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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Производствените цени през април се увеличиха с 4,3% на годишна база 
НСИ отчете ръст в енергийния сектор, в преработващата и в добивната промишленост 
Общият индекс на производствените цени през април 2019 г. нараства с 4,3% на годишна база. Увеличение е регистрирано 
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,9%, в преработващата промишленост - 
с 3,5%, и в добивната промишленост - с 3,4%, съобщи Националният статистически институт. 
В преработващата промишленост най-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 
5%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,9%, и ремонта и инсталирането 
на машини и оборудване - с 4,3%. 
За една година по-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост има при производството на 
облекло - с 0,5%. По-значителен спад е регистриран при производството на основни метали и при производството на 
химични продукти - по 1,3%. 
Спрямо март увеличението на цените на производител е с 0,4%. В НСИ отчитат по-високи цени в добивната промишленост 
- с 4%, в преработващата - с 0,5%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се 
наблюдава спад с 0,3%.  
 

Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100) 

 
 

Движение на цените на производител на вътрешния пазар 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април нараства с 4% на годишна база. Увеличение има при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,2%, в добивната промишленост - с 4%, и в 
преработващата - с 2,7%. 
За една година най-значителен е ръстът на цените в преработващата промишленост при ремонта и инсталирането на 
машини и оборудване - с 6,4%, производството на химични продукти - с 3,6%, и производството на машини и оборудване, 
с общо и специално предназначение - с 3,5%.  
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април нараства с 0,4% спрямо март, показват данните на 
националната статистика. Повишение има в добивната промишленост - с 4,8%, и при производството и разпределението 
на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%. В преработващата промишленост не е отчетена промяна. 
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В преработващата промишленост най-значително е намалението на цените спрямо март при производството на химични 
продукти - с 1,7%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0,7%. 
По-съществено покачване на цените на месечна база е отчетено при: производството на основни метали - с 0,6%, 
производството на мебели и производството на облекло - по 0,5%. 
 

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100) 

 
Движение на производствените цени на международния пазар 
Индексът на цените на производител на международния пазар през април 2019 г. нараства с 4,7% за една година, като най-
голямо е повишението в преработващата промишленост - с 4,3%. 
Най-голям ръст на цените статистиката отчита при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи 
без косъм – с 5,9%, производството на основни метали - с 5,3%, и производството на изделия от други неметални 
минерални суровини - с 3,8%. 
Производствените цени на международния пазар през април растат на месечна база с 0,4%. 
В преработващата промишленост цените са по-високи с 0,8%. По-съществено увеличение е регистрирано при: 
производството на лекарства - с 1%, производството, некласифицирано другаде - с 0,6%, и производството на облекло - с 
0,5%. 
Най-голямо намаление на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 1,6%, на химични продукти - с 
0,8%, и на напитки - с 0,6%. 
 
√ БАБХ: Европейското законодателство определя кои храни подлежат на проби 
Ние следваме именно него, за да извършваме контрола на свой ред, заяви началникът на дирекция „Контрол на 
храните“ към БАБХ Кремена Стоева 
Европейското законодателство определя кои храни подлежат на проби, а Българската агенция за безопасност на храните 
извършва контрола на свой ред. Това заяви началникът на дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ Кремена Стоева, която 
гостува в студиото на „В развитие“, за да хвърли светлина върху дейността на агенцията. 
„Европейското законодателство определя кои храни подлежат на проби. Ние следваме именно него, за да извършваме 
контрола на свой ред“, посочи тя. 
Търговците често извършват собствен мониторинг върху продаваните стоки и при наличие на нарушения сигнализират 
БАБХ, за да се извърши съответния контрол върху производителите, обяснява Стоева. 
„При употреба на забранени пестициди е допустимо инспекторите да забранят дейността на провинилия се 
производител“, уточни експертът. 
Не се наблюдават ясно изразени тенденции за нарушения с определен тип храни или конкретни вносители на дадена 
стока, казва още тя. 
„Откритите пазари в цялата страна са регистрирани към БАБХ и подлежат на контрол от наша страна“, допълни Стоева. 
 
Дарик  
 
√ България на 31 място в Европа по достъпност на природен газ за населението 
България е на 31 място в класацията на европейските страни по достъпен за населението природен газ. 
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Експерти изготвиха рейтинг сред 33 европейски държави за достъпа на природен газ до населението през първата 
половина на 2019 година. 
Класацията е публикувана от РИА Новости и е изготвена по данни на Центробанк, ОИСР, Евростат, статистическите комитети 
и регулаторните органи на страните. 
Според таблицата, количеството газ, което можем да си купим със средната заплата в нашата страна, е 1 152,9 куб.м. 
Промяната в цената на газа в национална валута за годината в проценти е 16,6%. Цената в България на 1 000 кубически 
метра м газ в американски долари е 504,4. 
Сърбия е едно място пред нас – на 30-то – с 1 184,8 количество газ, достъпно за средна заплата. 
На първо място в класацията е Люксембург с впечатляващото количество от 7 870,1 куб.м газ, достъпно за населението на 
страната на месец за средната месечна заплата. Цените на газа в страната са сравнително ниски, докато средната заплата 
е една от най-високите в Европа. На 2-ро и 3-то са Казахстан и Русия със съответни стойности от 7 521,4 и 6 651,6 куб. м газ. 
В Казахстан заплатите са сравнително ниски, но цените на газа, както и в Русия, са сред най-ниските от всички страни, 
участващи в рейтинга. Следват ги Великобритания и Германия. Сред десетте страни с най-доби условия за жителите си по 
отношение на газ са и Белгия, Ирландия, Австрия, Холандия и Дания. 
Турция е на 16-то място с 2 016,5, а Гърция на 19-то с 1925,9 куб. м газ, достъпен за хората, живеещи в тези страни. 
Най-малко количество газ могат да си позволят да купуват гражданите на Украйна. При средни доходи можете да си купите 
малко повече от хиляда кубически метра, което е почти осем пъти по-малко, отколкото в Люксембург. Цените на газа в 
Украйна по европейски стандарти са ниски, но в същото време страната има много ниски заплати. 
 
News.bg 
 
√ Завърши годишният ремонт на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" 
Приключи плановият годишен ремонт на пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", пишат от пресцентъра на ядрената централа. 
След проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране, блокът бе включен в електроенергийната 
система на България в 14 часа и 58 минути. 
Кампанията за ремонта на Пети блок започна на 1 май. В рамките на дейностите са изпълнени планираните работи по 
ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока. Извършено е и презареждане на реактора със свежо 
ядрено гориво. 
Реализирани са и предвидените дейности, свързани с осигуряване на дългосрочна експлоатация и повишаване на 
топлинната мощност на пети блок до 104%. В тази връзка е подменен роторът на цилиндър високо налягане на парната 
турбина, с което се осигурява техническа възможност за работа на блока на повишена мощност, съобщават от централата. 
Шести блок на ядрената централа работи с пълно натоварване на мощността. 
 
В. Банкерь 
 
√ Президентът ще удостои американския посланик Рубин с орден "Стара Планина" първа степен 
Президентът ще удостои посланик Ерик Рубин с орден „Стара Планина“ първа степен, съобщиха от прессекретариата на 
държавния глава. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения. 
Ерик Рубин, дипломат от кариерата, беше утвърден от Сената като номинация на президента Обама за посланик в 
Република България на 9 декември 2015 г. и положи клетва като посланик на 27 януари 2016 г. Предишната заемана от 
него длъжност – от юли 2011 г. до юли 2015 г. – е заместник-помощник секретар в Бюрото по въпросите на Европа и 
Евразия. В това си качество той отговаря за въпроси, свързани с Източна Европа, Кавказ, както и такива, касаещи 
регионални конфликти в Европа.  Преди това назначение е бил заместник-посланик в Посолството на САЩ в Москва (2008-
2011). 
След като две години работи като стажант-репортер в „Ню Йорк Таймс“, господин Рубин започва работа в Държавния 
департамент през 1985 г. Назначенията му в чужбина включват дипломатически пост в Хондурас (1986-1988), където 
отговаря за политическите въпроси и правата на човека, заместник политически съветник в Киев (1994-1996) и генерален 
консул в Чианг Май, Тайланд (2001-2004). 
Във Вашингтон е заемал редица длъжности, в това число в Центъра за операции към Държавния департамент (1989); както 
и в Службата по въпроси на Съветския съюз (1989-1991); бил е специалист по регионални въпроси и въпроси на сигурността 
в Централна и Източна Европа (1991-1993); специален помощник на помощник-държавния секретар за Европа и Канада 
(1996-1997); помощник-прессекретар на Белия дом по въпросите на външната политика и директор по обществени 
въпроси в Съвета за национална сигурност (1997); специален помощник на заместник-държавния секретар на САЩ по 
политически въпроси Томас Пикъринг (1998-1999); директор на Службата по политическо планиране и координация към 
Бюрото по международни въпроси, свързани с противодействието на наркотиците и правоприлагането в Държавния 
департамент (2004-2006); както и изпълнителен помощник на заместник-държавния секретар по политически въпроси 
(2006-2008). 
Господин Рубин притежава степента бакалавър по история, придобита в Йейлския университет. Бил е аспирант към 
научния фонд „Дийн и Вирджиния Ръск“ и постоянен научен сътрудник в Института за изследване на дипломацията към 
Джорджтаунския унивеститет в периода от 1999 г. до 2000 г. Говори тайландски език, както и испански, френски, 
украински, руски и български. 
 
√ Първо официално заседание на Съвместната междуправителствена комисия между България и Северна Македония  
Съвместната междуправителствена комисия между България и Северна Македония се събира на първо заседание днес в 
МВнР по покана на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. 



4 

 

 
Комисията е създадена според Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна 
Македония. Съпредседатели са външните министри на двете държави Екатерина Захариева и Никола Димитров. На 
заседанието ще бъде направен преглед на прилагането на подписания на 1 август 2017 г. договор за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония. 
Екатерина Захариева ще приеме Никола Димитров на разговор на четири очи в МВнР, след което ще се състоят пленарни 
разговори на Съвместната междуправителствена комисия. 
Българските и македонските учени постигнаха съгласие за античната история и постигнаха сериозен напредък за 
Средновековието. Препоръките на двете правителства за периода на античността, който се изучава от българските ученици 
в пети клас, а от македонските в шести, са приети от Смесената българо-македонска експертна комисия, която проведе 
двудневно заседание в Скопие. Предстои решение на ниво министри. 
 
Economy News 
 
√ Над 3 млрд. лв. донесе облагането на тютюневи изделия 
През 2018 г. приходите от облагането на тютюневите изделия в България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички 
данъчни приходи в бюджета. По този показател България се нарежда на челните места в ЕС. В това число влиза както 
акцизното облагане, така и начисленото ДДС върху тютюневите изделия. Само приходите от акцизи върху тютюневите 
изделия в България възлизат на 2,5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г. Близо 97% от приходите от облагането 
на тютюневите изделия се формират от традиционните цигари. Това показват данни от доклад на ИПИ: Наблюдения върху 
акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България и развитието на незаконния пазар (2019). 
Причината за този ръст в приходите от акцизи върху цигарите (694 млн. лв. повече през 2018 г. спрямо 2014 г.) е спадът на 
нелегалната търговия след 2015 г. и съответно възстановяването на легалното потребление, както и покачването на 
акцизите след 2016 г. Важно е да отбележим и нарастването на доходите и съответно повишаващата се ценова достъпност 
на цигарите. Комбинацията от по-високи акцизи и растящо легално потребление на цигари само през последната година 
(2018 спрямо 2017 г.) носи допълнителни 167 млн. лв. приходи. 
Размер на незаконната търговия с тютюневи изделия 
През 2018 г. делът на незаконните цигари в България е на рекордно ниски нива за страната – средно 5% от цялото 
потребление или това са около 700 млн. незаконни къса. Въпреки ниския дял на нелегалното потребление, то не е за 
подценяване – незаконните късове цигари например са чувствително повече както от цялото потребление на тютюн за 
свиване (изчислено в брой късове), така и от набиращите популярност бездимни тютюневи изделия (също измерено в 
късове). Общо криминалните приходи от нелегалното потребление на цигари през 2018 г. се изчисляват от ИПИ в рамките 
на 90-120 млн. лв. 
Разбивката на данните по тримесечия за 2018 г. показва тенденцията към свиване на незаконната търговия, като през 
последното тримесечие на 2018 г. делът на нелегалните цигари достига 4,4% от пазара. В различните проучвания прави 
впечатление постоянната поява на нови незаконни „евтини бели цигари” , които внезапно заменят предишни масово 
предлагани варианти. Последното безспорно говори за наличието на добре организирана нелегална дейност. 
Ценова достъпност на цигарите 
Прегледът на ценовата достъпност на цигарите в ЕС ясно показва, че достъпността е доста по-ниска в новите страни-членки 
и конкретно в България, въпреки по-ниските цени на цигарите. Средната цена на цигарите в България е с 20-25% по-ниски 
от тези в новите страни-членки и наполовина спрямо средните цени за ЕС. Въпреки това, три различни методологически 
подхода за изчисляване на достъпността на цигарите показват, че ценовата достъпност на цигарите в България е 1,6-1,7 
пъти по-негативна спрямо средните нива за ЕС. През 2018 г. с разполагаемия нетен дневен доход на човек от населението 
в България могат да се закупят 5,8 кутии цигари, докато с разполагаемия доход в ЕС-28 могат да се закупят 9,3 кутии цигари. 
Това са съответно 17,1% от дневния разполагаем доход в България и 10,8% от този в ЕС. 
Интересно е, че през последните 3-4 години достъпността на цигарите у нас се подобрява, въпреки увеличението на 
акцизните ставки през 2016-2018 г. Причината е в това, че в същия период доходите се покачват с изпреварващ темп и в 
крайна сметка цигарите стават по-достъпни за родните потребители. Това е вярно и през текущата 2019 г., през която няма 
увеличение на акцизите, а в същото време доходите продължават да нарастват, подкрепени от високата заетост и ръста на 
заплатите. 
Акцизната политика спрямо тютюневите изделия в Европа 
Акцизната структура в отделните страни членки е различна – в 18 страни преобладава тежестта на специфичния акциз, в. 
т.ч. в България, докато в други 10 по-голямата тежест идва от адвалорния компонент. Тенденцията през последните близо 
10 години обаче е категорична. В периода 2010-2019 г. всички страни членки са увеличили специфичния акциз върху 
цигарите, тъй като последният не зависи от ценовите решения на компаниите и в по-голяма степен гарантира постигане на 
целите на акцизната политика. Дори и само през последните две години (2018-2019 г.), повече от половината страни-
членки са предприели увеличение на специфичния компонент. 
При адвалорния акциз се наблюдава точно обратното. В периода 2010-2019 г. на практика почти всички страни-членки са 
намалили адвалорната ставка – в някои случаи чувствително. Не са малко и примерите за тотално обръщане на акцизната 
структура в полза на специфичния акциз. България всъщност е единствената държава в ЕС, в която адвалорният акциз през 
2019 г. е малко по-висок от този през 2010 г. През последните две години (2018-2019 г.) на ниво ЕС се наблюдава 
сравнително по-малко промени в адвалорния компонент. Няколко са примерите за леко намаляване на адвалорния акциз, 
но повечето страни го оставят без промяна. 
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√ ЕЦБ повиши прогнозата си за растежа  
Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши леко прогнозата си за растежа и инфлацията в еврозоната през 2019 година 
спрямо по-ранната си предварителна оценка, но за следващите две години понижи очакванията си, предаде Ройтерс. 
Президентът на ЕЦБ Марио Драги каза след края на изнесеното заседание във Вилнюс по паричната политика, че остават 
рисковете от понижаване за икономиката на еврозоната, изтъквайки геополитическата несигурност, засилващата се 
опасност от протекционизъм и уязвимостта на нововъзникващите пазарни икономики. 
Световните търговски конфликти се отразяват на доверието, а промишленото производство и износът леко се понижиха, 
задълбочавайки затрудненията в еврозоната. 
Драги допълни, че ЕЦБ е готова да използва всичките си налични средства, за да подкрепи икономиката, допълва 
Асошиейтед прес. 
Той каза още, че членове на управителния съвет на банката дори са допуснали възможността за нова програма за 
стимулиране на икономиката чрез изкупуване на облигации, като програмата, която приключи в края на годината след 
покупки на облигации на стойност 2,6 трилиона евро (2,9 трилиона долара). 
Драги отбеляза, че има поле за действие за възобновяване на програмата, ако е нужно. 
Международният валутен фонд (МВФ) е на мнение, че ЕЦБ трябва да запази паричната си политика в подкрепа на 
икономиката, сочи документ на ЕС, до който е имал достъп Ройтерс. Очаква се този доклад МВФ да представи пред 
финансовите министри на еврозоната следващата седмица. 
Стабилният растеж на заплатите, рекордната заетост и добрият растеж през първото тримесечие обаче показват, че 
икономиката все още е устойчива. 
ЕЦБ прогнозира тази година растеж на икономиката на еврозоната с 1,2 процента (спрямо 1,1 процента при прогнозата си 
през март), догодина - 1,4 процента (спрямо 1,6 на сто), а за 2021 година - 1,4 процента (спрямо 1,5 процента). 
Представяйки прогнозите на ЕЦБ Драги предупреди, че еврозоната е изправена пред продължителна глобална 
несигурност, но вероятността за рецесия е малка, допълни ДПА. 
Същевременно инфлацията упорито остава под целевите 2 процента, определени от ЕЦБ въпреки мащабната програма за 
изкупуване на облигации. 
Институцията от Франкфурт очаква годишната инфлация за 2019 година да бъде 1,3 процента спрямо 1,2 на сто при 
прогнозата през март. За догодина очакванията са инфлацията да се ускори до 1,4 на сто, докато прогнозата през март бе 
за инфлация от 1,5 процента. За 2021 година се очаква инфлация на равнище 1,6 на сто. 
По-рано днес ЕЦБ остави водещата си лихва по рефинансирането на историческия й минимум от 0 процента, по депозитите 
е минус 0,4 на сто, а по пределното кредитно улеснение е 0,25 на сто. 
 
Economic.bg 
 
√ Високоскоростен влак ще свързва Истанбул с българската граница 
ЕС влага 275 млн. евро в проекта 
Високоскоростен влак ще свързва Капъкуле на българската граница с гара Халкалъ в Истанбул. Европейският съюз (ЕС) ще 
инвестира 275 млн. евро в проекта, а споразумението за него ще бъде подписано официално този вторник, става ясно от 
информация на Анадолската агенция, цитирана от bTV.   
Целият маршрут на високоскоростната железница е от Капъкуле до град Черкезкьой в окръг Текирдаг. Проектът ще бъде 
разделен на три участъка.  
С евросредства ще се фиансира отсечката от границата с България до Истанбул. Другите участъци, които са с дължина 76 
км, ще бъдат поети от турския бюджет, става ясно от информацията. 
По линията ще се движат влакове, превозващи както пътници, така и товари. Скоростта на движение ще е от 200 км/ч. 
 
В. Дума 
 
√ Прогнозират 10-15% по-ниски добиви от пшеница  
Около 10-15 процента по-ниски добиви от пшеница се очакват тази година, прогнозира проф. Иван Киряков, завеждащ-
отдел "Селекция на зърнено-житни и бобови култури" в Добруджанския земеделски институт. Средният добив ще е около 
500 кг от декар. В България има около 10 млн. декара с жито, а в Украйна те са 150 млн. В момента там състоянието на 
посевите е много добро. Цените на пазара се определят от страните в Черноморския басейн. Препоръките на 
специалистите са тази година производителите да не задържат дълго продукцията си в очакване на по-високи цени. 
Над 40 сорта зърнено-житни култури представи миналата седмица Добруджанският земеделски институт край Генерал 
Тошево. Това са 26 сорта обикновена зимна пшеница, 5 - твърда пшеница, 8 сорта тритикале и 2 сорта пивоварен 
многореден фуражен ечемик, създадени и отглеждани в опитните полета в производствените участъци на института, както 
и най-новата селекция зърнено-бобови култури и няколко хибрида слънчоглед. По думите на проф. Киряков сортовете на 
Добруджанския земеделски институт са с по-висока студоустойчивост и по-добра приспособимост към микроклимата, 
както и висока толерантност към засушаването. 
 
Капитал 
 
√ Зоните за къпане в България в отлично състояние са едва 53% 
Средно за ЕС местата за къпане с най-добра категория са 85%, като страната е изпреварена само от Полша по 
негативния показател 
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Зоните за къпане в България в отлично състояние са 50 на брой. Това е 52.6% от общата им бройка в страната, става ясно 
от последния доклад по темата на Европейската комисия за 2018 г. Най-зле по показателя - с най-малък процент зони за 
къпане в отлично състояние, е Полша - 28%, а на трето място в негативната класация след България е Румъния - 56%. 
Средното ниво за Европейския съюз на отличните води е 85%, като в доклада са включени и места за къпане в Албания и 
Швейцария. 
Всяка страна - членка на ЕС, подава данни, като те се събират в Информационната система по водите на Европейския съюз 
(WISE). Под наблюдение са общо близо 22 хил. места за къпане. 
По българското Черноморие 
За 2018 г. България е подала данни към сомисията за 95 зони за къпане. По черноморското крайбрежие зоните за къпане 
са 90 на брой, а общо за страната са 94. 
От общата бройка на зоните за къпане с отлично качество са 50, или 52.6% от общата бройка. С добро качество са 36, или 
37.9%. Зоните за къпане, които са със "задоволително качество", са 7, или 7.4%. А с лошо качество е една – Офицерският 
плаж на Варна, а за една зона няма информация. 
Три от седемте зони със задоволително качество също са във Варна. Централният и южният плаж на Варна са с категория 
достатъчно качество на водите, както и зоната "Аспарухово". Другата голяма концентрация на зони със задоволително 
качество е в Бяла – Северен, Централен и плаж Чайка. Последната зона за къпане със задоволително ниво е в Свети 
Константин и Елена (до минерален басейн). 
Измерването става, като във всяка от тях има пункт за взимане на проби. През сезона за къпане се извършва пробовземане 
и анализ на водите най-малко веднъж на две седмици от всяка зона за къпане. В зависимост от местоположението на 
водите за къпане началото на сезона започва в периода от 15 май до 30.06 юни и завършва в периода от 1 септември до 
30 септември. 
На двата полюса 
С най-много отлични зони за къпане са Кипър (99.1%), Малта (98.9%), Австрия (97.3%), Гърция (97%) и Хърватия (94.4%). 
Общо 301 места, или 1.3% от всички зони в ЕС, Швейцария и Албания са с лошо качество. Трите държави с най-много места 
за къпане с "лошо" качество на водата са Италия (89), Франция (54) и Испания (50). 
Франция отбелязва успех, тъй като през 2017 г. зоните в тази категория са били 80, а при Италия има влошаване на 
ситуацията, като година по-рано местата с неподходяща за къпане вода са били с 10 по-малко от тези през 2018 г. Разбира 
се, страната разполага с други 4987 места в отлично състояние, което е 90% от общата бройка, която страната докладва 
пред Брюксел. 
Лидерът по най-малко зони в отлично състояние - Полша, пък докладва 483 зони, като за 301 няма информация. От 
въпросните 483 зони 337 са във вътрешността на страната и 146 по крайбрежието. 
 
БНР 
 
√ Вицепремиерът Марияна Николова ще участва в среща на Международната организация на труда в Женева 
Бъдещето на труда е сред темите на започващата в Женева сесия на Генералната конференция на Международната 
организация на труда. В нея участие ще вземе и вицепремиерът по икономическата и демографската политика и 
председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Марияна Николова. 
Ще бъде приет заключителен документ във връзка със 100-годишнината на организацията и нов стандарт за премахване 
на насилието и тормоза в света на труда. 
 
√ Не повече от 70% от завършващите ще бъдат приети за студенти в държавните университети  
Имаме недостиг на педагогически специалисти, каза министър Вълчев 
Не повече от 70% от завършващите гимназисти ще бъдат приети за студенти в държавните университети, докато преди три 
години за 80 на сто от абитуриентите имаше места във вузовете. Това заяви във Велико Търново образователният министър 
Красимир Вълчев, който участва в среща с училищни директори от страната, посветена на проблемите на професионалното 
образование. 
Приемът в университетите трябва да бъде намален, но и преструктуриран с увеличение за някои професионални 
направления, посочи просветният министър Красимир Вълчев: 
„Единици учат за хидроинженери, а в същото време имаме 4000 язовира. Имаме очакван недостиг на педагогически 
специалисти“. 
За четвърти и десети клас наесен изцяло ще бъдат сменени учебниците, заяви още министърът на образованието и 
допълни, че се планира увеличение на приема за обединените училища, където децата учат до 10-и клас, и да се разшири 
листата на изучаваните професии: 
„За обединените училища няма пречка да се увеличат специалностите. Приемът всяка година се прави на регионално 
ниво“. 
От 49 на 58 % е увеличен приемът в професионалните паралелки, където се разчита на сътрудничество с бизнеса. 
 
√ Изтича крайният срок за промени в заявленията за земеделски субсидии 
Днес е крайният срок, в който фермерите могат да правят промени в заявленията си за субсидии, без да бъдат 
санкционирани за това. 
По данни на Министерството на земеделието в тазгодишната кампания за субсидиране са се включили повече от 105 000 
земеделски стопани. 
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Заявените за подпомагане обработваеми площи са повече от 38 милиона декара. В края на май в Държавен вестник бяха 
публикувани промени в наредбата за условията и реда за директни плащания, от които стана ясно, че до 10 юни фермерите 
могат да правят корекции във вече подадените заявления, без да бъдат глобявани. 
Възможно е земеделските производители да добавят и допълнителни схеми и мерки към вече заявените. 
Ако стопаните не успеят да коригират заявленията си днес, могат да го направят и до 17 юни, включително, но ще понесат 
санкции от 1% от сумата, която им се полага за всеки работен ден закъснение. 
 
√ Производителите могат да обозначават продуктите oт планински произход със специално лого  
От 7 юни производителите могат да обозначават продуктите си oт планински произход със специално лого – съобщават от 
Министерството на земеделието. Обозначението "планински продукт" не е задължително, но ще е гаранция за качествен 
и екологичен продукт, произведен в планински райони.  
Логото ще е разпознаваемо в цяла Европа и за да го ползват, производителите трябва да получат специално удостоверение 
и да бъдат вписани в публичен регистър. Контролът върху употребата на логото ще се извършва от Българската агенция по 
храните. 
 
√ Менда Стоянова: Трябва разговор за цялата данъчна система, а не разговор на парче 
Според нея депутатите на ГЕРБ ще подкрепят в пленарна зала намаляването на партийната субсидия за един глас 
от 11 на 1 лев 
Интервю на Диана Янкулова с Менда Стоянова в предаването „Неделя 150“ 
„Разговорът за това с какви данъци трябва да се облага българинът, какви приходи трябва да генерира държавата от тези 
данъци и по какъв начин тези приходи да се разпределят чрез държавата за различните сфери на живота, трябва да бъде 
много по-широк разговор, в който да влязат и самите граждани. Това, което се предлага всяка година, е разговор на парче. 
Същото е и сега. Дебатът за данъчната система трябва да се води въобще. Когато говорим най-често за намаляване на ДДС, 
трябва да сме наясно, че компенсацията има един единствен източник – увеличаване на подоходното облагане“. Това 
коментира пред БНР Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ и председател на комисията по бюджет и финанси в НС. 
Стоянова подчерта, че разговорът трябва да се води за данъчната система, а не за един или друг елемент от определен 
данък: 
„Ако българинът е готов да промени данъчната си система, да въведе по-високо подоходно облагане, да въведе по-високи 
данъци и такси, тогава, компенсирайки загубата, да намали ДДС за определени стоки и услуги, наистина ще говорим за 
нещо сериозно, а не за популистки предложения“. 
„Трябва да е ясно дали намаляването на ДДС ще намали цените. При свободна пазарна икономика няма кой да гарантира 
това“, подчерта Менда Стоянова в предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“. 
Според нея, когато се говори за намаляване на ДДС на основни стоки, за да бъдат компенсирани загубите за бюджета, 
трябва да започнем да говорим за увеличаване на другите данъци-на коли, имоти, доходи. 
„Еднаквото облагане, означава стабилни приходи – над 50% от приходите в бюджета са от косвеното облагане. Еднаквото 
облагане с ДДС означава, че всички плащат съобразно това колкото потребяват. Подпомагането на хората в неравностойно 
положение трябва да се случи през социалната система. Намаляването на косвения данък означава, че ако паднат цените, 
то по един и същи начин биха се облагодетелствали и хора с високи, и хора с ниски доходи“. 
Менда Стоянова коментира и темата за разпределението на партийните субсидии: 
„Методиката за определяне на партийните субсидии е от 2001 година. Действителните гласове подадени за партии и 
коалиции, които не са преминали бариерата за влизане в парламента, се преразпределят към тези, които имат право на 
субсидия. По този начин, за нуждите на изчисленията, се увеличават действителните гласове, подадени за тях. Това е 
механизмът и за преразпределяне на гласовете във връзка с изчисляване на мандатите. Тази формула винаги е била 
прилагана по този начин. Заради този факт, който възбуди духовете, правителството внесе закон за изменение на Закона 
за политическите партии, където тези текстове се пренаписват, за да стане ясно, че субсидията се изчислява на един 
действителен глас, подаден за съответната партия или коалиция, влязла в парламента. Съдът ще се произнесе дали има 
грешка в методиката“. 
Според нея премиерът Бойко Борисов е внесъл предложението за намаляването им от 11 на 1 лев на глас, защото много 
партии използват това за популистки цели. БСП е една от тях, но никога не е внесла в пленарна зала предложение за 
намаляването им. 
„Нашата позиция чрез гласуването ще бъде за внесения от правителството законопроект. Ако останалите партии в 
парламента имат друго мнение, ще имат възможност с гласовете си да вземат друго решение. Тогава всеки ще може да 
гласува за това свое решение“. 
 
√ Софийският Център за свръхбързи изчисления започва работа от догодина 
От следващата година в София ще започне работа Центърът за свръхбързи изчисления. Той ще е един от общо 8-те в ЕС, 
които ще получат първите европейски суперкомпютри, съобщи говорителят на Европейската комисия Александър 
Винтерщайн.  
Останалите центрове са в Барселона, Болоня, Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен 
(Люксембург), и Марибор (Словения).  
Те ще бъдат използвани при разработването на основни приложения в области като персонализираната медицина, 
разработката на лекарства и материали, биоинженерството, метеорологичните прогнози и изменението на климата.  
За откриването на центъра написа в своя фейсбук профил и премиерът Бойко Борисов. Той поздрави еврокомисаря по 
цифрова икономика и общество Мария Габриел, която, по думите му, е положила много усилия, за да се случи това. 
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√ Илияна Йотова: България трябва да се пребори за еврокомисар по разширяването 
Интервю на Георги Марков с Илияна Йотова в предаването „Събота 150“ на програма „Хоризонт“ 
Сигурно е, че след евроизборите в края на май не можем да кажем, че гражданите на ЕС стоят отстрани и наблюдават 
онова, което става в Брюксел и Страсбург и не се интересуват от европейската тема. Това заяви пред БНР вицепрезидентът 
Илияна Йотова, която е и бивш евродепутат. 
„За съжаление това не се отнася за нашата страна. Но това, че активността надмина 50% - през 2014 на евровота тя бе на 
санитарния минимум – може би най-слабият резултат от гледна точка на участие за целия период от създаването на 
Европейския парламент като изборен орган“, каза Йотова в предаването „Събота 150“ на програма „Хоризонт“. 
„Дали това се дължи на засиленото участие на антиевропейските партии или че много европейски гражданите решиха да 
не дадат в техни ръце европейския проект, е въпрос на сметки…Едно е сигурно, след тези избори имаме много съществени 
промени“, допълни тя. И определи резултатите от евроизборите като „последен кредит на доверие към традиционните 
партии“. 
Йотова подчерта, че за първи път от много години е разрушена хегемонията между лявото и дясното – социалдемократи 
и Европейската народна партия, които години наред определяха високите постове в Комисията, в ЕП, след това и 
председателя на Съвета, както и върховния представител за външна политика. И сега разпределението им ще бъде трудно. 
България трябва да се пребори за еврокомисар по разширяването: „Мисля, че един от най-адекватните еврокомисар би 
бил от България, защото ние познаваме страните от Западните Балкани и защото смятам, че един ден, ако ЕС получи свое 
ново политическо разширение, то трябва да бъде именно по посока на Западните Балкани“.  
„Тази година имаме още едно предизвикателство, въпреки че, като че ли наблюдатели и политици не искат да го слагат в 
една кошница, но то е факт – смяната на председателското място на Европейската централна банка. Марио Драги е с 
изтекъл мандат и е много важно кой ще поеме и с каква политика поста му“, посочи вицепрезидентът. 
Тя изтъкна като важно и почти удвоеното присъствие в ЕП на членове на либералния алианс, както и изключително силното 
представяне на зелените партии: „А антиевропейските партии няма да имат блокираща квота“. 
„Промени ще има и след октомври, когато ще видим какво ще се случи с Брекзит“, когато се очаква британските 
евродепутати да напуснат ЕП, каза още Йотова. 
Според нея темата миграция не се превърна в основна тема за евроизборите. 
„Всички европейски граждани, включително и ние, ще бъдем много по-внимателни към онова, което се случва в Брюксел“. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ ЕС призова за сдържаност в разтърсената от политическа криза Молдова 
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини призова вчера за "спокойствие и 
сдържаност" в Молдова, която е разтърсена от политически криза, предаде "Франс прес". 
ЕС настоятелно призовава отново към спокойствие и сдържаност. Диалогът между демократично избраните 
представителите трябва да остане ключът към намирането на решение на сегашната политически криза, посочва Могерини 
в общо комюнике с еврокомисаря по разширяването и европейската политика за съседство Йоханес Хан. 
Проруският президент на Молдова Игор Додон вчера бе освободен от поста от Молдовския конституционен съд, който 
назначи за временен президент бившия премиер Павел Филип. Павел Филип е политически противник на Додон, 
незабавно разпусна парламента и свика предсрочни избори на 6 септември. 
Политическата криза, която не е нещо необичайно за страната, започна с парламентарните избори през февруари, на които 
не се очерта ясно мнозинство. 
В комюникето си Могерини и Хан посочват, че ЕС е готов да работи с демократичното легитимно правителство. Зачитането 
на правовата държава и на демокрацията трябва да остане стожера на нашите отношения, се допълва в него. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Как е бил вербуван от „Ислямска държава" ученикът от Пловдив? 
- По пътя към Европа и обратно. За вътрешните разногласия в БСП. Евродепутатът Петър Витанов. 
- На живо: Какви са причините за агресията на домашните кучета, които нахапаха човек до смърт? Има ли грешки 

при отглеждането? 
- Как програмата „Зелена София" ще промени града? И още: Кога ще бъдат подменени старите печки? Гост: Лорита 

Радева 
- Борбата със сивата икономика: В кои сектори е най-голяма и как да се ограничи? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Бил ли е вербуван от „Ислямска държава" 16-годишният ученик от Пловдив? Ексклузивно: В студиото психологът, 

работил с момчето. И още: Как беше предотвратен опитът за терористичен атентат? Коментар на експертите 
Владимир Чуков и Николай Радулов. 

- Бламирана ли беше Корнелия Нинова след поредния инфарктен пленум на „Позитано"? Гост: Атанас Мерджанов 
- Ще има ли сделка за американските изтребители „Ф-16"? Коментар на Елена Поптодорова. 
- „Чети етикета": Готови ли са морските ни курорти за старта на летния туристичиски сезон? Какво показват 

проверките? 
- Специален гост: Победителят в музикалното реалити „Гласът на България". 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
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- Защо се е стигнало до радикализирането на ученика от Пловдив, обвинен, че е подготвял терористичен атентат? 
Къде и по какъв начин е влязъл в контакт с последователи на „Ислямска държава"? 

- Вицепремиерът Томислав Дончев: Ще бъде ли намалена субсидията за политическите партии по 1 лев на глас и 
кой ще заеме мястото на Цветан Цветанов в ГЕРБ? 

- Гостува и избраният за евродепутат от ГЕРБ Александър Йорданов: Кое е най-важното, което трябва да бъде 
свършено в Европарламента? 

- На живо: Кой е мъжът, влачил куче, завързано зад автомобил по улиците на Пазарджик? 
- Медицински сестри от видинската болница „Св. Петка" готвят протест заради ниските си заплати. 
- Производителите на алкохол в Европейския съюз вече ще обявяват калориите и състава върху етикетите на 

спиртните напитки. Колко калории изпиваме с чаша алкохол и как да свалим излишните килограми от виното или 
бирата? Проверка в „На твоя страна". 

- Какво е социалното послание за отношенията между българите и ромите в новото парче на фолкпевеца Азис? 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Къде магаретата ходят на зъболекар и получават козметични процедури? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 юни 
София. 

- В 11.00 часа в МВнР вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме на разговор 
на четири очи външния министър на Северна Македония Никола Димитров. В 12.30 часа ще се състои 
пресконференция. 

- От 11.00 часа в институцията на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон" 22 общественият защитник Мая Манолова 
организира кръгла маса по повод десетките жалби на граждани и сигнали от неправителствени организации и 
адвокати за неравноправни клаузи в договорите на фирми за бързи кредити. 

- От 11.00 часа в централата на АБВ ще се състои пресконференция на партията. Темата е "В навечерието на пореден 
скок на цените на тока, кои са всъщност реалните проблеми в енергетиката, кой е отговорен за тях и как можем 
да ги предотвратим?". Участие ще вземат председателят на АБВ Румен Петков и зам.-председателят на партията 
Любомира Ганчева. 

- В 10.30 часа в зала 1 на Столична община Николай Стойнев - председател на комисията по икономика и 
собственост ще даде информация за посоките на развитие на общинските дружества, а д-р Веселин Милев - 
председател на комисията по здравеопазване за състоянието на общинските лечебни заведения. 

- От 11.00 часа l изложбена зала „Архиви", ул. „Московска" 5, pа единадесети пореден път Държавна агенция 
„Архиви" ще отбележи Международния ден на архивите под мотото „Проектиране на архивите през 21-ви век". 

- От 11.00 часа в Музея на МВР на ул. „Лавеле" №30 ще бъде представена Изложбата „140 години МВР и 25 години 
Международна полицейска асоциация - Секция България". 

- От 11.00 часа в Галерия „Академия", ул. „Шипка" 1, ще бъде представена Колективна изложба на възпитаници на 
магистърска програма „Фотография" на Национална художествена академия. 

- От 14.00 часа в градинката „Кристал" София и Белград представят изложбата „Археологически бисери". 
- От 14.00 часа на адрес: бул. „Цариградско шосе" № 159 ще се проведе търг с наддаване за продажба на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 68134.1202.982, с площ 2 591 кв. м, начин на трайно ползване „за административна 
сграда, комплекс" (УПИ III от кв.13а, м. Разсадника -Бежанци) по КККР на град София и построените в него сгради. 

- От 18.00 часа в зала „София" на Столична библиотека ще се състои премиера на книгата на Ралица Люцканова-
Костова „Жени и чудовища. Новата женска готика - Анджела Картър и Карсън Маккълърс". 

- От 19.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще бъде представена книгата „Предверието и дредния кат". 
- От 19.00 часа в Techno Magic Land (бул. "Цариградско шосе" 111Б, вход при пешеходния мост) ще се проведе 

церемония по връчването на наградите в Академия „Иновация в действие" 2018/2019. 
*** 
Асеновград. 

- В 13.30 часа в зала 2 на Районния съд ще се проведе заседание по делото срещу Василка Н. Н., обвинена че е 
присвоила чужди пари и е съставила неистински официални документи. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в хотел „Монте Кристо" ще се проведе кръгла маса, на която ще бъдат дискутирани функциите и 
задълженията на модераторите на профили, които всяка институция с регистрация на Платформата и задължен 
субект по ЗДОИ трябва да осигури. 

- От 11.40 часа хотел „Монте Кристо" от Областна администрация-Благоевград ще бъде представена Платформа за 
достъп до обществена информация. Предвиден е брифинг за медиите. 

*** 
Бургас. 

- От 8.00 часа в КЦ „Морско казино" ще се проведе кастинг за статисти, които да участват в снимките на най-новия 
български филм „Петя на моята Петя". 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия Национален турнир по 
спортни танци„Болярска купа" и „Изгряващи звезди". 

*** 
Добрич. 
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- От 9.00 до 17.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център „Млади 
възрожденци". 

- От 10.00 до 16.00 часа в Държавен архив - Добрич ще има Ден на отворени врати и представяне на изложба 
„Атрактивни документи от фонда на Държавен архив - Добрич". Ще бъдат връчени отличията „Читател на 
годината" и „Приятел на архива". 

- От 10.30 до 11.30 часа в Художествена галерия - Добрич ще се проведе лятна работилница за въображение. 
*** 
Корлово. 

- От 11.00 в Исторически музей - Карлово община Карлово Исторически Музей-Карлово представят 
фотодокументална изложба дарителската традиция в Карлово- Съзидание и духовност. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в отдел „Държавен архив" ще се състои награждаване на на-активен читател, дарител и приятел на 
архивите. 

*** 
Перник. 

- От 17.30 часа в Малък салон, Дворец на културата, ще се състои Концерт на ученици от Обединената школа по 
изкуства към ОК Дворец на културата от класа на Невелина Станимирова. 

- От 19.00 часа в Театрален салон „Георги Русев" ще се състои Концерт на хип-хоп формация „Dance Quad". 
*** 
Плевен. 

- От 19.00 часа в читалище ,,Съгласие" ще се играе постановката ,,Една седмица не повече/Истински лъжи". 
*** 
Пловдив. 

- В 12.30 часа в клуба на ВМРО общинските съветници и председателят на ВМРО-Пловдив Борислав Инчев, ще дадат 
пресконференция. Темите на пресконференцията ще са по бюджета на Общинска фондация ''Пловдив 2019'', както 
и "синя зона". 

*** 
Свищов. 

- От 13.00 часа в Зала 1 на общината ще се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)". 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ в Сливен на адрес: ул. „ЦарОсвободител" № 17 - Живко Минчев и Галя Вучкова 
ще се проведе приемна за граждани. 

- От 10.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, на бул. „Цар Освободител" № 17, Народният представител от ГЕРБ и председател 
на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание Мария Белова организира приемна с граждани. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се проведе лятна детска академия.  
- От 17.30 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се състои шести национален литературен конкурс „Николай Лилиев". 
- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще има презентация на тема „Новите книги на Русия" и изложба - базар на 

съвременна руска литература. 
*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа във фоайето на НЧ "Тодор Петков 1963" деца от ДГ №30 "Космонавт" ще се включат в изработването 
на забавни книгоразделители. 

- От 11.00 часа в сградата на Държавен архив- Шумен ще бъдат връчени наградите на номинираните за читател, 
дарител и приятел на архива. От 11.30 часа ще започне Ден на отворените врати. 

- От 16.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет. 
- От 15.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще бъде учреден Областен съвет за хората с увреждания 

в област Шумен. 
- От 15.00 часа пред Общинския културен център ще се състои детски празник „3D Европа". 

*** 
Ямбол. 

- От 20.00 часа в зала „Диана" ще бъде представен Спектакълът „Кармина Бурана". 
 
БНТ 
 
√ Приключи срещата на финансовите министри от Г-20 в Япония 
Със съвместна декларация приключи срещата на финансовите министри и председателите на централните банки на 
страните от Г-20, посветена на рисковете, които американско-китайския търговски спор оказва върху растежа на световната 
икономика. 
"През втората половина на тази година се наблюдава възстановяване на световния икономически растеж, но има и рискове 
за понижаването му", се казва в декларацията. 
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Растежът на световната икономика показва признаци на стабилност от края на текущата и до 2020 г тенденцията е към 
постепенно покачване, пишат още министрите. 
Документът обаче отбелязва, че много зависи от факта, че "напрежението в сферата на външната търговия не е оказало 
въздействие върху икономиката". 
Това отразява загрижеността, изразена от всички участници, относно въздействието на американско-китайското 
външнотърговско противопоставяне върху световната икономика. 
Декларацията изразява "загриженост относно степента на прозрачност на инвестициите в развиващите се икономики" и 
подчертава необходимостта от инвестиции в инфраструктура, като се вземат предвид съществуващите дългове на тези 
страни. 
Специално внимание се обръща на необходимостта от засилване на регулирането на дружествата, работещи в областта на 
криптовалутите под формата на регистрация и лицензиране. Отразена беше и темата за въздействието на застаряващото 
население върху икономиката, сферата на заетостта и пазара на труда. 
Срещата на финансовите министри и ръководителите на централните банки на страните от Г-20 се проведе в японския град 
Фукуока на 8 и 9 юни. 
 
√ Гърция започва процедура за предсрочни избори 
Започва процедура за предсрочни избори в Гърция. Днес премиерът Алексис Ципрас ще се срещне с президента на 
страната, за да поиска от него да свика предсрочни национални избори като разпусне парламента. 
Гръцкото правителството иска гласуването да бъде на 7 юли. Ципрас ще представи днес и програмата на управляващата 
партия СИРИЗА за следващия четиригодишен период. 
Сред приоритетите в нея са по-справедливо данъчно облагане, по-ефективна държавна администрация и стабилно 
социално осигуряване. 
 
√ Днес стават ясни кандидатите за премиер на Великобритания  
Днес изтича крайният срок за подаване на кандидатури за нов лидер на Консервативната партия във Великобритания и 
бъдещ премиер на страната. 
Тереза Мей се оттегли от поста министър-председател в петък, но ще продължи да изпълнява задълженията си до 
избирането на неин приемник. 
До момента кандидатите са 11, но броят им може да се промени. Следобед кандидатурите трябва да бъдат внесени 
официално. 


