Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АИКБ обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на светло“
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на
светло“. Тази година церемонията ще се проведе на 1 юли. Призовете на най-представителната работодателска
организация у нас се връчват в три категории - „За нормативен акт или административна практика, които водят до
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия,
допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“.
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата
икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени:
• Национална агенция за приходите - за провеждането на две успешни кампании - контролна кампания
спрямо фирми с голяма касова наличност, която ограничава сивите практики и за „Заплата в плик“, която
ефективно намалява риска от нелоялна конкуренция чрез укриване на част от работните заплати;
• Министерство на туризма – за създаването на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ),
благодарение на която гарантира по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с
туристическата дейност;
• Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание - за гласуваните промени в Наказателния
кодекс, с които се криминализира разпространението и държането на акцизни стоки без бандерол;
• Народният представител Христиан Митев – за внесения законопроект за изменение в чл. 37, ал. 2 от
Закона за счетоводството, с което се намалиха административните и финансови тежести за малкия бизнес
на светло.
„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция“ са номинирани:
• Директорът на дирекция „Управление на риска“ в НАП Николай Петков – за цялостната му работа по
въвеждане на модел за управление на рисковете от неспазване на данъчното и осигурително
законодателство;
• Директорът на дирекция „Авторско прави и сродни права“ в Министерство на културата Мехти
Меликов - за успешна политика по отношение на изсветляването на сивия сектор на пазара на
разпространение на телевизионни програми;
• Институтът за пазарна икономика - за активна позиция по отношение на преодоляване на дисбалансите
в икономиката на страната и превенция на сиви икономически практики;
• ИА „Главна инспекция по труда“ - за усилията да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн
предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори за наемане на работници за
краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформална икономика“ за отличието ще се конкурират:
• Журналистът от Нова телевизия Георги Георгиев;
• Българската редакция на Дойче Веле;
• Водещите на предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо
Николов;
• Репортерът на bTV Нели Тодорова.
Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната
дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането
на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на
социално-икономическата среда.
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности:
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видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на
Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и др.
Приложение: Номинации за наградите Икономика на светло за 2018 г.
БНТ
√ Броят на взетите болнични у нас е над средния за Европа
Броят на болничните в България е над средния за Европа. Недостатъчната здравна превенция на работниците в
предприятията у нас е една от причините за това, отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. От там
настояват профилактиката, но с модерни методи, да е приоритет за бизнеса и държавата.
Негативната демографска тенденция - българите да са най-намаляващата нация в ЕС сериозно се отразява на пазара на
труда у нас. Честите болнични са допълнителна тежест за икономиката.
Инж. Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал: За цялата страна средно над 8 дни
всеки работещ отсъства годишно, а за индустрията този процент е над 10. Част от него се корени в мнимите, фалшиви
болни, но част от него е заради лошата превенция.
Според индустрията решението е в навременната профилактика. Затова от Асоциацията са инвестирали в център за
превенция на здравето. Медиците в него са обучени в Австрия и Германия и прилагат европейски практики.
Д-р Петя Гьорева, управител на Център за превенция на здравето: С чук - неврологичен и слушалка, няма как да хващаме
ранните отклонения. Чрез въвеждането на тези скринингови подходи да разкриваме заболявания в най-ранен стадий и да
сме максимално полезни, за да запазим работоспособността на нашите работещи дълго време.
За две години през центъра са преминали над 14 000 служители. Най-чести са сърдечно-съдовите диагнози.
Доц. д-р Кирил Карамфилов: Захарен диабет, хипертония, болести на опорно двигателния апарат. Колкото по-рано хванем
заболяването, с толкова по-малко средства, с толкова по-малко усилия постигаме доста по-добър резултат.
Предстои откриването на център за превенция и на територията на Пловдив. От индустрията обаче смятат, че такива звена
са необходими във всеки голям град.
Вижте видео с повече информация.
Канал 3
√ Бизнесът е твърдо срещу диференцирана ставка на ДДС за определени продукти
В момента бюджетът реално се пълни от бедните, работещите бедни, социално слабите и пенсионерите включително,
защото всички в магазина плащаме сегашното ДДС. Защо продължаваме да очакваме бюджетът и държавата да се
издържат от бедните, от тези, които имат нужда от подпомагане, вместо да вземем оттам, където има пари. Да не говорим,
че има една огромна част сива икономика, която не се опитваме по никакъв начин да изсветлим. Това заяви във "Всичко
коз" Ваня Григорова от КТ "Подкрепа", като се обяви за намаляване на ДДС върху някои продукти и стоки.
"Преди година и половина финансовият министър Горанов бе на конференция на КНСБ, посветена на данъците, и призна,
че по-бедните плащат повече", добави Ваня Григорова.
Твърдо против предложението за диференцирана ставка на ДДС са работодателите от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), заяви нейният изпълнителене директор Добрин Иванов във "Всичко коз". "Нашата позиция е
ясна и категорична - ние сме против диференциацията на ставките на ДДС по ред причини. На първо място важността на
този данък за приходната част на бюджета, тъй като приходите от ДДС представляват половината на данъчните приходи,
1/3 от данъчно-осигурителните приходи и приблизително толкова от общите приходи на бюджета.
Внедряването на диференцирана ставка ще постави под риск приходната част на бюджета, което съответно ще доведе или
до намаляване на разхтодната част, или до търсене на нови източници на осигуряване на приходи, което според нас е
недопустимо. Ще се увеличи административната тежест за бизнеса, а когато има диференциация по ставките в ДДС, това
отваря вратите за данъчни измами", изтъкна Добрин Иванов.
Ваня Григорова опонира: "Забележете, че когато говорим за намаляване на данъците за бизнеса, тогава няма проблеми.
Но когато се говори за намаляване на данъците, които се понасят от потребителите, от гражданите, от хората, тогава има
проблем и бюджетът просто ще рухне. Разбира се, че ще има трудности с приходната част в бюджета, което означава да
се търсят други алтернативни източници", посочи тя.
По думите на Добрин Иванов от АИКБ "предложения за намаляване на данъци от опозицията са популистки предложения,
защото политиките се правят от управляващото мнозинство чрез бюджета. И когато от опозиция предлагаш намаляване
на данъци без лостове да управляваш, за мен това е чист популизъм, защото ти не си този, който може да решава какво да
става в случая". Той изрази подкрепа за позицията на другия голям профсъюз - КНСБ, че намаляването на данъчната ставка
за лекарствата и хляба няма да намали цените им.
По горещо коментираната тема за намаляването на партийните субсидии Ваня Григорова и Добрин Иванов постигнаха
съгласие: става дума за популизъм, който може да изкриви политическата и икономическата обстановка.
"Скептичен съм, смятам, че това също е популистко предложение", заяви изп. директор на АИКБ. "Американският модел
(на партийно финансиране) е неприложим за България, той е неприложим и за Европа, има проблеми и в самата Америка
- имаше скандали с финансиране от Русия и т. н.
Бизнесът е финансирал и досега политически партии, имаше Бизнес блок, след това имаше открито финансиране на
"България без цензура", партия "Лидер". Тоест това се случва и в момента, но се случва зад кулисите.
При отпадане на субсидиите това ще се случва в още по-голяма степен и ако няма ограничаване в горния размер, тогава
една бизнес организация, един човек може да финансира една партия и той ще определя политиките, дневния ред на
законодателните инициативи и предложения.
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Без закон за лобизма, както в Щатите, това ще изкриви не само политическата обстановка, но и икономическата
обстановка. Позицията ни е да има регламентация на външно финансиране, но задължително да остане и финансиране
през държавния бюджет в степен, че да могат да съществуват нормално", предлагат от АИКБ.
Според Ваня Григорова свалянето на партийните субсидии до 1 лв. на глас е "популистко предложение на Борисов, за да
унищожи БСП, но то унищожава цялата демократична и политическа среда." "Който плаща, той ще поръчва музиката, а
ние ще танцуваме", добави тя.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Заради липса на доклад: Отложиха гласуването за намаляване на партийните субсидии
Поради липса на доклад за второ четене отпаднаха от дневния ред на парламент промените в Закона за държавния
бюджет за 2019 г. за намаляване на партийната субсидия.
Предложението направи председателстващият заседанието Емил Христов.
"За" предложението му гласуваха 186 народни представиетли, "против" - 2 и "въздържали се" - 7, с което то бе прието.
Измененията в Закона за държавния бюджет за 2019 г. бяха разгледани от Бюджетна комисия вчера и трябваше да са първа
точка в дневния ред на депутатите за днес.
Промените предвиждат партийната субсидия да бъде намалена от 11 лв. на 1 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2019
г. Между двете четения на законопроекта постъпиха редица предложения от парламентарните групи.
Вчера Бюджетната комисия в парламента одобри партийната субсидия да стане от 11 на 1 лева. С приетите изменения
фирмите ще могат да финансират партиите. Днес депутатите трябваше окончателно да гласуват промените.
БНР
√ СЕМ обявява допуснатите до изслушване кандидати за генерални директори на БНР и БНТ
Съветът за електронни медии ще обяви допуснатите до изслушване кандидати за генерални директори на Българското
национално радио и на Българската национална телевизия.
За генерален директор на БНР документи подадоха шестима кандидати, но един от тях - Анета Милкова - отпадна заради
липса на изисквания по закон трудов стаж. В надпреварата продължават сегашният генерален директор на БНР Александър
Велев, Светослав Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров и Даниела Манолова.
Изслушванията ще бъдат на 26-и и 27-и юни, а самият избор ще е на 28-и.
От надпреварата за генерален директор на БНТ също отпадна един от кандидатите - Кръстьо Вапцаров. Напред
продължават 7 души: Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков, Радостлав Главчев, Стоил Рошкев и
временно изпълняващият длъжността генерален директор на БНТ Емил Кошлуков.
Изборът на генерален директор на обществената телевизия ще бъде на 5-и юли.
√ Днес е най-дългият ден в годината и началото на астрономическото лято
Астрономическото лято настъпва днес у нас в 18.54 часа, когато е и лятното слънцестоене, се посочва в астрономическия
календар за 2019 година.
Днешният ден е най-дългият ден в годината. Слънцето изгрява днес в 5.49 часа и залязва в 21.08 часа. Продължителността
на деня е 15 часа и 19 минути.
Летният сезон започва с лятното слънцестоене - около 21 юни в Северното полукълбо и около 22 декември в Южното
полукълбо, и завършва с есенното равноденствие - около 23 септември в Северното полукълбо и около 22 март в Южното
полукълбо.
√ Посланици на 13 държави се запознават на място с възможностите за развитие на туризъм в община Чепеларе
Посланиците на Австрия, Алжир, Аржентина, Армения, Босна и Херцеговина, Бразилия, Грузия, Египет, Кипър, Монголия,
Палестина, Република Южна Африка и Северна Македония гостуват на община Чепеларе, за да се запознаят с
възможностите за туризъм и бизнес, местните традиции и култура.
Целта на срещата е да покаже пред представителите на дипломатическия корпус у нас частица от красотата на Родопите,
възможностите за развитие на туризъм в четирите сезона в общината, пъстротата на културния живот в нея.
Тази вечер, на площад Олимпийски в града ще се проведе и концертът "Шлагерите на Европа" на Христо Паскалев - Паскал,
който ще представи Чепеларе като община, в която се цени, не само българската, но и европейската традиция.
Посещението на посланиците се осъществява по покана на кмета на община Чепеларе Славка Чакърова, сдружение
"Спектър 21 век" и издание "Дипломатически спектър".
√ ЕС удължи с 6 месеца икономическите санкции срещу Русия
Лидерите на ЕС удължиха вчера наказателните икономически санкции над Русия заради конфликта в Украйна с още 6
месеца, предаде АФП.
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„Санкциите над Русия бяха удължени единодушно с още 6 месеца заради липсата на прилагане на Минските
споразумения“, заяви говорител на председателя на Европейския съвет Доналд Туск.
Наказателните мерки са срещу цели сектори от руската икономика, включително петролния бизнес.
По-рано бе съобщено, че ЕС удължава до 23 юни 2020 г. действието на санкциите, въведени в отговор на незаконното
присъединяване на Крим и Севастопол от Русия.
Мерките се прилагат спрямо граждани от ЕС и дружества, установени в ЕС. Те са ограничени до територията на Крим и
Севастопол. Санкциите включват забрана за внос в ЕС на стоки с произход от Крим или Севастопол; инвестиране в Крим
или Севастопол, което означава, че нито европейците, нито дружествата, установени в ЕС, могат да купуват недвижими
имоти или дружества в Крим, да финансират кримски дружества или да предоставят съответните услуги; туристически
услуги в Крим или Севастопол, особено европейски туристически кораби не могат да акостират в пристанища на Кримския
полуостров, освен в извънредни случаи; износ на някои стоки и технологии за кримски дружества или за използване в
Крим в областта на превозите, далекосъобщенията и енергетиката, и свързани с търсенето, проучването и добива на
петрол, газ и минерални ресурси.
По силата на ограниченията не трябва да се предоставят техническа помощ, брокерски, строителни или инженерни услуги,
свързани с инфраструктурата в тези области, се посочва в съобщението на Съвета на ЕС. От март 2014 г. насам ЕС
постепенно налага ограничителни мерки срещу Русия в отговор на умишлената дестабилизация на Украйна, включително
и санкциите, подновени вчера.
√ Влошаване на потребителските нагласи в еврозоната и в целия ЕС през юни
Потребителските нагласи в еврозоната и в целия Европейския съюз се влошиха изненадващо рязко през юни на фона на
растящите притеснения относно по-слабите перспективи за глобалната икономика, показват предварителни резултати от
редовно проучване на Европейската комисия.

Индексът на потребителското доверие в еврозоната се понижи през юни до -7,2 пункта от -6,5 пункта през май и очаквания
за индекс на ниво от -6,5 пункта. Това представлява второ влошаване на нагласите на потребителите в рамките на
последните три месеца.
Понижение с 0,7 пункта до -6,9 пункта бележи и аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия
Европейския съюз от -6,2 пункта през месец май.
Въпреки това и двата индекса, определяни от ЕК, задържат над техните осредни дългосрочни нива съответно от -10,7
пункта за еврозоната и от -10,0 пункта за ЕС.
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 27-и юни, когато ще бъдат
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през шестия месец на годината.
Канал 3
√ Купиха ЧЕЗ България за 335 млн. евро
Купувачът гарантира на висшето ръководство и на изп. директор на дружеството да останат в компанията
Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна
Европа - Eврохолд България АД, се споразумя да придобие бизнеса на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България.
Двете страни подписаха договор днес, съобщиха от пресцентъра на холдинга.
Еврохолд ще плати 335 млн. евро за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България. Еврохолд ще финансира сделката
с комбинация от собствен и заемен капитал.

4

Еврохолд вече е подписала мандат с две глобални инвестиционни банки с богат опит в осигуряването на финансиране за
подобни сделки, които да обезпечат необходимия заемен капитал.
Еврохолд вече е сформирала и консултативен съвет от експерти със солиден международен опит в бизнеса с дистрибуция
на електроенергия, който ще консултира компанията в процеса на интеграция на дейността на ЧЕЗ България в структурата
на холдинга.
Допълнително, Еврохолд се е договорила висшият мениджмънт на ЧЕЗ България ЕАД, в това число и изпълнителният
директор на дружеството, да остане в компанията, за да се гарантира плавен преходен период в управлението.
Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България АД,
компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец ЧЕЗ Електро България АД, лицензирания
търговец на електроенергия ЧЕЗ Трейд България ЕАД, компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България ЕАД, фотоволтаичния парк
Фри Енерджи Проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса Бара Груп и ЧЕЗ България ЕАД,
която координира и управлява дейността на всички дружества на групата в страната.
Сделката по придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България ще бъде финализирана след одобрение от съответните
регулаторни органи.
Консултанти на Еврохолд по сделката са базираната в Лондон международна адвокатска кантора Morrison & Foerster и
българската - “Стоева, Чомпалов и Знеполски”. Консултанти на ЧЕЗ Груп са адвокатските дружества Skils s.r.o. и „Пенков,
Марков и партньори”.
Eврохолд развива дейност в 10 страни в Европа в областта на застраховането, лизинга, продажбите на автомобили,
инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.
Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има близо 3000 служители. През 2018 г. консолидираните приходи на
Еврохолд достигат 1.3 млрд. лв., оперативната й печалба - 52.3 млн. лв., а активите на компанията - 1.4 млрд. лв.
През последните 20 години холдингът е реализирал 16 успешни придобивания на компании от различни сектори в
Централна и Източна Европа в сделки с водещи в своите сектори корпорации в Европа.
Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в
ЮИЕ. ЕИГ оперира в 10 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния,
Северна Македония, Украйна, Грузия и Русия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и извършва нишови операции в Испания,
Полша и Италия. През март 2019 г. ЕИГ се споразумя да придобие 4 застрахователни дружества от германската ERGO в 3
европейски страни - Румъния, Чехия и Беларус.
√ Провал в преговорите за нов председател на Европейската комисия
Свикват кризисен Европейски съвет на 30 юни
Деликатните преговори, водени на срещата на върха на ЕС за намиране на приемлив кандидат за председател на
Европейската комисия, се провалиха и бе свикан кризисен Европейски съвет на 30 юни, съобщи Франс прес.
"Няма мнозинство за никой кандидат. Ще се съберем отново на 30 юни. Ще продължа консултациите", заяви
председателят на Европейския съвет Доналд Туск след първия ден от срещата.
Слабите надежди за намиране на решение бяха попарени след разговор на Туск с френския президент Еманюел Макрон
и германската канцлерка Ангела Меркел.
"Вчера бях предпазлив оптимист. Днес съм повече предпазлив, отколкото оптимист", каза той в "Туитър" след разговора
си с двамата лидери.
Макрон отхвърля номинацията на защитавания от Меркел претендент, германеца Манфред Вебер, водещия кандидат на
Европейската народна партия (ЕНП). Претенденти за председателското място в ЕК са още холандецът Франс Тимерманс от
групата на социалистите и датчанката Маргрете Вестагер от групата на либералите и центристите "Обнови Европа".
Човекът, който ще заеме на 1 ноември поста от Жан Клод-Юнкер, трябва да получи подкрепата на 21 от 28 европейски
лидери и да събере мнозинство от поне 376 гласа в ЕП.
Направено е предложение за разпределението на четири висши поста в ЕС. ЕНП, най-голямата група в европарламента,
иска председателския пост в Европейската комисия и никой не оспорва нейните претенции, но трябва да се намери
кандидат, различен от Вебер, заявиха пред АФП трима високопоставени източници.
Либералите искат да оглавят Европейския съвет, а социалистите ще получат поста ръководител на европейската
дипломация. Социалистите и зелените ще си поделят ръководния пост е Европейския парламент, който има 5-годишен
мандат, така че представител на всяка от двете групи ще го оглави за по две години и половина.
БНТ
√ Нови стандарти за административно обслужване разработва правителството
Нови стандарти за административно обслужване на гражданите и бизнеса разработва правителството, стана ясно на
конференция в Министерския съвет. Те трябва да станат факт още тази есен. По време на форума бяха представени и найчестите нарушения на чиновниците в местната и държавна администрация, констатирани чрез внедрени тайни тайни
клиенти.
Николай Минков с още подробности по темата.
Повече от месец и половина десет тайни клиенти са наблюдавали работата на 13 централни и местни администрации,
предоставящи 15 услуги.
Най-честите нарушения, констатирани в общинските и областни администрации са служители без баджове, масово
непознаване на нормативната уредба, изискване на документи с отпаднало съдържание, неспазване на работното време
и некултурно отношение с клиентите.
Дългото чакане на опашки пред гишетата в държавната администрация е друг сериозен проблем. Има и рекордьор.
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Здравко Сечков, експерт: Най-дълго време за получаване на услуги имаме регистрирано в столичната КАТ при заявяване
на услуга "подмяна на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство" - 6 часа.
Проверката ни на място потвърди констатациите.
Часът е 12.15, а последният чакащ на гишетата е под номер 126.
Петя Анева е от 9.30 в КАТ, за да си смени книжката.
Под кой номер сте?
Петя Анева: Сега е 12.25. Още не ми е дошъл номерът. Трябва да има някаква организация. Просто това е безобразие.
О.К. аз съм безработна, но има хора, които работят и това им отнема страшно много време да си подновят книжката. Който
работи днес, той си загубва деня.
Проблеми са констатирани и във Враца, и в Ботевград, в столичните общини "Панчарево", "Триадица", "Възраждане" и
"Витоша". Проверихме как се обслужват гражданите в община "Оборище" .
Най-големият проблем е паркирането, защото градският транспорт е удобен, но когато човек бърза и ползва автомобили,
наистина няма къде да спре, а пък общината е безмилостна с налагане на глоби "зелена зона", "синя зона".
Според кмета на "Оборище" Васил Цолов, най-сериозният проблем е в липсата на връзка между общинските услуги и
държавната администрация.
Васил Цолов, кмет на район "Оборище": Не навсякъде комуникацията между администрациите е коректна и се изпълнява
по електронен път. Не навсякъде, а това затруднява в много отношения административната дейност, както на районите,
така и на съответните администрации, за които би трябвало да имаме коректен и бърз достъп и бърза обработка на
документацията.
Вицепремиерът Томислав Дончев даде срок от месец на допусналите нарушения администрации, за да отстранят
нередностите.
Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС: За тези констатации ще бъдат
уведомени инспекторатите на съответните институции, тъй като тяхната роля е не само констатираща, но и развитие на
ефективността и качеството на работа.
За да се намали бюрокрацията, ще бъдат въведени нови стандарти за административно обслужване, които ще бъдат
представени през есента. Те включват осигуряване на паркинг за достъп, система за управление на чакащи клиенти,
задължителен брой на гишетата, дистанционно обслужване на клиентите със специфични нужди и други.
√ България е домакин на международна конференция за иновации и предприемачество
Америка и Израел споделиха опита си с България как да надгради икономиката си. Какво все още не ни достига, за да сме
държава на иновациите според чуждата гледна точка?
Българинът е свикнал да се оглежда за добри примери - ту на Запад, ту на Изток. Днес и от двете посоки дойдоха у нас, за
да ни кажат доколко сме иновативни. България е пет пъти по-голяма от Израел по размери. Но това явно не е гаранция за
успех.
Ирит Лилиан, посланик на Израел в България: В Израел 50% от общия износ е на високотехнологични продукти и услуги.
България е на половината на този процент.
Според вицепремиера Томислав Дончев, проблемът не е в икономическото развитие на страната ни.
Томислав Дончев, вицепремиер: Българската икономика в този си вид е близо до тавана и е достигнала тавана, който
ограничава потенциала ѝ за развитие.
Оттук нататък, според вицепремиера е нужен нов модел и в образованието, и в приложната наука и иновациите, а едно от
решенията по пътя е дигитализацията. Погледнати от страната на Америка, оказва се, не сме толкова зле.
Джъстин Фридман, зам.-посланик на САЩ в България: България има капацитета да е иновативна страна.
Но... с няколко "Но"-та.
Джъстин Фридман: Предприемачите в България остават с впечатлението, че законите могат да се прилагат различно.
А образователната ни система има нужда да си отговори на един въпрос.
Джъстин Фридман: Какво правим - караме учениците си да запаметяват, или ги провокираме да мислят?
Иначе казано - българите трябва да се научат да поемат рискове и да бъдат по-отворени към промяната. А по въпроса с
иновациите - и Америка, и Израел повтарят максимата, че сами може да сме по-бързи, но заедно можем да стигнем подалеч.
√ Министър Петя Аврамова открива конференцията „Бизнесът и регионите“
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще открие конференцията „Бизнесът и
регионите". Целта на конференцията е да се покажат добри практики за влиянието на бизнеса върху развитието на малките
фирми в съответния регион, което до голяма степен определя и съществуването на редица населени места.
За възможностите за финансиране на регионите и на стратегическите инвеститори в тях ще говорят представители на
Българската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и Международната банка за икономическо
сътрудничество.
√ Отпаднаха текстове от закона, които позволяваха закриването на пощенски станции
Депутатите гласуваха промени в Закона за пощенските услуги. По предложение на БСП отпаднаха текстовете, които
породиха опасения, че дават възможност за закриване на пощенски станции в населени места с под 800 души.
Пред БНТ изпълнителният директор на "Български пощи" Деян Дънешки поясни, че такава възможност е съществувала и в
досегашния закон и гарантира, че тя няма да бъде използвана.
Деян Дънешки, изпълнителен директор на "Български пощи": Няма да бъдат закривани пощенски станции никъде по
места. Хората могат да са спокойни - включително и нашите служители, които слушат темата, която набира скорост
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последните няколко дни. Няма да бъдат закривани пощенски станции, така че хората могат да бъдат спокойни - ще бъдат
обслужвани по същия начин, по който са обслужвани досега. Ние ги обслужваме във всичките населени места в държавата,
повече от 5000.
√ Валери Симеонов: ГЕРБ влезе в коалиране с ДПС
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов коментира в студиото на БНТ, че предложението за намаляване на партийната
субсидия на 1 лев на глас ще "ликвидира тотално многопартийната демокрация". Според Симеонов американският модел,
който е предложен, ще ликвидира всички малки политически сили и ще доведе до двупартиен модел.
"Цялата тази тема започна с един ненормален начин за правене на политика - политика на емоция, политика на инат."
Така Валери Симеонов коментира предложението за намаляване на партийната субсидия на 1 лев на глас, което се очаква
днес парламентът да гласува на второ четене. Той каза, че това предложение не е обсъждане в коалиционен съвет, според
него не е коментирано и в ГЕРБ - дори те били изненадани от предложението на премиера.
"Такова предложение ликвидира тотално многопартийната демокрация.", каза Симеонов и допълни, че многопартийната
демокрация е най-висшата форма на демокрация, постигната от обществото.
"Премахване на субсидиите спрямо партии всъщност превръща системата точно в някакъв американски модел, който в
България ще бъде афганистански, а не американски. Какво представлява американския модел? Финансиране, от което
остават две партии"
Партиите от коалиция "Обединени патриоти" не са обсъждали предложението.
"Вчера се събрахме с ръководството на ВМРО и си дадохме една трезва равносметка, че това решение не трябва да
продължава своя път към пленарна зала и трябва да бъде най-малкото отложено, за да има консултация с всички
политически сили."
Симеонов изтъкна, че ГЕРБ е нарушил коалиционното споразумение и приоритетите на управляващата коалиция, и че
"влезе в коалиране с ДПС".
"Нека ГЕРБ да реши кой иска да му бъде партньор в това управление. Ако иска ДПС, да заповяда."
Валери Симеонов настоява за спешен коалиционен съвет на управляващата коалиция.
Той припомни, че през 2015 година "Патриотичен фронт" (тогавашната коалиция между ВМРО и НФСБ) е направила
предложение за намаляване на субсидията на 6 лева.
"Безспорно е вярно, че тази субсидия е безкрайно раздута, тя трябва да бъде намалена. Но ликвидирането на субсиидите
води всъщност до ликвидиране на възможността не само да съществуват малките партии като нашата, като тези на
колегите, но и навлизането на нови политически партии."
За Симеонов този начин на водене на политика, популизмът, който той определи като "подмазване на простолюдието", е
обиден за всички интелигентни хора в държавата.
"Има модели в Европа, има модели на смесено финансиране. Трябва да се намали субсидията, но от друга страна трябва
да се даде възможност и за финансиране. Но не неограничено. Този, който е на власт, фактически той командва фирмите."
Относно участието на бизнесмени във властта, според него не бизнесмените стават политици, а политиците - бизнесмени.
Като един от най-големите примери за това Симеонов посочи Ахмед Доган.
Във връзка с приетите нови разпоредби за шума, които Народно събрание окончателно прие вчера, Симеонов коментира,
че се чувства удовлетворен.
"Има един закон, който е прост, опростен, действен, елементарен и който задължително ще доведе до резултатност в
борбата с тази болест на цивилизацията."
Той допълни, че строителните дейности също влизат в рестрикциите на закона. Контролът ще се упражнява през деня от
Регионалните здравни инспекции и съответните министерства.
Като пример той даде Министерство на транспорта, което да контролира шума за корабите, които плуват около брега със
силна музика. А в тъмните часове само и единствено полицията ще е отговорна.
Fakti.bg
√ Предвиждат нов държавен дълг за покупка на изтребителите Ф-16
Цената за осемте изтребителя F-16 (Ф-16) е 2,2 милиарда лева. Това обяви в Брюксел пред журналисти премиерът Бойко
Борисов.
България ще договори нов държавен дълг до 1 млрд. лева, за да закупи изтребителите. Това съобщи заместникминистърът на финансите Росица Велкова. По думите ѝ, все още не е уточнен размерът на сумата, която ще бъде
емитирана.
Предвижда се и актуализация на държавния бюджет до юли заради този нов дълг. Причината е, че към този момент
сделката не е била разчетена от фиска.
Припомняме, на 16 януари 2019 г. депутатите гласуваха мандат на правителството да преговаря със САЩ за договаряне за
изтребители Ф-16.
На 24 април 2019 г. бе открит завода, където биха били построени военните самолети за България.
След като българска делегация замина за САЩ министър Каракачанов обясни, че България може да каже "не" на сделката.
По-късно той заяви, че 1.8 млрд. лв. е само рамката на споразумението.
След това от военното министерство съобщиха, че Американският конгрес е одобрил сделката.
На 17 юни от посолството на САЩ в България съобщиха, че са внесли предложението за осем изтребителя Ф-16 в
Министерството на отбраната.
По-късно президентът Румен Радев поиска правителството да даде гаранцииза бойните възможности на офертата за този
тип изтребител.
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В. Банкерь
√ Потребителското доверие в еврозоната със спад до минус 7.2 през юни
Потребителското доверие в еврозоната се е понижило с 0.7 пункта през юни спрямо месец май, показват предварителни
резултати от редовно проучване на Европейската комисия. Това е второ влошаване на нагласите на потребителите в
рамките на последните три месеца.
Потребителските нагласи в еврозоната отбелязват спад до минус 7.2 през този месец, а в Европейския съюз като цяло
потребителските настроения са намалели до минус 6.9 спрямо минус 6.2 пункта през месец май. Икономисти, анкетирани
от Ройтерс, очакваха доверието в еврозоната да бъде минус 6.5.
Рязкото влошаване на потребителските нагласи в еврозоната и в целия Европейския съюз през юни става на фона на
увеличаващите се притеснения относно по-слабите перспективи за глобалната икономика. Европейската комисия ще
оповести окончателните резултати от проучването, като и данните за икономическите и бизнес нагласи в Европа за този
месец на 27 юни.
Economy News
√ Спогодба с Черна гора за превозите
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта и
морските въпроси на Черна гора Осман Нуркович подписаха двустранна Спогодба за международни автомобилни превози
на пътници и товари. Тя ще влезе в сила месец след подписването.
Целта на спогодбата е премахването на разрешителния режим при двустранните и транзитни превози между двете
държави, каза министър Желязков след церемонията по подписването в сградата на МТИТС. По думите му това е нов
подход, който се прилага от 2018 г., но със спогодбата се слага начало на новата правна рамка и регулация.
Черна гора е в предприсъединителен процес и отварянето днес на нова преговорна глава за страната е положително за
процеса на присъединяването на Западните Балкани към ЕС, което е било и приоритет на Българското председателство на
Евросъюза - за една по-сигурна и обединена Европа, Европа с по-добра свързаност и свободно движение на стоки, хора и
капитали, подчерта транспортният ни министър.
Подписаното днес споразумение пряко ще доведе до интензифициране на превоза на товари и пътници. "И България, и
Черна гора са прекрасни държави и изключително привлекателни за туризъм. Стокообменът бележи също значителен
прогрес, като само през 2018 г. той е нараснал с около 40 процента", подчерта Росен Желязков. Случилото се днес е част
от цялата тенденция на изграждане на доверие и устойчивост на отношенията между страните на Балканите, коментира
още той.
По време на визитата България ще сподели и опита си в процеса на управление на европейските средства, на
инфраструктура, на оператори, на концесиониране, информира министър Желязков.
Министър Осман Нуркович подчерта, че от своята независимост от 2006 г., Черна гора работи по съгласуване на
законодателството си по отношение на превоза на пътници и товари с това на европейските държави. С новото
споразумение ще се регулират отношенията на международните превози на пътници и товари между двете държави и с
трети страни, чиито превозни средства преминават през териториите им. Най-голямо влияние споразумението ще има
върху стопанските субекти, ангажирани с тези превози, то ще допринесе и за по-скорошното либерализиране на
двустранния и транзитния превоз на товари, посочи Нуркович.
Investor.bg
√ М. Габриел: Ролята на европейските регулатори е ключова в борбата с дезинформацията
Мария Габриел поиска следващия доклад на групата с препоръки за действие да бъде представен през октомври
Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел откри в Братислава годишното пленарно
заседание на ERGA – Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги. Дебатът се фокусира върху
новата, по-голяма роля на независимите регулатори след преразглеждането на Директивата за аудиовизуалните медийни
услуги.
Групата на регулаторите обсъди с комисаря и доклад за изпълнение на ангажиментите, които поеха по отношение
равенството между половете в медиите. На оценката им за случаите на дезинформация по време на европейските избори
бе отделена специална сесия.
„Намираме се в повратен момент. Успешното транспониране на преразгледаната Директива за аудиовизуалните медийни
услуги върви ръка за ръка с по-отговорната роля на регулаторите. Диалогът между регулаторите е много важен за
прагматичното прилагане на директивата във всички държави членки“, заяви Мария Габриел.
Българският еврокомисар постави на обсъждане с регулаторите и въпроса за борбата срещу дезинформацията, който е на
челно място в дневния ред на европейските институции.
„Наясно сме, че това е ново поле за някои от регулаторите. Наясно сме също така, че участието на регулаторните органи в
процеса на наблюдение изисква не само време и ресурси, но и амбиция и творчество. Борбата срещу дезинформацията
дава възможност на нашите граждани да имат критичен поглед върху медийното съдържание. По тази причина в
преразгледаната директива за първи път са включени правни задължения за държавите членки и платформите за
споделяне на видео по отношение на медийната грамотност. В целия този процес регулаторите трябва да имат важна
роля“, наблегна Мария Габриел.
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Специално внимание беше обърнато и на въпроса за ролята и представителството на жените в аудиовизуалния сектор. По
искане на българския еврокомисар, групата на европейските медийни регулатори направи проучване за
представителството на жените в медиите, стереотипите в представянето на техния образ в рекламата, както и за добрите
практики.
Данните, които залегнаха в доклад на Европейската платформа на регулаторите, показаха, че жените понастоящем са послабо представени в аудиовизуалната медийна индустрия от мъжете. В резултат на това, редица регулатори се ангажираха
да работят за по-добро представителство на жените в аудиовизуалния сектор.
Мария Габриел поиска следващия доклад на групата с препоръки за действие да бъде представен през октомври.
√ Бюджетната комисия в парламента прие намаляване на партийната субсидия на 1 лв.
Срещу предложението по време на комисията се обявиха от ДПС и БСП
Депутатите от Комисията по бюджет и финанси към парламента гласуваха намаляване на партийната субсидия от 11 лева
на 1 лев за тази година.
Това на практика означава, че до края на тази година субсидията на партиите ще бъде по 6 лева на реален глас, тъй като
вече половината от субсидиите са платени, съобщава БНТ.
Срещу намаляването на субсидиите на 1 лев се обявиха по време на комисията от ДПС и БСП.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ обяви тази сутрин пред БНТ, че партията предлага смяна
на модела на партийно финансиране единствено заради обществените нагласи. По думите ѝ няма опасност в партиите да
влизат пари със спорен произход.
"Имаме контролни механизми и тези контролни механизми трябва да се задействат още по-сериозно. Ако досега те не са
работили толкова подробно, защото имаше ограничение в даренията, сега ще заработят по-сериозно и тук вече ще имаме
по-сериозна роля на Националната агенция за приходите, която пък от своя страна ще отиде и има право да провери по
веригата произхода на средствата. Нека да променим модела. Нека той да заработи, да видим резултатите от него и ако
те са негативни, ако обществото се убеди, че това не е правилният модел за запазване на демокрацията, то винаги може
да се промени", каза Стоянова.
Междувременно в ефира на Нова телевизия председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова обясни, че управляващите
са разговаряли по темата със субсидиите и със социалистите. „БСП ни поканиха просто на разговор, на един пазарлък, без
да е ясно какво точно предлагат. Ние поканихме ДПС на среща, след като видяхме внесени от тях предложения в
деловодството на парламента“, каза Дариткова. Тя посочи още, че БСП са внесли много законодателни предложение
между първо и второ четене вчера в късния следобед. „Те не са ни канили да обсъдим тези предложения. Те просто
поканиха всички политически сили, като се опитаха да направят пазарлък по темата”, допълни Дариткова.
Тя обясни, че освен ДПС, които са предложили 0 лева субсидия, нито една от другите политически сили не е предложила
сума, различна от 1 лев.
„Трябва да се направи точна преценка за това дали партиите могат да функционират нормално с този 1 лев. В рамките на
тази година ние ще анализираме това” обясни още Дариткова. По думите ѝ с ДПС е обсъдена възможността да се
възстанови финансирането от физически лица, което е съществувало до 2009 г. „Другите политически сили са заложили
някакви граници на това субсидиране от юридически лица. Предстои в бюджетна комисия да бъдат обсъдени всички
предложения”, каза Дариткова.
В. Монитор
√ Още 9 млн. лв. отпуснаха на биопроизводителите
ДФ "Земеделие" преведе още близо 9 млн. лв. (8 923 520 лв.) по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г.
Плащане получиха 964 земеделски стопани с одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство",
"Биологично пчеларство", "Биологично животновъдство", както и тези които са заявили повече от едно от
гореизброените направления от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2018. Съобщението е
на пресслужбата на Държавен фонд "Земеделие"-РА.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба нр. 4 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно
компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75 на сто от
средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25 на
сто - от националния бюджет.
Миналата седмица 2 582 биопроизводители получиха близо 34,5 млн. лв. по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР
2014-2020 г. Общо до момента по мярката за кампания 2018 са изплатени 43 421 767 лв.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Без шум. Още за битките на Валери Симеонов
Културни казуси - председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов
Кой ще е следващият председател на Европейската комисия? Коментар на Ивайло Калфин
Правила за любимци. Колко кучета в парка са с намордници? Проверка на живо
В международния ден на скейтбординга. Какви са българските амбиции в новия олимпийски спорт?
Нова телевизия, „Здравей България"
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След смъртта на Мими: напрежение между ИСУЛ и здравната каса. И още: родителите на деца с онкологични
заболявания с ултиматум към държавата.
Пропадна едното платно на виадукта на АМ „Хемус". Колко опасно това? Проверява Румен Бахов
Разорани дюни и незаконно прокопан канал край устието на Камчия. На живо от морския бряг.
Възобновяват ражданията в ямболската болница. Градът остана без родилни грижи месеци, след като се оказа, че
няма желаещи да работят в местната болница.
След смъртта на дете на столичен булевард и обещанията за камера на мястото се оказа, че такава все още не е
поставена.
Комари нападнаха Русе. Защо местните власти за поредна година не могат да се справят с нашествието на
насекомите?
Пикът на летните алергии започна. Кои са те и как да разпознаем симптомите?
Достойно за Гинес: най-голямото знаме в България ще се развее на Роженския събор. Как изглежда то?
История от „Tемата на NOVA": защо пчелите у нас измират?
Звезди от „Ахат" тръгва на благотворително турне. Къде ще отидат събраните средства

√ Предстоящи събития в страната на 21 юни
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 09.00 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе конференцията „Бизнесът и регионите". Тя ще бъде открита от
вицепремиера Томислав Дончев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
От 14.00 часа в Нова конферентна зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Климент Охридски" Държавна агенция за
закрила на детето, със съдействие на СУ „Св. Климент Охридски", организира срещадискусия на тема „Децата във
фокуса на медиите".
***
Благоевград.
От 10.00 часа в зала „22 септември" ще се проведе информационно събитие по проект за социалното
предприемачество на местно ниво по програмата за трансгранично сътрудничество България - Гърция.
***
Враца.
От 11.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва в тържественото
откриване на жътвата на ръжта в рамките на проект „Хляб на мира".
***
Каварна.
Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще бъде на работно посещение в община Каварна, във връзка
с реализацията на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понтосарматски степи", финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В
рамките на визитата си министър Димов, придружен от кмета на община Каварна Нина Ставрева ще посетят
терените в района на Калиакра, които са обект на възстановяване, където ще бъде запознат с напредъка по
изпълнението на проекта, както и с предстоящите дейности по неговата реализация.
***
Ловеч.
От 14.00 часа в Бароковата къща, ул. „Търговска" №29, ет.2, ще се състои обявяването на резултатите от
оценяването и класирането на конкурсните проекти от проведения открит конкурс за Бившата казарма в Ловеч.
***
Перник/Братановци.
От 10.00 часа НЧ "Просвета - 1909 г." град Батановци организира Еньовден - бране на билки и беседа.
***
Смолян.
От 11.30 часа в Чепеларе ще пристигнат посланици на 13 държави - Австрия, Алжир, Аржентина, Армения, Босна
и Херцеговина, Бразилия, Грузия, Египет, Кипър, Монголия, Палестина, Република Южна Африка и Северна
Македония. Те гостуват на общината, за да се запознаят с възможностите за туризъм и бизнес, местните традиции
и култура.
***
Стара Загора.
От 09.00 часа в Община Стара Загора, зала "Фоайе", ще се проведе кръводарителска акция под надслов
"Кръводари. Шанс дари. Животът е над всичко!".
***
Шумен.
От 11.00 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм,
интеграционна политика и вероизповедания".
От 15.30 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Здравеопазване и социална политика".
***
Ямбол.
От 05.00 часа в Античния град „Кабиле" край Ямбол ще се състои уникално по рода си събитие за страната пресъздаване на автентичен орфически ритуал по посрещане на Слънцето в най-дългия ден от годината.
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