Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АИКБ и посланикът на Гватемала Марио Букаро обсъдиха възможности са бизнес сътрудничество
Асоциация на индустриалния капитал в България и посланикът на
Гватемала в Израел Марио Букаро обсъдиха възможности за засилване
на бизнес сътрудничеството между двете страни. Очаква се до края на
юли най-представителната работодателска организация у нас и
Гватемалската индустриална камара да подпишат споразумение за
сътрудничество. Това стана ясно след проведена среща между
представители на Управителния съвет на АИКБ и гватемалския
посланик, който е в България за връчване на акредитивните си писма.
Целта на споразумението е да допринесе за по-добро взаимодействие
между компании от двете държави. По време на срещата председателя
на АИКБ Васил Велев и посланик Марио Букаро заявиха готовност за
организиране на специален видео семинар, по време на който
български и гватемалски компании да се запознаят с условията за правене на бизнес и възможностите за реализиране на
инвестиции в държавите. През втората половина на 2019 г. се очаква и посещение на специална бизнес делегация от
централно американската държава.

„Вярвам, че заедно можем да допринесем за увеличаване на търговските взаимоотношения между България и Гватемала.
Считам, че можем да работим за повишаване на стокообмена, като огромен потенциал виждаме в сфери като химическата
и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротехника, както и в туризма“, заяви Васил Велев.
По време на срещата председателят на АИКБ представи дейността на работодателска организация у нас и браншовите
камари, които членуват в нея.
√ Покана за пресконференция
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ имат удоволствието да
Ви поканят на пресконференция, на която ще бъде оповестена стойността на Композитния индекс „Икономика на
светло“ за 2018 г., както и ще бъде направен анализ на ситуацията, предизвикателствата и тенденциите на
изсветляването на икономиката в България. Събитието ще се състои на 1 юли 2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в
Конферентната зала на АИКБ на адрес: 1504 София, ул. „Тракия“ №15.
Участие в пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан Петранов,
ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“, д-р Милена Ангелова, главен секретар на
АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и г-н Добрин Иванов,
изпълнителен директор на АИКБ.
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Композитният индекс „Икономика на светло“ е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на
неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище.
Имаме удоволствието да Ви поканим и на официална церемония за връчването наградите „Икономика на светло“ за
2018 г., която ще се състои същия ден: 1 юли (понеделник) от 18:00 ч. в зала „Средец“, София Хотел Балкан (бивш
Шератон).
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме!
Вашето присъствие е важно за нас!
Нова ТВ
√ СЛЕД ОТХВЪРЛЕНАТА ОСТАВКА: Бизнесът поиска разследване на сделките на НЕК
Индустриалците отправят остри критики и към българския енергиен холдинг
Разследване на сделките на НЕК, поиска бизнесът. Индустриалците отправят остри критики и към Българския енергиен
холдинг. Оказа се, че шефът на НЕК Петър Илиев е и председател на Съвета на директорите на Българския енергиен
холдинг. Така на практика той сам е отхвърлил депозираната си оставка.
Българският енергиен холдинг се управлява от тричленен Съвет на директорите. Именно той в сряда е върнал оставката на
председателя на НЕК Петър Илиев.
NOVA поиска да се свърже с председателя на Директорския борд, за да получи информация относно мотивите за
решението. Оказа се обаче, че шеф на Съвета е самият Петър Илиев. И така се стигна до абсурдната ситуация той сам да
обяснява за подадената и отхвърлената си оставка.
Не пожела да го направи, а в писмо до NOVA от пресцентъра на енергийния холдинг информираха, че законът забранява
той да участва и решението е било взето с мнозинство от Съвета на директорите.
Мнозинството очевидно са другите двама членове, които са и негови подчинени. Те на свой ред изтъкват, че шефът им
Петър Илиев е професионалист с дълъг управленски опит. Такава бе и тезата на Теменужка Петкова, която като министър
на енергетиката е отговорна за БЕХ.
„Съветът на директорите на БЕХ след заседание прецени, че не е удачно да бъде приета тази оставката, тъй като г-н Илиев
е професионалист, той е директор на БЕХ вече 5-та години”, заяви Теменужка Петкова.
Бизнесът недоумява, защо Петър Илиев запазва поста си и подозира корпоративни интереси. „Очевидно хората, за които
работи изпълнителният директор на НЕК са се преборили за неговия пост, но тези хора не са българската икономика,
българската индустрия, българските граждани”, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев.
До скандалите в НЕК се стигна, след като работодателските организации обвиниха Петър Илиев за високата цена на тока
за фирмите на свободния пазар. Сериозно напрежение имаше и заради обявен търг за продажба на електроенергия.
Подозренията паднаха върху голям енергиен играч, заради когото с държавна протекция се манипулирал пазара.
„Такива количества при тези условия няма кой друг да си позволи освен Ковачки”, каза още Велев.
А само ден след като оставката на Илиев не беше приета, работодателските организации видяха нов проблем. „Днес вече
има нов търг, с почти същите условия. Количеството енергия е по-малко, но условията са същите”, посочи Велев.
Оставането на Илиев от поста може да изкара бизнеса, който потребява ток, на протест.
3e-news
√ Бизнесът поиска разследване за търговете на НЕК на свободния пазар
Поведението на НЕК на пазара на електроенергия е нагло и безочиливо, смята Васил Велев
Разследване на сделките на борсовата търговия на НЕК поискаха от бизнес организациите. Частниците отправят остри
критики и към Българския енергиен холдинг, заради отказа на ръководството му да приеме оставката на шефа на НЕК.
Петър Илиев депозира оставката си миналата седмица, след бизнес организации обвиниха ръководството на
електрическата компания, че влияе на цените на свободния пазар и така фирмите плащат по-скъп ток, а прекупвачи се
облагодетестват.
Оказа се обаче, че всъщност Петър Илиев сам на практика е отхвърлил депозираната си оставка. Илиев всъщност е
председател на 3-членния съвет на Българския енергиен холдинг. Така илзлиза, че подава оставка на себе си и заедно със
своите заместници я отхвърля. "Вече за нас са виновни Съвета на директорите на БЕХ, които не приеха оставката на шефа
на НЕК, както и тези, които са успели да се преборят за неговия пост и които са им въздействали. Ние настояваме да се
направи разследване на тези оферти. Няма независим купувач, който би купил такава енергия". Това обяви пред Нова
телевизия,председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев.
Васил Велев определи поведението на НЕК като нагло и безочливо. Причината е, че компанията е обявила нов търг за
електрическа енергия с доставка от 3 юли отново със същите изкривени и манипулирани параметри. Справка в търговския
календар на Българската независима енергийна борса показва, че НЕК е обявил търг за продажба на 50 мвт електроенергия
с отклонение до +400%. Периодът за доставка е от 3 юли до края на септември тази година. Предложената цена се е
повишила, спрямо предишните, провалени търгове - надпреварата ще започне с цена от 101 лв./мвтч, а минималното
оферирано количество е 5 мвт. По тези параметри е видно, че търгът има значителна разлика спрямо предишните на НЕК,
а и стъпката за наддаване е 5 мвт.
На въпрос дали работодателите все още твърдят, че има умисъл при търга с цел облагодетелстване на Христо Ковачки,
Велев отговори: „Не са известни аргументите за отхвърляне на оставката на шефа на НЕК. При всички случаи става дума за
недобро управление на НЕК. Ние не знаем в чия полза се управлява, но очевидно не е в полза на икономиката и нашите
членове, които дават работа на 82% от наетите и тяхната продукция формира 86% от брутната добавена стойност на
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страната. Хората, за които работи изпълнителният директор на НЕК, не са тези, и те са успели да се преборят за неговия
пост. /.../ Такива количества, при тези условия, няма кой друг да си позволи. Няма значение даже кой е, името му. Важното
е, че това е определен човек и това не е пазарно поведение”, обясни председателят на АИКБ.
Той потвърди, че няма промяна в позицията на четирите работодателски организации, е без смяна на ръководството няма
да се спрат схемите за манипулиране на пазара.
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. Правилата го позволяват, но такава енергия може да купи само
човек, който е в сговор с продавача, или който управлява и по някакъв начин оказва влияние над него. Независими субекти
не могат да участват в един такъв търг”, обясни той.
Васил Велев обясни, че европейският регламент не позволява подобни условия за провеждане на търг. „Ако четем
регламента, а той е закон от по-висок ранг, задължителен за изпълнение в страните членки, не го позволява, защото той
изисква ненарушено и конкурентно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се извличат
неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. Той изисква открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на
едро в полза на крайните потребители на енергия”, добави той.
Председателят на АИКБ изрази мнение, че чрез публикуване на поръчкови статии се прави опит за оневиняване на
председателят на НЕК. „Направи впечатление активността на един професор – вярно е, че ние не знаем къде точно е
професор и по какво, но бяха публикувани редица поръчкови статии, в които се обясняваше, че няма нищо необичайно в
този търг. Всъщност има. Няма друг такъв търг”, каза Васил Велев.
Малко по-късно енергийния министър Теменужка Петкова обясни, че не смятам, че сега е подходящият момент за
приемането на оставката на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев. Тя посочи, че Съветът на директорите на БЕХ е
решил, че оставката на Илиев не трябва да бъде приета. „Г-н Илиев е професионалист в областта, в която се занимава, той
е директор вече пета година. Премина се през много тежки моменти, знаете какво беше състоянието на НЕК. Сега то е
стабилизирано. Така че смятам, че моментът не е подходящ за приемане на подобен тип оставки“, заяви Петкова.
Тя подчерта, че диалогът с българския бизнес е много добър. „Имало е тежки моменти, в които заедно сме търсили
решения и сме ги намирали“, уточни енергийният министър.
Факти.бг
√ Васил Велев: Наглост и безочие в енергетиката
Става дума за търг, при който е оферирана енергия без гарантиран почасов профил
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 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.
Пред „Здравей, България“ по „Нова телевизия“ Васил 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.
Еcon.bg
√ Работодателски организации недоумяват в чия полза се управлява НЕК
Васил Велев коментира връщането на изпълнителния директор на Националната електрическа компания Петър
Илиев на поста му след като оставката му не беше приета от ръководството на Българския енергиен холдинг
Ние не знаем в чия полза се управлява Националната електрическа компания (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 коментира връщането на изпълнителния директор на Националната електрическа компания Петър Илиев на поста му
след като оставката му не беше приета от ръководството на Българския енергиен холдинг.
Велев подчерта, че няма промяна в позицията на Асоциацията на работодателските организации (обединяваща АИКБ,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците, стопанската камара и търговско-промишлената палата) за
проблеми на пазара на ток, предизвикани от непрозрачност при търг на НЕК, от който според тях са били изключени
независими купувачи. Затова асоциацията настоява да се направи проверка, каза Велев.
Той допълни, че подобни случаи водят до изкривяване на икономиката и манипулиране на пазара. "Това води до скъпа
енергия. Когато е тя е скъпа - по-ниски заплати, по-високи цени на услугите. Не приемаме това поведение за нормално",
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добави председателят на АИКБ. В момента е обявен нов търг, който според него отново облагодетелства определен
участник.

Важни обществено-икономически и политически теми
“Мениджър“
√ Еврото се търгува за 1,1362 долара
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,13 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
В междубанкова търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1362 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1370 долара за едно евро.
√ Петролът поевтиня в Азия
Петролът поевтиня в азиатската търговия на фона на предпазливостта на пазара преди срещата между американския
президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин на форума на Г-20 в Япония, която е планирана за утре.
Влияние оказва и предвидената за идната седмица среща на ОПЕК, информира Ройтерс.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, отстъпи 39 цента или 0,6 на сто
до 66,16 долара за барел.
Американският лек суров петрол загуби 40 цента или 0,7 на сто до 59,03 долара за барел в азиатската електронна сесия на
Нюйоркската търговска борса.
√ Над 20% от младите българи нито учат, нито работят
Около 21% от младите българи на възраст 20-34 години нито учат, нито работят. Това показват данни на Евростат за
трудовата активност на тази възрастова категория в ЕС през 2018 г., цитирани от БТА.
Средният показател на младите хора /20-34 г./ в ЕС, които нито учат, нито работят, е 16,5% или приблизително 15 милиона
жители на Евросъюза, които де факто са били в активна трудова възраст през 2018 г.
Според данни на НСИ младите българи на възраст 20-34 г. са около 1, 2 милиона, което означава, че приблизително 250
хиляди наши сънародници /или почти всеки пети млад българин/ са били демотивирани както да учат и да се образоват,
така и да работят през миналата година.
Според неотдавнашно проучване по темата - повече от половината от демотивираните сънародници на възраст 20-34
години, или 56 на сто, са били българи, а една трета са били роми. Голяма част от нито работещите, нито учещите млади
българи са живеели най-вече по селата, често са били в областните градове и най-малко - в столицата.
Най-висока степен на демотивация е била регистрирана сред младите българи с ниско образование - 60 на сто от тях или
близо две трети нито са учили, нито са работили. Около една трета от демотивираните българи са били със средно
образование и едва 10% - с висше образование.
Освен това мнозинството от тези неработещи млади българи или около 70% са нямали личен месечен доход. Около 13%
са имали някакви доходи най-вече като са вземали пари от сивата икономика, а други - чрез ренти или доходи от чужбина.
Броят на неработещите българки в тази възрастова категория е значително по-висок от броя на мъжете, като
съотношението е почти 2:1, тоест на две неработещи млади българки се е падал 1 неработещ българин на възраст 20-34 г.
Около 1 от 6 млади европейци или 16,5% от младите хора в ЕС на възраст 20-34 г. не са били нито на работа, нито в сферата
на образованието и обучението в Евросъюза през м. г., което съответства на приблизително 15 милиона млади хора,
показват данните на Евростат.
Най-висок е бил делът на младите хора които нито учат, нито работят в Италия - близо 30% или всеки трети млад италианец
на тази възраст. На втора позиция по демотивираност са били младите хора в Гърция - 27% от тях не са се занимавали с
нищо.
На трета позиция е България - 21% демотивирани млади хора. На четвърта позиция са били младежите в Румъния и
Словакия - по 20 на сто. На пета - младежите в Хърватия - 19 на сто.
На другия полюс най-ниски стойности за лицата на възраст 20-34 години, които са били демотивирани да работят, са били
регистрирани в Швеция - 8 на сто, Холандия - 8,5 на сто, Люксембург и Малта - по 10 на сто, Австрия и Дания - по 11 на сто.
Ситуацията с демотивираните млади хора в съседните ни страни дори е по-лоша отколкото в България - в Северна
Македония 36% са били младите хора, които нито учат, нито работят, продължава европейската статистика.
В Турция - 33 процента и в Сърбия - 24 процента.
Като цяло най-демотивирани към трудова дейност и учене са били младите хора в ЕС с ниско образование - 32% или почти
всеки трети неработещ и неучещ млад европеец. Около 15 на сто от демотивираните за труд и учене европейци са били
със средно образование и едва 9 на сто - с висше образование, показват данните на Евростат.
√ Гърция въвежда по-строги мерки за шофьорите нарушители
В Гърция се въвеждат по-строги мерки за некоректните шофьори, предаде БНТ. Много от българите, решили да почиват в
южната ни съседка все още не са запознати с промените в наказателния кодекс на страната.
Голяма част почиващите в Гърция предпочитат да пътуват с личен автомобил, а не с организиран превоз от туристическите
агенции. Все по-често туристите търсят къщи или апартаменти под наем, където цените за пет нощувки за един човек са
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много по-ниски от тези в хотелите, които предлагат и изхранване. Голяма част от туристическите агенции предлагат и
еднодневни плажове в Гърция, като цените варират около 40 лв.
Девет ленти за проверка на моторни превозни средства ще работят този уикенд на гранично пропускателния пункт "Кулата
- Промахон". Статистиката показва, че само за една година броят на гражданите на трети страни, преминаващи през него
се е увеличил с 20%. Най-сериозен е ръстът при украинците и румънците. От "Кулата" напомнят, че през тях преминават
най-много тежкотоварни камиони.
За какво още трябва да внимават шофьорите
Една от промените, които влизат в сила от 1 юли в Гърция е, че се предвиждат до 3 години лишаване от свобода за
шофьорите, които управляват автомобилите си след употребата на алкохол. Такава е и санкцията, която се предвижда за
водачите, които навлизат в насрещната лента за движение, шофират върху площадни пространства или тротоари.
До 10 г. лишаване от свобода се предвижда за причиняването на тежка телесна повреда, както и за причиняването на
смърт на повече от един човек на пътя. Затова може да има дори затвор доживот.
Това, което касае българите, пътуващи към страната, е че на влизане в Гърция от България родителите с деца трябва да
носят декларация, когато единият родител отсъства. Те трябва да носят готово ксерокопие на декларацията и оригинала ѝ,
за да не се бавят на граничния пункт за ксерокопиране на място.
Най-интензивно е движението към Гърция в събота и неделя, въпреки че този сезон на "Кулата" се наблюдава завишение
на трафика и от четвъртък-петък. Продължава до понеделник дори, когато има движение освен на български, и на други
граждани.
За момента българските граждани плащат тол такса в посока Солун, която е 2,40 евро за автомобил. Предвижда се от 1
юли увеличение на цените на тол таксите в Гърция, като се очаква те да се покачат с до 30 цента за леките автомобили. В
района на Серес е изграден още един пункт, на който ще трябва да се заплаща такса за шофиране в южната ни съседка.
БНТ
√ През май българите са пътували най-често до Италия, Северна Македония и Турция
Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2019 г. са 762.1 хил. или с 4.6% над регистрираните през май 2018
година, съобщиха от НСИ. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната
година е отчетено към: Италия - с 9.5%, Република Северна Македония - със 7.3%, Турция - с 6.5%, Румъния - с 5.6%, Гърция
- с 3.4%, Германия - с 3.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Австрия - с 6.8%,
Полша - с 5.0%, Белгия - с 3.4%, Сърбия - с 0.3%, и други.
В сравнение с май 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ - с 6.1%, „служебни“ - с 5.5%,
и „почивка и екскурзия“ - с 2.1%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина
през май 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия)
- 39.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.5%, и със служебна цел - 27.4%. През май 2019 г. най-голям брой
пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 190.5 хил., Турция - 157.0 хил., Румъния - 61.3 хил.,
Република Северна Македония - 48.3 хил., Германия - 44.8 хил., Сърбия - 44.7 хил., Италия - 31.6 хил., Австрия - 24.2 хил.,
Обединеното кралство - 21.9 хил., Испания - 21.3 хиляди.
През май 2019 г. посещенията на чужденци в България са 946.7 хил. или с 0.9% повече в сравнение с май 2018 година.
Регистрирано е увеличение при пътуванията със следните цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с
2.1%, и „служебна“ - с 1.7%, докато тези с цел „почивка и екскурзия“ намаляват с 0.9%. Транзитните преминавания през
страната са 26.9% (254.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през май 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.7%, или с
0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от
Обединеното кралство - с 14.1%, Австрия - с 6.7%, Гърция - с 2.9%, Полша - с 0.7%, Румъния - с 0.3%, и други. Същевременно
намаляват посещенията на граждани от Италия - със 17.2%, Германия - с 0.5%, Франция - с 0.5%, и други.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 3.3%, като най-голямо е увеличението на
посещенията на граждани от Украйна - с 29.8%.
През май 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 41.9%, следвани от посещенията с цел почивка и
екскурзия - 38.4%, и със служебна цел - 19.7%.
Най-много посещения в България през май 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 264.0 хил., Гърция - 103.6 хил.,
Турция - 99.0 хил., Германия - 68.5 хил., Сърбия - 55.3 хил., Република Северна Македония - 43.0 хил., Обединеното кралство
- 33.0 хил., Украйна - 32.2 хил., Руската федерация - 28.3 хил., Полша - 22.0 хиляди.
√ СОС обсъжда предложението на кмета Фандъкова за имотите в Борисовата градина
Столичният общински съвет обсъжда предложение на кмета Йорданка Фандъкова четири имота в Борисовата градина, в
които имат участие и частни собственици, да бъдат прехвърлени за стопанисване от "Софийски имоти" към Общината.
Граждански протест посрещна общинските съветници преди тяхното заседание. Протестиращите настояват да се спре
презастрояването на столицата, да не се допуска строителство в зелените площи, да се спре издаването на разрешителни
за строеж от този общински съвет, тъй като остават едва няколко месеца до края на мандата му. В протеста се включи
омбудсманът Мая Манолова. А гражданските организации внесоха и писмено своите искания в общината.
Кметът Йорданка Фандъкова увери, че е в непрекъснат контакт с гражданските организации и има същите цели, каквито и
те. Но не винаги може да се спира строителството, тъй като терените са частни, а по конституция частната собственост е
неприкосновена.
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: Да се говори популистки, че със спиране просто на планове въпросът
ще се реши, това не е добре, защото така се подвеждат хората. Има планове, както говорихме преди малко за плана на
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Борисовата градина, които защитават. И аз разчитам на всеки районен кмет, когато се подготвя такъв план, да участва
активно, да има диалог с гражданите.
Фандъкова се оплака от някои районни кметове и даде пример с община Средец. Въпреки писмената молба на Фандъкова,
един от терените в Борисовата градина все още не е вписан в кадастъра.
Фандъкова призова да се приеме план за устройството на Борисовата градина, който да направи невъзможно каквото и да
е било строителство на терена на парка. Започнат е правен анализ имот по имот, за да се намери най-добрият вариант за
гражданите. Като същевременно обаче ще се държи сметка и той да не бъде най-скъпия, тъй като Фандъкова посочи, че в
някои случаи възможните решения може да струват десетки милиони левове.
Общинските съветници от БСП подкрепиха предложеното от кмета на София, но отдават действията на администрацията
на наближаващите избори.
"Хората протестират, но едва сега ги чуха", каза от БСП.
√ Задържаха двама служители на Агенцията за безопасност на храните в Пловдив
Двама служители от Агенцията за безопасност на храните в Пловдив са задържани. Главен инспектор Григор Милчев вече
е с повдигнато обвинение за получен подкуп от 1000 лева и две торбички със сирене и кашкавал. Арестуван е и прекия му
началник, на когото предстои да се повдигне обвинение.
В началото на седмицата обвиненият в подкуп и рекет инспектор заплашил с акт баща и син - собственици на ферма за
кози в село Искра, които произвеждали млечни продукти в малки количества за местния пазар. Ветеринарят заявил, че ще
прикрие извършени от тях нарушения на наредбите за превоз на животни.
Галин Гавраилов, заместник окръжен прокурор на Пловдив: В резултат на което е пожелал да се облагодетелства с
неследващ му се дар, а именно пари на стойност 1000 лв. и в един по-дребнав стил е пожелал и да получи определено
количество хранителни продукти, които произвежда земеделският производител, млечни такива.
Фермерът, за когото има данни, че не е изнудван за първи път по подобен начин, подал сигнал в полицията и с помощта
на специални разузнавателни средства инспекторът е задържан късно снощи. В автомобила му са открити парите и торбите
със сирене и кашкавал. Ако престъплението бъде доказано, го заплашва затвор от 3 до 10 години и глоба до 20 000 лв.
Окръжният прокурор на Пловдив апелира хората да не се страхуват, а да подават сигнали, когато са изнудвани.
Румен Попов, окръжен прокурор: Подобни сигнали ще доведат до намаляването на т. нар. "дребна корупция", която обаче
е много голяма, защото е повсеместна. Не за първи път хващаме инспектори от Агенцията по храните, не за първи път им
повдигаме обвинения и продължават.
Двамата служители на агенцията в Пловдив са отстранени от работа. Разпоредено е обстойно разследване за подобни
случаи в цялата област, обявиха от прокуратурата.
√ Приключи проектът "Докторантски център" в Софийския университет
Приключи европейския проект " Докторантски център Свети Климент Охридски" на Софийския университет. Той беше
финансиран по програма "Наука и образование за интелигентен растеж " с около 700 000 лева и в него се включиха около
600 докторанти.
Основната цел на проекта " Докторантски център " беше за близо две години да подкрепи докторантите и изследователите
в Университета като осигури обучения, финансиране на публикации, достъп до научна литература, участия в конференции.
Като част от Центъра е създадено и " Докторантско училище", което обединява всички факултети.
Проф. Мария Стойчева, ръководител на проекта " Докторантски център: 60 % от докторантите в Университета са се
включили в различни форми на дейностите в училището. Изключително важно е също така търсенето на
интердисциплинарни изследвания, семинари, работни групи.
Като част от проекта вече са издадени четири сборника с изследванията на докторанти.
Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ: Според мен това е важно за България, защото така създаваме младите
изследователи в сътрудничество между различни области в България и в сътрудничество с чуждестранни институции.
От университета са готови да кандидатстват по нови програми с европейско финансиране за докторанти. В Алма матер се
обучават около 1000 докторанти, което е една четвърт от всички.
√ Българо-румънски екипи ще патрулират по пътищата в Русенско през летния сезон
Съвместни българо-румънски екипи започват проверки в началото на летния сезон по всички основни пътища в Русенско.
Акцията се прави за осма поредна година и цели да снижи нарушенията на водачите на територията на двете съседни
държави. Освен в Русенско, общи патрули ще следят за спазване на Закона за движение по пътищата и в района на Видин,
Добрич и Силистра.
Основните нарушения, за които следят съвместните патрули, са свързани с поставянето на обезопасителни колани,
несъобразената скорост, употребата на алкохол и на наркотични вещества.
Ст. инспектор Стилян Станев - "Пътна полиция"–Русе: Проверките се извършват в 8-часови смени от смесени екипи един полицай от "Пътна полиция"-Русе работи на територията на Румъния в окръг Гюргево и един полицай от Румъния
работи на територията на ОД на МВР-Русе в смесен екип. Участват служители от българска страна, които знаят и могат да
говорят английски или румънски език.
Общите екипи ще бъдат разположени на основните пътни артерии, които водят към морските и планинските курорти - по
пътя Русе- Варна и по пътя Русе-Велико Търново в посока турската и гръцката граница.
Ст. инспектор Стилян Станев - "Пътна полиция"–Русе: Полицаите, които работят на територията на другата държава, са
със статут на наблюдатели и основно за превод на съответните документи и те не могат да вземат административна
отношение.
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Проверките на съвместните екипи ще продължат до 9 септември тази година. Ако чуждите граждани, засечени с
нарушения, отново влязат в страната, ще им се връчват електронни фишове. В случай, че имат неплатени глоби, им се
отнема свидетелството за правоуправление, докато не платят фишовете си, допълват от "Пътна полиция". Те приканват
всички граждани, които станат неволни свидетели на нарушения по пътищата от страна на румънски шофьори, да подават
веднага сигнал на телефон 112.
БНР
√ Депутатите приеха законови промени, регламентиращи създаването на газова борса
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за енергетиката, които регламентират създаването на газова борса.
Шефът на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов обяви, че целта е тази борса да заработи до края на годината, а
енергийният министър Теменужка Петкова каза, че с нея ще бъде защитен интересът и на битовите потребители на
природен газ и на бизнеса.
От БСП изразиха сериозни съмнения, че промените в закона ще доведат до манипулации на газовата борса. Драгомир
Стойнев каза, че социалистите са притеснени и няма да го подкрепят.
„И тази газова борса, която ще създаваме, ще бъде пълното копие на енергийната борса. Ще доведат и тези манипулации
в газовата борса. Ние искаме Българският енергиен холдинг и най-вече КЕВР да започне проучвания дали няма наистина
пазарни манипулации, защото това е подсъдимо и за нас това е изцяло недопустимо“, каза Стойнев.
Валентин Николов от ГЕРБ обясни, че ползите от тези промени ще бъдат големи и опроверга Драгомир Стойнев.
„Самите изказвания от тази трибуна са манипулация. Когато казваш, че има някаква сделка, в която имаш съмнения от
трибуната, това е вид манипулация на борсата. КЕВР има достатъчно възможности, които законът му дава, така че той да
проследява имейли, да влиза в офиси и т.н., за да може да установява тези борсови манипулации. И аз мисля, че законът
е добър, защото ако не беше добър, досега щеше да има предложения и от ваша страна и от наша страна“.
Енергийният министър Теменужка Петкова изрази надежда, че ако има съмнения за манипулации на газовата борса,
регулаторът КЕВР ще се самосезира, „за да може да направи такава проверка и да бъде спокойно обществото и бизнеса“.
Новата газова борса за проекта за газов хъб „Балкан“ ще заработи до края на годината, обяви в Народното събрание
изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов:
„Необходима ни е регулаторната и законодателна рамка. След това предстои период, в който трябва и подзаконовата
нормативна база да бъде създадена. Ние сме в напреднали преговори по отношение на създаването на софтуерната среда.
И в действителност нашата амбициозна цел е до края на годината борсовата търговия да започне“, каза Малинов.
„Булгаргаз“ ще играе основна роля за осигуряването на първоначалната ликвидност на природен газ, но се водят и
преговори с различни търговци на природен газ.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова подчерта, че със създаването на газова борса ще бъде защитен интересът
и на битовите потребители на природен газ и на бизнеса.
„Ще бъде създадена работна група, тя ще включва много широк кръг представители, така че трябва да бъдат спокойни
потребителите на природен газ и дружествата, които получават своя природен газ. Никой няма да направи нещо, което
противоречи на техния интерес, каза тя.
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.
√ Борисов посети нов логистичен център, в който ще бъдат разкрити 300 работни места
Борисов инспектира строителството на автомагистрала "Европа"
Премиерът Бойко Борисов посети Икономическата зона "София-Божурище", за да разгледа нов логистичен център, в който
ще бъдат разкрити 300 нови работни места. В него ще се инвестират 107 милиона евро, уточняват от правителствената
пресслужба.
"107 млн. лв. инвестиции. Казвам го за тия, които говорят за инвестиции", каза премиерът, който кара мотокар при
обиколката си, по време на която беше придружен от вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав
Горанов и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
После премиерът и министрите посетиха завод за детайли за опаковъчни машини, намиращ се също в индустриалната
зона:
"Работят с настроение. Като има заплати. Така се вдигат доходите - с работа. И затова идват инвеститорите, затова правят
вече реални заводи. Не ония шменти капели, дето продадоха БТК-та, ЕРП-та. Това е реалната икономика, това носи БВП и
пари. Те не могат да си управляват субсидиите. Тая техника са ДДС, продава се в България, затова се вдига БВП и е нагоре
вертикала", коментира още премиерът Бойко Борисов.
По-късно той инспектира строителството на автомагистрала "Европа" в участъка Драгоман-Сливница. Проектът започна в
средата на май и се очаква да бъде завършен до 2021 година. Борисов разпореди ускорено да бъде изграден пътят за
Индустриална зона Божурище. Премиерът очаква в кратки срокове приходи от въвеждането на тол системата:
"Тол системата я вкарвайте. Тези тирове, дето вървят, да плащат. Аз искам да вдигам още от догодина с 10% доходите,
искаме да дадеме повече пари за медицинските сестри, не може само да бъркаме у готовите пари на приходните агенции".
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√ Йотова заяви, че са недопустими двойните стандарти и разделянето на ЕС на център и периферия
Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че са недопустими двойните стандарти и разделянето на ЕС на център и
периферия. Тя каза това в Подгорица по време на международната конференция "Геополитика и Западните Балкани:
поглед от региона". Йотова подчерта, че Балканите не са място за прекрояване на граници и допълни:
"Основният въпрос е как да се даде разумна надежда на страните от Западните Балкани, без това да струва, в кавички,
много на старите държави членки, които стават, като че ли все по-резервирани. Не са един и два гласовете в Европа, които
предлагат да бъде предоставен статут на предприсъединяване или предразширяване, като по този начин се деблокират
финансовите фондове и потоци и се контролира тяхното използване, за да се оправят определени дефицити, според
европейските критерии. Много трябва да се внимава с такъв сценарий, който би могъл да постави страните в
периферията".
В конференцията участват народни представители и експерти от България, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна
Македония и Сърбия.
До петък Йотова ще проведе срещи с президента Мило Джуканович, с премиера Душко Маркович и други високопоставени
лица от Черна гора.
√ Министър Желязков очаква процедурата за концесия на Летище София да приключи след 15 юли
"Очакваме процедурата за избор на концесионер на Летище София да приключи след 15 юли", заяви в Пловдив
министърът на транспорта Росен Желязков, който се включи в дискусия на провеждащия се в града икономически форум.
Той уточни, че не участва в конкурсната комисия, но подчерта, че критериите за оценка на кандидатите са обективни.
Министърът определи предложенията им като "силни и сериозни":
"Важното е комисията, с експертизата, която има, и с помощта на нашите консултанти от Световната банка и т.н. да съумеем
да изберем най-подходящия от всички добри пет групи от кандидати, които са подали своите предложения, като под найдобрия не се разбира само този, който е предложил най-доброто, а този, който успее да убеди, че неговият бизнес-модел
и начинът, по който ще партнира с държавата в това публично-частно партньорство, ще гарантира устойчивост на
взаимоотношенията през следващите немалко години".
√ Интернетът на нещата променя бита ни
Интервю на Валерия Николова с Иван Велков
Интернет на нещата се отнася за всяко устройство, свързано с интернет, което събира или споделя данни – мобилни
телефони, преносими устройства и слушалки, кафе машини, перални машини. Например, кафе машината може да каже
кога кафето е готово, преносимите устройства определят здравето ни, а пералнята може да извести по телефона кога
дрехите са изпрани.
Идеята за добавяне на интелигентност към стандартните предмети е обсъждана още през 80-те години на миналия век.
Днес е част от ежедневието на редица хора.
Свързаността на интернет на нещата води до умни сгради, до интелигентни системи за управление, а оттам и до умни
градове.
В предаването „Хоризонт до обед“ Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация, каза:
„Добрите примери как такива неща се случват в редица градове по света ни дават самочувствието да твърдим, че и в
България тези системи и решения могат да бъдат прилагани все по-смело. Тъжното е, че публичният сектор у нас изостава
в тази посока… Умните системи могат да сведат оптималния размер на комуналните разходи в сградите и да повишат
комфорта на хората. Това става все по-достъпно. Крачката до внедряването в бита става все по-малка“.
Велков подчерта, че доходите на българите са все още далече от това, което на пръв поглед изглежда разумно и достъпно
като технически параметри за един или друг уред, който може да бъде инсталиран в дома или в офиса:
„Технологичните решения работят и в друга посока – производството им, себестойността и възможностите с миниатюрни
размери да се произведе доста умна машинка, която може да отчита, да събира, да праща информация и да става част от
голяма операционна система, свързана с отчитането на данни и потребление за цялата сграда или за целия район,
себестойността на тези решения намалява с всеки ден. Така че много скоро могат да станат абсолютно достъпни“.
Може ли интернетът на нещата да възстановява социалната справедливост и дали новите технологии ще успеят да
прекратят спорове между клиенти и монополисти – чуйте репортажа на Добромир Видев в прикачения звуков файл.
√ Цената на земята в област Добрич е спаднала с 16,5%
Цената на земята в област Добрич е спаднала с 16,5 процента, но продължава да е най-висока в страната. През 2018 година
средната цена на един декар земеделска земя достига 1697 лв. при средна цена в България от 941 лева.
Най-висока е цената на земята в крайморските общини Балчик, Шабла и Каварна, където декар земеделска земя се търгува
за над 2300 лв., съобщават от териториалното статистическо бюро-Североизток.
От статистиката отчитат ръст от 4,6% на рентата за един декар наета или арендувана земя, като цената достига 91 лева. В
страната средната цена на рентата е почти двойно по-ниска – 48 лева. Най-високи са нивата отново в община Балчик,
където собствениците на земя получават по 102 лв, а най-малко 81 лв. за земята в община Крушари.
√ Специализираният наказателен съд отстрани от длъжност главния секретар на ДАБЧ
Специализираният наказателен съд отстрани от длъжност главния секретар на Държавната агенция за българите в чужбина
Красимир Томов. Искането за отстраняване бе внесено от Специализираната прокуратура, след като мярката за
неотклонение на Томов бе смекчена на „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.
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Според съда позицията на Томов в агенцията му позволява да въздейства на служители и да заличава доказателства.
Красимир Томов е обвинен като участник в организирана престъпна група, ръководена от председателя на агенцията
Петър Харалампиев, която е била създадена с цел издаване на удостоверения за български произход на чужденци срещу
подкупи.
В банкова касета, до която достъп е имал единствено Томов, бяха намерени и иззети пари в различни валути, равняващи
се на близо 600 000 лева.
√ Претендентите за премиер на Великобритания заобикалят темата Брекзит
Двамата кандидати за следващ лидер на британската Консервативна партия и премиер на Великобритания продължават
кампанията си из страната на фона на окуражаващи данни за фаворита Борис Джонсън, че изпреварва значително по
популярност външния министър Джереми Хънт. Напоследък Джонсън и Хънт се опитват да излязат извън рамките на
Брекзит в опита си да убедят членовете на партията кой и по-достоен за поста, но без особен успех. В същото време
премиерът Тереза Мей, която замина за Япония за срещата на Г-20, предупреди и двамата претенденти да не се опитват
да заобикалят парламента в опитите си да реализират Брекзит, защото това не може да стане без одобрението на
депутатите. При последните си изяви Джонсън и Хънт се опитаха да избягнат Брекзит. Джонсън наблегна на имиграцията.
„Да, аз искам талантливи хора да имат възможност да идват тук. Да, искам селското стопанство да може да задоволява
своите нужди. Това е изключително важно. Но това трябва да бъде направено на базата на система на демократичен
контрол. Така че бих искал да свикам комисията за имиграция, която внимателно да разгледа като модел австралийската
точкова имиграционна система“, каза бившият външен министър.
Хънт пък обърна внимание на младите хора по отношение на бизнеса и образованието: „На завършилите университети,
които успешно са започнали бизнес, давайки работа на 10 души за 5 години, трябва да бъдат опростени платените такси
за обучение. Това ще бъде стимул и сигнал за младите хора, че искаме те да поемат риск да започнат нов бизнес и ние сме
готови да ги подкрепим“.
Вниманието на партийните членове обаче изглежда прекалено ангажирано с това какво ще стане с Брекзит, така че другите
сфери едва ли ще повлияят кой знае колко на решението им. За това говори и последното проучване на общественото
мнение сред членовете на партията на торите, според което подкрепата за Джонсън е два пъти по-голяма от тази за Хънт.
Въпреки шумния семеен скандал около Борис Джонсън и направените и при последните появи от него двусмислени
изявления, членската маса като ли остава с непроменено мнение.
Предупреждение за двамата претенденти обаче дойде от Япония от самия действащ все още премиер Тереза Мей,
пристигнала в Осака за срещата на Г-20.
Тя изтъкна, че никой от тях няма да може да разчита на безрезервната й подкрепа за техните планове за Брекзит и че не
трябва и да си помислят да заобикалят парламента. Предупреждение дойде и от Европейския парламент. Добре познатият
Ги Верхофстат днес публикува статия, в която пише, че като наблюдава кандидатите може да заключи че „Борис Джонсън
и Джереми Хънт не са научили нищо от последните две години на преговори с ЕС“.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- От София до Москва - лидерът на АТАКА Волен Сидеров;
- Как ще се разпределят постовете в Европейския парламент - тезите на ЕНП и ПЕС;
- Казусите на столицата - председателят на Общинския съвет Елен Герджиков;
- Преди почивните дни - какви са условията по пътищата към морето;
БТВ, "Тази сутрин"
- Новите пенсии - колко хора ще получат максималната пенсия от 1200 лв. и с колко ще нарастне размерът на
останалите - гост социалният министър Бисер Петков;
- След потопа - как се възстановява Котел - на живо от мястото на бедствието;
- „Чети етикета" - с Биляна Гавазова;
- Ще блокират ли гръцката граница български фермери , има ли дъмпинг на цените от вносни зеленчуци;
- Поредна жестокост срещу животно - какво ще е наказанието на извършителя;
- Изпитът на седмокласниците - Как се постигат максималните 100 точки на матурата по математика и как
родителите могат да проверят работите на децата си.
Нова телевизия, „Здравей България"
- За оставките, презастрояването, Борисовата градина и ремонтите. Ексклузивно в студиото - гост кметът на
столицата Йорданка Фандъкова.
- Кръвопреливане в утробата - близнаци бяха спасени от лекари в столична болница.
- Технология на изнудването и подкуп с торби сирене и кашкавал. Говорят рекетираните от служители на Агенция
по храните.
- Как да се предпазим от хранителните инфекции по морето? Съвети на специалистите.
√ Предстоящи събития в страната на 28 юни
София.
- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
- От 09.30 часа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще открие 40-ата среща на
Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо
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сътрудничество в зала „Роял" на хотел „Балкан". От 13.00 часа Екатерина Захариева, Маркос Боларис,
заместникминистър на външните работи на Гърция, и Майкъл Христидис, генерален секретар на ЧИС, ще дадат
пресконференция.
От 10.30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще бъде представена Националната електронна платформа
за достъп до обществена информация.
От 09.00 часа в парк-хотел „Москва" ще започне вторият ден на експертната регионална среща, посветена на
насилието над деца „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с
насилието над деца".
От 09.30 часа Агенция „Пътна инфраструктура" организира работна среща с инициативните комитети от Драгичево
и Мала Кория по повод организацията на движение по път I-1 през Владая. След приключването й около 10.30
часа ще бъдат направени изявления за медиите.
От 10.00 до 13.00 часа специалистите от Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия ще
извършват безплатен скинчек за бенки и пигментни образувания , в кабинет № 220, на втория етаж в
Поликлиниката на ВМА.
От 12.00 часа омбудсманът Мая Манолова организира дискусия на тема: „Как да бъде успешно машинното
гласуване на местни избори 2019?".
От 12.30 часа Изпълнителното бюро на ПП АБВ ще даде пресконференция.
От 17.00 часа в Гранд хотел София ще бъдат представени албум и изложба, посветени на 140 години от
установяване на руско-българските дипломатически отношения. От руска страна сборникът ще бъде представен
от заместник-министъра на външните работи на Русия Александър Панкин и Посланика на Русия в България
Анатолий Макаров. След презентацията на гостите ще бъде показан филм „Руският граф на българите" за граф
Н.П.Игнатиев, подписал Санстефанския мирен договор.

***
Банско
- От 08.30 часа Банско открива летните си атракции.
***
Белово.
- От 17.30 часа народните представители от ПП ГЕРБ Десислава Костадинова, Даниела Малешкова, Десислава
Тодорова и Димитър Гечев Гечев ще участват в приемна за граждани в клуба на партията.
***
Благоевград.
- От 09.30 часа в зала „22 септември" на Община Благоевград ще бъде представен отчет за изпълнението на
бюджета на Общината.
***
Боровец.
- От 09.30 часа в хотел „Рила" ще започне вторият ден от заключителната конференция за мандат 2015-2019 на
Националното сдружение на общините в България. Очаква се в работата на конференцията да се включи и
министър - председателят Бойко Борисов. В пленарната сесия за общинските европроекти ще участва заместник
министър-председателят Томислав Дончев, който ще представи пред участниците европейските и националните
приоритети за периода 2021-2027 г. като рамка за програмиране на европейското и националното финансиране.
В работата на форума ще се включат и Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството,
Десислава Танева - министър на земеделието, храните и горите, Нено Димов - министър на околната среда и
водите.
***
Видин.
- От 16.00 часа в Крайдунавския парк ще бъде разположена информационна борса за набиране на войници и
матроси, част от кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник". От 18.30 ч. пред паметника на
Свободата в града ще започне концертът на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и Представителния
духов оркестър на Сухопътните войски.
***
Добрич.
- От 17.00 часа в Дом-паметник „Йордан Йовков" по време на заключителна пресконференция и финално събитие
по проект Networld ще бъде представен сборник с доклади от Национална научна конференция „Добруджа в края
на Първата световна война".
***
Дупница.
- От 10.00 часа Общинският съвет в Дупница ще разгледа предложението за поемане на общински дълг.
***
Перник.
- От 10.30 часа в конферентната зала на ресторант „Двореца", ЧЕЗ Разпределение България ще представи
информация за проект „Живот за птиците", неговите цели и предстоящи дейности в региона на Перник.
- От 16.00 часа в Подземния минен музей ще започне пърформанс „Старият Перник".
***
Плевен.
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От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен ще се състои пресконференция на Мартин Митев - председател на
Общински съвет - Плевен.

***
Пловдив./ Граф Игнатиево.
- В 11.00 часа в авиобаза Граф Игнатиево министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на отбраната
генерал Андрей Боцев и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков ще вземат участие
в среща на поколенията летци-пилоти, инженери и авиационни специалисти, свързани с усвояването и
експлоатацията на самолет МиГ-29 в българските Военновъздушни сили по повод 30 години от приемането му на
въоръжение в България. Точно в 11.30 ч. ще бъде валидирана пощенска марка в блок. На събитието ще бъде
представена и премиерата на филм, посветен на историята на самолета.
***
Пловдив.
- В 16.00 часа в Централната зала на Военен клуб ще се състои Среща на поколенията за отбелязване на две значими
годишнини: 40 години от приемането на вертолет Ми-24 и 20 години от приемането на вертолет Bell 206 на
въоръжение във Военновъздушните сили на Република България.
***
Русе.
- От 10.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие
и Регионалния координационен комитет на Северен Централен район.
√ Започна срещата на Г-20 в Осака
Срещата на върха на 20-те водещи икономики в света започна днес в японския град Осака, съобщи БТА. Министърпредседателят на Япония Шиндзо Абе приветства всеки от лидерите преди традиционната обща снимка.
Руският президент Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп говориха накратко "на крак" преди
церемонията по и откриването на срещата на върха на Г-20 в японския град Осака, съобщи БГНЕС. Двамата лидери
разговаряха оживено един с друг, когато вървяха за да заемат местата си за общата снимка на лидерите.
След снимката държавните глави и правителствените ръководители започнаха дебати под председателството на домакина
Шиндзо Абе, от двете страни на когото седнаха президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, японският премиер Шиндзо Абе и индийският му колега Нарендра Моди се
поздравиха едновременно с почукване на юмруци, вместо с ръкостискане, в началото на тристранната им среща в Осака.
Тръмп се пошегува, че иначе е щяло да има спорове кой с кого да се здрависа пръв. Американският президент нарече и
двамата "мои много добри приятели" и ги поздрави за неотдавнашните изборни победи.
По думите на Тръмп тримата ще обсъждат търговски въпроси и ситуацията около Иран. Той обаче не отговори на въпрос
на репортер за това дали ще наложи мита на японски автомобили, а само каза, че резултатът от преговорите ще бъде
"положителен".
след това Тръмп ще има среща на четири очи с Моди. На път за Япония Тръмп поиска Индия да премахне наложени
неотдавна мита на вносни стоки от САЩ.
Търговската война между САЩ и Китай и напрежението около Иран се очаква да бъдат водещи теми на срещата на върха
на Г-20 през уикенда.
Американският президент Доналд Тръмп и неговият китайски колега Си Цзинпин ще се срещнат утре и това ще е един от
най-нетърпеливо очакваните моменти на тазгодишния форум на водещите световни икономики. Експертите са разделени
по въпроса дали Тръмп и Си могат да сключат сделка или поне да направят пауза в търговската война, или двете страни
ще продължат по пътя на икономическото разделение.
Япония се надява да използва срещата на върха, за да даде отпор на протекционизма по света, но остава неясно дали
Токио може да се противопостави на тази тенденция, особено при положение, че правителството се опитва да не разгневи
Тръмп.
Очаква се изменението на климата да бъде горещо дебатиран въпрос на срещата на върха. САЩ искат да избегнат
използването на израза "глобално затопляне", докато Франция настоява ангажиментите за ограничаване на въглеродните
емисии да бъдат включени в окончателната обща декларация.
Тръмп ще се срещне и с други световни лидери, включително руския президент Владимир Путин и турския президент
Реджеп Тайип Ердоган.
Около 32 000 полицейски служители и други членове на службите за сигурност са разположени за срещата на върха, която
се провежда в момент, когато наближава тропически циклон, донесъл проливни дъждове в Осака.
√ Започна официалната среща между Путин и Тръмп в Осака
Преди срещата и двамата лидери отказаха да дадат подробности за дневния ред на разговорите, но изразиха увереност,
че срещата ще бъде плодотворна, съобщава БГНЕС. Очаква лидерите да обсъдят въпроси за стратегическата стабилност и
регионалните конфликти, информира РИА Новости.
"Смятам, че резултатите от тази среща ще бъдат отлични", каза Тръмп преди началото на разговора му с Путин по време
на започналата по-рано днес среща на върха на Г-20 в японския град Осака, предаде БТА. Той отбеляза, че двамата ще имат
много интересна дискусия, която ще включва въпроси като търговията, разоръжаването, протекционизма.
Путин заяви, че срещата му с Тръмп дава добра възможност за продължаване на диалога след последната им среща в
Хелзинки през юли 2018 година. "Не мога да не се съглася с господин президента /на САЩ/, че има за какво да си
поговорим", посочи Путин пред журналисти.

11

В интервю за "Файненшъл таймс" в навечерието на Г-20 Путин каза, че се надява да обсъди с американския си колега
ситуацията около Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ-3). Тръмп заяви пред репортери малко преди
заминаването за Япония, че очаква "добър разговор" с Путин в Осака. В същото време американският лидер в стила си :
"Но какво да кажа, това не е ваша работа."
Говорител на Белия дом каза по-рано, че разговорът ще бъде посветен главно на въпроси на регионалната сигурност,
включително на к
ризите, свързани с Иран, Украйна, Сирия и Близкия изток. Освен това ще бъдат повдигнати въпроси, свързани с контрола
върху въоръженията и подобряването на двустранните отношения. Той също така не изключи, че лидерите ще засегнат
темата за Венецуела, а Тръмп ще повдигне темата за „руската намеса в изборите".
От своя страна руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че няма съгласуван дневен ред за този разговор. Според
него президентите ще определят приоритетните теми за тях по време на самата среща. Асистентът на руския лидер Юрий
Ушаков, който говори за дневния ред на бъдещата среща, също подчерта, че много ще зависи от това как лидерите ще
изградят разговора си. Но основните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, каза той, са съвсем логични - това е общото
състояние на двустранните отношения, стратегическата стабилност и многобройните регионални конфликти, включително
тези в Сирия, Афганистан, Украйна, Венецуела и иранския проблем.
√ Путин: Либералните ценности са отживелица
Либералните ценности са отживелица, защото са били отхвърлени от повечето хора в западните държави. Това каза
руският президент Владимир Путин в интервю за в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. Според него германската
канцлерка Ангела Меркел е направила кардинална грешка, приемайки либерална политика по отношение на имиграцията
от Близкия изток.
"Либералната идея предполага да не се прави нищо. Мигрантите могат да убиват, да плячкосват и да изнасилват
безнаказано, защото техните права на мигранти трябва да бъдат защитени. Какви права са това? За всяко престъпление
трябва да има наказание. Така че либералната идея стана отживелица. Тя влезе в конфликт с интересите на мнозинството
от населението", каза Путин.
Путин каза, че Русия не е хомофобска страна, но че склонността на Запада да приеме хомосексуализма и половата
неопределеност изглежда прекалена за него.
"Традиционните ценности са по-стабилни и по-важни за милиони хора, отколкото либералната идея, която, по мое
мнение, наистина замира", каза руският президент.
Той изрази мнение, че либералните кръгове използват проблемите, които изпитва Католическата църква, за да я
унищожат.
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