Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ Шефът на АИКБ: НЕК не се управлява в полза на икономиката
„Ние не знаем в чия полза се управлява НЕК, но очевидно не се управлява в полза на икономиката, в полза на нашите
членове, които дават работа на 82% от наетите и тяхната продукция формира 86% от брутната добавена стойност на
страната. Хората, за които работи изпълнителният директор на НЕК, не са тези, и те са успели да се преборят за неговия
пост”. Това коментира в предаването „Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/ Васил Велев.
Той допълни, че няма промяна в позицията на четирите работодателски организации, с която те излязоха преди месец,
заради системно манипулиране на пазара. С нея те се противопоставиха на управлението на НЕК.
Велев припомни и на какво се дължи тяхната позиция. Става дума за търг, при който е оферирана енергия без гарантиран
почасов профил. Купува се такава за три месеца напред, а на предния ден се получава информация за кой час каква такава
ще има.
„Няма друг такъв търг. Когато има такива с отклонения – това се определя със съгласието на продавач и купувач. Докато в
случая това отклонение се определя от продавача. Ние настояваме да се направи проверка на тези оферти”, категоричен
е Велев. Според него независими купувачи не могат да участват в такъв търг.
Той допълни, че подобни случаи водят до изкривяване на икономиката и манипулиране на пазара. В момента е обявен
нов търг, който според Велев отново облагодетелства определен участник в него.
За повече информация вижте видеото.
В. Стандарт
√ АИКБ недоволни от управлението на НЕК
„Ние не знаем в чия полза се управлява НЕК. Но очевидно не се управлява в полза на икономиката, в полза на нашите
членове, които дават работа на 82% от наетите и тяхната продукция формира 86% от брутната добавена стойност на
страната. Хората, за които работи изпълнителният директор на НЕК не са тези и те са успели да се преборят за неговия
пост”. Това коментира пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев.
Той допълни, че няма промяна в позицията на четирите работодателски организации, с която те излязоха преди месец. С
нея те се противопоставиха на неадекватното управление на НЕК.
Велев припомни и на какво се дължи тяхната позиция. Става дума за търг, при който е оферирана енергия без гарантиран
почасов профил. Купува се такава за три месеца напред, а на предния ден получава информация за кой час каква такава
ще има.
„Няма друг такъв търг. Когато има такива с отклонения – това се определя със съгласието на продавач и купувач. Докато в
случая това отклонение се определя от продавача. Ние настояваме да се направи проверка на тези оферти”, категоричен
е Велев.
Той допълни, че подобни случаи водят до изкривяване на икономиката. В момента е обявен нов търг, който според Велев
отново облагодетелства определен участник в него.
В. Монитор
√ Васил Велев: Очевидно НЕК не се управлява в полза на икономиката
Ние не знаем в чия полза се управлява НЕК, но очевидно не се управлява в полза на икономиката и нашите членове. Това
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова ТВ.
Шефът на работодателската организация изтъкна, че членовете на асоциацията дават работа на 83% от наетите и тяхната
продукция формира 86% от брутната добавена стойност на страната. „Хората, за които работи изпълнителният директор
на НЕК, не са тези", каза още Велев, допълвайки, че все пак са успели да се преборят за неговия пост.
Причина за напрежението между работодателските организации и НЕК стана търг за продажбата на електроенергия, за
който се породи съмнението, че е така направен, че да удовлетвори конкретен купувач. Става дума за това, че се оферирана
енергия без гарантиран почасов профил. Купува се такава за три месеца напред, а на предния ден получава информация
за кой час каква такава ще има.
Изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев подаде оставката си на 19 юни, но вчера Съветът на директорите на
„Български енергиен холдинг“(БЕХ) не я прие.
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„Няма промяна в нашата позиция“, каза още Велев. Миналия месец четирите работодателски организации излязоха със
становище, с което се противопоставиха на неадекватното управление на НЕК. „Не знаем какви са мотивите, с които е
отхвърлена тази оставка“, коментира Велев последните новини.
News.bg
√ Васил Велев: Наглост и безочие в енергетиката
Наглост и безочие. Така председателят на АИКБ Васил Велев определи поведението на НЕК, който днес вече е обявил нов
търг за електрическа енергия за 3 юли отново със същите изкривени и манипулирани параметри. Това се случва само
часове, след като Управителния съвет на БЕХ не прие подадената оставка на Петър Илиев и той остава шеф на НЕК.
Припомняме, че шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19 юни. В
последните месеци избухнаха няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за
манипулирани от страна на НЕК цени на тока.
Очевидно хората, за които работи шефа на НЕК, са успели да се преборят за неговия пост и управлението на Петър Илиев
е в полза на определени хора. То обаче не е в полза на страната, тези хора не са българската икономика и българските
граждани, заяви Васил Велев и обясни, че поведението на НЕК влияе на цялата българска икономика, включително и на
цените на стоките и услугите. Няма значение, по думите на Велев, кой е точно човекът и дали това е Ковачки, за когото са
предназначени тези търгове. Важното е, че това не е пазарно поведение на НЕК, тъй като такава енергия може да се закупи
само от човек, който е в сговор с управляващите енергетиката. Това е произвол на НЕК, отсече шефът на АИКБ.
Велев бе категоричен, че пазарът на електроенергия се манипулира и няма промяна в позицията на работодателите и на
четирите организации, от името на които той говори - те продължават да настояват тези търгове да бъдат
разследвани.Предстои работодателите да поискат среща и с министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Cross.bg
√ Шефът на АИКБ: НЕК не се управлява в полза на икономиката
„Ние не знаем в чия полза се управлява НЕК, но очевидно не се управлява в полза на икономиката, в полза на нашите
членове, които дават работа на 82% от наетите и тяхната продукция формира 86% от брутната добавена стойност на
страната. Хората, за които работи изпълнителният директор на НЕК, не са тези, а те са успели да се преборят за неговия
пост". Това коментира в предаването „Здравей, България" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/ Васил Велев.Той допълни, че няма промяна в позицията на четирите работодателски организации, с която
те излязоха преди месец. С нея те се противопоставиха на управлението на НЕК.
Велев припомни и на какво се дължи тяхната позиция. Става дума за търг, при който е оферирана енергия без гарантиран
почасов профил. Купува се такава за три месеца напред, а на предния ден се получава информация за кой час каква такава
ще има.
„Няма друг такъв търг. Когато има такива с отклонения - това се определя със съгласието на продавач и купувач. Докато в
случая това отклонение се определя от продавача. Ние настояваме да се направи проверка на тези оферти", категоричен
е Велев.
Той допълни, че подобни случаи водят до изкривяване на икономиката. В момента е обявен нов търг, който според Велев
отново облагодетелства определен участник в него.
Actuslno.com
√ Васил Велев не успя да даде законово доказателство, че оставащият шеф на НЕК злоупотребява
Не са ясни аргументите, но при всички случаи става за недобро управление на НЕК – очевидно не в полза на икономиката,
в полза на нашите членове, които дават работа на 82% от наетите в България, които формират 86% от БВП. Това заяви
председателят на АИКБ Васил Велев, който е част от Асоциацията на работодателските организации в България, в която
членува и КРИБ, начело на която е собственикът на Нова телевизия Кирил Домусчиев. Велев коментира след като стана
ясно, че БЕХ не приема оставката на досегашния директор на НЕК Петър Илиев.
Именно пред Нова телевизия Велев припомни, че работодателите считат поведението на НЕК що се отнася до
управлението на системата. Председателят на АИКБ напомни, че търгът, заради който се вдига шум – той бил за три месеца
напред, като "днес до обяд като купувач ще разберете колко енергия ще имате – може да е 0 мегавата, може да е 500
мегавата". Заради това работодателите считат, че търгът е нагласен – защото такава енергия можело да купи купувач, който
е в сговор с продавача. Ако не сте правилния човек, в пиковите часове ще ви продадат нула. Нормативно обаче няма
проблем, призна самият Велев.
С половин уста Велев отново посочи Христо Ковачки като стоящ зад схемата, но уточни, че "няма значение кой е". Очевидно
хората, за които работи Петър Илиев, са се преборили за неговия пост, настоя председателят на АИКБ. Той добави, че за
днес пак имало търг, "с приблизително същите условия" – макар да била модифицирана, имало нерегламентиран почасов
профил.
На въпрос как реагират работодателите, като е законно, Велев се обърна към еврозаконодателството – не можело да се
извличат печалби от злоупотреба. Но Велев така и не посочи юридическо основание да се говори за злоупотреба - по
смисъла на закона. По-скъп ток, по-малко пари за заплати и по-скъпи стоки, обобщи председателят на АИКБ. Той не
коментира и защо въобще трябва работодателите да влизат в търга за ток, щом говорим за свободен пазар, където би
трябвало да има и други производители, а може да се купува ток и директно от производители, на нарочно организирани
от тях търгове.
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Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Борисов: В последните 2 години доходите са скочили двойно
4,8% растеж на икономиката за първите 3 месеца на годината
В последните 2 години доходите на българина са скочили двойно. Причина за това е ръстът на родната икономика,
показват данните от Световната банка. Това съобщи при откриването на втория икономически форум в Пловдив премиерът
Бойко Борисов.
Той показа графика с ръста на икономиките на Германия, Унгария и България от 80-те години на миналия век до наши дни.
Според думите му през 80-те и 90-те години на миналия век икономиката ни е била в застой. „Огромният срив е през 2000та година. Така че, тези политически партии, които са управлявали тогава, да си направят изводите имат ли право да
говорят за преход. Чак когато ние идваме на власт, вървим успоредно с Унгария. 10-15 години тотална загуба на тази
държава вследствие на тези управления. Който иска да се припознава, който иска – не. Това са фактите. Когато фактите
говорят и Конфуций мълчи”, каза премиерът. Той уточни, че възходът на икономиката ни се дължи на добрата данъчна
среда, реформите и приходите. „На това, че нашата икономика от сферата на жито, цветни метали, се преориентира към
машиностроенето, електрониката и металургията. 4 пъти се е вдигнал износът ни в електронната промишленост, 2 пъти в
машиностроенето и затова е този ръст. Затова принадената стойност остава тук и затова в последните 2 години доходите
са се вдигнали двойно”, каза Бойко Борисов пред гостите на форума.
Думите му подкрепи с факти и финансовият министър Владислав Горанов. Според него правителството е свършило своята
работа и данъците няма да бъдат повишавани в бъдеще. „Неминуемо борбата със сивата икономика, като основна част за
възстановяването на справедливостта, остава основен приоритет. Защото балканските нрави не извеждат като първи
приоритет склонността да се работи по правилата”, каза той. По думите му скоро ще излезе статистика от неправителствена
организация, според която сезонно неизгладените данни за първото тримесечие на тази година показват 4,8% растеж на
икономиката ни. „Тоест, на база на тези числа имаме основание да смятаме, че първоначалните ни очаквания за тази
година ще бъдат леко надминати. Имаме ръст от 3% в индустрията, 3,6% в услугите. Имаме ръст на потреблението, макар
че от него очакваме повече. Това дава възможност да предполагаме, че бурните ветрове заради икономическия цикъл,
още не са на нашия хоризонт. Ниските лихви в Европа са слънчевото време, което всеки един в бизнеса трябва да използва,
за да си ремонтира покрива – тази стара известна максима”, каза Горанов пред гостите на форума. Той уточни, че според
него влизането на страната ни в ERM II ще стане по-рано от края на годината.
Според Томислав Дончев пък рецептата за силна икономика е силното образование, да не се правят авантюри с публичните
финанси и критична степен на възможността да се постига обществен консенсус по дадена тема. „БВП в номинални
категории почти се е удвоил. Ако коментираме износа на стоки, то той е нараснал с близо 2,4 пъти. Износът на IT и
аутсорсинг услуги – близо 5 пъти е ръстът за последните 10 години. Добрата икономическа политика е като добре
работещата gps навигация в автомобила – помага ти да стигнеш там, където искаш да бъдеш”, заяви Томислав Дончев.
Икономическият форум в Пловдив е двудневен. Министри, представители на бизнеса и на неправителствения сектор от
страната и Европа дискутират предизвикателствата пред икономическия растеж и конкурентноспособността у нас и в
Югоизточна Европа. Сред темите са обсъждане на европейската перспектива пред Западните Балкани, очакванията от
новия Европейски парламент и новата Еврокомисия, демографските и здравни проблеми, пътната карта на България към
"чакалнята" на Еврозоната - ЕРМ II, привличането на чужди инвестиции, енергийната и цифрова политика на ЕС.
Сравни Гоце Делчев с Че Гевара
"Всички на Балканите сме велики. Исторически ние сме се били с всички съседи, резултатът е, че регионът е изостанал.
Сега обърнахме нещата. Надявам се да преодолеем всички трудности. Надявам се колегите от Северна Македония да
приемат необходимите заключения, за да се спазва договорът за добросъседство. И да продължим да ги подкрепяме за
НАТО и ЕС.". Това заяви на втория икономически форум в Пловдив премиерът Бойко Борисов. Той не подмина и темата за
Гоце Делчев. "Той е български герой, който се е жертвал, заложил е всичко за свободата на Македония. По същия начин
Че Гевара, аржентинец, се бие за Куба и загива в трета страна. Това са хора, които са се жертвали за благото на всички хора
в този регион. И вместо тези герои със своите саможертви да ни правят по-силни и да ни обединяват, стават ябълка на
раздора", възмути се Борисов. Той даде пример с античното име на Пловдив-Филипополис, което не пречело градът да е
приеман добре от всички. И припомни, че по време на БГ председателството на ЕС сме „сложихме най-сложната тема –
опасна, трудна – европриобщаването на страните от Западните Балкани“. „Надявам се, че колегите един ден ще оценят
това“, заяви премиерът.
√ Глад за шивачки в Дупница, наемат от Молдова
Заради глад за шивачки масово дупнишки фирми подават заявления за наемане на работнички от Молдова. За целта има
депозирани искания пред Бюрото по труда в града, съгласно Спогодба за регулиране на трудовата миграция между
България и Молдова.
От своя страна работодателите ще осигурят на жените от Молдова безплатна квартира и храна и ще ги осигурява съгласно
българското законодателство. “Възнаграждението на жените ще бъде в същия размер, както и на останалите. Определено
се задава криза с работната ръка особено в тази сфера“, коментираха експертите.
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Според данните от средата на този месец само в Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил има обявени над 100 свободни
работни места в шивашката промишленост. Сред търсените кадри са както жени, така и мъже, които да произвеждат
обувки и дрехи. Общо 48 са търсените работници за машинни оператори, а други 20 недостигат в ушиването на дрехи, като
има свободни позиции и за гладачи.
В същото време нивото на безработицата в Дупница е рекордно ниско - 5,7%. Квалифицирана работна ръка липсва и в
сферата на строителството, машиностроенето и ресторантьорството.
„Вероятно недостигът на кадри се дължи на това, че голяма част от хората заминават през летните месеци на работа в
чужбина или по морските курорти. Не са малко берачите на ягоди в Италия, други пък работят като спасители по Кипър.
Масово младите през тази година търсят препитание по морето, където са примамени от доста по-високи заплати, с
осигурена нощувка и храна“, коментират експерти от региона.
News.bg
√ Горанов е категоричен, че няма да се променят данъците
Финансовият министър Владислав Горанов прогнозира по-висок ръст на икономиката от прогнозните резултати. В
изявлението си пред участниците в Пловдивския икономически форум той отново заяви, че данъците няма да се променят,
предаде БНР.
Борбата със сивата икономика остава приоритет, каза Горанов. Той се позова на сезонно неизгладените данни от първото
тримесечие, които показват 4,8 на сто растеж. България е използвала силното си председателство на Европейския съюз, за
да постави един важен приоритет - присъединяването към механизма ERM и от там, като следствие - към Еврозоната.
"Съвсем обозримо и никога не е имало по-добър момент, с по-голямо доверие - и политическо, и икономическо, от страна
на нашите западни партньори към перспективата България да влезе в по-близкия кръг на европейска интеграция. Надявам
се първата стъпка към това - влизането в механизма ERM, да стане до края на годината и то преди нейния край".
Според Горанов бързата интеграция на Западните Балкани е приоритет, но това не може да стане преди двете държави да
си свършат задачите. Прибързването няма да е от полза за тях, каза финансовият министър по повод евентуалното
насрочване на дата за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз на Северна Македония и
Албания.
√ И пред Съвета на федерацията Караянчева говори за енергетика
Има голям потенциал за задълбочаване на двустранните отношения в сферата на енергетиката, където Русия и България
са дългогодишни партньори. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в изказването си пред
членовете на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация.
Караянчева уточни, че сътрудничеството в енергетиката трябва да бъде продължено при спазване на принципите целесъобразност, конкурентост, прозрачност, сигурност на доставките и пазарно обоснована цена.
"България води политика, насочена към гарантиране на енергийната сигурност както за страната, така и за Европейския
съюз", изтъкна тя.
Председателят на Народното събрание заяви, че страната ни подкрепя възможността за преминаване на разклонение на
"Турски поток" през територията на България в контекста на създаването на регионалния газов хъб "Балкан".
По думите ѝ така ще се постигне реална диверсификация на доставките на газ и конкурентни цени. Караянчева уточни, че
България не възразява срещу нито един проект, който отговаря на действащото европейско законодателство и е
икономически обоснован.
Парламентарният шеф отбеляза още, че сътрудничеството между България и Русия в областта на ядрената енергетика
заслужава внимателно, отговорно и задълбочено обсъждане и добави, че в дневния ред на българо-руското
сътрудничество са и инвестиционните перспективи.
В изказването Караянчева подчерта, че през последната година и половина политическият диалог между България и Русия
на най-високо ниво е обнадеждаващ.
"Ние искаме да развиваме отношения с Руската федерация, основани на диалога, конструктивното сътрудничество и
взаимното зачитане на интересите", посочи тя.
Цвета Караянчева обърна внимание, че вече 140 години България съхранява дълбоката благодарност към Русия за
възстановяването на българската държавност.
БНТ
√ Депутатите отложиха консултациите за партийните субсидии
Депутатите отложиха парламентарните консултации за намаляване на партийните субсидии. Причината бе отсъствието на
председателя на Парламентарната група на ГЕРБ и на председателя на парламента.
Депутатите се разбраха за отлагане на обсъждането на субсидиите още преди да бъде открит парламентарният ден. В
кулоарите ,обаче, отново се чуха позиците им по темата.От ГЕРБ потвърдиха предложението си за 1 лев за глас,както и че
запазват подкрепата си към идеята на ДПС за отворено финансиране на партиите.
Десислава Атанасова, ПГ на ГЕРБ: Ако нашето предложение не събере достатъчно подкрепа в пленарна зала, а виждаме,
че единствено "Воля" заявяват позиция, че ще подкрепят 1 лв, сме склонни на разговори такива, каквито инициират
колегите ни от "Обединени патриоти" през тази седмица.
Зад идеята за 1 лев на действителен глас застават и от "Атака".
Николай Александров,ПГ на "Обединени патриоти", "Атака": Ние подкрепяме единият лев, даже през годините сме
въвеждали и нула лева.
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От БСП подкрепиха инициираните консултации, като основното настояване на партията остава да не бъде допуснато
финансиране от частни фирми.
Корнелия Нинова, председател на ПГ на "БСП за България": Смятам че, че това е разумното - да седнем и с аргументи, без
емоции. Да обсъдим в две посоки - да не допускаме частни интереси да си купуват партии да диктуват политиката на
България, но да намалим субсидията, така че и обществото да се успокои,че партиите не харчат излишни пари.
Корнелия Нинова каза още, че не разполагат с достатъчно средства, за да върнат надвзетата партийна субсидия,защото
парите са използвани за кампанията за евроизборите. Партията трябва да възстанови на хазната 4,2 млн. лева като сумата
ще бъде прихваната от бъдещи субсидии, обясни лидерът на БСП. Вчера от ГЕРБ възстановиха надвзетите пари от 5,6 млн.
лева.
Останалите партии обявиха, че също ще върнат дължимото на държавата.
От ДПС са категорични,че няма да участват в бъдещите консултации за намаляване на субсидиите с аргумента, че срокът
за предложения между двете четения на закона отдавна е изтекъл и правителството или трябва да оттегли предложението
си или то да бъде прието в сегашния си вид.
Мустафа Карадайъ, председател на ПГ на ДПС: Това, което имаше да кажем ние по темата, го казахме и пред медиите,
и с писмени предложения за промени в закона,внесен от МС, и на консултациите ни с БСП и с ГЕРБ.
Партията не желае да се включва в консултациите заради участието на "Обединените патриоти" в тях.
Юлиан Ангелов, секретар на ПГ на "Обединени патриоти",ВМРО: То си е тяхна работа дали ще участват или не, в крайна
сметка, когато трябва да бъде защитена демокрацията в България, мисля че всички политически партии в България трябва
да са национално отговорни и да преглътнат егото си.
ВМРО са склонни да бъде намалена субсидията, но не и да е 1 лев. На същото мнение са и от НФСБ, които всъщност
поискаха парламентарните консултации миналата седмица.
Валери Симеонов, ПГ на "Обединени патриоти", НФСБ: За мен решението може да се вземе и за една седмица. И аз ще
се постарая да намерим сравнително бързо решение по този въпрос. Той не е чак толкова сложен.
По закон субсидията се изплаща на четири равни части през годината. Така реално партиите ще вземат най-малко по 6
лева на глас каквото и да решат с новите текстове.
√ Ветото за къмпингите беше отхвърлено от регионалната комисия в НС
Комисията по регионална политика към парламента отхвърли частичното президентско вето върху поправките в закона за
устройството на Черноморското крайбрежие. Тези текстове забраняват къмпингуването в ивицата край морето извън
определени зони.
Държавният глава Румен Радев върна два текста от закона, като смята, че новите разпоредби не са пропорционални на
целта, която се преследва.
Проф. Емилия Друмева, юридически съветник на президента на Република България: Досегашният либерален режим за
така нареченото диво къмпингуване с тези изменения преминава в рестриктивен режим.
Становището на президента беше подкрепено и от представители на природозащитните организации, които гласно
изразиха съмнения, че законът е лобистки. Те не са съгласни също така законът да се дописва от наредбата, която трябва
да подготвят четири министерства. Според тях подобен подход противоречи на практиката, установена от
Конституционния съд
Тома Белев: Асоциация на парковете в България: Има нужда от правила, но дайте основата, не прехвърляйте на
Министерски съвет или на група министри да го решават.
От мнозинството отговориха, че ветото е по-скоро политически акт и че не се ограничават правата на природолюбителите.
Никъде в Европа не може да си разположиш караваната или палатката извън обозначените места, посочиха от ГЕРБ.
Искрен Веселинов -ВМРО: Всъщност ние създаваме право, а не лишаваме хората от права. Ние създаваме право за
къмпингуване, което до момента липсва.
От БСП предложиха ветото да бъде уважено и да се чуе гражданския протест. Тяхното предложение не беше прието като
с 13 гласа против и 6 за депутатите от комисията отхвърлиха ветото на президента. По въпроса предстои да се произнесе
пленарната зала.
√ Медведев: „Росатом“ ще се включи в избора на инвеститор за АЕЦ „Белене“
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, се срещна в
Москва с руския премиер Дмитрий Медведев. Общото послание след разговора беше, че двете страни са оптимисти за
развитието на двустранните отношения. Медведев приветства работата на страната ни по енергийни проекти. За първи път
днес български парламентарен шеф направи изказване в Съвета на федерацията. Подробностите от специалните ни
пратеници Надежда Василева и Лъчезар Ораков.
Енергийните проекти - Турски поток, газовият хъб Балкан и ядрената енергетика и днес бяха във фокуса на вниманието. И
отново беше потвърдено, че България води политика за гарантиране на енергийната сигурност в Европа.
Руският премиер приветства работата по изграждането и разширяването на газовата инфраструктура в България и региона.
Медведев изрази задоволство, че страната ни ще участва в реализацията на разклонението на „Турски поток“ и в транзита
на газ.
А председателят на българския парламент гарантира, че българската страна полага необходимите усилия за изпълнение
на проекта и че той се изгражда по всички европейски правила. Медведев потвърди също, че „Росатом“ ще се включи в
процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“
В изказването си в Съвета на федерацията, Караянчева отчете голям потенциал в отношенията на двете страни в
енергетиката. Както и че България не възразява срещу нито един проект, който отговаря на действащото законодателство
и е икономически обоснован.
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Цвета Караянчева- председател на Народното събрание - Подкрепяме възможността за преминаване на разклонение
на „Турски поток" през нашата територия в контекста на създаването на регионалния газов хъб „Балкан", посредством
което ще се постигнат реална диверсификация на доставките на газ и конкурентни цени.
Цвета Караянчева посочи, че сътрудничеството в областта на ядрената енергетика заслужава внимателно и отговорно
обсъждане. Тя отбеляза също, че отношенията между България и Русия се развиват в сложен свят на кризи, миграция,
тероризъм, и трудно напасване на интереси в международен план.
Цвета Караянчева: В диалога с Русия, България се ръководи от своите национални интереси и общата политика на
държавите-членки на Евросъюза и НАТО.
Българските депутати подчертаха значението на Русия като външноикономически партньор на България. Отношенията
между България и Русия са с дълбоки корени и силен емоционален заряд, а връхната им точка е Освобождението, каза
пред Съвета на федерацията българският парламентарен шеф. И изтъкна благодарността на страната ни към Русия.
Делегацията разговаря и с председателя на Държавната Дума Вячеслав Володин. Беше подписан и меморандум за
сътрудничество между парламентите на двете страни.
√ Окончателно: Министерството на икономиката се отказа от нова мегаагенция
За да бъде приет новият закон за публичните предприятия, министерството се отказа от ключови промени, които
предвиждаха и нови правила за приватизация.
Министерството на икономиката се отказа от ключови промени, за да мине гласуването на Закона за публичните
предприятия. Текстовете бяха гласувани за първо четене в икономическата комисия към парламента с 10 гласа "за" и
петима "въздържали се". Причината да се бърза с промените в закона е, че без да бъде приет, България не може да
кандидатства за чакалнята на еврозоната. Затова предупредиха от Министерството на финансите.
Според първоначалните текстове, агенциите за приватизация и за инвестиции трябваше да бъдат обединени в една
мегаагенция. Освен това, законопроектът предвиждаше отпадането на забранителния списък за приватизация на
дружествата, а разрешение за ключови продажби можеше да става само с изричното разрешение на Народното събрание.
Срещу тези идеи обаче се обявиха твърдо от синдикатите. Работна група към тринстранния съвет за сътрудничество реши
тези текстове да отпаднат.
Единствената ключова промяна, която се запазва е да се промени начинът, по който се избират членовете на ръководните
бордове на държавните компании. Това вече ще става по предложение на министерството на икономиката. За постовете
ще бъдат избирани само доказани специалисти и експерти в дадената област. Това е и изискването на Брюксел.
Според последния доклада за европейския семестър, държавните дружества в България не се управляват добре и спешно
трябва да бъде подобрена тяхната работа.
√ Ще имаме достъп чрез телефона до над 190 административни услуги
Вече ще можем да ползваме повече от 190 административни услуги през телефона си. От Държавната агенция "Електронно
управление" ще демонстрират възможностите на портала за електронни услуги.
Всеки може да има достъп до централни, областни и общински служби през мобилни устройства. Това ще е възможно по
всяко време от всяка точка на света.
Необходим е т.нар. облачен електронен подпис, с който ще могат да се извършват и плащания. Услугата ще е безплатна за
4 месеца.
√ Обрат: Петър Илиев остава директор на НЕК
На свое заседание Съветът на директорите на държавната компания, отхвърли подадената на 19 юни оставка на Петър
Илиев
Изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев ще запази поста си, въпреки че подаде оставка преди шест дни. Това е
решил съветът на директорите на компанията майка БЕХ.
От холдинга не изтъкват причина за решението си. Самият Илиев твърдеше, че подава оставка по лични причини. Такава
му беше поискана и от работадателските организации заради високата цена на тока на енергийната борса.
Националната електрическа кампания е сред най-задлъжнялите дружества в енергетиката. Компанията е на минус с
милиарди заради проектите АЕЦ “Белене” и “Цанков камък”. Отделно дружеството е обвързано и с дългосрочни договори
за изкупуване на електроенергия.
√ Шефът на дирекция "Строителен контрол" в СО подаде оставка
Директорът на строителния надзор към Столичната община арх. Влади Калинов подаде оставка. Тя му е поискана от кмета
на София след като стана ясно, че допълнителните постройки върху терасата на шефа на Комисията по антикорупция
Пламен Георгиев няма да бъдат съборени, защото Влади Калинов е отменил наказателния акт за това.
Кмeтът на София Йорданка Фандъкова е получила обяснение от архитект Влади Калинов, защо е прекратил процедурата
за събаряне на незаконните навеси на терасата на председателя на антикорупционната комисия Пламен Георгиев, но все
пак поискала неговата оставка. Основният аргумент на директора на строителния надзор архитект Калинов бил, че след
пускането на сградата през 2007 година нищо ново не е строено върху нея.
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Причината, поради която той отказва, е процедурна, факт е и той е съгласен с това,
че през 2007 година, когато е въвеждана сградата в експлоатация проблем има. Да, той датира оттогава, това обаче не
означава, че ние трябва да казваме, че няма проблем.
Според Влади Калинов констатациите на район "Слатина", че за всичко в сградата има книжа, а само за покрива не, не са
приемливи. По думите му грешка е допусната или при сегашната проверка или районната администрация е сгрешила още
когато е издала удостоверението за въвеждане в експлоатация.

6

Наталия Стоянова, кмет на район "Слатина": Има действително екзекутиви, но в нито един проект, документ, екзекутив
или разрешение или удостоверение не се коментират покривите над кота била, разрешената кота по закон, и които трябва
да бъдат премахнати.
Преписката отново ще бъде върната и разгледана в районната администрация на Слатина и най-вероятно така наречената
беседка на терасата на Пламен Георгиев ще бъде премахната.
През целия ден не успяхме да се свържем на мобилния телефон на подалия оставка шеф на строителния надзор към
столичната община архитект Влади Калинов.
Калинов заема поста от 2006 година досега.
√ Нов европейски регламент срещу киберзаплахите влиза в сила
От днес в ЕС влиза в сила нов регламент, който ще засили способностите на държавите членки за противодействие на
киберзаплахите. Регламентът предоставя повече правомощия и ресурси за Европейската агенция за киберсигурност, която
ще помага на страните да се справят по-добре в случаи на киберзаплахи.
Българският комисар Мария Габриел обясни днес, че новият регламент е крайъгълният камък в борбата с киберзаплахите.
Освен засилени правомощия на Европейската агенция за киберсигурност, той включва и нови правила в сертифицирането
на киберсигурността на продукти и услуги.
Мария Габриел - еврокомисар по въпросите на цифровото общество и цифровата икономика: Новите правила ще
помогнат на потребителите да проверят предварително на какво ниво на сигурност отговаря даден продукт по отношение
на киберзаплахите и така да направят информиран избор. А предприятията ще могат да сертифицират своите продукти и
услуги само веднъж и да получат удостоверения, валидни в целия ЕС. Така те ще пестят съществено време и разходи.
Рамката за сертифициране ще засили устойчивостта и конкурентоспособността на единния пазар в областта на
киберсигурността.
Следващите седмици Европейската комисия ще отправи покана към всички заинтересовани страни за създаването на
експертна група за сертифициране. Също така ще започват консултации за изготвянето на работна програма на ЕС, в която
ще бъдат определени приоритетите по отношение на сертифицирането за следващите години.
Еврокомисията продължава работата и по създаването на Европейски експертен център за киберсигурност. Габриел се
надява до края на октомври да бъде постигнато политическото споразумението за това.
√ Меркел е готова на компромис за бъдещия шеф на Европейската комисия
Германският канцлер Ангела Меркел предпочита компромис по зациклилия въпрос за председател на Еврокомисията.
Според нея всички страни трябва да се задвижат в посока на запазване на принципа за водачи на листи, но така че Европа
да не се блокира.
Пред Бундестага, тя призна, че не всеки в Европейския съвет подкрепя принципа на т.нар. "шпиценкандидати", издигани
от основните политически семейства.
"Тъй като ценим високо френско-германските отношения, трябва да приемем, че президентът Макрон има различно от
моето мнение за този процес, заяви канцлерът.
Франция е против кандидатурата на Манфред Вебер от ЕНП, за когото няма мнозинство в Съвета на ЕС. Необходимата
подкрепя нямат и левия кандидат Франс Тимерманс, както и датската либералка Маргрете Вестагер.
√ Путин и Тръмп ще се срещнат в Осака
Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще имат едночасов разговор на 28 юни в Осака, съобщи
Кремъл. Двамата лидери ще участват там на среща на върха на Г-20.
Според руската страна сред темите са договорите за контрол над въоръженията, въпроси на стратегическата стабилност и
регионални конфликти, включително Сирия, Венецуела и Иран. Вашингтон засега не е потвърдил конкретната дата на
срещата.
В. Банкерь
√ Отпускат още 33,6 млн. лева за извънредни разходи
Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер на 33,578 млн. лв., разпределени по първостепенни
разпоредители с бюджет.
По бюджета на община Перник се предоставят 1,895 млн. лв. за общинската инфраструктура. За намаляване на риска от
пътнотранспортни произшествия и улесняване на достъпа до пътната мрежа на Перник се финансира изграждането на
кръговото кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев”, с което ще се подобри трафикът на входно-изходните
артерии на града при АМ „Люлин“, АМ „Струма“ и София, които са носители на най-голямото транспортно натоварване в
източната част на града.
По бюджета на община Сливен се предоставят 289 хил. лв. за санирането на Детска градина „Звездица“ в града.
Одобрените средства по бюджета на Министерския съвет в размер на 7,394 млн. лв. са за следните дейности: обезпечаване
на транспортирането и екологосъобразното третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък
на площадка край гр. Девня; за изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница на територията на област Ямбол, както и за извънгаранционно поддържане на
временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и
Ямбол.
С предоставените 24 млн. лв. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще се
попълни държавния резерв от зърно.
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Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за
2019 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.
БНР
√ Депутатите обсъждат законови промени, регламентиращи създаването на газова борса
Депутатите ще обсъдят днес на първо четене промените в Закона за енергетиката, които регламентират създаването на
газова борса. В рамките на парламента започват и отложените от вчера консултации между политическите сили за размера
на партийната субсидия. ДПС вече обяви, че няма да участва.
Предложените изменения в Закона за енергетиката предвиждат създаване на ликвиден борсов пазар на природен газ.
Вносителите от ГЕРБ и "Обединени патриоти" посочват, че създаването на лицензирана газова борса включва и мерки за
преодоляване на ниската ликвидност в настоящия момент, които ще дадат възможност на търговците да сключват сделки
на едно място. Участниците на пазара с природен газ ще могат и в бъдеще да осъществяват сделки въз основа на
двустранни договори. В мотивите се развива и тезата, че България има голям потенциал да се превърне в регионален газов
разпределителен център, като се посочва, че в основата е концепция за газов хъб „Балкан“, разработена съвместно от
Европейската комисия и българското правителство.
В парламента ще стартират и разговорите за това какъв да е размерът на държавното финансиране на политическите
партии, като ГЕРБ обявиха, че са склонни на разговори, ако повечето политически сили не се обединят около идеята им за
1 лев на глас. Очаква се консултациите да започнат в 10:00 часа, като нагласата е те да за закрити за медиите.
√ Стоките на българската борса поскъпват
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването ''12+3''
Храните и наблюдаваните аграрни стоки на борсата поскъпват рязко, петролът поевтинява. Това показват данните от
търговията на Софийската стокова борса при сравнението на цените и тенденциите за една година.
В навечерието на сезона по прибирането на реколтата цените при някои селскостопански култури са до 20% по-високи,
включително и у нас. Това определя поскъпването на брашното, олиото и захарта.
България е сред страните с най-висок скок в цената на пшеницата със 17%.У нас прогнозираната реколта от хлебно зърно
е между 5,4 и 5,6 млн. тона при повече от 6 млн. тона през миналата година. Очакването е и за по-лошо качество на зърното
заради метеорологичните условия.
√ Правителството на Бабиш в Чехия оцеля при вот на недоверие
Чешкото коалиционно правителство на премиера Андрей Бабиш, оцеля при вот на недоверие в парламента, внесен заради
евросубсидии, отпуснати на неговата бивша бизнесимперия, предаде БТА.
Опозицията настояваше за вота след оповестяване на изводите от одитен доклад на ЕС, според който субсидиите са били
причина за конфликт на интереси, защото Бабиш все още официално контролира бизнеса си.
Само 85 от опозиционните депутати гласуваха рано тази сутрин в края на почти 19-часови дебати за отстраняване от власт
на кабинета. За да мине вотът, бяха нужни гласовете на 101 законодатели в 200-местната долна камара на парламента.
Центристкото движение на Бабиш АНО („Акция на недоволните граждани“) участва в правителство на малцинството
заедно с левите социалдемократи и е подкрепяно от комунистическата партия.
Бабиш и социалдемократите разполагат с 93 мандата, а комунистите - с 15.
Опозицията използва тласъка на неотдавнашните големи улични протести с искане на оставката на Бабиш, за да се опита
да свали премиера с вот на недоверие, посочва АП.
√ Хърватката Мария Пейчинович Бурич бе избрана за генерален секретар на Съвета на Европа
Министърът на външните работи и европейските въпроси на Хърватия Мария Пейчинович Бурич беше избрана за
генерален секретар на Съвета на Европа за пет години.
Тя спечели гласуването в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа със 159 от общо 268 гласа, побеждавайки
белгийския външен министър Дидие Рейндерс, който събра 105 гласа.
"За мен е чест и голяма отговорност да работя за доизграждането и насърчаването на видимостта, съгласуваността и
значението на Съвета на Европа. Благодаря на всички, които са ме подкрепили. Благодаря на всички ви и за мен ще е
удоволствие да работя с вас в бъдеще", заяви Мария Пейчинович.
Тя ще поеме поста на 18 септември от бившия норвежки премиер Турбьорн Ягланд, първия генерален секретар на
създадената преди 70 години паневропейска организация за защита на човешките права и демокрацията, преизбран за
втори мандат.
√ Световни лидери пристигат в Осака за срещата на Г-20
Световни лидери пристигат днес в японския град Осака за започващата утре лидерска среща на страните от Групата на 20те.
В рамките на следващите дни се очакват ключовите срещи между американския президент Доналд Тръмп и колегите му
от Русия и Китай - Владимир Путин и Си Дзинпин. Форумът на Г-20 се случва в атмосфера на търговски конфликт между
Вашингтон и Пекин, както и на нарастващ риск от военен конфликт между САЩ и Иран.
Към Осака отпътуваха Тръмп, френският президент Еманюел Макрон, турският му колега Реджеп Ердоган, индийският
премиер Нарендра Моди и други лидери. Групата на 20-те събира държавни и правителствени ръководители и банковите
гуверньори на 19 страни и Европейския съюз.
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√ Първи дебати на кандидатите за президент на САЩ
В Съединените щати започнаха дебатите между кандидатите от Демократическата партия за президентските избори
догодина. Измежду 20 души партията трябва да определи претендентът, който ще се изправи срещу Доналд Тръмп.
В първия дебат участие взеха 10 души, сред които най-големи шансове социолозите дават на сенатора Елизабет Уорън. Тя
използва трибуната, за да повтори основните си идеи - безплатно здравеопазване, по-високи данъци за богатите и мерки
срещу технологичните гиганти. Според Уорън са нужни структурни промени в управлението на най-голямата световна
икономика, която обслужва малък брой хора на върха на социалната йерархия.
Първият дебат на телевизионния канал Ен Би Си даде подиум на кандидати с по-малки шансове, които също бяха
аплодирани, като кметът на Ню Йорк Бил Де Бласио, бившият вътрешен министър Джулиън Кастро, конгресмените Тулси
Габард и Тим Райън. Сред обсъжданите теми бяха правата на жените, расизмът и проблемите с имиграцията в Америка.
От борда на самолета "Еър Форс 1" президентът Доналд Тръмп определи дебата като "скука". Днес телевизионният формат
продължава с други 10 кандидат-президенти от Демократическата партия, сред които фаворитите Джо Байдън и Бърни
Сандърс.
√ Шефът на АЦБ е склонен на нови стимулиращи мерки при евентуален Брекзит без сделка
Управителят на английската централна банка Марк Карни заяви, че е склонен да подкрепи нов пакет от стимулиращи
мерки в помощ на британската икономика, ако страната напусне Европейския съюз в края на октомври, без да има
постигнато споразумение.
Давайки показания пред финансовата комисия на британския парламент, Марк Карни посочи, че отговорът на банката при
определяне на лихвения процент в случай на Брекзит без сделка "няма да бъде автоматичен“ (в посока повишаване на
лихвените ставки) и ще зависи от въздействието при такъв негативен сценарий върху търсенето, предлагането и валутния
курс на лирата стерлинг.
Евентуална рязка обезценка на паунда при Брекзит без сделка може да доведе до рязко повишаване на инфлацията във
Великобритания, което би трябвал да накара АЦБ да увеличи лихвените проценти.
Той обаче допълни, че рискът от такъв сценарий "вече е натиснал пазарния път на лихвените проценти", въпреки че
базовите прогнози на АЦБ не включват риск, свързан с неконтролиран Брекзит.
"Очакванията за Брекзит без сделка нараства и вредят на икономиката, но все още финансовите пазари на показват, че
този сценарий е най-вероятен", каза Карни.
Марк Карни отбеляза, че "някои от нас, включително самият аз, мислим, че е по-вероятно да се предоставят някои стимули,
но няма гаранции за това".
Шефът на АЦБ добави, че макроикономически прогнози на централната банка ще се променят в съответствие с промените
в официалната политика на британското правителство, особено по отношение на оттегляне от ЕС без двустранен договор.
Марк Карни посочи, че централната банка ще вземе предвид възможността за хаотичен Брекзит в своите
макроикономически прогнози, само ако следващият премиер на Великобритания реши да напусне Европейския съюз без
споразумение за преходния период. "В случай, че политиката на правителството се промени, прогнозата на АЦБ ще се
промени по съответен начин", заяви той пред британските законодатели.
През миналата седмица Английската централна банка изтъкна разминаването между "плавния" сценарий на Брекзит
(включващ сделка с ЕС), който е в основата на нейните икономически прогнози, и пазарното ценообразуване при хаотично
излизане от ЕС, което би навредило сериозно на британската икономика.
В заключение Марк Карни отбеляза, че все още е по-вероятно АЦБ да предостави повече парични стимули за икономиката
в случай на Брекзит без сделка, отколкото да предприеме затягане на монетарната политика (политика на увеличаване на
лихвите като борба срещу евентуалната висока инфлация).
В. Дума
√ Забраняват вноса на стари дизели и у нас
Ограниченията може да влязат в сила през 2021 г
От началото на 2021 г. да бъде забранен вносът на стари дизелови автомобили у нас. Това предвижда Национална
програма за контрол над замърсяванията на въздуха, публикувана от Министерството на екологията за обществено
обсъждане. Първоначално ще бъде забранен вносът на коли с дизелови двигатели стандарт Евро 3 или по-стари от тях.
Възможен е и друг вариант - да се допуска вносът само на коли от Евро 4 нагоре. Забраната ще влезе след евентуално
решение в тази посока на Европейската комисия, защото тя може да се тълкува и като ограничаване на свободното
движение на хора и стоки.
Ако тази възможност отпадне, вероятно ще се стигне до промяната на Закона за чистотата на атмосферния въздух, която
ще регламентира създаването на зони в центровете на градовете, където няма да се допускат силно замърсяващи
автомобили. Според програмата подобни зони ще бъдат обособени още до края на годината в София и Пловдив.
Големите градове в Европа, които възнамеряват да забранят навлизането в центъра на дизелови автомобили или вече са
го направили, стават все повече. В Германия например ще се въведе син стикер за автомобилите със слабо замърсяване най-често от стандарта ЕВРО 6 и по-новите от него, и само те ще бъдат допускани в определени дни и определени зони в
градовете.Това става възможно, след като миналата година Федералният съд разпореди, че в градовете с наднормено
замърсяване на въздуха градските управи имат право да въвеждат такива ограничения.
Най-вероятно първите ще са Дюселдорф и Щутгарт, но другите градове с наднормени нива на азотни окиси във въздуха са
Мюнхен, Кьолн, Берлин, Дортмунд, Есен, Франкфурт, Хамбург, Майнц, Майнхайм и Нюрнберг. Рим вече взе решение и от
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началото на 2024 г. центърът му ще е зона, забранена за движение на всякакви дизелови коли. Париж определи същата
година за тотална забрана за движение на всякакви дизелови леки автомобили в града.
От догодина дизеловите коли няма да могат да се движат също в определени части на Лондон и Мадрид. През октомври
2017 г. в Лондон бе въведена дневна такса за шофиране на автомобил в определена зона от центъра и от догодина пълната
забрана за движение на дизелови коли важи за същата зона. Друга мярка, която да намали замърсяването на въздуха от
транспортните средства, предвижда постепенно намаляване на дизеловите автобуси от автопарка на предприятията за
градски транспорт в цялата страна. Това ще става постепенно, като са посочени две дати: през 2030 г. дизеловите автобуси
да са под 50% от всички превозни средства в градския транспорт, а през 2050 г. да няма нито един.
Еconomy.bg
√ Агенцията по вписванията ще работи извънредно в събота
Очаква се в следващите 4 дни да бъдат внесени над 50 000 заявления за ГФО
Предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Агенцията по вписванията обяви, че ще работи извънредно
с цел улесняване на гражданите.
Всички офиси на Агенцията в страната ще работят извънредно в събота, 29.06.2019г. с работно време от 09:00 до 15:30
часа.
Така институцията цели да улесни подаването в срок на заявленията за обявяване на годишни финансови отчети.
Законовият срок за подаване на заявленията е от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Агенцията по вписванията напомня, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на сайта на Търговския
регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) – www.brra.bg. Таксата за подаване на заявления
по електронен път е с 50% по-ниска от тази на гише. Според статистика на институцията се наблюдава тенденция на
нарастващ брой подавани заявления с електронен подпис.
До момента в Агенцията по вписванията са постъпили 238775 заявления за обявяване на годишни финансови отчети. От
тях около 80% са подадени по електронен път, а останалата част – на гише. На база подадените заявления от миналата
година се очаква в следващите четири дни да бъдат внесени над 50 000 заявления.
Investor.bg
√ България и Румъния готвят споразумение за третия мост над Дунав
Според транспортните министри на двете държави три години е реалистичен срок за изграждането на моста
България и Румъния ще подготвят междуправителствено споразумение за изграждането на трети мост над река Дунав
между Свищов и Зимнич. За това се договориха днес на среща в София министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта на Румъния Александру-Ръзван Кук, съобщават от
транспортното министерство. Те се разбраха до края на месец юли проектът на споразумение да е готов и след приемането
му от правителствата на двете държави да бъде предложен за ратифициране от националните парламенти.
„Строителството на трети мост на Дунав е целесъобразно и значимо не само за двете държави, а и за целия Европейски
съюз, тъй като подобно съоръжение е част от европейската транспортна инфраструктура“, заяви министър Росен Желязков.
Двамата министри обсъдиха възможността за изграждането на трети мост между Свищов и Зимнич чрез европейска
процедура за избор на частен инвеститор по Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 година за възлагане на договори за концесия. Те изразиха мнение, че 3 години е реалистичен срок за изграждането
на моста.
Транспортните министри заявиха, че по значими проекти и теми двете държави трябва да бъдат обединени в действията
си, отстоявайки националните интереси пред партньорите от Европейския съюз, както бе направено по пакета Мобилност.
√ От 1 юли тръгва десета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Бюджетът е в размер на 4,5 млн. лева
От 1 юли тръгва десета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, съобщават от пресслужбата на
Министерството на икономиката.
Кандидатите могат да подават конкурсна документация до 17.30 ч. на 09.08.2019 г. включително, уточнява се в
съобщението.
Бюджетът е в размер на 4,5 млн. лева.
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за компаниите и научните организации, които могат да
кандидатстват с иновативни проекти, е в размер до 500 000 лв.
Основната цел на Националният иновационен Фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за
повишаване конкурентоспособността на предприятията, посочва се още в съобщението.
„Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали
предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим", коментира заместник-министърът на икономиката
Лилия Иванова.
Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и
реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени
към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на
предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
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Кандидатстването се координира и осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия /ИАНМСП/.
От 26 юни 2019 г., необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на
интернет страницата на ИАНМСП - www.sme.government.bg.
Economic.bg
√ Животновъдите ще могат да кандидатстват по схемата de minimis от 28 юни
Общият размер на отпусната помощ е 26.3 млн. лв.
От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани,
отглеждащи крави, юници, биволи, овце майки и кози майки. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено
лице в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за
юридическите лица.
Общият размер на отпусната помощ е 26.3 млн. лв. От нея могат да се възползват стопани, които са подали валидно
заявление за директни плащания за 2019 г. Земеделските стопани се подпомагат за допустимия брой животни за Кампания
2018 г. по схемите за директни плащания.
Фермерите трябва да имат:
най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на
животинска единица за Кампания 2018;
от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на
животинска единица за Кампания 2018.
Подпомагането е разпределено, както следва:
до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно;
до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.
Ползвателите на помощта трябва да имат и актуална регистрация като земеделски стопани, да нямат изискуеми
задължения към Фонд „Земеделие“, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност, да не са обявени в
несъстоятелност или ликвидация.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може
да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три бюджетни години (2017-2019 г.).
След обобщаване на приетите заявления ДФ „Земеделие“ ще определи размера на помощта за всеки бенефициент.
Помощта ще бъде изплатена на стопаните до 9 август 2019 г.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Комунизмът и историята. Автори на учебници за фактите и интерпретациите;
От София до Загреб . Гост ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев;
Нов план за градския транспорт в София. Ще има ли повишение на цените за паркиране?
Опасно горещо. Високи температури в Европа. Какви знаци дава климатът?
В началото на лятото: как да се предпазим от проблеми с кожата?
БТВ, "Тази сутрин"
Оставка след терасагейт -как се стигна до отстаняването на инж. Влади Калинов
Колко струва издръжката на политическа партия и какма сума ще върне в хазната ВОЛЯ - в студиото Веселин
Марешки
Евакуираха деца, след като се срути фасадата на Пловдивско училище - кой е виновен за некачественото саниране?
Вандали в действие - как Бургаската община ще залавя нарушителите
Трябва ли да бъде намален ДДС на основните хранителни продукти - в студиото предприемача Красимир Дачев
Новите таланти - гост Ицо Хазарта
Нова телевизия, „Здравей България"
Смъртта на Мими - тест на здравната система. Говори майката на починалото момиче.
За тежките решения и силата да спреш преди Олимпиадата. Ексклузивно: Елена Бинева - гимнастичката, която
сложи край на кариерата си и баща й Слави Бинев.
Спор с високи децибели. Ще успее ли протестът срещу Закона за шума?
Нови измами с фалшива козметика през сайтове-фантоми. Опасни ли са за здравето ни закупените продукти проверка в „На твоя страна".
Оставка подадена, оставка - отхвърлена. Шефът на НЕК остава на поста си. Ще продължат ли обвиненията към него
за високата цена на тока?
Спешна помощ за малтретирани жени. Ще признават ли за насилието по-лесно?
Етно култура на сцената на Античния театър. Гледайте на живо от Пловдив.
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√ Предстоящи събития в страната на 27 юни
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 10.00 часа в зала „Европа" на МОСВ на бул. „Мария Луиза" 22 Дирекция „Управление на водите" към
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира откриваща пресконференция за представяне на
пилотния проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на
Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)".
От 08.00 часа в близост до парк-хотел „Москва" ще се проведе флашмоб под надслов „Да попитаме НПО за
децата". Събитието се организира във връзка с регионална конференция на високо равнище „Интелигентни
инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца.
От 09.00 часа в парк-хотел „Москва" ще започне регионална конференция на високо равнище „Интелигентни
инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца", организирана от
Министерството на труда и социалната политика..
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе седмичното заседание на
Пленума на ВСС.
От 09.30 часа „Обединена София" ще внесе в Столична община подписка с искания срещу презастрояването на
столицата.
От 10.00 часа ще започне заседание на Столичния общински съвет.
От 10.00 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел София заместник-министърът на труда и социалната политика и
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова
ще присъства на официалното подписване на договорите между Фонда на фондовете и Първа инвестиционна
банка, Микрофонд и СиС Кредит - избраните финансови посредници за изпълнение на операцията
„Микрокредитиране със споделен риск".
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение
относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора като
ВиК оператор за периода 2017-2021 г. От 10.10 часа ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение
за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора и за утвърждаване и
одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора.
От 10.30 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи. Енергийният регулатор ще проведе обществено обсъждане и на проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.
От 11.00 часа в Държавна агенция „Електронно управление" ще бъде представено в реално време идентификация
и достъпване на електронни услуги през мобилно устройство.
От 12.30 часа заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов ще открие изложението
на ливански производители и износители Lebanese Agro - Food Expo 2019 в Изложбената зала на ЦУМ.
От 13.00 часа в SOHO ще се проведе кръгла маса на тема „Стратегии за изграждане на характера - как
образованието на сърцето и на ума могат да бъдат равностойни в класната стая", организирана от Фондация
„Благотворител".
От 14.00 часа в Министерството на труда и социалната политика омбудсманът Мая Манолова ще участва в
заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Омбудсманът ще представи становището си по
Наредбата за включване в механизма личната помощ.
От 15.00 часа представители на Българската асоциация на заведенията ще внесе писмо в Президентството на
Република България с молба за налагане на вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от
шума.
***
Благоевград.
От 10.00 до 12.30 часа в зала № 5 на Община Благоевград ще се провежда консултация и ще може да бъде
получена комплексна оценка от специалист във връзка с „Дни на толерантността".
***
Боровец.
От 13.30 часа в хотел „Рила" и в хотел „Самоков" и ще започне програмата на заключителната конференция на
Националното сдружение на общините в България за мандат 2015-2019 г.
***
Варна.
От 11.00 часа пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе церемония по сдаване и приемане на длъжността
„Командир на Военноморските сили".
***
Кюстендил.
От 14.00 часа ще започне редовното заседание на Общински съвет - Кюстендил.
***
Плевен.
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От 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова" ще се състои заседание на Общински съвет.

***
Свищов.
От 10.00 часа в храма „Св. Троица" ще бъде отслужен празничен благодарствен молебен по повод 142 години от
освобождението на Свищов.
***
Смолян.
От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Шумен.
От 08.30 часа в зала 304 на общината ще заседава постоянната комисия „Младежки дейности и спорт".
От 09.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
Money.bg
√ Πeтpoлът тpъгнa нaдoлy cлeд вчepaшния cĸoĸ. Peĸopдeн cпaд нa зaпacитe в CAЩ
Πeтpoлът в cpядa cъщecтвeнo вдигнa цeнaтa cи cлeд cъoбщeниeтo зa peĸopдeн oт 2016 г. cпaд нa зaпacитe oт cypoвинaтa в
CAЩ. Aвгycтoвcĸитe ĸoнтpaĸти зa copтa Вrеnt нa бopcaтa ІСЕ Futurеѕ в Лoндoн пoдcĸoчиxa c $1,44 (2,21%) - дo $66,49 зa
бapeл. Цeнтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa бopcaтa NYМЕХ ce вдигнa c $1,55 (2,68%), дocтигaйĸи $59,38 зa бapeл.
B нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ цeнaтa нa пeтpoлa ce ycпoĸoявa и yмepeнo ce пoнижaвa.
Вrеnt днec cyтpинтa пoeвтинявa c $0,31 (0,47%) - дo $66,18 зa бapeл, a цeнaтa нa WТІ cпaдa c $0,33 (0,56%) - дo $59,05 зa
бapeл.
Bчepaшният cĸoĸ нa цeнитe бe пpeдизвиĸaн oт oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ зa cпaд нa
cтoĸoвитe зaпacи oт cypoвинaтa пpeз минaлaтa ceдмицa c цeли 12,79 млн. бapeлa. Πpeди тoвa Aмepиĸaнcĸият инcтитyт зa
пeтpoлa cъoбщи зa нaмaлявaнe нa зaпacитe cъc 7,55 млн. бapeлa.
Ocвeн тoвa дoбивът нa пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ce e cъĸpaтил cъc 100 xил. бapeлa - дo 12,1 млн. бapeлa в
дeнoнoщиe.
B cъщoтo вpeмe нaтиcĸ въpxy пeтpoлния пaзapa oĸaзвa зaявлeниeтo нa пpeзидeнтa Tpъмп зa вepoятнo въвeждaнe нa
дoпълнитeлни митa въpxy внoca нa cтoĸи oт Kитaй. Toвa щe cтaнe, aĸo пo вpeмe нa cpeщaтa нa двaмaтa лидepи в Ocaĸa нe
бъдaт пocтигaт нaпpeдъĸ пo тъpгoвcĸитe пpeгoвopи.
"Πлaн Б" ce cъcтoи в тoвa, чe ниe щe пpибиpaмe oт Kитaй милиapди дoлapи вceĸи мeceц и вce пo-мaлĸo щe тъpгyвaмe c
тяx", зaяви Tpъмп в интepвю зa тв ĸaнaлa Fох.
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