Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
24 часа
√ Малките фурни ще трябва да купуват ток от борсата от средата на следващата година
Малките фирми да бъдат задължени да купуват ток от борсата и да излязат от регулирания пазар. Това предлага
председателят на енергийната комисия в НС Валентин Николов. Идеята е новите правила да влязат в сила най-късно от 1
юли догодина, когато започва новият регулаторен период, обясни пред „Труд” Николов.
В момента законът позволява освен битовите потребители, ток от регулирания пазар да купуват и малките фирми като
хлебарници, сладкарници, фризьорски салони, обущарници, занаятчийски ателиета, квартални магазинчета и други.
На въпрос дали промяната в закона няма да постави малките фирми в риска, като плащат по-скъп ток, Николов отговори,
че няма социално слаби фирми, има социално слаби хора.
Целта на промените е процесът на либерализация на пазара да продължи, а това няма как да стане с регулирани цени,
посочи председателят на комисията. По думите му не може едрият бизнес да продължава да субсидира малкия. Фирмите
трябва да си носят риска, категоричен е Валентин Николов.
Следващата стъпка според него е и потребителите да излязат на свободния пазар. Но, за да се случи това, трябва да се
разработи механизъм за компенсиране на енергийно бедните българи. Първо трябва да ги идентифицираме, защото те са
около 40-50 от потребителите, след което да ги компенсираме, каза депутатът от ГЕРБ.
От бизнеса обаче смятат предложените промени за прибързани. Докато продължава да има регулиран пазар и битовите
потребители са на него, малките фирми също трябва да имат право да купуват ток от там, коментира Васил Велев,
председател на Асоциация на индустриалния капитал в България. По думите му либерализация може да се случи, когато
пазарът на електроенергия е достатъчно свободен и друг няма.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Евростат: България е пета по ръст на БВП в ЕС
България е на пето място сред 28 страни членки на Европейския съюз по икономически растеж. През първото тримесечие
на тази година ръстът на БВП е 1,2%. Страната ни е изпреварена само от Хърватия, чиято икономика за същия период е
нараснала с 1,8%, следвана от Унгария и Полша с по 1,5% и Румъния с 1,3%
Растежът на БВП на 19 страни от еврозоната след окончателната трета оценка е достигнал през първото тримесечие 0,4%
на тримесечна база и 1,2% на годишна, се казва в съобщение на Евростат. Показателите съвпаднаха с прогнозите на
анализаторите, анкетирани от агенция Ройтерс, и предварителните оценки.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. растежът на БВП на 19 страни използващи единната валута достигна 0,2% на месечна
база и 1,2% на годишна.
Съвкупният растеж на БВП на Евросъюза през първото тримесечие се оказа на ниво 0,5% на тримесечна база и 1,5% на
годишна, както се предполагаше в двете предишни оценки. През четвъртото тримесечие на 2018 г. растежът на БВП на
региона достигна 0,3% спрямо третото тримесечие и 1,5% на годишна основа.
News.bg
√ 24 656 млн. лв. по текущи цени е БВП за първото тримесечие на 2019 г.
24 656 млн. лв. по текущи цени е брутният вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 2019 г., съобщиха от
Националната статистика.
На човек от населението се падат 3 523 лв. от стойностния обем на показателя за първото тримесечие на 2019 г. При среден
за тримесечието валутен курс от 1.722045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 318 млн. долара и съответно на 2 046
долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 12
606 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 801 евро.
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Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 606 млн., като на човек от населението се падат 1 801 евро БВП за първото
тримесечие на годината. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2019 г.
в сравнение със съответното тримесечие на 2018 година. За същия период статистиците отчитат и растеж от 1.2% спрямо
четвъртото тримесечие на 2018 година.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г.
възлиза на 20 950 млн. лв. по текущи цени.
Графики на БВП на тримесечна и на годишна база

През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва
равнището си от същото тримесечие на предходната година, отчитат от НСИ.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до
29.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво
от 68.3% при 67.9% през съответния период на предходната година.
За крайно потребление през първото тримесечие на 2019 г. се изразходват 83.2% от произведения БВП. Инвестициите
формират 15.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.
През първото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 1.2% според сезонно изгладените
данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7%.
По предварителни данни за първото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 1.3%, а бруто образуването в
основен капитал - с 0.2% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо
предходното тримесечие според сезонно изгладените данни - с 1.9%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.5%.
БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според
сезонно изгладените данни.
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се
увеличава с 3.0%.
Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими
имоти - 6.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.1%, Финансови и
застрахователни дейности - 3.0%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни
дейности - 2.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и
ресторантьорство - 2.5%.
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По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж
имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 5.2%, индивидуалното потребление - с ръст от 4.9%,
и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.5%. Износът на стоки и услуги нараства с 5.1%, а вносът на стоки и
услуги се увеличава с 3.9%, отчитат от Националната статистика.
√ ЕС губи до 468 000 работни места заради фалшиви стоки на пазара
До 117 милиарда лева губи ЕС всяка година поради фалшифициране в 11 основни икономически отрасъла, съгласно нова
оценка на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Загубите се равняват на 7,4 % от всички
продажби в целия ЕС в проучените отрасли.
В България годишните загуби поради фалшифициране и пиратство се оценяват на 809 милиона лева, което се равнява на
15,5 % от продажбите в 11-те отрасъла. Ако се разглеждат като цяло, според анализа общата стойност на нереализираните
продажби в България се равнява на 113 лева на български гражданин на година.
Това е втората публикувана от EUIPO отраслова оценка. В проучването се оценява, че от първия анализ през 2018 г.
размерът на нереализираните продажби е намалял във всички проучени отрасли на равнище ЕС, освен в два: облекло,
обувни изделия и принадлежности и козметика и лична хигиена.
Отрасълът на облеклото, обувните изделия и принадлежностите: Отрасълът на облеклото, обувните изделия и
принадлежностите е най-големият от всички отрасли, проучени по отношение на обем на продажбите и заетост.
Според оценката нереализираните продажби в отрасъла в целия ЕС се равняват приблизително на 55,5 милиарда лева
всяка година или на 9,7 % от всички продажби.
В България нереализираните продажби поради фалшифициране в отрасъла на облеклото, обувните изделия и
принадлежностите се оценяват на около 199 милиона лева годишно или на около 16,2 % от продажбите.
Отрасълът на козметиката и личната хигиена: Според доклада наличието на фалшифицирани стоки на пазара води до
приблизителна загуба от 13,6 милиарда евро годишно за отрасъла на козметиката и личната хигиена в ЕС. Това се равнява
на 10,6% от всички продажби в отрасъла.
В България приблизителната загуба за отрасъла на козметиката и личната хигиена е 108 милиона лева, което се равнява
на 17,6 % от всички продажби в отрасъла.
Цялостните загуби от 7,4 % в ЕС за всички продажби са в следните отрасли: козметика и лична хигиена, облекло, обувни
изделия и принадлежности; спортни стоки; играчки и игри; бижутерия и часовници; ръчни чанти и багаж; музикални
записи; спиртни напитки и вина; фармацевтични продукти; пестициди и смартфони.
Като се има предвид, че законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали при липсата на
фалшифициране, и следователно осигуряват работа за по-малко работници, в анализа се оценява, че в тези отрасли в ЕС
се губят пряко до 468 000 работни места.
Economy News
√ Мерки срещу прането на пари
На Портала за обществени консултации на Министерския съвет днес са публикувани предложения за промени на Законаза
мерките срещу изпирането на пари, предаде БТА.
Предвижда се с промените да се въведат нови категории задължени лица - доставчиците на услуги по обмяна на виртуални
и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и лицата, които търгуват или действат
като посредници в търговията с произведения на изкуството, пише в проекта на доклад на министъра на финансите,
включен в публикацията.
С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и
изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на
информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона,
контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.
Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и
механизми за събирането и обобщаването й на национално ниво.
С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изисквания на Директива (ЕС)
2018/843 са предвидени съответни промени и в Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за
платежните услуги и платежните системи, Закона за Национална агенция за приходите, Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и в Закона за пазарите на финансови инструменти.
В резултат на приемането на предложения нормативен акт ще бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843,
както и ще бъдат нормативно уредени допълнителни въпроси, като например осигуряването на по-пълен достъп до
данъчна, осигурителна и финансова информация на правоохранителните органи. Това ще позволи на страната ни да
изпълнява с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз и държавите-членки, произтичащи от
Директивата, ще бъде изпълнена съответната мярка от одобрения с Решение номер 611 на Министерския съвет от
27.08.2018 г. План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване
към Валутния механизъм Две (ERM Две) и към Банковия съюз.
Приемането на предложения нормативен акт се очаква да има значително положително въздействие както върху
държавните органи и институции, посочени като заинтересовани страни във формуляра за частична предварителна оценка
на въздействието, така и върху задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и техните клиенти,
които не се очаква да бъдат засегнати негативно от измененията, но същевременно се запазва възможността да се ползват
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от повишените гаранции за по-голяма сигурност в резултат на повишената ефективност на превантивното законодателство
срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на допълнителното разписване на част от мерките по закона.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат
одобрени по бюджетите на държавните органи и институции, за които произтичат задължения от проекта на нормативен
акт за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.
В. Дума
√ ЕК настоява да се подобри събираемостта на данъците
В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като уязвимостите във финансовия сектор са придружени от
висока междуфирмена задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Това гласи докладът на ЕК за
макроикономическите дисбаланси в България. В документа се съдържат и препоръки как страната ни да постигне
устойчиво социално и икономическо развитие.
Освен посочените по-горе уязвимости ЕК препоръчва на България да засили контрола върху събираемостта на данъците и
акцизите при горивата, а също така да направи още усилия в посока справяне с укриването на доходите на физическите
лица. Това трябва да се случи чрез конкретни мерки в сектори като този на горивата и труда. Също така се препоръчва
подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемане и въвеждане на предстоящи
законодателни актове.
Комисията препоръчва също така да се гарантира по-добре стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора.
Българското правителство също така трябва да осигури ефективен надзор и прилагане на законодателната рамка,
създадена за борба срещу прането на пари.
ЕК препоръчва България да съсредоточи инвестициите си най-вече върху научните изследвания и иновациите, транспорта,
особено върху неговата устойчивост, водния сектор, управлението на отпадъците, както и върху енергийната
инфраструктура и енергийната ефективност. От Брюксел препоръчват при подобряването на бизнес средата страната ни
да започне да обръща повече внимание върху регионалните различия на територията й.
БНТ
√ Президентът Радев днес участва в Петербургския международен икономически форум
Президентът Румен Радев днес участва в Петербургския международен икономически форум. През последните 21 години
Форумът се превърна във водеща глобална платформа, в която членовете на бизнес общността се срещат и обсъждат
ключови икономически въпроси.
Петербургският международен икономически форум е създаден през 1997 г., а от 2006 г. се провежда под патронажа на
президента на Руската федерация, който присъства на всяко събитие.
Българският държавен глава ще говори в президентския панел на на форум, посветен на изпълнението на целите на ООН
за устойчиво развитие до 2030 година. В дискусията ще участват освен домакинът Владимир Путин и китайският президент
Си Дзинпин.
Румен Радев благодари на руския си колега за поканата да участва във форума.
Румен Радев, президент на Република България: Поканата е български президент , което се случва за първи път да вземе
участие във високия панел на един от най-авторитетните икономически форуми в света. Знаете историята, много
политически лидери участват, да припомня и Меркел и миналата година и Макрон , Шиндзо Абе също беше от Япония.
В рамките на визитата си в Санкт Петербург президентът Румен Радев ще разговаря също и с генералния секретар на ООН
Антониу Гутериш, както и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян.
√ Неясноти в Наредбата за деклариране на земеделски земи предизвикаха негодувание
Собственици и наематели на земеделски земи от Хаджидимово са недоволни от неясноти в Наредбата за деклариране на
земеделски земи. Те не одобряват начина, по който се предоставят за ползване ниви и пасища и настояват за незабавна
отмяна на текстовете от закона, които според тях нарушават правото им на собственост.
Красимир Маринов от село Садово е притеснен, че ще загуби субсидии след като е загубил права върху част от
наследствените си имоти. А причината е закъснение в подаването на заявление за ползване на земеделските земи.
Красимир Маринов: Десетина декара ми ги вземаха, аз как ще си платя осигуровките. Сега станали са бели петна, аз десет
години ги ползвам и изведнъж „елате вчера“… Направил съм всичко необходимо само, че декември, те не ми казват, че е
трябвало лятото.
Иван Сабахлъков, земеделски производител: Аз имам 200 декара в момента актувани като “бели петна” - парадокс. Имам
договори със собствениците на имоти, но нямам право да ги въведа.
Имоти, които не са декларирани в срок до 31 юли на предходната години, и са попаднали в така наречените “бели петна”,
трябва да се разпределят чрез споразумение между земеделските производители или животновъдите в района,
категорични са експерти от Министерството на земеделието.
Николай Маринов, директор на “Главна дирекция Земеделие и регионална политика” в МЗХГ: Когато касае ливади,
пасища, мери без доброволно споразумение няма споразумение, тогава на никой не се дават. Когато касае обработваема
земя по същия начин има доброволно споразумение, ако няма доброволно споразумение тогава има служебно
разпределение и ако са 1000 декара и има 100 декара бели петна, а тия 1000 декара се обработват от 5 собственика - един
е с 200, друг със 100 пропорционално се разпределят, нищо сложно…
Собствениците на земеделски земи няма да бъдат ощетени, тъй като наемателите на "белите петна" заплащат рентата в
службите по земеделие, откъдето те могат да си ги получат със заявление по образец.
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√ Съдът гледа ще гледа делото за референдума за депо за отпадъци в София
Административният съд ще гледа делото за отхвърления референдум за завода за изгаряне на отпадъци в София. Делото
е заведено от общински съветници от опозицията в Столичния общински съвет. Това се случи след като мнозинството в
общината реши да бъде изграден завод за изгаряне на отпадъци в София.
Според опонентите заводът ще причини допълнително замърсяване на въздуха в града и за да се вземе решение е нужно
провеждането на рефередум.
√ Демонстрират бордовите устройства за толсистемата
Компанията, която е избрана да събира таксите от новата тол система за тежкотоварните автомобили, ще направи
демонстрация - как технически ще става това.
Тарифирането ще бъде на база изминато разстояние, а не, както сега, за време.
Специални бордови устройства, с които ще бъдат оборудвани всички ТИР-ове, ще отчитат изминатите километри и
дължимата сума.
Толсистемата трябваше да заработи през август, но заради протест на тежкотоварните превозвачи стартът ѝ беше отложен
с 3 месеца. Държавата и превозвачите преговарят за размера на таксите.
√ Днес Тереза Мей официално подава оставка като министър-председател
Днес британският министър-председател Тереза Мей официално ще подаде оставка като председател на Консервативната
партия. Намерението си да се оттегли Мей обяви в емоционално изказване на 24 май.
Тереза Мей се оттегля, след като британските депутати на три пъти отхвърлиха споразумението ѝ за Брекзит. Оставката ѝ
е начало на надпреварата за неин приемник начело на Консервативната партия.
Процесът по избирането на нов лидер ще продължи няколко седмици, а кандидатури за поста ще се приемат до 10 юни.
На 13 юни започват няколко кръга гласувания, които ще намалят броя на кандидатите. Всеки път ще се гласува тайно.
Кандидат с 16 гласа или по-малко в първия кръг отпада. Ако всички кандидати имат повече от 16 гласа, отпада този с наймалко гласове.
Същата процедура се провежда и във втория кръг, но там прагът е 32 гласа. Следващите гласувания са насрочени за 18, 19
и 20 юни и ще продължат, докато останат двама кандидати. Докато тече процедурата, Мей ще изпълнява функциите на
министър-председател.
Капитал
√ Производителността на труда нараства с 4.6%
НСИ ревизира леко нагоре данните за БВП до 3.5% ръст през първото тримесечие
Растежът на производителността на труда се ускорява през първото тримесечие на 2019 г. до 4.6% на годишна база. За
сравнение, година по-рано темпът беше двойно по-нисък. Така всеки работещ в икономиката е произвел по 7160 лв. от
брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, който отчита общ годишен темп на увеличение от 3.5% през първото
тримесечие, показват предварителните данни на НСИ. Икономическият ръст е ревизиран леко нагоре от първоначалните
експресни оценки преди месец, които показаха 3.4%. Промяната идва от по-добро представяне на потреблението и износа,
докато инвестициите леко се забавят.
Производителността се подобрява
Първото тримесечие на тази година е петото поред, което отчита ускорение на темпа на растеж на производителността на
труда. Така брутният вътрешен продукт, който всеки работещ в икономиката създава, се увеличава с 4.6% до 7 160 лв.
между януари и март.
Подобно на предходните периоди, увеличението на темпа идва основно от намаляващия брой заети в аграрния сектор
(30.2 хил. на годишна база) за сметка на повече работещи в индустрията (8.1 хил. души повече) и услугите (26.3 хил. души).
Причината това да се отразява на производителността на труда е, че в селското стопанство тя е най-ниска - всеки работещ
в сектора е произвел едва 874 лв. брутна добавена стойност през първото тримесечие, докато в индустрия и услуги
стойността е съответно 6.9 хил. лв. и 6.2 хил. лв. на всеки зает.
Investor.bg
√ Бюджетната комисия одобри намаляването на партийната субсидия на 1 лев
Така ще бъдат спестени 14,604 млн. лв. за второто полугодие на 2019 г., обясниха от финансовото министерство
Партийните субсидии се намаляват на един лев за спечелен глас от 1 юли. Това реши на първо четене парламентарната
Комисия по бюджет и финанси, която заседава извънредно, за да гласува актуализация в бюджета за тази година, предаде
БНР. Според информацията от БСП не са участвали в гласуването. Според тях мярката е „кризисен ПР на управляващите“ и
ще решат дали да подкрепят идеята едва след партийното си заседание в събота.
Предложението за намаляване на субсидията бе мотивирано от заместник-министъра на финансите Росица Велкова. Тя
обясни, че с това действие ще се отговори на обществените очаквания за по-малко разходи за партиите. По думите й с
приемането на проектозакона бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. ще бъде 14,604 млн. лв. Тя обясни
още, че годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. ще се преизчисли на един лев на
базата на действителните гласове, получени от съответната партия и коалиция за периода от 1 юли 2019 г. - 31 декември
2019 г.
Досегашната сума беше по 11 лева на спечелен глас. Предложението за промяната е на премиера Бойко Борисов.
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"Взехме решение, входирахме го в парламента. Вкарахме закон за 1 лев субсидия, да видим как ще се оправят партиите
на следващите години. Как ще плащат на социолози, политолози и всичко останало. Няма да търпя повече върху ГЕРБ да
се упражнява, който и да било. Това обяви премиерът Бойко Борисов след среща с парламентарната група в парламента,
цитиран от Dnes.bg. Той призова всички парламентарни групи да подкрепят предложението. По думите му със спестените
пари ще се строят детски градини и ясли.
Припомняме, че преди дни стана ясно, че прокуратурата дава 30-дневен срок на министъра на финансите Владислав
Горанов, за да поправи неправомерно по-високите субсидии, които са получили политическите партии. Във Върховната
административна прокуратура (ВАП), която провери изнесената информация в "Шоуто на Слави", пресметнаха, че партиите
всъщност са получили не 11 лева на глас, а над 13 лева, както и че методиката на изчисляване на субсидиите противоречи
на закона. Реално изплатената субсидия е над 38,684 млн. лева, което е с над 6,519 млн. лева повече. "Шоуто на Слави"
се позова на получена от финансовото министерство информация, а главният прокурор Сотир Цацаров се самосезира и
разпореди проверка.
От БСП вече няколко дни настояват за оставка на финансовия министър Владислав Горанов.
√ Р. Радев: Правителството не трябва да е срамежливо в преговорите за руския газ
Русия има място в изграждането на АЕЦ „Белене", независимо кой ще спечели търга за стратегически инвеститор,
смята президентът
Време е българското правителство да бъде по-активно и не толкова срамежливо и да подходи към преговори за цената на
руския газ в България, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Константиновския дворец в Санкт Петербург
след срещата си с руския президент Владимир Путин, цитиран от своята пресслужба. Енергетиката е една от темите,
обсъдени по време на разговора.
„Има голям спад на цената на природния газ на борсите в Западна Европа и е време българското правителство да бъде не
толкова срамежливо и по-активно и да подходи към преговори за цената на руския природен газ в България“, заяви след
края на срещата президентът Радев в отговор на журналистически въпрос. Държавният глава посочи, че не иззема по
никакъв начин функциите на правителството, което следва да проведе тези преговори.
Има промяна в ситуацията на газовата карта на Европа относно цени, доставчици, възможности за диверсификация,
коментира Румен Радев. Той припомни, че миналата седмица имаме договор за закупуване на втечнен газ от Америка
през терминал от Гърция на конкурентна цена и по-изгодна от тръбния газ, който получаваме от Русия, посочва БТА.
Много ясно поставих и въпроса да търсим сближаване на нашите интереси, коментира той. Очаквам правителството побързо да се мобилизира и да търси решение за снижаване на цената на природния газ в България, защото от това зависят
и „Топлофикация", и домакинства, и цената на стоки от първа необходимост, и българският бизнес като
конкурентоспособност, посочи Румен Радев.
За АЕЦ „Белене" Радев припомни, че решението на българския парламент и правителство е да започне процедурата без
държавни гаранции и допълни, че руската страна продължава да настоява, че в такъв проект трябва да има държавни
гаранции.
България не може да поеме към момента финансовия риск за изграждането на втората атомна електроцентрала у нас и
оттук-нататък е въпрос за привличане на стратегически инвеститори, които сами или в кооперация да участват за
реализацията на този проект, допълни държавният глава. Според президента Русия има място в изграждането на бъдещата
ядрена централа, независимо кой ще спечели търга за стратегически инвеститор.
В отговор на въпрос във връзка с руското участие в поддържането на българската бойна техника Румен Радев каза, че
темата е била поставена на срещата и посочи, че руската страна има готовност да продължим нашите отношения, докато
България има решимост да поддържа руска техника.
България е член на ЕС и НАТО, но това не изключва развитието на интензивни отношения с Руската федерация, посочи още
Румен Радев, според когото отношенията между Русия и България постепенно се възстановяват.
Според него втора среща с Путин в рамките на кратък период е ясен сигнал за новата динамика в двустранните отношения,
които се базират на дълбоки исторически, културни и духовни връзки, посочи Радев и допълни, че това е сигнал, че двете
страни желаят да развият тези отношения интензивно и конструктивно на взаимноизгодна основа.
България и Русия имат стратегическо партньорство в енергетиката и следва да възприемат много по-гъвкав подход и
механизми по отношение на договорите за дългосрочни доставки на енергийни ресурси, тяхната актуализация и за
намаляване на цените, призова президентът.
Economic.bg
√ Промените в Закона за авторското право подкрепят качественото телевизионно съдържание
Ще има повече контрол на пиратското съдържание, по-качествен продукт за потребителите и намаляване на сивия
сектор
Приетите вчера изменения в Закона за авторското право и сродните му права ще променят към по-добро медийната среда
у нас и ще предложат по-качествен продукт на зрителите. Промените са значителни, защото на практика те засягат всички
участници в процеса на създаване и дистрибуция на телевизионно съдържание (телевизии, регулатори, носители на
авторски права, кабелни оператори, зрители).
Очаква се тези промени да направят кражбата на авторските права значително по-трудна, което ще се отрази негативно на
кабелните оператори, които оперират в сивия сектор. От друга страна промените ще позволяват на легалните доставчици
на ТВ съдържание да предложат по-качествена продукция на зрителите, а носителите на права да получават полагащото
им се възнаграждение.
Дигитален мониторинг и контрол за по-малко пиратско съдържание
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Ограничаване на пиратското съдържание – промените предвиждат закупуване на софтуер и техника, които да
осъществяват дистанционен мониторинг на излъчваното съдържание у нас в реално време. Това ще позволи на
Министерството на културата да ограничи до голяма степен дейността на пиратски оператори, които излъчват
телевизионни продукти, за които нямат права. По този начин ще се намали кражбата на интелектуална собственост и
страната ще бъде извадена от „черния списък” за защита на интелектуалната собственост на САЩ.
Преди промените, ако се получи сигнал за кражба на ТВ канал или друго съдържание от кабелен оператор, Министерството
на културата трябваше да командирова свой представител и той да види с очите си нарушението, за да състави акт. Това
усложняваше процеса и често контролът беше невъзможен, но с промените кражбата на интелектуална собственост ще
стане значително по-трудна.
Нов механизъм за санкциониране на нарушителите
И до този момент държавата се стремеше да санкционира доставчиците на пиратско съдържание, но според закона
наказателните постановления се връчваха лично. Това водеше до умишлено избягване на актовете и по-висока
безнаказаност. Например, ако нарушителят успееше да се укрие в рамките на 14 дни от издаването на акта, за да му бъде
връчен, той не дължеше никакви глоби на държавата.
Промените в закона включват издаването на електронни актове, които влизат в сила от определена дата и не могат да
бъдат избегнати както беше до момента. Така държавната хазна ще получава по-добра събираемост на дължимите глоби
и ще има възможност значително да намали злоупотребите с интелектуална собственост като реално приложи
съществуващото законодателство.
Реални абонати и заплащане на носителите на авторски права
Промените в закона ще дадат ясна представа за абонатите на доставчиците на телевизионно съдържание. Обичайна
практика сред „сивите” кабелни оператори беше да докладват на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по-малък
брой абонати и така получават такси, за които не се плащат данъци към държавата и средства на правоносителите
(продуценти и телевизии). Много от пиратските оператори до този момент излъчваха съдържание, за което нямат права,
събираха такси от клиентите, но не плащаха нищо на създателите на съдържанието.
Какво печелят зрителите?
С промените в Закона за авторското право и сродните му права зрителите на легитимните доставчици на ТВ съдържание
ще продължат да плащат същите такси, но ще са спокойни, че няма шанс да бъдат лишени от правото да гледат любимия
си сериал или чаканото футболно дерби. Те ще имат възможност и да получават достъп до допълнително премиум
съдържание, защото техния доставчик няма да се бори с пиратска конкуренция и ще има възможност до обогати
доставяния продукт без това да означава увеличение на цената за зрителя.
√ Русия и Китай подписаха споразумение за изграждане на нови атомни енергоблокове
Пускането в експлоатация на Трети енергоблок на АЕЦ „Сюйдапу” е насрочено за 2027 г., а на Четвърти - за 2028
година.
На 5 юни в Москва, в присъствието на държавните ръководители на Русия и Китай, бе подписан договор за изграждането
на Трети и Четвърти енергоблокове на китайската АЕЦ „Сюйдапу”, проектирани по руска технология с реактори ВВЕР-1200.
Официалната церемония се състоя по време на държавното посещение на президента на Китай Си Дзинпин в Русия.
Документите бяха подписани от представители на инженерното подразделение на „Росатом“ - АСЕ, и на Китайската
национална ядрена корпорация CNNC.
„Днес придвижихме проекта за изграждане на новите атомни енергобокове по руска технология на нова площадка към
етапа на практическа реализация. Като включим и подписания по-рано договор за АЕЦ „Тянван“, до 2028 г. ще изградим
заедно с нашите китайски партньори четири нови енергоблока от поколение „3 плюс“, отбеляза Алексей Лихачов,
генерален директор на държавната корпорация „Росатом“.
Договорът за изграждане на Седми и Осми енергоблок на АЕЦ „Тянван“ с реактори по руска технология ВВЕР-1200 бе
подписан през март тази година. По план Седми енергоблок на централата трябва да заработи през 2026 г., а Осми - през
2027 година. Пускането в експлоатация на Трети енергоблок на АЕЦ „Сюйдапу” е насрочено за 2027 г., а на Четвърти - за
2028 година.
Подготовката на договорите бе в съответствие със стратегическия пакет от споразумения, определящ ключовите области
за развитие на сътрудничеството между Русия и Китай в ядрената енергетика през следващите десетилетия. Той бе
подписан на 8 юни 2018 г. по време на посещението на президента на Русия Владимир Путин в Китай.
БНР
√ НС обсъжда промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Народното събрание ще обсъди днес на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
внесени от Министерския съвет.
В парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят единствено вицепремиерът и министър на отбраната
Красимир Каракачанов и министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Каракачанов ще даде информация за осигуряване на Българската армия с военни психолози.
Екоминистърът ще отговори на въпрос относно липсата на данни за България по програма „Натура 2000“.
√ КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното
В Комисията за енергийно и водно регулиране ще се проведе обществено обсъждане на новите, по-високи цени на тока и
парното от 1-ви юли. Регулаторът предлага увеличение, съобразено с годишната инфлация - 3 процента и половина, за
електроенергията, и четири процента и половина, средно за страната, на топлоенергията. От топлофикационните и
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електроразпределителните дружества вече изказаха несъгласие с недостатъчното, според тях, поскъпване. Недоволство
от поскъпването обаче вече изразиха и хората.
Големите фирми-консуматори на ток вчера също изразиха публично недоволство от планираното от 1 юли поскъпване на
тока за бита с 3.5 процента, приемат го за твърде малко. От федерацията на индустриалните енергийни консуматори
твърдят, че предприятията ще понесат нов удар, защото тока, който могат да купуват само от енергйната борса, ще остане
скъп.
Увеличението на цените, които КЕВР предлага за парното и топлата вода, е най-голямо за абонатите в Разград и Габрово,
съответно 17 и 12 на сто. Най-малко е предлаганото увеличение във Варна и Перник - около 2%. В Сливен топлоенергията
се очаква да поевтинее под процент. В София новата цена ще е с 4,3 на сто по-висока, е предвидено в проектното решение,
а за останалите топлофикации увеличението варира между 6 и 7,5%. На обсъждането с топлофикационните дружества във
вторник, възраженията бяха категорични.
„Срещу намалените ни разходи за ремонт, намалените количества емисия въглероден двуокис и респективно намалените
разходи за закупуване на тези емисии“, коментира директорът на врачанската топлофикация Радослав Михайлов.
Възражения имаше и срещу предвиденото увеличение в цената на тока - Петър Илиев, изпълнителен директор на НЕК: „За
пореден път с цените се прави една псевдосоциална програма. При тези цени не знам кой печели, защото, според мен,
няма печелещи, всички са губещи“.
Преди да вземе окончателно решение КЕВР ще изслуша днес и граждански и неправителствени организации.
√ Боян Дуранкев: Препоръките на ЕК разбиват 12 мита, търпението към България се изчерпва
Интервю на Даниела Големинова с проф. Боян Дуранкев за предаването ''12+3''
Европейската комисия препоръча на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари.
Препоръката обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис при оповестяването на пролетния
пакет от Европейския семестър за тази година.
Толкова остър доклад аз не си спомням. Много тежък доклад и оценка. За съжаление, той разбива доста митове, които
витаят в нашето медийно пространство. Тези митове са най-малко 12. Това каза за БНР икономистът проф. Боян Дуранкев
по повод препоръките към България в т.нар. „Европейски семестър“ и изброи:
„Първо, че данъчните приходи и спазването на данъчното законодателство в България е за пример. Второ – че държавните
предприятия се управляват компетентно. Трето – че реформата във финансовия сектор е приключила. Четвърто – че
България е пример за адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Петото е много тежко – че градим магистрали и инфраструктура за пример, а напротив – тук е много, много остър тонът.
Шесто е, че даваме достатъчно пари за наука. Седмото е, че реформите в публичната администрация и електронното
управление са на европейско ниво – нищо подобно! Осмото е, че България е лидер в цифровизацията и интернет. Не е
вярно! Тук подчертават, че само 29% от физическите лица у нас притежават основни цифрови умения, в сравнение със
средно 57 на сто в ЕС. Деветото е много тежко – даваме високи заплати на учителите, което не води до високо ниво на
образованието. Десетото – доходната система и данъчната система на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са съвършени – тук
ни пердашат много сериозно! Единадесето – че имаме оздравено здравеопазване, и 12-о – че съдебната реформа и
борбата с корупцията и организираната престъпност в България не са добре. Ако искате и 13-о, като последица от всичко
това, означава, че доброто управление, каквото го разбират в ЕС, в България е отсъстващо“.
„Върнаха ни, ако не в първи, във втори клас след 12 години членство в ЕС и 30 години преход“, обобщи проф. Дуранкев в
предаването „12+3“ по „Хоризонт“ и допълни, че се изисква много повече компетентност по всички тези изброени въпроси.
ЕК препоръчва да се засили и надзорът върху банките, да се създаде работещ вторичен пазар за необслужвани кредити,
да се подобри събираемостта на акцизите върху горивата, изброи икономистът:
„Дават срок, забележете 2019-2020. Тоест търпението на ЕК към България е изчерпано… Това изисква не само промяна на
някои постове, но изисква промяна и на структурата на управлението като цяло. Не е критиката само към това
правителство, а това е критика към тези 12 години преход – така се чете между редовете“.
Според икономиста докладът със сигурност е стреснал управляващите, които днес не са го коментирали.
Дуранкев оцени като „хумор“ партийната субсидия да бъде един лев, „тъй като това означава, че ще има корпоративни
зависимости“. Според него разумната субсидия би била 4-5 лв. на действителен глас.
„Ако организираме референдум трябва ли да има данъци, ви гарантирам, че няма да има данъци, но това не е решението.
Затова са лидерите, затова са водачите, които да обяснят какво е крайно необходимо. Трябваше да се орежат партийните
субсидии, но, пак казвам, това не е най-доброто решение, въпреки че е заето от гръмовержеца“.
√ ЕЦБ ревизира средносрочните си прогнози за икономическия растеж и инфлацията в еврозоната
Европейската централна банка повиши слабо прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната през тази година, но в
същото време намали леко очакванията си за растеж през следващите две години, признавайки, че има риск от попродължително и по-дълбоко от очакваното забавяне на европейската икономика.
ЕЦБ вече очаква растеж на БВП в региона на единната валута през 2019-а година с 1,2% вместо с 1,1%, преди слабо
ускорение на растежа до 1,4% през 2020-а и през 2021-а година, което е под предходната оценка на централната банка от
март за икономическа експанзия от 1,6% през следващата и от 1,5% през 2021-а година.
В същото време ЕЦБ повиши слабо и очакванията си за потребителската инфлация (индекса CPI) в еврозоната през 2019-а
година до 1,3% от 1,2%, но понижи прогнозираната инфлация за 2020-а до 1,4% от 1,5% и остави без промяна прогнозата
си за нейно повишение с 1,6% през 2021-а година.
На пресконференция след края на днешното редовно заседание на ЕЦБ, шефът на банката Марио Драги отново отбеляза,
че рисковете за икономиката в еврозоната остават в посока надолу (за по-слаб от очакваното растеж), позовавайки се на
геополитическата несигурност, нарастващата заплаха от протекционизъм и уязвимости в развиващите се пазари.
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Световната търговска война навреди на бизнес доверието и доведе до влошаване на промишленото производство и на
износа, което беше изострено допълнително от редица вътрешни проблеми в рамките на еврозоната - от сериозните
проблеми на германската индустрия и по-специално на автомобилния сектор до подновената бюджетна битка между
Италия и Европейската комисия.
Според Марио Драги обаче стабилният растеж на заплатите, рекордно високата заетост и по-добрите данни за растеж в
еврозоната през първото тримесечие показват, че икономиката все още е устойчива, подсилвайки очакванията на ЕЦБ, че
възстановяването е по-бавно, но не е дерайлирало.
Шефът на ЕЦБ подчерта, че е некоректно да се гледа на новите насоки на централната банка за лихвената политика в
бъдеще като на склонност за предстоящо, макар и на по-късен етап, повишаване на лихвените ставки. Така той коментира
днешното решение на ЕЦБ да не променя настоящите рекордно ниски лихвени ставки поне до средата на 2020-а година.
До днес ЕЦБ беше поела ангажимент да запази лихвите непроменени поне до края на настоящата година.
Според него тази промяна се дължи до голяма степен на продължителната несигурност в глобален план, включително и
на несигурността около процеса на Брекзит. Той допълни, че има нарастване на несигурността относно глобалното
търговско напрежение. "Несигурността по отношение на преговорите за Брекзит, уязвимостта на някои от важните
нововъзникващи пазари и в по-общ план несигурността относно растежа на световната търговия, надвишиха това, което
очаквахме през март, и поради това решихме да удължим ангажимента на ЕЦБ за непромяна на лихвите до средата на
2020-а година", каза Драги.
Драги обаче заяви, че ЕЦБ е готова да намали лихвите или да приложи други мерки, ако това е необходимо. "Централната
банка е готова да действа и да използва всички налични финансови инструменти", посочи той.
Попитан директно дали е по-вероятно следващата промяна на лихвите от ЕЦБ да е в посока на тяхно повишение, а не на
тяхно понижение, Драги отговори "Не".
Той също така отбеляза, че някои членове на ЕЦБ са повдигали на днешното заседание въпроса за възможно намаляване
на лихвите, докато други са коментира възможността за рестартиране на програмата за покупки на активи, известна като
"количествени улеснения". Това вероятно се дължи на факта, че подновената в последна време ескалация на търговската
война между САЩ и Китай рискува да навреди на световната икономика и в частност на експортно-ориентирани
икономики от еврозоната като тази на Германия.
√ ЕС вероятно ще удължи санкциите спрямо Русия за още 6 месеца
Европейският съюз вероятно ще вземе политическо решение да удължи с още шест месеца наложените срещу Русия
санкции във връзка с анексирането на Крим, съобщи в четвъртък ТАСС.
Брюкселски източници на агенцията посочиха, че отмяната на икономически наказателни мерки зависи от напредъка на
Минското споразумение, което обаче не е отбелязало значителни промени по отношение на неговото прилагане.
Според информация на ТАСС Съветът на Европейския съюз следва да вземе официално решение около седмица след
срещата на високо равнище, насрочена за 20-и юни. Агенцията също така посочи, че може да бъде удължен списъка на
руските санкционирани лица и субекти.
За последно санкциите на ЕС, наложени срещу Русия, бяха удължени през декември 2018 година, като срокът им да
действие изтича на 31-ви юли 2019 година.
Клуб Z
√ Защо Полша го може, а България - не?
Заради Сан-стефанския синдром: даряват ти държава, а ти страдаш, че не е по-голяма
Признавам, че тръгнах за тържествата в Гданск с предчувствие за досада – не обичам тържествени възпоменания и
ритуалистика. Но дните на солидарност и свобода се оказаха удивително вълнуващо събитие: въплъщение на онзи
либерален патриотизъм, за който хора като мен си мечтаят.
Събития из целия град, пеене на химна, европейски и национални знамена, та дори забавления като плетене на соцмрежички за пазар и изработване на шаблони. С неописуема радост тълпи от граждани посрещаха Валенса с прочутата
фланелка „Конституция“ под сакото, бившия президент Квашневски, та дори Балцерович, автор на болезнената шокова
терапия, донесла първо страдания, после две десетилетия непрекъснат растеж.
Как се бе получил този всенароден празник? Обясниха ми, че са имали пари за изхарчване. Защо ли? Защото
правителството отказало да даде обещаната сума и организаторите били принудени да се обърнат към гражданите – и
крауд-фъндингът събрал два пъти повече от необходимото. Този факт навярно е и причината за ентусиазираното участие
на хилядите дарители.
Изборите, които доведоха комунизма до срив
На 4 юни преди 30 години започва полската демокрация с трудно извоюваните на кръглата маса между „Солидарност" и
комунистите първи демократични избори. Те са частично свободни, за опозиционните кандидати са достъпни само една
трета от местата в Сейма, но тази първа стъпка повлече рухването на цялата система в Полша, а и в цяла Източна Европа.
Удивителното за мен беше това, че този компромис днес е обект на гордост, ако изключим разбира се някои крайни
идеолози-пуристи, каквито естествено има. Да, именно компромисът предотвратява човешки жертви като събира около
една маса заклети врагове, решили да поставят интересите на държавата си над всичко.
Днес, казаха много говорители, подобни разговори биха били по-трудно постижими. Защото управляващите консерватори
са обратното на онзи дух от 1989, изразяван в скандиранията: „Няма свобода без „Солидарност“, превърнали се
постепенно в „Няма свобода без солидарност“. Впрочем, празникът беше така екзалтиран и защото беше граждански
протест срещу управляващите. Помислете само: навремето цяла Източна Европа вървеше след Полша към демокрация и
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европейски ценности. Днес пак се учат от нея, само че едни други хора – хомофоби, расисти, антиевропейци. Сетете се кой
ще седне до депутатите от ПиС („Право и справедливост") в Европарламента от България?
Абе, нищо не ни е както трябва….
Мисля, че по-добрата Полша няма да се предаде, защото тук либералите имат един удивителен национален дух. Помислих
си обаче друго - възможно ли е подобно събитие в България? Краткият отговор: не. Няма политик, който бихме акламирали
както Валенса. Хайде, не чак толкова велик, нека спазваме мащаба. Изпратихме Желю Желев с внимание колкото за
второкласен естраден певец. Нашата кръглата маса беше заклеймена и от едните, и от другите; около нея се сътвориха
многобройни конспиративни теории. С годините медиите очерниха първия ред около нея, после втория, накрая
правостоящите. Първите избори – ами нали опозицията ги изгуби, значи отписваме ги от историята. Конституцията – е, ами
тя излезе лоша, ядосва ни до ден-днешен.
Абе, нищо не ни е както трябва, половинчато, компромисно, та чак обидно. И в последна сметка наместо да се гордеем,
че като народ сме извършили удивителния обрат и от диктатурата сме се озовали в най-богатото и щастливо място на
планетата – мърморим, завиждаме, мразим се взаимно. Аз наричам това Сан-стефански синдром: когато ти подаряват
държава, а ти страдаш, че е можело да бъде по-голяма. Дали да не се понаучим от полските либерали да уважаваме
реалностите, върху които почива държавата ни? Те винаги са компромисни, както самият живот.
Dnes+
√ Предложенията за висшето образование реформират в грешна посока
Държавата признава проблемите, но предложените решения няма да ги решат
Работодателите ще могат да получават до 10 хиляди лева, за да приспособят работно място за човек с трайни увреждания
в трудоспособна възраст, предаде БНТ.
Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място според заболяването на работника,
съобщават от Министерството на труда и социалната политика.
Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена днес от
Националния съвет за хората с увреждания. С до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до
съществуващи или разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да
запазят заетостта на наетите хора за период, не по-малък от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на
средствата.
По програмата ще се отпускат и средства за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и
служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.
На вчерашното си заседание Националният съвет за хората с увреждания одобри и Правилник за дейността и
организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, както и проект на Наредба за реда за
осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Политически разногласия - колко пари трябва да влизат в партийните каси?
- Между Европа, САЩ и Русия - стратегиите в геополитиката. Коментар на Соломон Паси
- На живо: Колко високо е нивото на река Дунав и какви мерки са взимат?
- Бум на кърлежите в дъждовното време - как да се предпазим?
- Проверки по Черноморието - колко качествена е храната на плажа?
БТВ, "Тази сутрин"
- На живо от Прага: Броени часове преди решаващата квалификация на националния ни отбор по футбол срещу
отбора на Чехия;
- Специалният екип на bTV от Санкт Петербург за срещата „Путин-Радев"; Неизбежен ли е проектът АЕЦ „Белене" и
ще бъде ли увеличена цената на газа? В студиото енергийният експерт Таско Ерменков;
- Сигнал за насилие над двегодишно дете. На живо: Прехвърлят ли си институциите топката за контрола на частните
детски градини?;
- Ще стане ли партийната субсидия един лев? И ще търсят ли политиците допълнително финансиране? В студиото:
депутатите Маноил Манев, Александър Симов и Пламен Христов;
Нова телевизия, „Здравей България"
- Пожар на границата. На живо: Докога движението на пункт „Златарево" ще остане блокирано?
- Атаки на патриотичния фронт. Докъде ще стигне раздорът? Говорят Красимир Каракачанов и Волен Сидеров.
- Как къщите за гости да спрат да се превръщат в къщи за тъщи? Гост: земеделският министър Десислава Танева.
- Един лев за един глас. Защо предложението на правителството за партийната субсидия скара партиите?
- Сигнал за насилие над дете в детска ясла. На живо - каква е истината?
- Пометен на пешеходна пътека. След смъртта на момче на столичен булевард - стотици искат обезопасяване на
пътя.
- Да подариш надежда. Как деца помагат на свой съученик в битката с болестта?
- Диви и щастливи. Яна Маринова и Александър Сано за новата романтична екшън - комедия.
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√ Предстоящи събития в страната на 7 юни
София.
- От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
- В 12.00 часа ще бъдат връчени дипломите на студентите по право на Софийския университет „Св. Климент
Охридски" на тържествена церемония в Народното събрание. Председателят на парламента Цвета Караянчева ще
поздрави младите юристи и техните преподаватели.
- От 09.30 часа в зала „Европа" на Конгресен център „Глобус" в сградата на КНСБ ще се проведе кръгла маса на тема
„Тревенция и ограничаване на недекларираната заетост в България". Конференцията ще бъде открита от
президента на КНСБ Пламен Димитров, финансовия министър Владислав Горанов, социалния министър Бисер
Петков, председателя на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата
икономика Емил Димитров.
- От 11.30 часа в зала Музейна на БЧК на пресконференция ще бъде представен проектът „Иновативни модели за
грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания". В пресконференцията ще участват:
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на БЧК акад. Христо Григоров,
представители на Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз, директорът на УМБАЛСМ
„Пирогов" проф. Асен Балтов, кметове на общини и други партньорски организации.
- От 16.00 часа в сградата на Министерството на външните работи зам.- министър Георг Георгиев ще обяви новите
младежки делегати към ООН с мандат 2019-2020 г.
- От 11.00 часа в зала Пресцентър на ВСС представляващият институцията Боян Магдалинчев ще открие Ден на
отворените врати. Приветствие ще отправи зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно
утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано
производство. Ще бъде обсъден и проект на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика" за
периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г.
- От 10.00 часа в Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще се проведе пресконференция по повод официалния старт
на процедурите по дълбока мозъчна стимулация (ДМС) с импланти, финансирани от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
- От 11.00 часа на церемония в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се състои тържествено
връчване на дипломите на абсолвентите от Факултета по журналистика и масова комуникация.
- От 12.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на
цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт
за периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г.
***
Велико Търново.
- От 16.35 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поздрави участниците в юбилейното
честване на 150-ата годишнина от създаването на Народно читалище „Надежда 1869".
***
Добрич.
- От 14.00 часа в Младежкия център ще се проведе състезанието „Ваканция здравей! Да играем безопасно!" по
Проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност" по Българо - швейцарска
програма за сътрудничество.
- От 16.00 часа в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018.
***
Сливен.
- От 11.00 часа на Учебен полигон „Ново село" ще бъде открито тактическо учение с бойни стрелби „Strike Back
2019".
***
Стара Загора.
- От 10.30 часа в зала 2 на общината кметът Живко Тодоров и зам.-кметът Йордан Николов ще дадат
пресконференция относно инвестиционно предложение за изграждане на цех за олово.
- От 12.00 часа във фоайето на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще се срещне с доброволците, които се
включиха в отстраняването на последиците от разразилата се буря в града на 31 май.
***
Хасково.
- От 11.00 часа в зала „Марица" на Областната администрация ще се проведе конференция „Съдбовните дати на
България- истини и заблуди".
***
Шумен.
- От 19.30 часа в концертната зала на Народно читалище „Добри Войников - 1856" председателят на Народното
събрание Цвета Караянчева ще бъде гост на заключителния концерт на Международния конкурс за пианисти и
цигулари „Панчо Владигеров".

11

