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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: 
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. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/06/NOMINACII_2018.pdf
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√ От АИКБ обявиха номинациите за шестите награди "Икономика на светло" 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявиха номинациите за Шестите награди "Икономика на 
светло". Церемонията ще бъде на 1 юли. Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват 
в три категории, информираха от работодателската организация. 
Катерогиите са: "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 (НАП)- 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. 

Ежегодният конкурс цели да отличи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция по темата. 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 са след мащабно обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България и социалните им партньори. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
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. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на светло“  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Шестите награди „Икономика на светло“. 
Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории. Тази година 
церемонията ще се проведе на 1 юли. 
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; 
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* 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: 
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. 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът се обяви против по-нисък ДДС за хляба  
Против по-нисък ДДС за основни храни и лекарства се обявиха петте работодателски организации на проведеното в сряда 
заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. На него бе обсъждан законопроектът на БСП за въвеждането на 5% 
ставка за месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно и на 7% за лекарствата вместо сегашните стандартни 
20%.  
Въпреки че браншовите съюзи на производителите на тези продукти приветстваха идеята за сваляне на ставките и 
увещаваха, че това ще доведе до падане на крайната цена, национално признатите работодателски организации, които 
членуват в тристранката, отхвърлиха предложението. "Държим на обещанието за данъчна стабилност. Данъчната система 
в България е добра и не трябва да бъде променяна, а ДДС е основен стълб в бюджета", заяви Васил Велев, председател на 
АИКБ. 
Работодателските организации не очакват свалянето на налога да доведе до намаляване на цените на стоките, а 
единствено да отвори дупка в бюджета и да даде възможност за повече данъчни измами. От БСК настояват преди 
влизането ни в еврозоната да не се предприемат никакви радикални промени в данъчната система. От БТПП обаче смятат, 
че може да се помисли за премахване на облагането на дивидентите и намаляване на 15-процентния данък за 
едноличните търговци до 10%. 
Според разчетите на БСП свалянето на ставките на ДДС за предлаганите стоки ще намали приходите в хазната с около 706 
млн. лв., но в следващите години те ще бъдат компенсирани от нарасналото потребление и производство. От финансовото 
министерство обаче твърдят, че загубите за бюджета ще са около 1 млрд. лв. 
"Намаляването на ДДС задължително ще доведе до увеличаване на преките данъци, в това число на осигурителната 
тежест", предупреди финансовият министър Владислав Горанов. Според него "левите аргументи", че с по-нисък ДДС за 
основни храни ще се увеличи покупателната способност на бедните слоеве, издишат. "Най-грешният инструмент за 
справедливост е промяна на ДДС", каза още Горанов. За пример той посочи намаляването на ДДС за хляба, от което най-
голяма ще е отстъпката за богатите българи, които консумирали скъп хляб, докато за бедните ефектът ще е нищожен. "По-
правилно е през разходната част на бюджета да насочим повече средства към действително нуждаещите се", посочи 
Горанов. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще говори пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева  
Президентът Румен Радев ще говори пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева. Държавният глава е на посещение 
в Швейцария, а страната ни за първи път е сред членовете на междуправителствения орган от неговото създаване преди 
13 години. България беше избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека миналата година. 180 от 188 гласували 
държави тогава подкрепиха българската кандидатура. 
Очаква се в речта си Румен Радев да изтъкне заслугите на страната ни в спазването на човешките права в миналото и да 
подчертае ангажиментите, поети от България в тази област. Точно преди година САЩ напуснаха този орган на ООН заради 
тенденциозното, според Вашингтон, отношение към действията на Израел. Въпреки това Съветът на ООН по правата на 
човека си остава ключова институция, която освен другото следи и за спазването на човешките права по света.  
Президентът Румен Радев ще се срещне с Върховния комисар по правата на човека, както и с генералните директори на 
Световната здравна и на Световната търговска организация. 
 
√ Председателят на НС заминава на тридневна официална визита в Москва 
Българска парламентарна делегация, начело с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, заминава на 
тридневна официална визита в Москва. Посещението е по покана на председателя на Съвета на федерацията Валентина 
Матвиенко. 
В делегацията са включени съпредседателите на Групата за приятелство България – Русия в Народното събрание Красимир 
Велчев и Антон Кутев, заместник-председателят Волен Сидеров и членовете Диана Саватева, Боряна Георгиева и Ахмед 
Ахмедов.  
Тази вечер депутатите ще се срещнат в посолството ни в Москва в представители на българската общност. Утре започва 
официалната част от посещението с полагане на венци пред Могилата на незнайния воин край стените на Кремъл.  
Програмата предвижда срещи на Цвета Караянчева с руския министър на външните работи Сергей Лавров, с председателя 
на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко и с председателя на Държавната дума Вячеслав Володин. 
 
√ Захариева е в Азербайджан за разговори за Южния газов коридор 
Изграждането на Южния газов коридор и газовата връзка Гърция – България, са сред темите в посещението в Азербайджан 
на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
От съществен интерес за двете страни са транспортният коридор между Каспийско и Черно море и международният 
мултимодален транспортен коридор  "Персийски залив – Черно море". 
Очакванията са след изграждането на интерконекторната връзка с Гърция от 2020 година България да получава до 1 млрд. 
куб. м газ годишно газ от Азербайджан, което реално би диверсифицирало доставките на природен газ за страната ни, 
посочват от външното ни министерство. 
 
√ Регистър на търговците на плодове и на зеленчуци ще защити родното производство  
„В България вносът на плодове и зеленчуци е около 90% според статистка на браншовите асоциации. По наши проучвания 
данните не са в такива рамки, но провеждаме паралелно обследване“. Това каза пред БНР заместник-министърът на 
земеделието Чавдар Маринов. 
Той припомни, че предстои създаването на регистър на търговците на плодове и зеленчуци, като целта е пълна 
проследяемост и регулация на вноса. Тази база данни ще бъде свързана със структурите на НАП, на Агенция „Митници“ и 
на БАБХ. 
„Целта не е да забраняваме търговията на плодове и зеленчуци, целта е регулиране, за да знаем какво консумираме. 
Целим модела, прилаган в Гърция – всеки търговец е запознат, че няма как да отиде свободно на пазара в Солун и да 
предлага български домати или краставици. Това е вид защита за родното производство на плодове и зеленчуци. Целта е 
да се търгува при ясни правила и проследимост“, подчерта Маринов в предаването „Преди всички“. 
Заместник-министърът сподели идеята за „свеж плод“, често прилагана в Европа – набирането на продукта се случва в 
рамките на 24 часа, след което той се закарва в търговски обект, който е в радиус не повече от 150 км:  
„Така считаме, че ще подкрепим значително българските производители. Би следвало до септември да имаме 
първоначални резултати по реализирането на тази идея“. 
 
√ Федералният резерв ще проучи предложението на "Дойче банк" за създаване на "лоша банка" 
Федералният резерв може да постави под въпрос предложението на "Дойче банк" (Deutsche Bank) да свие или дори да 
затвори големи части от търговската си дейност извън Европа, съобщи в понеделник "Файненшъл таймс", позовавайки се 
на източници, запознати с темата. 
По-рано този месец финансова медия посочи, че германският кредитор се готви да създаде така наречената "лоша банка", 
която ще разполага с активи до 50 милиарда евро. 
Източниците на изданието обаче твърдят, че през последните дни служителите на Федералния резерв са разговаряли с 
ключови фигури в банката, за да поискат допълнителна информация за нейните планове. Твърди се, че те са загрижени 
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относно тази стратегия поради несигурността, която тя може да окаже върху целия финансов портфейл на банката в 
Съединените щати. Източниците на "Файненшъл таймс" добавиха, че Федералният резерв настоява да знае как подобна 
промяна ще се отрази на операциите на големия германски кредитори. 
Новината идва в период, през който "Дойче банк" е изправена пред нарастващ контрол върху дейността ѝ в САЩ. 
Последните информации сочат, че американските федерални и държавни органи разследват немската банка за пране на 
пари и други потенциални нарушения, докато група сенатори от Демократическата партия поискаха да се разгледат 
финансови транзакции през "Дойче банка" на президента Доналд Тръмп. 
Освен това главният оперативен директор на банката за Северна и Южна Америка подаде оставка в началото на месеца. 
 
√ Атанас Славов: Да се въведе процедура само по отношение на разследването на главния прокурор 
Интервю на Силвия Великова с Атанас Славов 
„Да се въведе процедура само по отношение на разследването на главния прокурор. Председателите на двете върховни 
съдилища трябва да бъдат извадени от тази особена процедура, защото по отношение на тях няма институционален и 
конституционен проблем това да се случва и в момента“. Това каза пред БНР Атанас Славов, преподавател в Софийския 
университет и старши правен съветник на Фондация „Антикорупционния фонд“. Днес предстои второто издание на 
дискусията за механизма за разследване на тримата първи в съдебната система. 
Славов поясни: 
„Председателите на двете върховни съдилища не трябва да присъстват в този специален механизъм, който се предлага. 
Самата им роля е твърде различна в сравнение с тази на главния прокурор по отношение на прокуратурата. 
Председателите на съдилищата не са началници на своите колеги, те са първи между равните. Конституционната функция 
на председателите на върховните съдилища е съвсем различна от тази на главния прокурор, който е на върха на една 
пирамидално изградена централизирана система на прокуратурата“. „Няма пречка и сега председателите на двете 
върховни съдилища да бъдат обект на наказателно производство и на други съдебните производство. Те нямат контрол 
върху прокуратурата. Точно обратното е положението на главния прокурор, който е началник на всеки прокурор в 
държавата и който може еднолично да отмени всяко едно постановление на прокурор за образуване на наказателно 
производство срещу самия него“. 
В предаването „Преди всички“ Атанас Славов каза: 
„В предложението на Министерството на правосъдието се дават правомощия на самия министър да прави предложения 
за образуване на досъдебно производство. Тоест създаваме един специален наказателен процес, който е за тримата 
големи. Като крайният ефект ще е намеса на политическата власт в лицето на министъра в един наказателен процес, което 
противоречи на европейски принципи. Имаме многократни препоръки да редуцираме ролята на министъра на 
правосъдието по отношение на съдебната власт, а с това законово предложение ние я увеличаваме неимоверно. 
Министърът на правосъдието не трябва да има отношение към един наказателен процес“. 

 
√ АНКА: Близо 5 милиона души са дали своя глас за кандидата на опозицията Екрем Имамоглу 
Кандидатът на опозицията в Турция Екрем Имамоглу печели повторните избори за кмет на Истанбул, сочат неофициалните 
данни от проведеното вчера гласуване. 
Президентът Реджеб Ердоган отправи поздравления към Имамоглу и изрази надежда резултатите да са от полза за всички. 
Това той направи в послание в социалните мрежи, като наруши традицията от 25 години насам да произнася публична реч 
след спечелване на вот от партията му. 
Десетки хиляди жители на Истанбул празнуваха по улиците на града резултатите от местните избори, в които спечели 
опозиционният кандидат Екрем Имамоглу. Това беше второ гласуване в Истанбул през последните 3 месеца, след като 
резултатите от вота през март бяха анулирани след оспорване на резултатите от управляващата партия на президента 
Ердоган. 
Според неокончателните данни той получава над 54% от гласовете или доверието на 4,7 млн. души. За съперника му 
Бинали Йълдъръм са гласували около 3,9 млн. избиратели или 45 на сто от взелите участие във вота. При обработени 100% 
от протоколите разликата между двамата конкуренти е 806 782 гласа в полза на кандидата на опозицията, съобщава 
агенция АНКА. 
Останалите кандидати общо печелят по-малко от 1% от гласовете. Недждет Гьокчънар от Партията на щастието печели 
0.55% (47 540 гласа), Мустафа Илкер Юджел от партията „Ватан“ – 0.17% (15 170 гласа), а 17 независими кандидати си 
разделят общо 0.16% от вота (13 859 гласа). Избирателната активност в мегаполиса е 84,42% - от 10 570 022 избиратели са 
гласували общо 8 868 664 души. Невалидните бюлетини са 172 112. 
Бинали Йълдъръм поздрави съперника си за победата.Според Екрем Имамоглу с изборите е отворена нова страница, 
започва период на братство и любов и се слагат край на разхищенията, арогантността и изключването. 
Имамоглу поиска възможно най-скоро среща с президента Реджеб Ердоган и се обърна към него: 
„Уважаеми господин президент, важността да се работи в хармония и сътрудничество между централната и местната власт 
по спешни въпроси на Истанбул като подготовката за земетресения, по-бързия строеж на метрото и бежанските въпроси“. 
По-късно Имамоглу се отправи към квартал „Бейликдюзю“, на който беше кмет и произнесе реч пред няколко хиляди свои 
симпатизанти. Той акцентира, че иска приобщаване, а не разделяне и обеща, че заедно с хората ще се изгради демокрация, 
справедливост и бъдеще. На трибуната до него освен официалните лица беше и момчето, което първо произнесе фразата 
„Батко Екрем, всичко ще бъде наред!“, която бързо спечели популярност и се превърна в слоган на кампанията на 
Имамоглу. 
„Написахме демократична легенда“, обяви лидерът на Народнорепубликанската партия Кемал Кълъчдароглу пред 
няколко хиляди поддръжници на партията в Анкара. Според него всичко е започнало с Марша за справедливост през 
лятото на 2017 г. и с искането на хората за справедливост, свобода и права. 
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В пост в „Туитър“ турският държавен глава написа, че поздравява спечелилия изборите според неокончателните резултати 
Имамоглу. 
"Това общество ще бъде наградено със свобода. Това общество също така ще поправи несправедливостите. Вярвам в 
нашите хора. Мисля и че хората имат вяра в демокрацията. Благодаря на президента Ердоган и моя опонент Йълдъръм, 
които ме поздравиха за победата", каза Екрем Имамоглу. 
Председателят на Висшия избирателен съвет Сади Гювен коментира, че окончателните данни ще бъдат качена на сайта на 
съвета до сутринта и мандат на новоизбрания кмет ще бъде връчен веднага щом изтече законовият срок за подаване на 
жалби за отминалите избори. 

 
√ Доц. Пламен Ралчев: Рано е да се мисли, че в Турция настъпва началото на голяма промяна 
Интервю на Веселина Миланова с доц. Пламен Ралчев 
„Резултатът от изборите в Турция сега е много ясен и категоричен и ще бъде трудно на Ердоган да ги оспори. Тревожи ме 
как той ще реагира на тези много ясни знаци на турското общество. Картината е доста противоречива. Опозицията спечели 
Истанбул, но Истанбул не е Турция. Страната е доста поляризирана и управлението на Ердоган допринесе за това“. Това 
каза пред БНР доц. Пламен Ралчев, преподавател в УНСС. 
Според международния анализатор е рано да се мисли, че това е началото на някаква голяма промяна: 
„Вероятно това е краят на възхода на Ердоган, краят на акумулирането на някаква негова мощ. Ще видим първо как ще се 
мобилизира опозицията и след това ще говорим. Има голяма възможност Ердоган да втвърди позиции. Имамоглу ще има 
изключителни ресурси, но предимно икономически. Той не е много обигран и пред него ще има много предизвикателства. 
Ердоган едва ли лесно ще се примири с тази загуба“. 
Доц. Ралчев очерта един психологически момент – когато някой търси помирение, визирайки Имамоглу, и пред него стои 
човек с много агресивна психологическа нагласа, имайки предвид Ердоган, обикновено търсещият помирение е в по-
слабата ситуация и е по-отстъпващият. 
В предаването „Преди всички“ анализаторът поясни, че важен момент е способността на младите лидери да съумеят да 
съберат около себе си опозиционните кръгове, които са доста разпръснати. 
„Това досега работеше в полза на Ердоган. Преодоляването на поляризацията в Турция е много сериозна задача, защото 
това е голям проблем в страната“. 

 
√ Кейтрин МакБрайд: ЕЦБ няма много полезни ходове за стимул на европейската икономика  
Репортаж на Марта Младенова за предаването ''Събота 150'' 
Европейската централна банка няма много полезни ходове за стимул на европейската икономика, която се забавя най-
вече заради външни фактори като Брекзит и търговската война. Това мнение изказа пред БНР Кейтрин МакБрайд от 
Института за икономически въпроси в Лондон.  
„Има и други неща, които биха помогнали, но не само на Европейския съюз, но на всички. Пример е срещата на Г-20 
следващата седмица. Тогава се очаква президентът Тръмп да се срещне с китайския си колега и ако се стигне до някакъв 
вид търговско споразумение, това ще помогне изключително много на Европейския съюз и по-специално на Германия“, 
коментира тя в интервю за предаването „Събота 150“. 
Гуверньорът на Европейската централна банка Марио Драги потвърди пред завършилата среща на лидерите на 
Европейския съюз, че банката е готова на допълнителни стимули, ако влошаването на икономиката в еврозоната 
продължи. Пред европейските лидери Драги е предупредил, че са необходими повече фискални мерки за подпомагане 
на икономиката, с което призова страните-членки да подкрепят растежа чрез повече инвестиции. 
Според Кейтрин МакБрайд който и да наследи Марио Драги на поста, ще бъде в същата ситуация, докато глобалният 
икономически пейзаж не се промени. А това зависи много повече от американския президент Доналд Тръмп, отколкото 
от която и да е централна банка по света, допълва Алистър Нийм от Центъра за икономически и бизнес изследвания в 
Лондон. Според него обвиненията на Тръмп са изцяло политически: 
"Докато президентът на Европейската централна банка Марио Драги действа в рамките на собствения си мандат, Доналд 
Тръмп използва политически послания в опит да окаже натиск върху Федералния резерв. Той иска да се намалят лихвите 
в Съединените щати и това да се използва като девалвация на долара спрямо еврото, което ще подкрепи американския 
износ. Обвиненията към ЕЦБ всъщност са именно за това, което той би искал да направи в собствената си държава. ... От 
гледна точка на увеличенията на лихвите, които Федералният резерв направи и търпението, което прояви Европейската 
централна банка в тази насока, може да се разглежда като някакъв ефект на девалвация на еврото спрямо долара".  
През седмицата Тръмп обвини Европейската централна банка, че иска да манипулира еврото чрез разхлабване на 
монетарната политика. 
При всяко увеличение на лихвите, направено от Федералния резерв във Вашингтон, американският президент реагираше 
много остро. Въпреки че ФЕД спря с увеличенията и дори намекна за възможно намаление след време, Тръмп отново не 
е доволен, припомни Нийм. 
На последното заседание на ръководството на Европейската централна банка беше удължен срокът, в който рекордно 
ниските лихви ще бъдат запазени поне до средата на 2020 година. 
Европейската централна банка е в много неприятна ситуация, но все пак ми се струва, че Европа няма да изпадне в рецесия, 
въпреки че има икономическо забавяне, каза още Нийм. 
 
 
 
 
 



7 

 

БНТ 
 
√ "Къде сме ние?": Половината българи са доволни от заплатата си  
Над половината от българите са доволни от заплащането си, а 70% са удовлетворени от работата си. Данните са от две 
изследвания на "Галъп интернешънъл". Оказва се, че българите са по-доволни от заплатите и работата си, отколкото 
средно хората по света. Разбира се, преди да отговорят на въпросите в анкетите, участниците е трябвало и да преценят до 
каква степен могат да се надяват на нещо по-добро. 
Мнозина казват, че българите са ченогледи и че една от причините е нарастващата бедност у нас. Ново изследване обаче 
показва, че 52% от българите са доволни от заплатата си, а 30% не са. Това ни нарежда около средното за света. Глобалните 
резултати показват, че 49% от работещите по света удовлетворени от месечните си възнаграждения. Недоволните са 29 на 
сто. 
В същото време обаче делът на българите, които са доволни от работата си е далеч по-висок - 70%. Оказва се, че страната 
ни е на трето място на Балканите по този показател. На първо място е Северна Македония, където 76 на сто са щастливи 
от това, което вършат, а на второ е Румъния. Най-недоволни по нашите ширини са сърбите. Позициите на 4-те държави са 
са същите и когато говорим за заплатата - в Румъния и в Северна Македония са по-доволни от нас. 
По света 68% от работещите харесват работата си, а само 15 на сто са недоволни. В Европейския съюз цели 72% са щастливи 
с избора си на работно място. Най-доволни са в Индия - 76% отговарят положително. Страната държи първа позиция сред 
регионите и големите страни по удовлетвореност и от заплащането. На другия полюс е Русия със само 34% доволни. 
Същевременно обаче половината руснаци са одобряват работата си. Тенденцията е същата в България - по-голям процент 
си харесват работата, отколкото месеното възнаграждение. 

 
√ Жълт код за опасно време в 19 области на страната 
Синоптиците предупреждават за очаквани валежи до 35 литра на квадратен метър в Западна и Централна България, както 
и за възможни гръмотевични бури и градушки. 
Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и 
купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На места в Западна и 
Централна България явленията ще са интензивни. Ще има и градушки. В Източна България ще духа до умерен 
североизточен вятър. Температурите временно ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 26°-31°. 
Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до 
умерен вятър от източната четвърт. Максимална температура на 1200 метра около 22°, на 2000 метра – около 15°. 
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. На места, главно по северното 
крайбрежие ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на 
въздуха: 29°-32°. Температурата на морската вода е 25-27°. 

 
√ Рискът от инсулт се увеличава при работа над 10 часа дневно 
Работният ден с продължителност над 10 часа увеличава риска от инсулт. До този извод стигат френски учени, които 
публикуваха резултатите от изследването си в сайта MedicalXpress. 
При хора, които са работили най-малко десет часа на ден в продължение на поне 50 дни, рискът от инсулт се е увеличил с 
29% в сравнение с тези, които не са се преработвали.Сред тези, които редовно работят десет часа в продължение на десет 
години, рискът вече се увеличава с 45%. 
Отбелязва се, че преработването на работното място е особено вредно при хора, които не са навършили 50 години. 
"Това е неочаквано. Необходимо е да се извърши по-нататъшна работа, която ще позволи да се разбере причината за това 
явление", каза авторът на изследването Алекси Деската. 
В проучването са участвали 143 592 души на възраст от 18 до 69 години, чието състояние е наблюдавано в продължение 
на седем години. 
Франция има най-кратката работна седмица в Европейския съюз от 35 часа. 

 
√ Четвърт милион чехи поискаха оставката на премиера Андрей Бабиш 
В Прага се провежда най-масовата демонстрация от "Нежната революция" преди 30 години насам. Според организаторите 
около 250 000 души участват в протеста в центъра на чешката столица с искане за оставката на премиера Андрей Бабиш. 
Участници носеха лозунги с текст "Оставка", "Писна ни", а други развяваха чешки знамена и флагове на Европейския съюз. 
Много семейства бяха довели децата си на протеста, който протече мирно. 
Протестиращите настояват за оставката на Бабиш, заради корупция и облагодетелстване от евросубсидии. Чешкият 
премиер е категоричен, че няма да се оттегли. Статистиката, която използва в своя защита е, че откакто е на власт 
значително е намаляла безработицата, има растеж на икономиката, а пенсиите са нараснали. 
Недоволството срещу премиера ескалира през април, когато полицията предложи да му бъде предявено официално 
обвинение за измама при получаване на евросубсидии от негови компании преди десетина години.  
64-годишният милиардер и основател на популистката партия АНО категорично отрече твърденията. Ден по-късно назначи 
нов министър на правосъдието, с което още повече разгневи недоволните от управлението му.  
Бабиш е обект на одит и от Европейската комисия. Според предварителните резултати, премиерът е в конфликт на 
интереси. 
Бенджамин Рол, организатор на протеста: Срамно е, че сме в подобна политическа ситуация, че нещо подобно може 
да се случи. Но в същото време съм щастлив, че гражданското общество се мобилизира. 
Протести ще има и следващата седмица, а в след дни в парламента ще са глусава вот на недоверие срещу правителството. 
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Откакто е в политиката прякорът на Бабиш е "чешкият Доналд Тръмп". Състоянието му се оценява на 3,8 милиарда евро, 
което го нарежда на второ място в списъка на най-заможните чехи. 

 
√ Зоран Заев назначи петима нови министри, става министър на финансите  
Премиерът на Северна Македония Зоран Заев съобщи, че назначава петима нови министри в кабинета си. Самият той 
поема Министерството на финансите, което досега се ръководеше от Драган Тевдонски. 
Правителствените промени влизат в парламента веднага. Траян Димковски поема министерство на земеделието, Насер 
Нуредини - околната среда, Хисни Исмаили - културното ведомство, Горан Милевски ще отговаря за местното 
самоуправление, а Садула Дураки - за политическата система и отношенията между общностите. 
Премиерът Заев благодари на досегашните министри в тези ресори и обяви, че се надява промените в изпълнителната 
власт да приключат до края на месеца. По-рано той отбеляза, че от петък Северна Македония е домакин на среща на МВФ 
и Световната банка и желае страната му да се представи във възможно най-добра светлина.  
Подготвя се и смяна на директори и членове на управителни и надзорни съвети в държавни предприятия. Предстои да 
бъдат определени заместник-председатели на неговия Социалдемократически съюз и още 20 председатели на градски 
клонове на партията. 

 
√ Четвърти ден на антиправителствените протести в Грузия 
За четвърти пореден ден вчера хиляди демонстранти отново поискаха оставката на вътрешния министър и промени в 
избирателния закон. 
В петък оставка подаде председателят на грузинския парламент Иракли Кобахидзе, но това не удовлетвори 
демонстрантите. Протести са насочени и срещу руския контрол върху двете сепаратистки грузински републики - Южна 
Осетия и Абзахия. Русия обяви, че от 8 юли спира пътническите полети между двете страни. 
 
News,bg 
 
√ Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача  
Няма да се повишава цената на природния газ. Това стана ясно от думите на шефа на КЕВР Иван Иванов.  
Освобождаването на пазара на природен газ ще се отрази положително за битовите потребители, обясни той след 
заседанието на комисията по енергетика 
Така щяло да има други външни доставчици на природен газ и конкуренция на цените. 
Иванов очаква до 2024 г. между 30-40% от предлагания газ да се предлага на свободния пазар. Иначе и КЕВР следи сделката 
с ЧЕЗ. Ние ще изпълним закона, заяви Иван Иванов. Регулаторът очаква подкрепа за критериите за одобряване на сделката. 
 
√ Борисов горд със свободен газов пазар, България игра водеща роля в региона  
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и премиерът на България Бойко Борисов приветстват важния етап, който е достигнат 
за газовия хъб "Балкан". 
В петък на второ четене в Комисията по енергетика на Народното събрание са приети изменения в Закона за енергетиката, 
които сега предвиждат програма за реализация на определени годишни количества газ на борсата от страна на 
обществения доставчик и крайните клиенти, водеща до безпрецедентно отваряне на българския газов пазар. 
Предложеният пакет от мерки ще доведе до така необходимата промяна в конюнктурата на пазара на природен газ в 
България. Резултатът ще бъдат значителни стъпки към формиране на ликвидна среда и либерализиран пазар на природен 
газ не само за България, но също така и за региона. Те са в унисон с усилията на ЕК и на българското правителство за 
създаване на единен пазар на природен газ. 
"Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа. Приветствам това положително развитие, което ще 
доведе до отваряне на газовия пазар с ползи за потребителите на газ в България и в Югоизточна Европа. Моята комисия 
остава ангажирана в подкрепата си към България в изпълнението на плановете й за регионален газов хъб - ние сме на едно 
мнение по този въпрос с българското правителство", коментира Юнкер. 
"Горд съм да кажа, че чрез въвеждането на програма за предлагане на определени количества газ за свободна търговия и 
непрекъсната работа по проекта газов хъб "Балкан", България демонстрира своята ангажираност да играе водеща роля за 
отворен газов пазар в Югоизточна Европа. Успешното сътрудничество с Европейската комисия и целенасочените усилия 
на българското правителство направиха възможно въвеждането на значителни промени в пазара на природен газ в 
България, което, несъмнено, ще доведе до съществени ползи за всички." 
След като бъде потвърдена от окончателния Закон за енергетиката и със създаването на газовата борса, програмата за 
предлагане на определени количества газ за свободна търговия се очаква да има положителни ефекти в посока 
конкурентоспособност за целия газов пазар в региона. 
По-голямата конкуренция ще доведе до по-голям избор и по-ниски цени и ще увеличи сигурността на доставките за бита 
и за предприятията. Ето защо ЕК подкрепя пазарните реформи и мерки за увеличаване на ликвидността, включително чрез 
газовия хъб "Балкан" в България. 
Газовата борса ще помогне България и регионът да се възползват в пълна степен от последните процеси в развитието на 
сектора във връзка с увеличаването на износа на втечнен природен газ. Това ще засили конкуренцията и ще даде повече 
възможности за развитието на икономиката в България и в региона. 
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Investor.bg 
 
√ Само 2% от българите са работили на непълен работен ден през 2018 г. 
За сметка на това почти половината от холандците на възраст между 20 и 64 години работят на непълно работно 
време, сочат данни на Евростат 
Само 2% от българите на възраст между 20 и 64 години са работили на половин работен ден през 2018 г., като делът им е 
най-нисък в Европейския съюз, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. 
У нас повече жени, отколкото мъже работят на непълен работен ден – 2% спрямо 1,6%, като това е най-малката разлика 
между представителите на двата пола сред страните членки на ЕС, показват данните на европейската статистика. 
В съюза като цяло делът на хората, които са работили на непълен работен ден, е бил 19%. За сравнение през 2005 г. той е 
достигал 17% и оттогава постепенно расте, като достигна 18% през 2010 г. и 19% през 2012 г., отбелязва Евростат. 
Сред страните членки Холандия има най-голям дял на служители на непълно работно време във възрастовата група между 
20 и 64 години от 47%, следвана от Австрия с 28% и Германия с 27%. 
В четири страни членки делът на работещите на непълен работен ден служители е до 5% - Хърватия и Словакия (по 5%), 
Унгария (4%) и България (2%). 

 
Във всички страни членки на ЕС през 
2018 г. делът на хората на възраст между 
20 и 64 години, които работят на непълен 
работен ден, е бил по-висок при жените, 
отколкото при мъжете. В ЕС като цяло 
31% от жените на възраст между 20 и 64 
години са работели на непълен работен 
ден спрямо едва 8% от мъжете, като 
разликата между двата пола е 23 
процентни пункта. 
Най-големите разлики между равнището 
на работещите на непълен ден жени и 
мъже са регистрирани в Холандия с 51 
процентни пункта, Австрия с 38 
процентни пункта и Германия с 37 
процентни пункта. Най-малки разлики са 
отчетени в България с 0,4 процентни 
пункта и Румъния с 0,6 процентни пункта. 
 

 
√ Главната инспекция по труда ще контролира наемането на хора с увреждания 
Фирмите с над 50 души нает персонал са задължени да назначават служители с трайни увреждания, освен ако 
условията на работа не го позволяват  
Главната инспекция по труда ще извършва планов и текущ контрол по задължителното на бизнесът да наема хора с трайни 
увреждания във фирмите с над 50 души нает персонал. 
Правилата за контрол са разработени. За целта ще се ползват регистрите на други ведомства, проверки ще се извършват и 
на място в предприятията, съобщава БНР. 
Във фирма с персонал от 50 до 99 души трябва да работи поне един човек с трайно увреждане. 
Квотата за фирмите със 100 и над 100 служители е два процента от списъчния състав. 
Възможност бизнесът да не бъде санкциониран за неизпълнение на квотите е, ако закупува продукция или ползва услуги 
от специализирани предприятия на и за хора с увреждания на стойност две минимални заплати за всеки ненает. 
Част от бизнеса може да предпочете да плаща ежемесечно компенсаторна такса – тя е 30% от минималната заплата за 
всеки ненает. 
От квоти са освободени работодателите със специфични фактори на работната среда. Това са фирмите, в които половината 
наети работят при първа или втора категория труд, в които половината от персонала работи в условията на намален 
работен ден или ползва допълнителен отпуск по Кодекса на труда заради условията на труд. 
 
Дарик  
 
√ Налагат ДДС върху пратките на частните куриери 
Поскъпват доставките на частните куриерски фирми. Причината са промени в закона за пощенските услуги, които ги 
задължават да наложат ДДС върху пратките. Единствено, освободена от данъка остава държавната фирма „Български 
пощи”. Решението предизвика недоволството на бранша. 
Промяната в закона регулира разликата между видовете пощенски дейности. „Универсалната услуга представлява пакет 
от дейности, които трябва да бъдат изпълнявани при определени изисквания. Тоест доставката да бъде през цялата 
година, до всички населени места на територията на България, цената да бъде поносима”, заяви Деян Дънешки- главен 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, цитиран от NOVA. 
Заради това, че трябва всички в страната да имат достъп до такава услуга, държавата дотира “Български пощи”. 
Компенсациите държавното дружество вече ще получава авансово. 
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„До момента компенсацията се изплащаше с двегодишно закъснение. Негативите, които ни създава, са свързани с това, че 
голяма част от парите, които сме изхарчили ги получаваме с голямо закъснение. Това е все едно Вие да си получавате 
заплатата след 2 години”, каза още Дънешки. 
От бранша обаче реагираха остро на промените. В позиция до медиите една от куриерските фирми - „Еконт-експрес” 
заявяват, че се създава ситуация за нелоялна конкуренция, забавяне в развитието на пазара и негативни последици за 
клиентите. 
Български пощи” не ще са, те са освободени и към момента от данък ДДС. Фирмите, които извършват частично 
универсалната пощенска услуга не са освободени, те го дължат и към момента”, каза Станислав Иванов от ГЕРБ. 
„Частните куриери в момента са в много изгодна ситуация. Те имат за цел да правят дъмпинг и да конкурират националния 
оператор”, коментира Дора Янкова от БСП. 
От бранша отвръщат, че третирането на една фирма със специални правила на свободен пазар е опасно явление за пазара 
и неговите потребители. Очаква се поскъпването на пощенските услуги при частните компании да е с 20%, каквато е и 
ставката на данъка добавена стойност у нас. 
 
Economy News 
 
√ С 1,6 млрд. лв по ОПРР се обновяват 39 градове 
С ресурс от 1,6 млрд. лв по ОП "Региони в растеж" /ОПРР/ в момента се обновяват 39 големи и средни български града. 
Това са проекти за възстановяване на паркове, улици и площади, за образователна, спортна, социална и културна 
инфраструктура, транспорт, енергийна ефективност, в изпълнението на които участват стотици големи, средни и малки 
фирми. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на конференцията 
"Бизнесът и регионите" организирана в столичния хотел "Хилтън" от Българската стопанска камара и списание 
"Икономист". 
Тя отбеляза, че са големи и възможностите по останалите приоритетни оси на програмата, чиито ресурс е близо 1,5 млрд. 
лв. Аврамова посочи, че е ключова инфраструктура - пътища, ВиК мрежа и благоустройство на градовете. 
Според министъра на регионалното развитие значението на инвестициите чрез финансови инструменти в следващия 
програмен период ще се увеличава. В периода 2017 - 2013 г. проектите за градско развитие с финансови инструменти по 
оперативна програма "Регионално развитие" чрез инициативата "Джесика" доведоха до генериране на над 600 нови 
работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, каза Аврамова и отбеляза, че е бил заложен 
публичен ресурс от 66 млн. лв., който е привлякъл по-голямо частно финансиране и са реализирани 40 проекта. 
Инициативата е отворена за кандидатстване за българския бизнес и местните власти към настоящия момент с хоризонт до 
2025 г. , каза още министърът. Тя отбеляза, че с 369 млн. лв. към Фонда на фондовете, са били създадени три фонда за 
градско развитие, които заедно с привлечения ресурс, управляват около 585 млн. лв. Те са вече достъпни и могат да бъдат 
използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции по проекти за подобряване на градската среда в 
39 града, както и за проекти в сферата на туризма и културното наследство. До момента фондовете за градско развитие са 
одобрили 10 поректа на обща стойност малко над 33 млн. лв., включително средства от оперативната програма в размер 
на 17,3 млн. лв., каза Аврамова. По думите й представители на българския бизнес могат да участват като крайни получатели 
на кредитно финансиране както в областта на спортната инфраструктура в зоните с потенциал за икономическо развитие, 
за градска електромобилност и подобряване на градската среда, така и като партньори на общините в реализацията на 
мерки в подкрепа на обекти на културното наследство. 
Заместник-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Донка Михайлова посочи, че години 
наред поставят пред централната власт въпроса за подоходните данъци, които отиват в държавния бюджет. Искаме част 
от подоходните данъци да влизат в общините, каза тя и допълни, че няма особена логика местните власти да влагат пари 
в инвестиции, за да обслужат големия бизнес, без това да носи приходи в общинския бюджет. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Изборът на Истанбул. На живо от Истанбул: Какъв е изборът на хората и какви са знаците за Турция? 
- България и суперкомпютърът, каква точно е ролята му? Отговорът от Мария Габриел. 
- Добросъседска история. България, Македония и личностите. Коментар на Ангел Джамбазки. 
- Камион изкорени дърво на столичния бул. "Дондуков" и едва не нарани хора. Какви са версиите? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- За спора със Северна Македония, чий е Гоце Делчев, сделката за „Ф-16" и енергийните проекти. В студиото: Георги 

Пъърванов. 
- Ще се промени ли Турция след изборите за кмет на Истанбул? На живо, след вота и коментар в студиото на Мехмед 

Юмер и Милен Керемедчиев. 
- До 1 000 лв. глоба за агресивни кучета без намордник. Ще спрат ли „солените" санкции неизрядните стопани? 

Гост: Десислава Атанасова, ГЕРБ 
- „Чети етикета": Как да се предпазим от измами, когато резервираме почивката си? 
- На живо от Етъра: За силата и магията на слънцето на Еньовден и защо се берат 77 билки и половина. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Шум край морето, шум в патриотичната коалиция. Говори Валери Симеонов. 
- Шум и край Босфора. Управляващи или опозиция? На живо: Кой ще вземе властта в Истанбул? 
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- Майка и дете, на косъм от тежък инцидент. Кой е шофьорът, изкоренил дърво при паркиране? 
- Жертви на пътя. Какви са причините за тежките катастрофи през почивните дни? 
- „На твоя страна": Море на кредит. Колко българи ще прибегнат до заем за лятната си ваканция? И как да не 

натрупаме сериозни дългове след края на сезона? Съветите на експертите. 
- "Пълен абсурд", с Румен Бахов: Как се забавляваха децата през летните ваканции, когато нямаше компютри? 
- Малки момичета обличат булчински рокли. На живо, от Асеновград: Уникалният местен обичай "Калиница". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 24 юни 
София. 

- От 11.00 часа в зала „София" на Българския червен кръст (бул. „Джеймс Баучер" № 76) ученици от цялата страна - 
победители в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето" - 2018/2019, ще бъдат наградени от 
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. 

- От 12.00 часа в зала „Сцена 17" на 7 ет. в Министерството на културата ще се проведе информационен ден за 
желаещите да участват в обявената от ведомството конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене и информираност" 2019 г. 

- От 14.00 часа в зала „Сцена 17" на 7 ет. в Министерството на културата ще се проведе информационен ден във 
връзка с декларациите за собственост, които медиите трябва да подадат по закон. 

- От 14.00 часа ще се проведе заседание на Междуведомствената работна група по законодателните промени за 
разследванията срещу „тримата големи" в съдебната система. 

- От 08.00 часа от Княжево (градинката на посл. спирка на тр. № 5) с туристически поход по маркираната пътека 
„Aлея на билките" ще бъде отбелязан празникът Еньовден. Фолклорната програма ще стартира в 12:30 ч. на 
естрадата пред хижа „Момина скала", където всички посетители на планината ще могат да вземат участие и във 
възстановката на стари народни обичаи - провиране под арка от 77 и половина билки, „медена питка", ръсене с 
„мълчана вода" и др. Ще бъде даден и стартът на конкурса за детска рисунка „Нарисувай ми билка". 

- От 09.30 часа в София Хотел Балкан ще се проведе конференция „Геополитика на Балканите: зона-фронт или зона-
буфер - това ли е изборът?". 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите ще проведе 
пресконференция във връзка с 29 години от възстановяването на Съюза и проблемите в Закона за хората с 
увреждания -дискриминиране на военноинвалидите при финасовото подпомагане - чл. 70, т. 4 и 5. 

- От 13.00 часа в централата на ГС на БСП на ул. „Македония" 33 ще се проведе приемна на Иван Иванов. 
- От 16.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" Българската академия на науките ще отбележи Международната 

година на периодичната таблица на химичните елементи с валидиране на юбилейна марка и лекция на изтъкнатия 
български учен в областта на неорганичната химия проф. Христо Баларев. 

*** 
Асеновград. 

- В 08.30 часа в Етнографската къща ще бъде поставено началото на обичая „Калиница". В 9.00 часа ще се състои 
Празничка литургия в храм „Св. Николай Чудотворец". В 10.00 часа от храма ще тръгне Литийно шествие на 
малките калинички до параклиса „Св. Богородица - въведение" и до Градския парк. В 10.30 часа в Градския парк 
ще започне Празнична програма за калиничките с участието на детски вокални групи и връчване на грамоти на 
калиничките. 

*** 
Батак. 

- От 17.00 часа в Историческия музей в Батак ще бъде представена фотоизложбата „Аз съм Българка!" на авторския 
проект на габровския фотограф Радослав Първанов. 

*** 
Благоевград. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров" ще бъде представен спектакълът „Под манастирската лоза". 
*** 
Бургас. 

- От 13.45 часа в Пункт за базиране Бургас от състава на флотилия бойни и спомагателни кораби ВМС ще се проведе 
военен ритуал за тържественото изпращане на командира на ВМС контраадмирал Митко Петев. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Музея по история на медицината ще отвори врати Училище за билки. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11.30 часа в Зала 302 в сградата на Общината Националният алианц за социална отговорност ще връчи на кмета 
Даниел Панов голямата награда, която организацията присъжда за социална политика. 

*** 
Добрич. 

- От 09.00 часа в Младежки център - Добрич ще се проведе Еко лято 2019. 
- От 09.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се състои Летен детски център „Млади 

възрожденци". 
- От 10.00 часа в Детска градина № 26 ще бъде представен Куклен спектакъл „Косе Босе" на Държавен куклен театър 

„Дора Габе". 
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- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе", Интерактивна зала, ще се състои Летен детски клуб „Играй и 
учи". 

- От 11.00 часа в Младежки център, фоайе, ще бъде открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата". 
- От 16.30 часа в Художествената галерия в Добрич ще се проведе пресконференция по повод Дните на руската 

култура в града. 
- От 17.00 часа в Художествена галерия и пл. „Свобода" ще се състоят Дни на руската култура в Добрич - 2019. 

*** 
Кюстендил. 

- От 09.30 часа от ОДК ще започне поход за посрещане на народния празник Еньовден в местността Иглика, 
Осоговската планина. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в местността Студен кладенец на Осоговска планина ще започне празникът „Еньовден в Осоговската 
планина"- Шести събор на билките и здравето. 

*** 
Перник. 

- От 10.00 часа в кв. „Изток" ще се проведе 8-мият Регионален фестивал на любителското творчество на възрастните 
хора от Югозападна България. 

- От 10.00 часа от кметство „Изток" до Двореца на културата ще се проведе велопоход. 
- От 10.00 часа пред Двореца на културата, ще бъдат направени спортни демонстрации, в които ще се включат 

клубът по художествена гимнастика „Виктория", мажоретният състав на Шесто училище, ще има и танци по зумба 
от групата на „Майсторите на танца". 

- От 11.30 часа на пл. „Кракра" ще се проведе турнир по баскетбол 3 х 3. 
- От 15.30 часа в Клуб „Миньор" ще се проведе „Атлас - новото познание за познатите страни". 
- От 17.30 часа на тревната площ под Обединения детски комплекс ще бъдат направени демонстрации на Спортен 

клуб по мотокрос „M6 Racing Team". 
- От 18.00 часа голямо фоайе, ЦПЛР-ОДК Перник, ще се състои годишен концерт Хор „Родна песен". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в атриума на Областна администрация Областният управител Мирослав Петров ще връчи наградите 
на отличените в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата". 

- От 19.00 часа в Драматично- куклен театър ,,Иван Радоев" ще се играе постановката ,,Един мъж и една жена" от 
Валентин Красногоров. 

*** 
Пловдив. 

- От 17.00 часа в Регионалния етнографски музей в Пловдив на ул. „Д-р Стоян Чомаков" 2 ще се проведе Седмицата 
на традиционните занаяти. 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ приемна за граждани ще проведат Христо Котов и Керанка Стамова. 
*** 
Смолян. 

- От 09.00 часа в храм „Св. великомъченица Неделя" архимандрит Висарион ще възглави празнична света 
божествена Литургия по повод Рождество на св. Йоан Предтеча и Кръстител Господен (Еньовден). От 11.00 часа 
Негово Високопреподобие е поканен да отслужи празничния водосвет в параклиса „Св. Иван" в Долно Райково. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се състои Лятна детска 
академия. 

- От 16.00 часа в тийнзона на Регионална Библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе „Да съхраним природата!" 
- занимания с тийнейджъри: прожекция на документални филми, изработване на къщички и хранилки за птици, 
настолни игри, съвместно със СНЦ „Зелени Балкани". 

- От 18.00 часа Регионална Библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе Концерт на Вокална студия „КАРА". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър ще бъде представен спектакълът „Прелестите на изневярата" от Валентин 

Красногоров. 
*** 
Търговище. 

- От 16.30 часа на сцената до градския шадраван ще се състои програма за отбелязването на Еньовден. Младежката 
група към Народно читалище „Развитие-1904" - квартал Въбел ще пресъздаде обичая „припяване на паламарки". 

*** 
Хасково. 

- От 14.00 часа във фоайето на Областна администрация Хасково ще бъде открита изложба с колажи на младежи на 
тема: „Живеем в един дом - Европа". 

*** 
Шумен. 
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- От 05.00 часа на поляната, до информационния център на паметник „1300 години България", ПП „Шуменско плато" 
организира фестивал „Зелени слънца" за посрещане изгрева на Еньовден. 

- От 09.30 часа в градската градина, Община Шумен и НЧ „Боян Пенев" организират Фестивал „Еньовска магия". 
- От 10.30 часа във Възрожденския комплекс ЦПЛР-ОДК Шумен организира забавления за децата по случай 24 юни 

- Еньовден. 
- От 10.30 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол 

по сделките с общинско имущество". 
- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе приемен ден на кмета на община Шумен. 
- От 16.00 часа в зала 304 на общината ще заседава ПК „Бюджет и финанси". 

 
В. Банкерь 
 
√ За първи път жена влезе в състава на най-висшия военен орган на НАТО 
Норвежкият контраадмирал Луиз Дедичен стана първата жена, приета в състава на Военния комитет на НАТО. Това съобщи 
представителят на Северноатлантическия съюз Оана Лунгеску в Twitter, цитирана от руски медии. 
Лунеску поздрави 55-годишната Дедичен за назначението. "Поздравления за контраадмирал Луиз Дедичен от Норвегия - 
първата жена във Военния комитет на НАТО", написа Лунгеску в социалната мрежа. 
Отбелязва се, че жената е получила титлата на контраадмирал през 2008 г. 
Военният комитет е най-висшият военен орган на НАТО. Състои се от началниците на щабовете по отбраната на всичките 
26 страни-членки. Те се срещат три пъти годишно. Всекидневните задачи се изпълняват от постоянните военни 
представители на страните-членки, основно тризвездни генерали, в Щаба на НАТО в Брюксел. Те провеждат срещи, за да 
дискутират, анализират и работят по важни военни въпроси в интерес на Алианса, като в същото време защитават 
националните си позиции. Комитетът синтезира огромното количество специализирани знания и опит, които подпомагат 
военните политики, стратегии и планове на страните от Алианса, и е основна част от процеса на вземане на решения в 
НАТО. 
 
В. Монитор 
 
√ Безпрецедентна среща в Ерусалим между САЩ, Русия и Израел 
Съветниците по националната сигурност на Израел, САЩ и Русия се срещат днес и утре в Йерусалим, като основна тема се 
очаква да бъде Близкият изток и най-вече Иран, който враждува с Израел и САЩ, съобщават световните осведомителни 
агенции. 
Конференцията ще се състои в момент на изостряне на конфликта между САЩ и Иран. Израелският премиер Бенямин 
Нетаняху нарече срещата "историческа и безпрецедентна" и каза, че тя е много важна за гарантиране на сигурността на 
Близкия изток "в тези неспокойни времена". 
В двустранните и тристранни разговори ще участват съветникът на американския президент по въпросите на националната 
сигурност Джон Болтън, шефът на израелския Съвет за национална сигурност Меир Бен Шабат и секретарят на руския Съвет 
за национална сигурност Николай Патрушев. 
 
 


