трудният избор, пред
който е изправена Дания, стои и пред останалите северни държави. Избирателите имат усещане за увеличаваща се
несигурност и все повече поставят под натиск политиците да съхранят грижливо пазения им модел на социално
благополучие.
През април във Финландия Финландската социалдемократическа партия спечели парламентарни избори за пръв път от 20
години, след като агитираше, че ще повиши данъците, за да покрие растящите разходи за социалната система.
На миналогодишните избори в Швеция, една от най-богатите страни в Европа, националистическата партия "Шведски
демократи" увеличи подкрепата си благодарение на опасенията, свързани с имиграцията и социалната държава.
Северните страни все още са на върха в класациите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за
страните с най-големи публични разходи на глава от населението за социално подпомагане на бедните, възрастните,
хората с увреждания, болните и безработните. В тази група се нареждат също страни като САЩ, Германия и Япония.
С отделяните 28 процента от брутния вътрешен продукт самата Дания харчи по-голяма част от богатството си за обществено
благополучие от повечето европейски страни и по този показател изостава единствено от Франция, Белгия и Финландия.
Но много датчани са уморени от начина, по който се развиват нещата след две десетилетия на икономически реформи.
Съкращенията на разходите за здравни услуги, които включват всичко от безплатни лекарски прегледи до лечение на рак,
доведоха до закриване на една четвърт от държавните болници само за последното десетилетие.
Според неотдавнашно социологическо проучване над половината датчани нямат доверие, че общественото
здравеопазване ще им предложи правилното лечение. Поради това делът на хората сред 5.7-милионното население на
Дания, които се осигуряват в частни здравни фондове, се е увеличил до 33 процента при едва 4 процента през 2003 г., сочат
данните на търговската организация Insurance and Pension Denmark (Осигуряване и пенсии в Дания).
Други съкращения на разходи през последните десет години доведоха до закриването на една пета от държавните
училища, а публичните разходи на човек от населението над 65 години, като домове за възрастни хора, почистване и
възстановяване след прекарана болест, намаляха с една четвърт.
От началото на миналото десетилетие правителствата въведоха освен това непопулярни мерки за насърчаване на хората
да работят по-дълго. Те включваха постепенно увеличаване през следващите десетилетия на възрастта за пенсиониране
на 73 години - най-високата в света - при 65 сега, премахване на социални привилегии за по-ранно пенсиониращи се хора
и намаляване от четири на две години на срока за получаване на помощи за безработица.
Съревнование по харчене
Макар че тези политически мерки доведоха до рационализиране на публичните финанси и икономически растеж, който
след 2010 г. е средно 1.6 процента - тоест над средния за ЕС, утрешните избори може да ознаменуват смяна на курса.
Фредериксен казва, че през следващите пет години ще увеличава публичните разходи с по 0.8 процента на година - общо
37 милиарда крони през 2025 г. - за да подпомогне социалната държава. "Причината, поради която не искате да заделяте
парите, нужни за поддържане на сегашното ниво (на социално благополучие) е, че искате да има някакъв буфер и за
намаляване на данъците", обърна се тя към Расмусен в телевизионния диспут.
Фредериксен обаче е обвързана със закон, приет през 2012 г., който не позволява бюджетният дефицит да надхвърля 0.5
процента от БВП - това са доста по-строги правила от тези на ЕС, които определят таван от 3 процента.
Посланието й за увеличаване на разходите обаче намира добър отзвук в обществото. Същото важи и за по-твърдата й
позиция по въпроса за имиграцията, което й помогна да привлече гласоподаватели и от лагера на антиимиграционната
Датска народна партия.
Расмусен заяви, че приемлив вариант за постигане на определено равнище на социално благополучие могат да бъдат и
напредъкът в технологиите и допускането на повече частни играчи в области като здравеопазването и грижите за
възрастните хора. Но миналия месец той смени курса и обяви план да повишава публичните разходи с по 0,65 процента
на година - почти толкова, с колкото иска да ги повишава и ДСДП
Няма достатъчно хора
Тъй като държавният дълг е 49 процента от БВП - доста по-малко от средните за ОИСР 111 процента, а бюджетът е близо
до това да бъде балансиран, има свободно пространство социалните разходи да бъдат повишени, смятат икономисти.
Но Ян Стьоруп Нилсен от групата за финансови услуги "Нордеа" смята, че някои предизборни обещания като тези и на
двамата кандидати да назначат 1000-2000 нови медицински сестри, са нереалистични, при положение че заетостта е
рекордно висока - тя възлиза на 2.77 милиона души или 97 процента от трудоспособното население. "Проблемът е, че
няма достатъчно хора", добави той. "Засега политиците не могат да направят кой знае какво.
Може да казваш, че искаш 1000 нови сестри в болниците, но няма откъде да ги намериш", заяви Нилсен. Той предупреди,
че повишаването на публичните разходи крие риск от прегряване на икономиката и намаляване на икономическия растеж,
ако повишените разходи доведат до прехвърляне на още хора от частния към публичния сектор.
Пенсионерката Блютсьо заяви, че когато ограничили услугите за майка й, тя започнала да прави всичко възможно да
почиства жилището, когато ходи да я вижда, но отказва да върши редовното чистене, което преди предлагала държавата.
"Ако го направя, общината ще постигне целта си да ореже разходите и да накара нас да запълваме празнотата", каза тя.
√ Около 100 хил. души излязоха на протест с искане за оставка на чешкия премиер Андрей Бабиш
Близо 100 хил. души излязоха днес на демонстрация в Прага с искане за оставката на чешкия премиер Андрей Бабиш,
съобщава БТА. Това е най-голямата демонстрация в Прага от десетилетия, твърдят журналисти, намиращи се на мястото
на събитието.
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Бабиш е подозиран в измама с европейски субсидии и конфликт на интереси, става ясно от проект за доклад на
Европейската комисия.
"Андрей Бабиш всяка седмица ни дава по още една причина да излезем на демонстрация. Дойде ни до гуша", заяви
заместник-председателят на неправителствената организация "Милион моменти за демокрация" Бенямин Рол пред близо
120 000 демонстранти, според организаторите.
"Не е нормално човек, който се намира в подобен конфликт на интереси и чиито лични проблеми вредят на цялата страна,
да продължава да е министър-председател", каза пред събралото се множество председателят на неправителствената
организация Микулаш Минар.
От края на април в Чехия редовно има протести срещу Бабиш и министърката на правосъдието Марие Бенешова, която
според демонстрантите цели да възпрепятства съдебния процес срещу премиера. Според проекта за доклад на
Европейската комисия, цитати от който се появиха в чешки медии, Бабиш продължава да получава дивиденти от
компанията Агроферт, основана от него и от чието управление той официално се оттегли през 2017 г. От документа става
ясно, че Брюксел иска от Чехия възстановяването на 17.4 милиона евро.
Окончателният вариант на доклада ще бъде изготвен през идните месеци, като се отчете и позицията на Прага. 64годишният Бабиш настоятелно отрича да е в конфликт на интереси. "Този доклад е атака срещу Чехия. Европейските
чиновници ненавиждат чешките закони", каза днес Бабиш в реч пред чешкия парламент.
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