
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Economy News 
 
√ АЗ съфинансира обучения на малки предприятия 
Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите обучения по 
ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия. Преференцията се предоставя на база на Закона 
за насърчаване на заетостта и в рамките на утвърдения Национален план за действие по заетостта през 2019 г. Целта е да 
се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на заетия си персонал за 
придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри пригодността и производителността им на заеманите 
работни позиции. 
В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица, за да придобият някоя от компетентностите: 
„Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална 
компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”. 
Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято 
територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща 
институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонала им, както и съвместно да определят 
учебния график за провеждането му. 
Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има 
ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението за срок не по-кратък от 6 месеца. 
Повече информация, включително за свободните средства, в рамките на които могат да се сключат договори за обучение 
на заети лица, може да се намери на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, както и във всички бюра 
по труда. 
 
В. Дума  
 
√ Икомическият растеж в света се забавя до 2,6% през 2019 г. 
Според прогноза на СБ догодина у нас той може да падне под 3 % 
Световната банка понижи прогнозите си за растежа на световната икономика през 2019 г., като се позова на забавянето на 
ръста на търговията до най-ниското й ниво след финансовата криза преди десет години и намаляването на глобалните 
инвестиции, предава Bloomberg. Международната икономика ще постигне ръст от 2,6% тази година спрямо 
прогнозираните 2,9% през януари и 3% през миналата година, става ясно от публикувания два пъти в годината доклад 
"Глобални икономически перспективи". Догодина растежът ще се ускори до 2,7%, предвижда СБ. 
"Наблюдава се спад на доверието на бизнеса, задълбочаващо се забавяне на световната търговия и вяли инвестиции в 
нововъзникващите и развиващите се икономики. Инерцията остава нестабилна", каза пред репортери президентът на 
Световната банка Дейвид Малпас. 
 
Експертите на банката смятат, че перспективите за растеж пред световната икономика може да се влошат още повече, ако 
търговските конфликти се задълбочат. Значително повишаване на митата ще доведе до по-дълбоко забавяне на големите 
икономики и може да окаже въздействие върху всичко - от доверието на инвеститорите до стоковите пазари, казва Айхан 
Косе, директор на Prospects Group, част от СБ. Банката понижи прогнозата си за растежа на еврозоната на 1,2% през 2019 
г. и 1,4% през 2020 г., като посочи отслабващите износ и инвестиции като основни причини за забавянето на икономиката 
в региона. 
"Икономическите условия в еврозоната се влошават бързо от средата на 2018 г., особено в сектора на промишленото 
производство", посочва Световната банка. Тя очаква икономическият растеж в България да отбележи лек спад до 3% през 
2019 г. спрямо 3,1% миналата година, след което да се понижи до 2,8% през 2020 и 2021 г. Както е известно, 
икономическата прогноза на Министерството на финансите от есента на миналата година предвиждаше ръстът на 
икономиката у нас да бъде 3,7%, а през април прогнозата бе ревизирана но 3,4 %.  
Банката остави непроменени прогнозите си за икономическия растеж на САЩ и Китай тази година. Очаква се ръстът на 
американската икономика да се забави до 2,5% през 2019 г., след което да намалее до 1,7% през 2020 г. и 1,6% през 2021 
г. Китайската икономика се очаква да нарасне с 6,2% тази година, след което ръстът да се забави до 6,1% догодина. 
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БНТ 
 
√ Парламентът прие нови мерки срещу пиратското телевизионно съдържание 
Парламентът одобри на второ четене промените в Закона за авторското право и сродните му права, с които се затягат 
мерките срещу нерегламентираното телевизионно съдържание. 
Новите текстове са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост, който е консултативен орган към 
министъра на културата и с тях се въвежда технологична възможност за дистанционен мониторинг на съдържанието, 
доставяно от платформените оператори до домовете на техните абонати. С приемането на тези мерки ще се 
противодейства на нерегламентираното използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането 
на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазара в условията на лоялна конкуренция. 
Освен автоматизирани средства за дистанционен контрол, законопроектът предвижда улеснена процедурата по връчване 
на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления. 
„Нарушителите няма как да могат да се измъкват, както го правиха до сега. Ние имахме проблеми с връчването на тези 
наказателни постановления. В момента, в който се регистрира нарушението, започва да тече наказателното производство 
и те не могат да избегнат“, обясни заместник-министърът на културата Румен Димитров и подчерта, че според новите 
правила актът ще се смята за връчен дори да не бъде открито конкретното лице или негови служители. 
Очаква се новата техника, която ще следи телевизионното съдържание дистанционно, да заработи до месец. 
 
√ Министър Петкова: АЕЦ „Белене" ще увеличи енергийната сигурност в целия регион 
Изграждането на АЕЦ „Белене" ще увеличи енергийната сигурност не само в България, но и в целия регион. Това каза във 
Варна енергийният министър Теменужка Петкова, като допълни, че това е добра възможност да се реши важният въпрос, 
свързан с прехода към нисковъглеродна енергетика - трайна тенденция в целия Европейски съюз. Петкова участва в 
ядрения форум Булатом. 
България вече е започнала процедурата по избор на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ „Белене". Поканата 
е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз и сега тече 90 дневният срок за подаване на заявленията. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Освен за стратегичеки инветитор може да бъде депозиран интерес за 
притежание на миноритарен дял от компанията. Също така може да бъде заявен интерес за сключване на договор за 
изкупуване на електрическа енергия от големи индустриални консуматори. 
До момента четири енергийни компании са проявили интерес към проекта, а след година страната ни трябва да избере 
кой точно ще бъде стратегическият инвеститор. Европейските ни партньори също подкрепят строителството на АЕЦ 
„Белене". 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Този проект е ратифициран от Европейската комисия още в края на 
2007 година. Отделно от това европейските правила предвиждат, че всяка една държава-членка сама определя своя 
енергиен микс. 
Относно повишаването на цената на тока у нас енергийният министър заяви, че действията на регулатора са основателни 
и че една от причините е покачването на цените на въглеродните емисии. 
 
√ 700 млн. лв. за борба с мръсния въздух отпусна правителството до 2024 г. 
Правителството прие Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2024 г. Бюджетът по 
програмата е 700 млн. лв. Парите ще отидат към общините за електрифициране на градския транспорт и мерки против 
битовото отопление. Девет общини излизат от наказателната процедура на ЕС срещу България заради подобрен въздух, 
но Видин и Горна Оряховица са градовете с най-голямо замърсяване. 
Девет общини - Варна, Добрич, Девня, София, Бургас и др., както и целият Севериозтичен регион на България са с по-чист 
въздух и в нормите през 2018 г., обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов. 
Резултатите, обаче, не са достатъчни, затова кабинетът отпусна още 700 млн. лв. за подобряване качеството на 
атмосферния въздух.  
Парите ще отидат към общините за електрифициране на градския транспорт и мерки против битовото отопление. 
Нено Димов, министър на околната среда и водите: Общини като Бургас и София устойчиво намаляват своето 
замърсяване в последните 7 години, което също е положителна тенденция, остават проблемите с най-замърсените градове 
като Видин, Горна Оряховица. 
По оперативна програма "Околно среда" седем общини получават 111 млн. лв., още 100 са предвидени в следващите 3 
години за общински мерки за качествен въздух. 
Нено Димов, министър на околната среда и водите: С приемането на тази Национална програма на практика ние 
адресираме основните замърсители, за които вече е ставало дума, които вече се адресират в изменения и влезналия в 
сила от мин. година Закон за чистотата на атмосферния въздух, именно битовото отопление, автомобилния транспорт и 
мерките, които трябва да се вземат в тази посока. 
11 общини ще електрифицират градския си транспорт с 400 млн. лв. 
Нено Димов, министър на околната среда и водите: По този начин ресурсът, с който поех МОСВ преди 2 години, от 111-
112 млн. лв. днес приближава към 700 млн. лв., тоест 7 пъти е увеличен и в рамките на следващите 4 години това ще 
подпомогне изключително българските общини за справянето с проблема със замърсяването на атмосферния въздух. 
Мерките бяха обявани в Световния ден на околната среда, чиято тема тази година е именно "Замърсяването на въздуха". 
ООН оповести: заради мръсен въздух годишно умират 7 млн. души в света, или 800 души на час, или 13 души на минута. 
25% от замърсяването се дължи на трафика, 20% - на изгарянето на закрито на изкопаеми горива за домакински нужди и 
15% на промишлени дейности. 
 



3 

 

√ Какъв ще бъде размерът на партийните субсидии?  
Какъв ще бъде размерът на партийните субсидии? Това ще стане ясно днес при гласуването в Народното събрание на 
предложените от кабинета промени в Закона за политическите партии. 
Те предвиждат партийните централи да получават по 11 лева за всеки изборен глас и да върнат надвзетите 6,5 милиона 
лева. 
Тази седмица проверка на прокуратурата установи, че пет партии са получили повече пари от предвидените в закона. 
Държавното обвинение задължи финансовия министър да подобри контрола върху изплащането им и да възстанови 
неправомерно получените суми. Одит на партийните субсидии започна и Сметната палата. 
 
√ Сотир Цацаров предлага изборът на нов главен прокурор да е на 14 ноември  
Сотир Цацаров предложи график за избора на нов главен прокурор-Кандидатите да бъдат ясни на 29 юли, а изборът да 
бъде на 14 ноември. Даниела Машева от прокурорската колегия на ВСС отхвърли като неоснователни твърденията на зам.-
главния прокурор Иван Гешев, че в кампанията по избор на нов главен прокурор ще се купуват магистрати и медии. 
Процедурата по избор на нов главен прокурор се предвижда да бъде точно 4 месеца. Сотир Цацаров предлага тя да 
започне на 15 юли и на 14 ноември Висшия съдебен съвет да гласува кой ще бъде следващият обвинител номер едно. 
Даниела Машева, член на ВСС, прокурорска колегия: Считаме, че наистина тази процедура е достатъчно продължителна 
във времето, че обществото да може спокойно да се запознае с кандидатите. Да бъдат изразявани всякакви мнения и 
становища и съответно пък пленума на ВСС да направи един информиран избор. 
Предлага се на четири поредни заседания на Висшия съдебен съвет във втората половина на юли да се издигат 
кандидатури за главен прокурор. Това могат да правят най-малко трима членове на прокурорската колегия на съвета, както 
и правосъдният министър. Така на 29 юли трябва да са ясни всички кандидати. 
До 12 август те имат срок да внесат концепциите си за развитието и работата на прокуратурата през следващите 7 години. 
Документите трябва да бъдат качени на сайта на Висшия съдебен съвет, където да са достъпни не по-малко от два месеца, 
преди да бъде проведен избора. Комисията по атестирането, както и тази по професионална етика трябва да изготвят 
доклади за професионалните и нравствените качества на кандидатите. 
Даниела Машева, член на ВСС, прокурорска колегия: За тази длъжност се изисква един много висок стандарт за спазване 
на етичните правила от кандидатите, да могат да налагат, самите те да спазват този стандарт. 
Даниела Машева не споделя мнението на Иван Гешев за брутално влияние върху процедурата по избора. 
Даниела Машева, член на ВСС, прокурорска колегия: Не смятам, че ще бъде мръсен и кален. Той г-н Гешев вероятно в 
контекста на някои медийни публикации по отношение на него и неговото семейство така е направил това изказване. 
На 14 ноември ще има избран главен прокурор, ако някой от кандидатите събере поне 17 гласа от 25-членния висш 
съдебен съвет. Мандатът на Сотир Цацаров изтича на 10 януари следващата година. 
 
√ Николай Василев: Без еврозоната няма как да повишим икономическите показатели  
Рейтинговата агенция "Standar&Poor’s" потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива. Агенцията е 
потвърдила дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута - три пъти B- с 
положителна перспектива. Какво значи това за икономиката ни и докога ще чакаме за т.нар. чакалня на еврозоната - гост 
по темата в Сутрешния блок на БНТ1 беше Николай Василев, бивш министър на икономиката. 
Ако приемем, че рейтингите на големи държави като САЩ и Германия са три пъти A, това значи, че България е на най-
ниското ниво три пъти B-, това е добър кредитен рейтинг. Икономическите показатели на страната са добри според мен, 
но няма да отлепим по-нагоре, ако не ни приемат в еврозоната, обясни Василев. 
По думите му, закъснели сме с цяло едно десетилетие за приема в еврозоната. 
Николай Василев, бивш министър на икономиката: Причините за това са, че частично България може да не е достатъчно 
активна, от друга страна, може да не ни искат. За мен въпросът е само политически. 
България има остър, рязък ръст на заплатите през последните 3-4 години, той ще продължи. Но който иска по-високи 
заплати трябва да знае, че някои цени малко ще се вдигнат. Ако влезем в еврозоната, цените на някои други стоки пък ще 
паднат, например европейските автомобили, обясни икономистът. 
Николай Василев, бивш министър на икономиката: За мен има две големи ползи от приемането на еврото. По-малката е 
икономическата - повече инвестиции, търговия, туризъм. Втората, за която по-малко говорим, е по-важна - това е 
международният имидж на страната. Решението за приемане на България в еврозоната ще бъде политическо, каза в 
заключение Василев. 
 
√ Зеленчукопроизводители протестират срещу ниските изкупни цени на доматите 
Зеленчукопроизводители от района на Сандански и Петрич протестират срещу ниските изкупни цени на оранжерийните 
домати. Цената на зеленчука е по-ниска спрямо миналата година. Като причина те посочват вноса на домати от Гърция и 
Македония. 
Вижте повече от прякото включване в сутрешния блок на БНТ от Ирина Николова 
Земеделците искат намеса от страна на държавата. Те настояват за по-високи субсидии за местното производство, 
ограничаване на вноса и гарантиране на мястото им в големите търговски вериги. 
 
√ Чествания във Франция за годишнината от десанта в Нормандия 
Честванията във Франция на 75-тата годишнина от съюзническия десант в Нормандия ще продължат през целия ден. 
Сутринта френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Тереза Мей ще открият мемориал на загиналите 
британски войници. 
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В 11.00 часа френско време започват възпоменателните церемонии на американското военно гробище в Колвил сюр Мер. 
Ще присъства американският президент Доналд Тръмп. 
Предвиден е въздушен парад в небето над Омаха Бийч, каквото е кодовото име на едно от местата на дебаркирането. 
Макрон и Тръмп ще произнесат кратки речи. Очаква се по време на обяда си двамата президенти да обсъдят актуални 
теми. 
Десантът в Нормандия на съюзническите сили е повратен момент във Втората световна война, който допринася за 
разгрома на нацистка Германия. 
 
√ Социалдемократите печелят парламентарните избори в Дания 
Резултатите от гласуването вчера показват явно отдръпване на избирателите от управлявалите досега дясноцентристи. 
Блокът на левите партии печели мнозинство от 96 места в 179-местния парламент. Най-вероятният следващ премиер на 
страната ще е лидерката на социалдемократите Мете Фредериксен. 
На 41 години, тя е на път да стане най-младият министър-председател в историята на Дания. Така страната може да стане 
третата северна държава, в която левицата идва на власт през последната година, след Швеция и Финландия. 
По-твърдата позиция на социалдемократите по въпроси, свързани с миграцията, е привлякла избиратели, гласували преди 
за десните, сочат първите анализи на вота. 
 
News.bg 
 
√ Радев призовава инициативата "Три морета" да премине към икономическа конкретика 
Регионалната инициатива "Три морета" започва да излиза от сферата само на политическото говорене и придобива по-
конкретни измерения с идеята за създаване на инвестиционен фонд. Моят апел към всички участници днес е по-бързо да 
преминем към сферата на икономиката и конкретните решения. Това заяви президентът Румен Радев по повод участието 
си в президентския панел на Четвъртата среща на върха на регионалната инициатива "Три морета", която се състои в 
Словения. Българският президент е в Любляна по покана на словенския си колега Борут Пахор, който е домакин на форума. 
Инициативата "Три морета" е създадена през 2015 г. и обединява 12 държави от Европейския съюз, разположени между 
Адриатическо, Балтийско и Черно море, като целта е да се насърчи транспортната, енергийната и дигиталната свързаност 
в региона чрез съвместни проекти. 
"Основният приоритет на тази инициатива е да се подобрят условията за икономическо и социално развитие в държавите 
от Източна Европа чрез по-голяма свързаност във всичките измерения - транспортна, дигитална, енергийна", обясни Радев. 
Президентът приветства намерението за създаване на Инвестиционен фонд за инициативата "Три морета", което бе 
обявено миналата година на Третата среща на върха в Букурещ. "България още не е подписала Меморандума за 
инициирането на този фонд, само 6 държави са го подписали. Ние искаме да има ясни принципи за формиране на 
капитала, да има ясни критерии за определяне на приоритетните проекти, което да отговаря и на нашия национален 
интерес", заяви Радев. 
Държавният глава посочи, че на този етап няма специфично определено конкретно финансиране за съвместните 
регионални проекти, одобрени от инициативата. "Това е голямата цел на "Три морета" - освен стандартните финансови 
инструменти на ЕС, да се търсят и други пътища за финансиране на тези проекти", добави той. 
Миналата година три български проекта са одобрени от инициативата като приоритетни - възстановяване на проектните 
параметри на ж. п. линията Русе-Варна изграждането на тунел под прохода "Петрохан" и разширяването на газовото 
хранилище в с. Чирен. 
Президентът подчерта, че предложените български проекти са координирани с българското правителство. "Има още един 
проект, за който много настоявам, водя разговори и срещам положително отношение от всички президенти, които касае - 
това е транспортният коридор "Виа Карпатия". 
Маршрутът започва от Литва минава през България, стигайки до гръцки пристанища, и така свързва няколко държави в 
направление Север-Юг. "Ако успеем да включим този проект като един от най-приоритетните, защото той дава голяма 
свързаност, ще решим проблема с неизградените 160 километра магистрала от Видин до София", коментира българският 
президент. 
В дискусията в рамките на президентския панел на форума участват президентите на Словения, Хърватия, Чехия, Естония, 
Латвия, Литва, Полша, Румъния, както и представители на Словакия и Унгария и министърът на енергетиката на САЩ Рик 
Пери. Темата на дискусията е посветена на предизвикателства пред ЕС в региона между Адриатическо, Балтийско и Черно 
море. 
В рамките на срещата на върха ще присъстват председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, германският 
федерален президент Франк-Валтер Щайнмайер, висши представители на Европейска банка за възстановяване и развитие, 
на Европейската инвестиционна банка. 
 
√ Грешката със субсидиите е заради административна инертност според проф. Вучева 
Субсидиите за партиите са били надплатени заради административна инертност и липса на професионализъм. Това заяви 
пред bTV проф. Христина Вучева - икономист и финансов министър в служебния кабинет на Ренета Инджова. 
Тя изключи възможността някой съзнателно да желае да направи услуга на партиите, включително финансовият министър 
Владислав Горанов. 
Според нея казусът с надплатените субсидии бил доказателство именно за снижен професионализъм и инертност в 
администрацията. По нейни думи това не можело да оправдае никого, защото тъкмо бюджетната сфера била мястото, 
където трябва да се извършва много съществен контрол и той институционално е предвиден. 
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Проф. Вучева обясни, че изчисляването на субсидиите е толкова рутинна дейност, че счетоводителят, който се занимава с 
плащанията, не би предположил, че този, който плаща, не е проверил каква сума се превежда. Според нея до грешката се 
е стигнало заради невнимание от страна на служителите на администрацията, които при изчисленията са използвали 
стария алгоритъм, прилаган преди промените в закона. 
Припомняме, преди дни стана ясно, че министърът на финансите Владислав Горанов има 30-дневен срок, за да поправи 
неправомерно по-високите субсидии, които са получили политическите партии. 
Върховна административна прокуратура, която провери изнесената информация в Шоуто на Слави", че партиите всъщност 
са получили не 11 на глас, а над 13 лв. и че методиката на изчисляване на субсидиите, всъщност противоречи на закона. 
Шоуто на Слави се позова на получена от МФ информация, но главният прокурор Сотир Цацаров веднага се самосезира и 
разпореди проверка. 
Върховна административна прокуратура е сезирала и Сметната палата да осъществи финансов контрол, както и Върховна 
касационна прокуратура предвид събраните данни за извършени престъпления от общ характер от служители на 
Министерство на финансите. 
Според оповестеното от "Шоуто на Слави" реално изплатената субсидия е от 38 684 384 лв. т. е. с 6 519 540 лв. повече. 
Проверката на ВАП води до извода, че на петте политически партии и коалиции - ГЕРБ, БСП за България, Обединени 
патриоти, ДПС и "Воля" - неправилно са изплатени суми и в нарушение на разпоредбите на чл. 25, чл. 26 и чл. 27 от Закона 
за политическите партии /ЗПП/. От БСП обявиха, че са готови да върнат надвзетото, но отхвърлиха всякакви други въпроси. 
БСП поискаха и оставката на министър Горанов. 
По същия незаконосъобразен начин е формирана и разпределена субсидията за политическите партии, по които не са 
представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на 
последните парламентарни избори - такава е партия "Възраждане". 
 
Morski Vesti 
 
√ Регионалните програми за заетост стартират в началото на юни 
С какво се отличават тази година регионалните програми за заетост, какви са техните параметри и кога предстои да 
стартират. Този въпрос отправи народният представител от ГЕРБ-Бургас Галя Желязкова към министъра на труда и 
социалната политика Бисер Петков. 
„Важно е да се отделя специално внимание на Регионалните програми за заетост, защото те са пример за ангажимента на 
ресорното министерство и държавата за осигуряване на заетост за безработни. Благодарение на активната политика в тази 
област се наблюдава спад на нивото и процентите на безработица в страната. По думите на министър Петков се предвижда 
в началото на юни да стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области в страната“, 
коментира бургаският депутат. 
С Националния план за действие по заетостта през 2019 г. от бюджета за активна политика на пазара на труда са осигурени 
средства в размер на 8 808 000 лева за финансиране на програмите, което е с 10% повече от миналата година. Финансовите 
средства от държавния бюджет за изпълнението на регионалните програми за заетост са в размер на 8 801 569 лева. 
Работодателите – областните и общинските администрации, ще се включат в изпълнението на програмите със средства в 
размер на около 250 хил. лева. 
„От детайлната информация, която получихме в рамките на парламентарния контрол, стана ясно, че през 2019 г. ще се 
финансира заетост, за срок от 3 до 6 месеца, на 2 387 безработни лица или с 74 безработни лица повече в сравнение с 2018 
г. От тях 1 847 безработни лица или 77% ще започнат работа на пълен работен ден, а 540 безработни лица или 23% ще се 
включат в заетост на непълно работно време“, допълни още Желязкова. 
Министър Петков коментира, че по програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред 
които безработни  младежи до 29 години, лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Ще се осигури 
заетост с дейности по поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – паметници на културата, 
училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, 
поддържане на пътища и др. 
Тази година Регионалните програми за заетост са разработени на база на проектни предложения от областните и 
общинските администрации, одобрени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие по критерии, 
отчитащи средногодишното равнище на безработица и средногодишния брой на регистрираните безработни лица през 
предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила. Всяка община 
определя какви дейности да се изпълняват, организацията на работата в зависимост от своите потребности, Изпълнението 
на регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2019 г. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК: Необходимо е още в борбата с корупцията и прането на пари 
Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати, подкрепени от окончателни присъди по 
корупционни дела на високо ниво, посочват от ЕК 
Европейската комисия отправи поредни критик към България за недостатъчни действия в борбата срещу прането на пари 
и корупцията в годишните си препоръки за икономически растеж за държавите членки на Европейския съюз. 
Според ЕК е необходимо още за разработването на адекватни национални политики за борба с прането на пари и 
финансирането на терористична дейност. 
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В допълнение от комисията отправят критика и към банковия сектор, където е необходимо „да бъде увеличен 
националният надзор върху международните финансови трансакции и да се гарантира ефективното прилагане на рамката 
срещу прането на пари“. 
Също така е необходимо повече за справяне с риска от корупционни практики. 
Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати, подкрепени от окончателни присъди по корупционни дела 
на високо ниво, посочват от ЕК. 
Също така според Брюксел секторът на автомобилното застраховане показва известни слабости.  Устойчивостта на сектора 
ще бъде подпомогната и от подобряване на ценообразуването, като се взима предвид шофьорската история на водача. 
Критики има и по отношение на реформите в публичната администрация и електронното управление, които продължават 
да са „бавни“ и водят до „недостатъчни подобрения“, докато бизнес средата остава „слаба“. Приети са редица реформи, 
но прилагането им на практика изостава. 
„Институционални недостатъци, регулаторна несигурност, корупция и недостатъчното предлагане на работна ръка остават 
сред основните пречки пред инвестициите“, се казва в препоръките. 
Европейската комисия също така препоръчва на България  да подобри събирането на данъци чрез целенасочени мерки в 
области като данъци за горивата и трудови данъци.  
В същото време е нужно и подобряване на корпоративното управление на дружествата, държавна собственост, чрез 
приемане и въвеждане в сила на ново законодателство, се посочва в оценка на ЕК, цитирана от БТА. 
България трябва да осигури стабилността на банковия сектор, освен чрез засилване на надзора, и с насърчаване на 
адекватно оценяване на активите, включително банковите гаранции и стимулиране на функционирането на вторичния 
пазар за необслужвани кредити. 
Европейската комисия призовава страната ни да насочи свързаната с инвестиции икономическа политика към изследвания 
и иновации, транспорт (най-вече неговата устойчивост), водите, отпадъците и енергийната инфраструктура, както и към 
енергийната ефективност, като се вземат предвид регионалните неравенства и се подобри бизнес средата.  
Според ЕК страната ни е необходимо да засили качеството на работната ръка чрез подобряване на уменията, включително 
дигиталните умения. Следва да се подобрят качеството, адекватността на трудовия пазар, както и обхватността на 
образованието и обучението, особено на ромите и другите групи в неравностойно положение. 
Европейската комисия препоръчва да се вземат мерки за социално включване чрез подобрен достъп до равнопоставена 
заетост и социални услуги, както и по-добра подкрепа при минималните доходи. 
Следва да се подобри достъпът до здравни услуги, включително като се намалят неофициалните плащания и се вземат 
мерки срещу недостига на професионалисти в здравеопазването, отбелязва Еврокомисията, цитирани от БТА. 
 
√ Лиляна Павлова е предложена за вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка 
Ако кандидатурата ѝ бъде одобрена, Павлова няма да влезе като депутат в Европейския парламент 
Правителството реши да номинира Лиляна Павлова за позицията на заместник-председател (вицепрезидент) и член на 
Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщи пресцентърът на кабинета.  
Съгласно Устава на ЕИБ, представителството на държавите-членки в управителните органи на Банката се осигурява чрез 
разпределение в избирателни групи. В избирателната група, в която е България, са включени още Хърватия, Кипър, 
Чешката република, Унгария, Малта, Полша, Словашката република и Словения. 
Ротациите на съответните постове в Съвета на директорите, Управляващия комитет и Одитния комитет на Банката са 
уредени с Временно споразумение, подписано от министрите на финансите на страните в групата, в качеството им на 
членовете на Съвета на гуверньорите на Банката. 
Кабинетът аргументира избора си с това, че Лиляна Павлова е финансов експерт с богат управленски опит в България, има 
и опит в управлението на проекти, както и в сътрудничеството с европейските институции. 
Съгласно Временното споразумение ротационната схема за позицията на вицепрезидент предвижда през септември 2019 
г. представител на България да заеме позицията вицепрезидент на ЕИБ за срок от три години. 
Управителният комитет на Европейската инвестиционна банка е колегиален постоянно действащ изпълнителен орган на 
банката, състоящ се от председател (президент) и осем заместник-председатели (вицепрезиденти), назначавани от Съвета 
на гуверньорите по предложение на Съвета на директорите, допълват от МС. 
Ако кандидатурата ѝ бъде одобрена, Павлова няма да влезе като депутат в Европейския парламент, а от септември ще 
поеме поста в банката, който е с 3-годишен мандат. 
 
 
 
 
√ Промените в закона за земеделските производители минаха на първо четене 
На 250 евро се повишава минималният праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и 
проекти, изплатени от европейските фондове  
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Те предвиждат 
повишаване на минималния праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, изплатени от 
европейските фондове, от 100 на 250 евро. 
Изрично е посочено, че вземанията на Държавен фонд "Земеделие", които възникват въз основа на административен акт 
или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.  
С промените се създава правно основание изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да одобри методика 
за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на 
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нормативни или договорни задължения от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
В мотивите на законопроекта се посочва, че промените се налагат с цел унифициране на вида взаимоотношения между 
фонда и лицата, които въпреки че получават различно по своя произход финансово подпомагане имат еднаква цел - 
подпомагане на земеделските производители. 
 
В. Банкерь 
 
√ Румен Радев ще се срещне днес с Владимир Путин в Санкт Петербург 
Президентът Румен Радев ще се срещне днес с руския си колега Владимир Путин. Това е втората среща между двамата 
след разговора им в Сочи преди година.Тогава Радев и Путин заявиха, че пълноценният политически диалог между 
България и Русия е възстановен след 10-годишно прекъсване. 
Радев заминава за Санкт Петербург за участие в Международния икономически форум. В петък той ще се включи в 
президентския панел. 
В Санкт Петербург президентът Радев ще разговаря и с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, както и с министър-
председателя на Армения Никол Пашинян. 
В интервю за руската агенция ТАСС президентът заяви, че Русия е сред най-значимите външноикономически партньори на 
България в сферата на туризма, строителството, хранително-вкусовата промишленост и с ключово значение за доставката 
на енергийни ресурси. 
Той определи проектът АЕЦ "Белене" като неизбежен. "Най-сигурният, най-надеждният, а и най-евтиният път е директният. 
Затова логичният избор за увеличаване на преноса на руски газ през Черно море е това да става с газопровод до България", 
заяви Радев по повод доставките на руски газ за страната ни.  
Според него  икономическото ни сътрудничество с Русия трябва да се развива, независимо от санкции и контрасанкции. 
 
Economic.bg 
 
√ ЕС представи разпределението на 168-милиардния бюджет за 2020 г. 
Бюджетът за следващата година е с 1.3% по-висок от тазгодишния 
Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС за 2020 г. да е в размер на 168.3 млрд. евро, който е с 1.3% по-висок в 
сравнение с този за тази година. Комисията иска той да използван за по-конкурентоспособна европейска икономика и за 
солидарност и сигурност в ЕС и извън него. 
Това ще бъде седмият и последен бюджет, който ще се изпълнява в рамките на изтичащата многогодишната финансова 
рамка за периода 2014-2020 г. Бюджетът за следващата година е предназначен за оптимизиране на финансирането за 
съществуващите програми,както и за новите инициативи,и за повишаване на европейската добавена стойност в 
съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“. 
21 % от общия предложен бюджет за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Това е в 
съответствие с амбициозната цел за изразходване на 20 % от текущия дългосрочен бюджет на ЕС за дейности, насочени 
към борбата с изменението на климата. 
Инвестиране в конкурентоспособна икономика и в младите хора 
Над 83 млрд. евро бюджетни кредити за поети задължения ще дадат тласък на икономическия 
растеж, на европейските региони и ще помогнат на младите хора. От тях: 
13.2 млрд. евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големият и последен 
транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.) — включително пилотната фаза 
на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз 
растеж в Европа и в световен мащаб; 
2.8 млрд. евро за образование по програмата „Еразъм +“; 
117 млн. евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които 
равнището на младежката безработица е високо (с което общото финансиране за ИМЗ за периода между 2014 г. и 2020 г. 
става 4.5 млрд. евро); 
1.2 млрд. евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да 
продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 млн. потребители да достигне до 1.2 млрд. 
потребители в света до края на 2020 г.; 
255 млн. евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP),  за да се насърчат 
европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява 
да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, 
докато започне да действа истински Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък. 
Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него 
Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, са трансгранични. ЕС многократно използва всички 
възможности за гъвкавост в бюджета, за да отговори на бедствия, да се справи с предизвикателствата на миграцията и да 
засили външните граници на ЕС. Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да 
инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея: 
420.6 млн. евро (+34.6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото 
през март 2019 г. от Европейския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 
гранични служители до 2027 г.; 
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156.2 млн. евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с 
цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия. Това ще помогне да се изгради резерв от 
способности за реагиране на равнището на ЕС, например противопожарни самолети и хеликоптери, както и капацитет за 
спешна медицинска помощ; 
560 млн. евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Това е бюджетният 
отговор на ангажимента, поет на конференцията „Брюксел III“ през 2019 г. по отношение на бъдещето на Сирия (в бюджета 
на ЕС за 2019 г. вече се предвижда финансиране за Сирия в размер на 2.01 млрд. евро); 
Продължаване на подкрепата за разработването на системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за 
пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система и Европейския фонд за устойчиво 
развитие, с общата цел за повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, за да се осигури 
безопасността на гражданите на ЕС. 
Ключов приоритет за Комисията е да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС създава добавена стойност за гражданите 
на ЕС. Това е и една от основните цели на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 
периода 2021—2027 г. Заедно с проекта на бюджет днес Комисията публикува преглед на изпълнението за всяка от 
програмите, финансирани от бюджета на ЕС. Прегледът показва, че чрез бюджета на ЕС се постигат конкретни резултати 
за хората в ЕС и извън него. 
 
БНР 
 
√ Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  
Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които целят да ограничат 
износа на печалба от страна на мултинационалните компании. Депутатите решиха да се въведат правила за изготвяне на 
документация за ценообразуването по сделки между свързани лица, или т.нар. "трансферно ценообразуване".  
Трансферното ценообразуване е механизмът, чрез който се прехвърлят печалби най-често при мултинационални 
компании от една държава в друга, тогава, когато има различно данъчно облагане. Затова и приетите на първо четене 
промени имат за цел да предотвратят възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно 
облагане, поясни председателят на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова от ГЕРБ: 
"Много често и фирми, които се намират и са регистрирани в България, но са част от мултинационални компании именно 
чрез подобно трансферно ценообразуване на стоките си, на услугите си, които ползват, прехвърлят част от печалбите си 
някъде другаде, а не ги облагат в България". 
Парламентът реши на първо четене документация за трансферно ценообразуване да се изготвя от местни и чуждестранни 
юридически лица с нетни приходи от продажби над 16 милиона лева. Увеличава се и прагът на свързаност от пет на сто на 
25 на сто от дяловете или акциите, което допълнително ограничава кръга на сделките, които трябва да се документират. 
Сроковете за изготвянето на т.нар. "местни досиета" ще е до 31 март на следващата година. Предвиждат се и имуществени 
санкции при липса на документация.  
От опозицията, в лицето на БСП и "Воля", се изказаха в подкрепа на промените в ДОПК, които са част от борбата с данъчните 
измами, но оспориха кратките срокове за изготвяне на местните досиета и предвидените високи санкции. Дора Христова 
от "Воля" посочи, че бизнесът не е съгласен със срока за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване и 
предложи той да се удължи до 30 септември. 
 
√ НС обсъжда два законопроекта за субсидиите на политическите партии 
Депутатите ще обсъдят днес два законопроекта за политическите партии - единият, внесен от кабинета, а другият - от 
партия „Воля“. Предложението на Министерския съвет предвижда партиите да връщат надвзетите субсидии за три години 
назад 
Предвижда се годишната държавна субсидия на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 година до 
влизането в сила на закона да се преизчисли, като намалението да е за сметка на следващи траншове, а при недостиг или 
липса на следващи такива, да се възстанови от съответната партия. 
Тази седмица проверка на прокуратурата установи, че пет партии са получили повече пари от предвидените в закона.  
По информация на „Хоризонт“ правителството ще предложи партийната субсидия за партиите и коалициите да бъде 1 лев 
за получен действителен глас. Решението е взето на извънредно заседание на парламентарната група на ГЕРБ в 
присъствието на премиера Бойко Борисов и на финансовия министър Владислав Горанов. 
Законопроектът на „Воля“ предвижда държавната субсидия, предоставена на политическите партии и коалиции, да бъде 
ограничена до парламентарно представените сили. 
В мотивите се посочва, че по този начин ще се освободят средства от Държавния бюджет, които могат да бъдат използвани 
за пенсии. 
 
√ Свиване на продажбите на дребно в ЕС и в България през април 
През април продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се понижиха за пръв път от началото на годината, докато в 
рамките на България се свиха за трети от последните четири месеца, показват най-новите данни на Евростат. 
През април търговията на дребно в еврозоната се понижи с 0,4% спрямо март, когато остана на февруарското ниво. 
Понижение с по 0,4% беше отчетено при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия и на нехранителни продукти 
при слабо повишение с 0,1% на продажбите на автомобилно гориво. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави през април до 1,5% от 2,0% през март, 
отбелязвайки най-слабо повишение от последния месец на 2018-а година. Спрямо година по-рано продажбите на 
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нехранителни стоки се увеличиха с 1,2%, на храни, напитки и тютюневи изделия - с 1,5%, а продажбите на автомобилни 
горива  - с 1,3 на сто. 
Известното понижаване на продажбите на дребно идва в момент, когато потребителските нагласи сякаш започнаха да се 
възстановяват след тяхното влошаване през голяма част от предходната година, намирайки подкрепа от спадащите нива 
на безработица и увеличаващите се заплати. 
В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през април се свиха с 0,3%, заличавайки аналогичен по сила растеж през 
март. На годишна база обаче те нараснаха за втори пореден месец с 2,9 на сто. 
Подобно на осреднените данни за ЕС, Евростат отчете свиване на продажбите на дребно в България с 0,2% спрямо март, 
когато те нараснаха с 0,2 на сто. Това обаче представлява намаляване на търговията на дребно за трети месец от началото 
на годината. 
В същото продажбите на дребно в България се понижиха през април и на годишна база с 0,2% след повишение с 0,5% 
месец по-рано, като това представлява първо тяхно понижение от началото на 2013-а година насам. 
По този показател нашата страна е едва втората в рамките на ЕС, където е отчетено намаляване на продажбите на дребно 
на годишна база. По-голям спад с 0,9% бележат продажбите на дребно единствено в Германия. 
 
√ Георги Ганев: Управляващите да обърнат внимание на новата препоръка на ЕК 
Интервю на Марта Младенова с Георги Ганев 
Управляващите трябва да обърнат сериозно внимание на новата препоръка на Европейската комисия, която критикува 
страната ни за инвестициите в инфраструктурата. Това заяви в предаването „Преди всички“ Георги Ганев от Центъра за 
либерални стратегии. 
„Това е изцяло нова препоръка, която се появи в доклада за страната ни от Брюксел“, подчерта Ганев и допълни: 
„Това всъщност е реакция към трагичния случай край Своге и заради това, че 30-40 км магистрала в България изведнъж 
станаха немагистрала. Което показва сериозни слабости в начина, по който се изгражда и поддържа инфраструктура“. 
Проблем има в ефективността на усвояването на еврофондовете, пазара на труда и събирането на приходите, особено от 
акциз върху горивата, подчерта още икономистът: 
„Определено през последните 4-5 години има сериозен успех в тази област, което показва, че когато има желание, може. 
Още по-трудно обяснимо става това несъбиране на акциза върху горивата“. 
 
√ МВФ не се опасява от глобална рецесия заради търговската война между САЩ и Китай  
Международният валутен фонд към момента не вижда заплаха за глобална рецесия, която да бъде причинена от 
разрастващата се търговска война между САЩ и Китай и евентуалните американски мита върху вноса от Мексико, предаде 
БТА. Това заяви управляващият директор на фонда Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс. 
В интервю за агенцията Лагард каза, че заплахите за мита подкопават доверието на бизнеса и пазарите и може да забавят 
икономическия растеж, който според сегашните прогнози се очаква да се повиши догодина с повече от 3 процента. 
„Не виждаме рецесия“, заяви шефката на МВФ. „Забавящ се растеж, но все пак растеж, 3,3 процента в края на тази година 
и несъмнено силна американска икономика“, допълни тя. 
 
√ ЕК стартира дисциплинираща процедура срещу Италия заради високия държавен дълг 
В сряда Европейската комисия взе решение, че Италия е в нарушение на фискалните правила на ЕС с оглед на растящия 
държавен дълг, което оправдава стартирането на дисциплинираща процедура спрямо трета по сила икономика в 
еврозоната, съобщава Ройтерс. 
По този начин се потвърди информацията по-рано днес в италианските медии за подобно решение. 
Ако страните-членки на Европейският съюз подкрепят през следващите две седмици оценката на ЕК, изпълнителният 
орган на ЕС би могъл впоследствие да препоръча започването на наказателна процедура, която се очаква да бъде факт 
след срещата на европейските финансови министри в началото на месец юли. 
Комисията заяви, че Италия е постигнала ограничен напредък в справянето с икономическите препоръки на ЕС и е 
отстъпила по отношение на необходимите структурни реформи. "Това може да повлияе отрицателно на потенциала на 
Италия за растеж", заяви ЕК. 
В писмото на ЕК до управляващите в Рим се посочва, че растящият дълг на Италия оправдава започването на 
дисциплинарна процедура. Комисията също така предупреждава за увеличаване на италианския дълг в резултат на 
"ефекта на снежната топка". ЕК смята, че Италия отстъпва от структурните реформи и от пенсионната реформа. 
Публичният дълг на Италия нарасна от 131,4% спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017-а година до 132,2% през 
2018-а и според Комисията ще се увеличи до 133,7% през тази до 135,2% през 2020-а година в нарушение на правилата на 
ЕС, които изискват предприемане на мерки за понижаване на нивата на държавния дълг. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви, че процедурата при прекомерен дълг е 
задействана, тъй като Италия не се е съобразила с дълговите критерии в рамките на ЕС. Неотдавнашните политики от 
страна на Рим навредиха на италианската икономика, като нейният растеж почти напълно спря, добави Домбровскис. 
От своя страна еврокомисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси заяви, че ЕК е готова да промени своя анализ 
за евентуална наказателна процедура относно италианския дълг, ако се появят нови данни и ангажименти от 
управляващите в Рим. 
"Както винаги с всички държави-членки, ние сме готови да разгледаме нови данни, които биха могли да променят този 
анализ", посочи Московиси на специална пресконференция. "Вратата ми е отворена", каза той и добави, че Италия трябва 
да покаже пътищата за избягване на дисциплиниращата процедура. 
 
Karieri.bg 
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√ Предложенията за висшето образование реформират в грешна посока 
Държавата признава проблемите, но предложените решения няма да ги решат 
Образователното министерство доста точно идентифицира проблемите на системата на висше образование, но намира 
решения, които няма да ги отстранят. Това показва, в едно изречение, публикуваният през миналата седмица проект за 
изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 
Положителната страна 
Нека започнем с положителното – Министерство на образованието видимо е инвестирало немалко време и усилия, за да 
достигне до (част от) истинските проблеми на висшето образование. В мотивите към законопроекта четем, че основната 
мотивация за откриване на нови университети и филиали е привличането на повече студенти, с което ведомството на 
практика признава, че количественият критерий за определянето на субсидиите на висшите училища създава проблеми и 
изкривява дейността им. Това признание беше залегнало и в предишния опит за реформа, фокусирана върху качеството 
на висшето образование, и съпътствано с изграждането на Рейтинговата система на висшите училища. 
Признава се и хаотичното и наглед безцелно създаване на прекалено много университети и филиали, което поставя 
България на едно от първите места по висши училища на глава от населението, без оглед на търсенето на висшисти с 
определени специалности на пазара на труда и последствията от обезценяването на дипломите. Споменават се и нуждата 
от повишаване на качеството на образователния продукт (и може би надеждата повече от един български университет да 
се появи в международните класации на висши училища), както и необходимостта от по-широко застъпване на научна 
дейност във висшите училища, които днес са почти изключително съсредоточени върху преподаването. 
Дотук добре. Мерките, с които ще се борят гореизброените проблеми, обаче са, в най-добрия случай, неподходящи. Най-
широк отзвук получи идеята за мораториум върху откриването на нови публични и частни университети и филиали, поне 
до създаването на национална карта на висшето образование, която да дава насоки къде какви висши училища да има и 
колко студенти. Нека оставим настрана модерната тенденция да се правят карти (здравни, съдебни, сега и образователни) 
– висшето образование не се нуждае от такава форма на централно планиране, особено предвид трудното предсказване 
на бъдещото търсене на пазара на труда. Единственият съдник за това къде трябва да има университети, с какви 
специалности и какви бройки трябва да бъде студентът, и съответно в конкуренти условия да се запазват най-добрите. 
Това обаче няма как да стане, докато публичните университети продължават да пускат трети и четвърти класирания за 
свръхфинансираните си специалности, които така и не успяват да привлекат интереса на зрелостниците. 
Мораториумът не е решение 
Мораториумът не е решение – дори и да се закрият няколко университета и филиала, докато той е в сила, и нова и по-
стриктна акредитация да бъде въведена след това, той представлява отказ от реформа и задържане на настоящото, 
полуреформирано състояние на системата на висше образование за неопределено дълъг срок. Още по-лошото е, че 
покрай сухото ще изгори и мокрото, и временно ще бъде блокирано и откриването на частни висши учебни заведения. С 
други думи това е в ущърб на последните. Може би образователното ведомство се притеснява да не би в хода на 
мораторуима частните университети да узурпират по-голяма част от пазара на висше образование. Една реформа на 
системата на висшето образование би следвало да се преориентира все повече към предлагане на частно образование, 
вместо да пречи на неговото развитие. 
Това, което липсва в проектозакона, е фокус върху качеството на продукта на субсидираното висше образование. С него 
има единствено общо затягането на акредитацията на учебните заведения, но и то е крайно недостатъчно. Фокус именно 
върху качеството имаше оригиналната реформа на финансирането на висшето образование, с въвеждането на 
рейтинговата система и обвързването на значителна част от приходите на университетите с нея. Основната спънка пред 
нея обаче се оказаха изключенията – скоро след началото на прилагането на новия модел се появиха списъците с 
приоритетни направления, защитени и насърчени специалности, както и всякакви други специални режими, за които не се 
прилагат принципите на финансиране на база на постиженията. Те на бърза ръка покриха повече от половината система  
на висше образование, и до голяма степен обезсмислиха финансирането въз основа на качеството. 
С какво да се започне? 
По тази причина, всяка реформа на висшето образование следва да започне с връщането към принципа на публично 
финансиране на резултатите и постиженията, като премахне всички изключения и специални режими. В дългосрочен план 
трябва да се действа в посока на допълнително освобождаване на системата и насочване предимно към частно висше 
образование, далеч от контрола на администраторите и влиянието на публичното финансиране. Извън тези два подхода, 
всеки друг опит за реформа не само че няма да доведе до желания резултат, а именно добре образовани и подготвени за 
работа студенти, но е и пълна загуба на време. 
 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Новите изтребители. Конгресът на съединените щати даде зелена светлина България да купи нови изтребители. 
Каква ще бъде крайната цена? 

- Криза в патриотите. След резултата от евровота - има ли напрежение сред патриотите? 
- Парите на пенсионерите. Социалната пенсия става 133 лева. Кога парите за възрастните хора у нас ще станат като 

тези в Западна Европа - пресмятат експертите. 
- Борисовата градина. Нов план за Борисовата градина. Ще се строи ли в най-големия парк на столицата? 

БТВ, "Тази сутрин" 
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- Как жена разбра, че й е направена операция, за която не е дала съгласие? И имало ли е опит за прикриване на 
случая? 

- Ще платим ли по-висока цена за американските изтребители F-16? 
- Нарушен ли е законът и кой е отговорен за надвзетите субсидии от партиите? Коментар на проф. Христина Вучева. 
- Защо според президента проектът АЕЦ "Белене" е неизбежен? 
- На живо от разкопките в Свищов: Българин ли е граф Дракула? 
- Уникална операция - как блъсната от кола котка проходи отново? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ексклузивно: говори бизнесменът, подал сигнал до Бойко Борисов срещу кмета на Пловдивския район „Северен". 
- Мълния разруши покрив на къща в Самоков. Говорят потърпевшите. 
- Stand Up - продават ни стари електроуреди като нови в интернет. Лъжат ли ни търговците за качествата на 

техниката, която купува - проверка в „На твоя страна". 
- Трябва ли България да намали данъка на храните, лекарствата и книгите и до какво ще доведе това? - спор в 

студиото между Владимир Каролев и Мика Зайкова. 
- За небостъргачите, скандалните ремонти и новата визия на Борисовата градина говори главният архитект на София 

Здравко Здравков 
- Какво се случва със скандалния строеж в двора на бургаско училище? Ремонтните работи започнаха преди месец 

и въпреки решението на общинския съвет трапът там стои, оградата не е възстановена, а тротоарът е напукан. 
- Манастирът край Шипка се руши, а монасите в светата обител започват кампания за спасяването й. 
- Гориво в кръвта: срещаме ви с любители на адреналина, избрали законният начин да практикуват дрифт. Уникални 

кадри на живо. 
- На живо: българин ли е Дракула? Сензационната теза коментират проф. Пламен Павлов и проф. Николай Овчаров. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 6 юни 
София. 

- От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание. 
- От 9.00 часа в зала "Триадица" на Гранд хотел "София" ще се проведе международна кръгла маса на тема 

"Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море - правни, 
икономически и екологични аспекти". 

- От 9.30 часа на жп прелеза на ул. „Йосиф Щросмайер" НКЖИ ще отбележи Международния ден за безопасно 
преминаване през железопътните прелези. Деца на служители на железниците ще раздават на шофьорите 
листовки със Закона за движение по пътищата, Раздел XІІ - Железопътен прелез, и балони с надпис „Спри! Живей!". 

- От 9.30 часа в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия" 
на Възнесение Господне. Тя ще бъде оглавена от Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР (бул. „Княз Ал. Дондуков" 8-10, ет. 4) ще се проведе обществено обсъждане на 
проект на решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от 
възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени 

- От 12.00 часа в Сентръл Парк Хотел ще се проведе пресконференция на тема „Съвременни методи за лечение и 
диагностика на рак на простатата". 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Пленарна зала на Общината ще бъде открита Международна конференция по електрически 
машини, задвижвания и енергийни системи (ЕЛМА). В рамките на конференцията ще се проведе и работна среща 
на фирми от българската електропромишленост. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в патриаршеската църква на крепостта Царевец ще бъде отслужена Света литургия по случай 
Възнесение Господне. Ще я води Негово високопреосвещенство великотърновския митрополит Григорий. 

*** 
Враца. 

- От 13.30 часа народният представител от ГЕРБ Станислав Попов ще даде пресконференция по повод действията 
по премахването на серовъглерода от територията на града. Брифингът ще се състои пред входа на предприятие 
„Камибо" ООД-ТП „Хименерго". 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа Митрополит Николай ще оглави Архиерейска света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне". 
*** 
Смолян. 

- От 9.30 часа Негово Високопреподобие архимандрит Висарион ще отслужи празничната св. божествена Литургия 
в параклиса „Св. Спас" в местността „Забатско" над квартал „Долно Райково". 

*** 
Шумен. 

- В 11.00 часа в залата на РУ- Шумен директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим ще даде информация 
за инициатива на областната дирекция „Заедно можем да спрем телефонните измами". 



12 

 

- От 13.45 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на председателя на ПП АБВ Румен 
Петков. Основна тема - отчитане на изборните резултати на „Коалиция за България". 

 
Flash News 
 
√ Датският премиер призна, че е загубил изборите, ще подаде оставка 
След почти пълно преброяване на гласовете след изборите в Дания, резултатите показват, че левите партии печелят 
изборите, съобщават датски медии, цитирани от Спутник. 
След почти 100% преброяване на гласовете, Либералната партия на премиера Ларс Расмусен показа леко повишение на 
спечелените гласове в сравнение с тези от преди четири години, но популистката Датска народна партия отбелязва 
значителен спад в подкрепата, което означава, че Расмусен вече няма да събере мнозинство в 179-местния Парламент. 
Телевизионният оператор „TV2“ съобщи, че Расмусен вече е признал поражението си на общите избори. 
„Имахме наистина добри избори, но ще има смяна на правителството“, каза Расмусен пред привържениците си в 
изборната нощ, цитиран от местните медии. 
Според съобщения в медиите Дания може да стане третата скандинавска страна за тази година, избрала ляво 
правителство, тъй като местните гласоподаватели изглежда се бунтуват срещу мерките за строги икономии и нанасят удар 
на десните политици. 
Блокът на опозиционната левица изглежда ще получи 96 места в парламента срещу 79 за управляващата Либерална 
партия. 


