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Economic.bg
√ Депутатите гласуват днес за намаляване на партийната субсидия на 1 лев
Предложението за намаляване на партийната субсидия от 11 на 1 лев за получен глас на избори влиза в пленарна зала
днес, след като преди седмица бе одобрено набързо от бюджетна комисия. Депутатите ще гласуват проемните в Закона
за бюджета за 2019 г., става ясно от програмата им за сряда.
Идеята за намаляването на субсидията дойде от премиера Бойко Борисов. Тя се роди, след като по-рано стана ясно, че
партиите са получавали повече средства от държавата, отколкото е заложено по закон.
През 2018 г. например вместо законово установените 11 лв., Министерство на финансите е превеждало по 13.25 лв.
Неточности се оказа, че има от 2001 г. насам.
БСП и ДПС вече заявиха, че са против намаляването на субсидията на 1 лв. Обединените патриоти подкрепят идеята
донякъде, като според тях редуцирането трябва да е в по-малък размер.
Едно от притесненията от драстичното сваляне на субсидията е, че ще се създадат условия за финансиране на партиите от
олигарси, тъй като ще имат нужда от средства.
Economy News
√ Премиерът Борисов инспектира жп обекти
Полагането на нов железен път по отсечката София-Елин Пелин инспектира министър-председателят Бойко Борисов,
съобщи пресслужбата на кабинета.
Железопътната отсечка София-Елин Пелин е част от жп линията София-Пловдив. С изграждането на този и другите участъци
ще се постигне намаляване на времето за пътуване между София и Пловдив до 1 час и 10 минути. Също така ще се създаде
възможност придвижването на хората от крайградските зони към София и обратно да се поеме от жп транспорт в тясна
връзка с градския транспорт, основно метрото. Това ще даде удобна алтернатива на над 3000 човека от Елин Пелин,
Казичене, Искър и др., които ежедневно пътуват с автомобилите си към София, уточняват от правителствената пресслужба.
При изпълнението на проекта ще бъдат реконструирани шест моста, ще се премахнат прелези и на тяхно място ще се
построят 17 нови надлези и подлези. В шест гари ще се модернизират пероните за улеснен достъп на гражданите и лицата
с намалена подвижност. Проектът се финансира по Механизма за Свързана Европа и е на обща стойност 133 млн. лв., от
които 113 млн. лв. безвъзмездна помощ от ЕС и 20 млн. лв. национално съфинансиране, допълниха от МС.
В строителството на трасето са ангажирани 6-7000 души, е казал транспортния министър Росен Желязков. След
завършването на отсечката влаковете по нея ще се движат със 160-200 км/ч. В този програмен период се работи по
рехабилитацията на 30 жп гари, се посочва още в съобщението.
По-късно министър-председателят инспектира жп отсечката Пазарджик - Пловдив и състоянието на новата гара в града.
Трасето и сградата са обновени по проект "Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив - част от
трансевропейската железопътна мрежа" на ОП "Транспорт". Проектирането и изграждането на системите за сигнализация
в участъка Септември - Пловдив и телекомуникации София - Пловдив е извършено в периода 2013-2016 г.
След като инспектира новопостроената гара, министър-председателят отпътува за Пловдив със специално подготвена
влакова композиция, като застана лично на командното табло на локомотива. При пътуването той наблюдава състоянието
на трасето до Пловдив на специални дисплеи.
Министър-председателят направи оглед на приемното здание на гара Пазарджик, съобщи пресслужбата на кабинета. Тя е
финансирана по ОП "Транспорт" на стойност 3,63 млн. лв., от които 3,085 млн. лв. са от ЕС.
Гара Пазарджик е завършена за 9 месеца в периода януари - септември 2014 г. Преди началото на проекта през гарата са
минавали 231 000 пътници годишно. След модернизацията на гарата и на жп отсечката Септември - Пловдив броят на
пътниците е нараснал на 260 000 души, допълниха от МС.
От гара Пазарджик премиерът Борисов се е качил на влак, с който премина по трасе за скоростно движение, изградено по
европейските стандарти за проектиране на скоростни линии за пътнически превози.
Борисов посети и намиращия се в близост до жп гара Тодор Каблешков Интермодален терминал Пловдив /ИМТ/. ИМТ Пловдив, е даван за пример за най-успешното публично-частно партньорство в България, като обемът на товарите през
последната година надвишава трафик прогнозите по проекта. Към момента се обработват около 40 000 TEU (товарни
контейнери) годишно, а пълен капацитет на работа се очаква да бъде достигнат през 2020 г. Дневно се обработват 1,5-2
влака в посока от и към Турция, допълниха от МС.
ИМТ - Пловдив, създава условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и по този
начин подобрява интермодалността в югоизточния регион на ЕС. Чрез проекта се създават оптимални условия за
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подобряване на екологичната обстановка в страната, подпомага се транспортния и логистичен сектор, което дава сериозен
тласък в общото икономическо развитие на регионално и национално ниво.
Проектът е финансиран по ОП "Транспорт" с обща стойност 11,9 млн. лв., от които 2,1 млн. безвъзмездна помощ от ЕС.
Изграден е в периода май 2015 - март 2017 г., а през декември 2017 г. е отдаден на концесия, посочиха от МС.
Терминалът се намира до жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив, и е разположена на
магистралната жп линия София - Пловдив. Върху площ от 71 450 кв. м са изградени терминална площадка за товароразтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за
повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване
на клиентите, площи за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала,
паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт, пише в съобщението.
„Правителството продължава приоритетно с инвестиционната програма в жп транспортната инфраструктура. Влакът пести
енергия, представлява 100 процента екологично чист транспорт и ще се спести трафик от стотици хиляди тонове товари“.
Това каза Борисов по време на инспекцията на ремонтите и строителните работи по проектите от Трансевропейската
транспортна мрежа (ТЕН-Т).
Общо 400 км железопътна инфраструктура ще бъде модернизирана по проектите, които той инспектира днес заедно с
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министъра на финансите
Владислав Горанов и вицепремиера Томислав Дончев. „Важно е хората да видят свършеното. Ние работим здраво“, заяви
министър-председателят.
С инвестициите в националната жп инфраструктура ще се облекчи трафикът по магистралите. Премиерът Бойко Борисов
даде пример с данните от натовареността по магистрала „Тракия“ - на националния празник трафикът е бил 53 000
автомобила, а в последния от почивните дни около 24 май – 57 000 автомобила“.
В района на гара Белозем министър-председателят направи оглед на извършените строителни дейности в отсечката
Скутаре-Оризово. Тя е част от проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза2“. В този участък са
напълно подновени 28 км. жп линия. Изградени са шумозащитни и предпазни стени в гара Маноле и Белозем и едно
пешеходно пресичане с осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Контактната мрежа е изцяло нова.
„Последните дни видяхме пълна подкрепа на президента. Всичко, което правим, той го промотира съответно в Словения
и в Санкт Петербург“, отбеляза министър-председателят Борисов и изтъкна изграждането на интерконекторите и
магистралите. „Съжалявам, че върна закона за предварителното отчуждение, защото всичко това, което говоря, ако го
няма този закон, няма да бъде построено, поне следващите 15-20 години. Но да речем, че някой го е подвел“, добави
премиерът.
Investor.bg
√ Стартира процесът по подготовка на програма България-Румъния 2021-2027
Очаква програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион
Напредъкът в изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за 2018 г. беше
отчетен на единадесетото заседание на Комитета за нейното наблюдение, съобщиха от пресцентъра на МРРБ, посочваБТА.
Заседанието е било ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница
Николова, която е приветствала добрите темпове на изпълнение, високата разпознаваемост на програмата сред
бенефициентите и реализираните успешни проекти в полза на гражданите в региона.
Като ключов момент е определена 2019 година, в която се анализира текущото изпълнение и се оформя визията за
бъдещия програмен период 2021-2027.
Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020 е с общ ресурс 258,5 млн. евро. Средствата се инвестират в проекти,
които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич
в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния.
До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са
изпълнени.
След заседанието се е провела първата среща на Съвместната работна група за разработване на бъдещата Програма за
трансгранично сътрудничество Румъния - България за периода 2021-2027 г.
Работата й стартира с отчитане на развитието и ползите от установеното сътрудничество в граничния регион. Заместникминистър Николова е приканила членовете на работната група да използват научените уроци от настоящия период.
Реализирането на интегрирани проекти е било посочено като възможност за преодоляване на небалансираното развитие
на регионите, което продължава да се наблюдава независимо от направените до момента инвестиции. Прилагането на
стратегически подход за програмен период 2021-2027 г., който отчита специфичните нужди и потенциал на регионите, ще
осигури по-ясното фокусиране на инвестициите и видимост на постигнатите резултати, е отбелязала Николова.
Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности,
допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Малки и средни предприятия биха
могли да се финансират чрез фонд за малки проекти, с което ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото
развитие с реален ефект върху бизнеса, сподели регионалният заместник-министър.
Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват
предварително в контекста на тяхната обвързаност с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на
регионите.
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АИКБ
√ 10-ти юбилеен „Зелен форум“ на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна
Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от
връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава
глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.
На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере
визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво
развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от
опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в
индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.
ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:
Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и
екоинтелигентност.
Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.
Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното
установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Поканени участници:
Нено Димов, министър на околната среда и водите
;Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;
Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на
зависимости”;
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“;
Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt;
Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа;
Катерина Миланова, мениджър комуникации в „Загорка“;
Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“.
Програма:
13:00 –13:30 Регистрация и кафе за добре дошли;
13:30 – 13:40 Откриване;
13:40 – 15:00 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Дискусия на тема „Глобални и национални стратегии за устойчиво развитие.
Бизнесът като основен партньор в тях и двигател на зелената икономика“;
15:00 – 15:20 Кафе пауза;
15:20 – 16:40 ВТОРИ ПАНЕЛ – Ролята на компаниите в създаването и налагането на екограмотност и екопромяна;
16:40 – 16:50 Закриване на събитието;
16:50 – 18:00 Коктейл.
Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК.
Дарик
√ Подуправителят на БНБ прогнозира: Лихвите ще се запазят ниски за неопределено дълго време
Лихвите ще се запазят ниски за неопределено дълго време, прогнозира подуправителят на БНБ Калин Христов.
Ето и причините, които той посочи на бизнес форум в София:
„Вероятно лихвите, заради тези структурни причини, ще останат ниски за много дълго време. Кои са тези структурни
причини - едното класическото и с най-голямо влияние е намаляването на раждаемостта и свиването на работната сила.
Това дългосрочно води до тези, които вече съществуват, да се замислят за бъдещото си и да спестяват повече, защото
знаят, че няма кой да ги издържа. Второто е заради тези, които инвестират в пазар, който се свива“, посочи той.
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БНТ
√ Средният осигурителен доход за страната за април 2019 г. е 991,12 лева
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2019 г. е 991,12 лв., съобщиха от НОИ.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г. е 920,83 лв. Определеният
средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през месец май 2019 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Президентът свиква кръгла маса, посветена на избора на главен прокурор
Президентът Румен Радев свиква кръгла маса за предстоящия избор на нов главен прокурор. Държавният глава ще изслуша
позициите на неправителствения сектор и на професионалните организации на юристите в България, във връзка с
критериите за избор и правомощията на бъдещия обвинител номер едно.
Миналият месец Радев обсъди темата и с представители на изпълнителната и съдебната власт. Тогава настоящият главен
прокурор Сотир Цацаров заяви, че разговорите са подранили, а президентът репликира, че те целят да отговорят на
обществените очаквания за прозрачна процедура. Мандатът на настоящия главен прокурор изтича през януари 2020
година.
√ Нов държавен съвет ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията
Председатели на съвета ще бъдат зам.-министър председателят по съдебната реформа Екатерина Захариева и
представляващият Висшият съдебен съвет.
Нов съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт ще бъде създаден
по предложение на Министерския съвет. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. В новата
мегаструктура ще влизат:
1. председателят на Върховния касационен съд;
2. председателят на Върховния административен съд;
3. главният прокурор на Република България;
4. главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
5. председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. министърът на вътрешните работи.
7. министърът на финансите;
Новият съвет ще заседава веднъж на шест месеца и заседанията му ще бъдат публични. Ръководители на съвета ще бъдат
двама съпредседатели - заместник министър-председателя с ресор „правосъдие“ и представляващия ВСС. Това според
предложението ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заместник-председател ще бъде
министърът на правосъдието.
Новият орган ще има не само координационна функция между трите власти, но също така и съветническа. Първото
заседание на съвета ще се състои до два месеца след създаването на органа.
√ Антимонополната комисия: Нова методика ще ограничи конкуренцията при автогарите
Комисията за защита на конкуренцията се обяви срещу въвеждането на максимална цена за преминаване на автобуси през
автогарите у нас. Предложението е на Министерството на транспорта. Жалбоподател в антимонополната комисия е
Централната автогара в София.
Комисията за защита на конкуренцията излезе със становище, че въвеждането на максимални цени за преминаване през
автогарите ще ограничи конкуренцията у нас. Нова методика на Министерството на транспорта предлага да бъдат
въведени прагове от 16 лв.,14 лв. и 12 лв. за първа, втора и трета категория автогари. Срещу този проект се обявяват обаче
от Централната автогара в София, където договорената към момента цена за преминаване с превозвачите е 18 лв.
В свое становище от Министерството на транспорта твърдят, че не искат да ограничават конкуренцията, а напротив - да
създадат по-конкурентни правила за превозвачите. "Фиксирането на максимални цени за ползване на автогари е
необходимо, тъй като има категоризирани автогари, които предоставят автогарови услуги срещу необосновано високи
цени", категорични са от ведомството.
В подкрепа на новите цени се обявяват и превозвачите. Въпреки това от антимонополната комиисия са категорични, че
непазарното определяне на цените, тоест въвеждането на таван, ще ограничи конкуренцията и автогарите няма да имат
стимул да подобряват предлаганите от тях услуги.
В своята практика до този момент, КЗК винаги се е обявявала срещу въвеждането на ценови ограничения. Не винаги обаче
институциите се съобразяват със становището на ведомството.
√ Държавата ще плати 50 млн. лв за бензин на четири големи вериги бензиностанции
Централният орган за обществени покупки, който поръчва за всички министерства, ще сключи договор за две години и
половина.
Държавната администрация е заделила 50 милиона лева за горива през следващите две години и половина. Това показва
обявена поръчка от Централния орган за покупки към Министерството на финансите. Според обявената поръчка,
договорът влиза в сила от датата на сключване и приключва до 31 януари 2021 г.
Според записаните изисквания, за доставчик на горива ще бъдат избрани четири вериги бензиностанции, с които ще бъде
сключено рамково споразумение. Задължително е доставчиците на горива да имат развита търговска мрежа от
бензиностанции в поне 15 областни града, да продават гориво, което отговаря на качествените изисквания, и да предлагат
система за картово разплащане.
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√ 13 държави от ЕС настояват за ускорена евроинтеграция на Западните Балкани
Българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева, заедно с министрите на други 12 държави
членки на ЕС настоя за ускоряване на европейската интеграция на Западните Балкани. Тринайсетте министри (на България,
Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Малта, Австрия, Хърватия, Словения, Полша, Словакия) , призоваваха за
започване на преговори за присъединяване с Република Северна Македония и Албания през юни 2019 г. Това съобщиха
от пресцентъра на Министерството на външните работи
Съвместното изявление отбелязва значението на процеса на разширяване на ЕС със страните от Западните Балкани като
основен инструмент за постигане на устойчива стабилност, мир и просперитет. Призовават се всички членове на Съвета да
проявят далновидност и да приемат смели решения този месец, чрез които да дадат положителен тласък на реформите в
съответствие със стандартите и ценностите на ЕС. Необходимо е държавите от региона да работят за тясно регионално
сътрудничество и да положат усилия за истински добросъседски отношения.
България смята, че започването на преговорния процес с Албания и Република Северна Македония ще запази и укрепи
положителния импулс на реформите в техните общества. Държавите-членки на ЕС ще имат възможност на всеки етап от
процеса да оценяват техния индивидуален напредък и да оказват подкрепа за изпълнение на критериите.
Разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани остава сред приоритетните за България външнополитически цели.
Добросъседските отношения, регионалното сътрудничество и върховенството на правото са хоризонтални критерии за
напредък на страните-кандидатки.
Изпълнението на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от страна на Република
Северна Македония ще бъде ключово за взимане на съответните решения. Това е пътят за гарантиране на регионалната
стабилност и за решаване на всички открити въпроси с цел създаване на сигурна среда на регионална и европейска
сигурност, изтъкват от МВнР.
√ България e на последно място в цифровия индекс на Европейската комисия
България е на последно място в Европейския съвет по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката
и обществото. Това показват данните от публикувания от Европейската комисия цифров индекс, който се изготвя за пета
поредна година. На първите четири места в Европейския съюз са Финландия, Швеция, Холандия и Дания.
Индексът на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото оценява
държавите-членки по пет критерия:
Свързаност
човешки капитал
използване на интернет
внедряване на цифрови технологии
внедряване на цифрови обществени услуги.
Тази година България е на последно място, след Гърция и Румъния.
Според Европейската комисия повече от една трета от европейците в активна възраст не притежават основни цифрови
умения. Първенци по дигитални умения са Финландия, Швеция, Люксембург и Естония.
11% от европейците никога не са използвали интернет, а 83% са влизали в мрежата поне веднъж седмично. Значително се
е увеличил броят на хората, които използват апликации за видео обаждания и гледане на филми и клипове.
Бизнесът в Европейския съюз става все електронен, но електронната търговия бележи слаб ръст. На първите места по
онлайн търговия са Ирландия, Холандия, Белгия и Дания. Според Брюксел България, Унгария, Румъния и Полша трябва да
наваксат изоставането си в тази област.

За последните пет години все повече европейски граждани използват интернет за общуване с администрацията.
Електронното правителство и електронното здравеопазване са най-добре развити във Финландия и Естония.

5

News.bg
√ НСИ отчита двоен растеж на износа спрямо вноса
Добра динамика на българската външна търговия през първите четири месеца на годината констатира Националният
статистически институт (НСИ) с данни за търговията на страната ни с ЕС и трети страни.
Спрямо статистиката общият експорт расте с два пъти по-високо темпо от това на вноса. Търговия със стоки на България с
трети страни и ЕС - общо
През периода януари - април 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 18 663.9 млн. лв., което е с 9.5%
повече в сравнение със същия период на предходната година.
Само за април общият износ на стоки възлиза на 4 496.7 млн. лв. и се увеличава с 6.1% спрямо същия месец на предходната
година.
През първите четири месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 20 608.9 млн. лв., или с 4.6% повече
спрямо същия период на 2018 година.
Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2019 г. и е на стойност 1 945 млн. лева.
Търговия на България с трети страни
През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) нараства с 14.7% в сравнение
със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация
и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.
През април износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е
в размер на 1 360 млн. лева.
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия
период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската
федерация, Турция, Китай и Египет.
През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1
396.2 млн. лева.
Търговия на България с ЕС за януари - март
През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер
на 9 607.1 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ. През март износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия
месец на предходната година и е в размер на 3 274.3 млн. лева.
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират
67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.
Вносът на България от ЕС през периода януари - март се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и
достига 9 817.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и
Унгария.
През март вносът на България от държавите членки на ЕС, намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и
е в размер на 3 586.0 млн. лева.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.
В. Дума
√ Газовата връзка с Гърция зацикли
Премиерите на България и Гърция направиха първа копка на строежа на връзката между газовите системи на двете страни
преди близо три години, но реализацията на проекта реално не може да започне. Причина за това стана жалбата на
българската компания "Топливо-2" срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за
предварително изпълнение на поръчката за доставка на тръби за газопровода. Процедурата бе спечелена от гръцката
компания "Коринт Пайпуъркс" с цена за 58.2 млн. евро без ДСС при търсена максимална стойност от 60 млн. евро. Офертата
на втория кандидат Ц "Топливо-2" не бе допусната до отваряне на цената, защото не покрива предварителните критерии
за участие в търга, а третият поканен претендент - турската "Ерсияш Челик Бору Санайъ", се отказа от надпреварата.
Българската фирма обжалва избора на "Коринт", но КЗК позволи на проектната компания "Ай Си Джи Би" да сключи
договор с "Коринт", докато тече производството по жалбата. Спорът обаче продължава с жалба във Върховния
административен съд (ВАС) срещу предварителното изпълнение на поръчката.
От "Ай Си Джи Би" се надяват до средата на юли предварителното изпълнение да бъде потвърдено, което ще позволи
договорът да бъде подписан. "Паралелно с това тече подготовката на договора със строителя, като процедурата не е
обжалвана и решението вече е влязло в сила. Така че независимо от жалбата считаме, че на този етап няма съществен риск
за пътната карта на проекта", допълват от проектната компания
"От всички факти е видно, че в конкретния случай са налице особено важни държавни интереси, поради което сме на
мнение, че предварителното изпълнение е добре обосновано и мотивирано от КЗК и няма причина ВАС да не го потвърди",
посочва още "Ай Си Джи Би". КЗК обосновава разрешението си за предварително изпълнение на поръчката със
стратегическата важност на газовата връзка за България с капацитет от 3 млрд. куб. м газ годишно. Антимонополният орган
приема, че интерконекторът е предпоставка за изпълнението на сключения от "Булгаргаз" договор за доставка на 1 млрд.
куб. м природен газ от Азербайджан. "Към настоящия момент датата на доставка по този договор е определена през
втората половина на 2020 г., което означава, че газопроводът трябва да бъде пуснат в експлоатация до края на 2020 г.",
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посочват от КЗК. Както писа вчера "Дума", и другият газов проект , изграждането на "Турски поток" през България, също е
напът да се забави. И при него причината за това е жалба до КЗК на Саудитския консорциум "Аркад" срещу решението на
възложителя "Булгартрансгаз" да го декласира от спечелената поръчката за изграждането на трасето. Както е известно, той
бе заменен от конкурента си - обединение "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ).
До произнасянето на антимонополния орган се спира поръчката за над 2.2 млрд. лв. без ДДС, която е ключова за транзита
на руския природен газ през Турция, България и Сърбия до Западна Европа, както и за реализацията на намеренията на
правителството за регионален газов хъб и борса за природен газ в България. Реално трасето няма как да бъде изградено в
срок, освен ако не стане някакво чудо.
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заяви пред БНР, че спирането на проекта за изграждане
на българския участък на газопровода "Турски поток" заради жалба ще забави процеса. Газовата компания ще настоява
пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разглеждането на жалбата, подадена от отстранения участник арабската компания "Аркад", да стане във възможно най-кратките срокове, предвидени в закона, с аргумент, че проектът
е с изключително важно значение, посочи Малинов.
БНР
√ В НС обсъждат отпадане на забранителния списък с предприятията за приватизация
Комисията по икономическа политика в Народното събрание ще обсъди законопроекта на Министерския съвет, който
предвижда да отпадне забранителният списък с предприятията за приватизация. КНСБ е против законопроекта.
Държавните предприятия от забранителния списък да не се приватизират, а досегашният ред за раздържавяването им да
се запази. Това получиха като уверение синдикатите от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов.
Срещата беше поискана именно от КНСБ. Според синдиката текстът в новия проект на закон е неприемлив, защото създава
впечатлението, че се отваря вратата към приватизацията на ключови държавни активи.От там припомнят и позицията си,
че структуроопределящите предприятия не трябва да се раздържавяват.
На срещата бе поет и ангажимент законопроектът да бъде внесен в парламента, но водещата комисия да изиска становище
преди приемането му от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
√ Правителството приема плана за действие по стратегия за миграцията
Годишният план за действие по националната стратегия за миграцията и убежището ще бъде приет от правителството
днес.
На редовното си заседание министрите ще одобрят и отчетите за изпълнение на общинските програми за намаляване на
популацията на безстопанствените кучета.
За ратификация от Народното събрание ще бъде предложено изменението в договора за социална сигурност между
България и Русия, подписан в началото на март тази година.
√ КФН представя годишния си отчет
Комисията за финансов надзор (КФН) ще представи годишния отчет на дейността си пред депутатите от парламентарната
комисия по труда и социални въпроси.
През 2018-а година небанковият регулатор се ръководеше от Карина Караиванова, но тогавашният й заместник Бойко
Атанасов наследи поста й, след като тя стана част от екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие. Комисията
за финансов надзор отговаря за пенсионните, застрахователните и инвестиционните дружества.
Със сигурност миналата година ще се запомни най-вече със скандалите в застраховането, което не е приоритет на
социалната комисия в парламента, но имаше остра обществена реакция. През 2018-а задължителната полица "Гражданска
отговорност" поскъпна сериозно, кипърското дружество "Олимпик" фалира, а първият проект на бонус - малус системата
практически се провали.
Именно застраховането среща и остри критики в докладите от Брюксел. Пенсионното осигуряване, което е в ресора на
парламентарната комисия, остана по-встрани от общественото внимание през 2018-а година, въпреки че в сектора има
редица нерешени проблеми, особено в нормативен план.
√ Валентин Панайотов: До 5-10 години банките ще бъдат напълно дигитализирани
Интервю на Наталия Ганчовска с Валентин Панайотов за предаването ''Преди всички''
С представяне на данните от проучване за "Дигиталното развитие на българските банки" днес се открива 6-ото издание на
Финансовия форум "Иновации".
Осъщественото проучване за дигиталното развитие на българските банки отразява дигиталния напредък на банковите
институции в последните години, а един от водещите световни лидери в сферата на финансовите проучвания ще представи
своя поглед към дигиталната промяна във финансовия бизнес.
У нас няма дигитална банка, но на форума гостуват две - от Гърция и Норвегия.
Какво се случи една година след приемането на новите регулации за данните в Европа, е друг от акцентите на събитието.
Клиентите все още имат и ще продължават да имат нужда от физически контакт, нужда от съвет от жив човек, а не от робот,
каза пред БНР Валентин Панайотов – председател на УС на Асоциация „Банка на годината“, която е организатор на
събитието.
„Предполагам, че в рамките на 5-10 години банките ще бъдат напълно дигитализирани като процеси. Основното нещо,
което определя модерния тренд на дигиталната промяна, е работата с големите машинни за данни. Който има добър
алгоритъм за работа с базите данни, той печели голямото парче от пазара“, посочи той в интервю за предаването "Преди
всички".
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След 10 години Панайотов очаква да е факт следващия етап след тоталната дигитализация – роботизация и изкуствен
интелект.
Еconomy.bg
√ Високоскоростен влак ще свързва България и Турция
Споразумение за изграждането на участък от проекта, който ще свърже Азия с Европа, беше подписано вчера
Турският министър на транспорта и инфраструктурата Мехмет Джахит Турхан и ръководителя на делегацията на
Европейския съюз в Турция Кристиян Бергер подписаха споразумение за изграждане на участък от проекта за
високоскоростна железопътна линия, която ще свърже Европа и Азия - от гара Халкали в Истанбул до Капъкуле, където е
разположен и едноименният граничен контролно-пропускателен пункт на българо-турската граница.
Целият маршрут на високоскоростната железница е от Капъкуле до град Черкезкьой.
Стойността на проекта се оценява на 1.1 млрд. евро. ЕС ще предостави средства в размер на 275 млн. евро.
Проектът ще бъде разделен на три участъка. С евросредства ще се фиансира отсечката от границата с България до
Истанбул. Другите участъци, които са с дължина 76 км, ще бъдат поети от турския бюджет. По линията ще се движат
влакове, превозващи както пътници, така и товари. Скоростта на движение ще е от 200 км/ч.
Очаква се линията да е готова през 2022.
В-к Монитор
√ До края на юни започват приеми по 2 нови мерки от рибарската програма
До края на месец юни ще започнат приеми по две нови мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
(ПДМР). Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на
представяне на проучване „Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури” в
Бургас.
Тя уточни, че ще бъде отворен прием на проектни предложения по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“, с бюджет на
безвъзмездната финансова помощ в размер на 452 456 лв. „Другата мярка, по която ще бъде стартиран прием до края на
месец юни, е 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, с бюджет 6 204 870 лв“, допълни зам.-министър Василева.
Тя определи проучването като изключително полезно за разбиране на предпочитанията на консуматорите. „Изводите от
него показват отношението на пазарното търсене, както и в каква посока трябва да се развива европейския пазар за рибни
продукти“, посочи още Лозана Василева.
Проведеното статистическо проучване е изготвено от Европейската комисия, на базата на въпроси и интервюта с близо 28
000 граждани на ЕС от всички държави членки. Въпросите, на които гражданите са отговаряли, са свързани с честотата на
консумация на продукти от риболов и аквакултури. Изследват се и основните критерии при избор за закупуване на тези
продукти, както и предпочитанията по отношение на произхода им.
Организатори на събитието са МЗХГ, ИАРА, в сътрудничество с Постоянното представителство на България в ЕС. На
представянето на проучването присъстваха Франгискос Николиан и София Ламприаниду, представители на Главна
дирекция “Морско дело и рибарство” от ЕК, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, както и кметът на морския
град Димитър Николов.
Dnevnik.bg
√ ЕС иска да е по-влиятелен и по-единен в следващите 5 години
Европейският съюз ще се стреми към защита на гражданите си и наред с това ще стимулира икономиката, ще се бори с
последствията от климатичните промени и ще укрепва глобалната си роля. Това се казва в проекта за стратегически дневен
ред на ЕС за периода до 2024 г., с който се е запознала агенция ДПА.
Документът утвърждава приоритетите за следващата Европейска комисия, която ще започне работа през ноември. Сега
тече надпревара за поста председател на комисията.
Проектът на дневен ред е подготвен за срещата на върха на ЕС, която ще се състои следващата седмица. В него се
подчертава, че "на първо място ние трябва да осигурим целостта на нашето физическо пространство", извличайки поуки
от миграционния натиск през 2015-2016 г. "Ние трябва да знаем и да бъдем единствените, които решават кой идва на
територията на ЕС", се казва в проекта на документа.
В него има ангажименти за борба с тероризма, с кибератаките и с хибридната война. Проектът подчертава и нуждата от
справяне с "екзистенциалната заплаха" на климатичните промени. Темата беше ключова в кампанията за евровота, на
който Зелените постигнаха възход в ЕС като последица от неотдавнашните протести на младежи, настояващи за повече
действия в защита на климата.
Директорът на отдела за ЕС на организацията "Грийнпийс" Йорго Рис обаче разкритикува ЕС, че проектът му за
стратегически дневен ред за идните пет години е съвкупност от гръмки слова, вместо да съдържа спешен отговор на найголямата заплаха за човечеството.
В проекта на дневен ред ЕС е призован да бъде по-влиятелен и по-отстояващ правата си на глобалната сцена в момент на
несигурност и на промяна в глобалния ред. "Това налага ние да бъдем по-единни в позициите, които заемаме", се казва в
документа.
ЕС трябва също "да остави отворена вратата" за нови членове, се посочва в документа. В него се подчертава и нуждата от
насърчаване на равнопоставени условия на конкуренция, особено в сферата на търговията, където президентът на САЩ
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Доналд Тръмп се разграничава от установените правила и използва заплахата на търговските войни, за да получи по-добри
условия от търговските си партньори.
За икономиката документът призовава ЕС да подкрепя напълно единния пазар и да използва дигиталната трансформация,
за да стимулира икономиката си.
В проекта на документа, в който могат да настъпят промени, има и обещания да се подкрепят принципите на демокрация,
прозрачност и върховенство на закона - сблъскали се с проблеми в някои страни членки.
√ Хиляди чехи отново поискаха оставката на премиера, голям протест се готви за 23 юни
Хиляди чехи се събраха на протест, за да поискат оставките на премиера Андрей Бабиш и министъра на правосъдието
Марие Бенешова, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.
Протестиращи се събраха вчера в много чешки градове седмица след като десетки хиляди се включиха в протест в Прага.
Те искат оставката на Бабиш, след като проект за доклад на Европейската комисия установи наличието на конфликт на
интереси във връзка със субсидии за предишната му бизнес империя.
Протестиращите искат и оставката на Бенешова, която според тях може да повлияе на съдебната система в момент, когато
прокуратурата трябва да реши дали да повдигне обвинения срещу Бабиш за предполагаеми измами, свързани с
европейски средства.
За 23 юни е насрочен голям протест в Прага, който ще се проведе, ако премиерът и министърът на правосъдието не
подадат оставки. Бабиш неведнъж е заявявал, че няма да се оттегли.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Каква е обстановката в община Стражица и има ли опасност от наводнение след като два от язовирите в района
преляха? На живо от бедстващата община
Медицинските сестри отново на протест за по-високи заплати. Как се контролират разходите на болниците?
Как отразиха медиите случая с ученика от Пловдив, вербуван от Ислямска държава?
Камери следят буслентите в столицата. Къде най-често се нарушава забраната и как ще бъдат глобявани
шофьорите?
Нова наредба за храната на децата. Какво ще ядат малчуганите детската градина?
БТВ, "Тази сутрин"
Градушки и порои в Централна България - на живо има ли преливащи язовири?
Нарушени ли са правата на непълнолетния ученик, обвинен в опит за тероризъм?
Как се пренареди политическата карта у нас след евровота - коментар на Татяна Дончева;
За първи път в България - започна уникалната терапия в помощ на деца със спинална мускулна атрофия;
Еднополови семейства - първото бебе с две майки- какави са правата на еднополовите родители;
На живо от Центъра за наблюдение на София - колко нарушители заловиха новите камери;
Нова телевизия, „Здравей България"
Мъж обвинява служител на реда в полицейски произвол. Превишил ли е полицай от Бяла Слатина правата си?
Каква ще е съдбата на учителката, която замери ученици с кошче за боклук по време на час и провокирана ли е
преподавателката от децата?
На живо: докога ще продължи бедствено положение в община Стражица и какви са пораженията, които нанесе
водата от двата прелели язовира?
Защо улични стълбове в столичния квартал „Изгрев" са монтирани по средата на тротоар? Абсурдът проверяват
Румен Бахов и Росица Пешева, майката, която няма откъде да преминава с бебешката количка.
История в разруха: зрители на NOVA сигнализираха, че уникален храм на богинята Кибела в Балчик е оставен без
надзор и е превърнат в обществена тоалетна. светилището е национален паметник на културата, но се намира в
частен терен, което е пречка за превръщането му в туристическа атракция.
Учители от цялата страна събират средства в помощ на своя колежка, която остана без дом след пожар.
Срещаме ви с актьорите Кирил Ефремов, Евгени Будинов, Павел Иванов и Иван Радоев, които се събират на
сцената на „Сълза и смях".
√ Предстоящи събития в страната на 12 юни
София.
От 9.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе заседание на Съдийската
колегия
От 10.00 часа в Best Western Plus Hotel Expo Sofia ще се проведе новото издание на Клуб Investor „Банки и финанси".
Събитието ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира последствията от икономиките
на ЕС за паричната политика и банките.
От 11.00 часа в Sofia Lab на ул. „Сердика" ще се състои представяне на Стъпка 5 от Визия за София. Ще участват
председателят на СОС Елен Герждиков и Любо Георгиев, ръководител на проекта.
От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция „Граждани срещу абсурдите в социалната
политика" на група-инициатива „Граждани срещу стратегията за детето 2019- 2030 г.".
***
Благоевград.
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От 18.00 часа в зала „Пейо Яворов" ще се състои културно - музикалният спектакъл „Европейските езици - култура
и общуване без граници", който Областна администрация Благоевград организира съвместно с Езикова гимназия
„Акад. Людмил Стоянов".

***
Враца
От 11.30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов" ще се проведе брифинг на министъра на образованието и науката
Красимир Вълчев, който ще посети учебни заведения във Враца, в които са реализирани строително-ремонтни
дейности със средства на министерството.
***
Казанлък.
От 10.30 часа на строевия плац в Гарнизон Казанлък ще се проведе заключително военноприложно състезание, в
което ще участват деца и ученици от "Клуб приятели на армията".
***
Ловеч.
От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция по проект „Изграждане на социално
жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „ Гозница". От 11.00 часа на обекта на ул. „Дълбок
път" ще се проведе първа копка. На събитията ще присъства кметът на Ловеч Корнелия Маринова.
***
Пловдив.
От 10.00 часа в малката конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе начална
пресконференция на Община Пловдив по проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна
среда" 2014-2020 г. и от държавния бюджет. В пресконференцията ще вземе участие зам.- кметът на Пловдив
Розалин Петков.
В 11.00 часа на Голямата раннохристиянска базилика ще се състои церемония, на която кметът Иван Тотев и
посланици на държави от целия свят ще отправят послания за общото ни бъдеще.
***
Смолян./с. Могилица
От 18.30 до 19.30 часа съветниците от групата на ГЕРБ в Общинския съвет организират приемна в читалище
„България - 1937". В срещата ще участват общинските съветници Ангел Безергянов, Мариана Сивкова и Димитър
Николов.
***
Стара Загора.
От 12.00 часа пред сградата на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" омбудсманът Мая Манолова ще подкрепи
протеста на специалистите по здравни грижи в Стара Загора.
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 363 на общината ще има брифинг.
От 10.45 часа в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски", дарител Стоян Стоянов - студент IV курс от ШУ
"Еп.К.Преславски" ще дари на потребителите на Дома - борд / платформа / за инвалидни колички, който ще бъде
монтиран в служебния автомобил на социалното заведение.
От 10.00 часа до 14.00 часа на язовир „Шумен" ще бъде извършено зарибяване от „Напоителни системи".
В-к Банкерь
√ Бенгт Холмстрьом има Нобел за икономика за приноса си към теорията на договорите
Бенгт Роберт Холмстрьом (Bengt Robert Holmström) е финландски икономист, работил през голяма част от живота си в
Съединените щати. Носител на Нобелова награда за икономика за 2016 г. заедно с Оливър Харт "за техния принос в
развитието на теорията за договорите".
Роден е на 18 април през 1949 година в Хелзинки (Финландия), в шведско семейство. Получава бакалавърска степен по
математика в Хелзинкския университет, а след това - магистърска и докторска степен в Станфордския университет. В
следващите години Холмстрьом работи в Северозападния университет (1979-1982 г.), Йелския университет (1983-1994 г.)
и в Масачузетския технологичен инситут (от 1994 г.).
Изследванията на Бенгт Холмстрьом са главно в областта на теорията на договорите.
Оливър Саймън Д'Арси Харт (Oliver Simon D'Arcy Hart) е английско-американски икономист.
Роден е на 9 октомври 1948 година в Лондон в семейството на лекар от виден еврейски род. През 1969 година получава
бакалавърска степен по математика в Кембриджкия университет, през 1972 година - магистърска степен по икономика в
Уорикския университет и през 1974 година - докторат в Пристънския университет.
След това работи в Лондонското училище по икономика до 1984 година, в Масачузетския технологичен институт до 1993
година и в Харвардския университет по-късно. Изследванията му са главно в областта на теорията на договорите, теорията
на фирмата и корпоративните финанси.
През 2016 година Оливър Харт получава, заедно с Бенгт Холмстрьом Нобеловата награза за икономика именно "за техния
принос в развитието на теорията на договорите".
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