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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Работодатели: Социална политика с данъци не се прави 
Съмнение, че цените на определени видове стоки ще паднат, ако се въведе диференцирана ставка на ДДС изказа в 
предаването "Още от деня" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според Велев причина за това ще е слабата конкуренция в някои сфери на икономиката, както и опита от други страни.  
В същото време данъчните приходи ще намалеят, което ще ограничи възможностите на правителството да прави социална 
политика. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал: Данъците не се пипат на парче, в средата на 
годината, без изобщо да се направи оценка на въздействието, обществен дебат и най-вече без да се гледа средносрочната 
бюджетна прогноза. 
Работодателската организация смята, че е по-добре приходите от ДДС да се дават като помощи на нуждаещите, вместо 
данъкът да се сваля и за тези, които могат да си позволят да купуват, и за тези, които не могат. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал: ДДС е данък, който прави 45-50% от данъчните 
приходи на бюджета. Стълб е на бюджета. Има добра събираемост и това е и в резултат на единната скала, която позволява 
добро администриране и ограничаване на злоупотребите. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Сивата икономика у нас все повече изсветлява, категорични са експерти 
Вече трудно се регистрира фирма, с която да се извършват незаконни дейности, смятат Васил Велев и Кольо Парамов 
Сивата икономика в родния бизнес изсветлява. Това мнение изразиха в "България сутрин" председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев и икономистът Кольо Парамов. Според тях все по-трудно у нас може да 
бъде регистрирана малка фирма с един служител, която да се използва за трансформиране на паричен капитал. 
Велев обясни, че за 2018 година 349 700 фирми са подали данъчни декларации, като от тях 750 са големи - с над 250 души 
персонал. Останалите са свързани с дребния и средния бизнес, като те формират по-голямата част от БВП. 
"Налице е процес на изсветляване на икономиката и тези явления, свързани с укриване на собственост и данъци, 
намаляват. Умираща фирма е тази, която 2 години поред няма назначен служител или не извършва дейност. Има обаче 
много случаи, в които в тези фирми работят техните собственици и реализират проекти в дребния бизнес. Много фирми 
не са еднолични търговци, а са капиталови дружества - те просто държат собствеността на работещо предприятие", каза 
той. 
Парамов пък допълни, че причина за по-добрия контрол върху учредяването на "кухи" фирми е работата на системата за 
данъчен контрол и регистрационния режим в социалното осигуряване. Той изрази недоумението си как едва 589 души у 
нас разпределят около 1 милиард лева, които се отпускат за земеделие. 
"Схемата с учредяване на малка фирма, за да се използва за незаконна дейност, отива в историята. Системата за данъчен 
контрол вече е двуяка. Регистрационният режим в социалното осигуряване също работи сериозно. Затова не може да се 
използва фирма за трансформация на паричен капитал. Българският бизнес е в много тежко състояние. Не трябва да се 
учудваме, че много малки фирми са в постоянен фалит", разясни Парамов пред Bulgaria ON AIR. 
Вижте повече във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Следва пълният текст на становището на АИКБ относно Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от 
Министерския съвет на 5 юни 2019 г. То е внесено и в Народното събрание, НСТС и Министерството на икономиката. 

 
  
Изх. № 382/14.06.2019 г. 

ДО 
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, 

http://news.bnt.bg/bg/a/biznest-smyata-che-sotsialna-politika-s-dantsi-ne-se-pravi
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-06-17/sivata-ikonomika-u-nas-vse-poveche-izsvetlyava-kategorichni-sa-eksperti
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/06/ST-ZPP-%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1.pdf
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

КОПИЕ 
Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
 

Относно: Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г. 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, 
  
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Законопроекта за публичните предприятия, № 902-01-27, 
внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г. 
Законопроектът е в синхрон с постигането на поставената национална цел – влизане във валутно-курсовия механизъм ERM 
II, като предпоставка за членство в еврозоната. Отразени са принципите на OИСР за корпоративно управление на 
държавните предприятия, което допринася за постигането на друга национална цел – присъединяването ни към ОИСР. 
Приветстваме въвеждането на изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и 
механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), както и предвиденото съдържание, в това число 
ролята на държавата в ръководенето на публичните предприятия, изпълнението на политиката,  ролята и отговорностите 
на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението. 
            Според АИКБ законът би се подобрил, ако се отразят следните препоръки: 

1. В Глава четвърта „Правомощия на държавата в публичните предприятия“, в чл. 17 да се предвиди мандатност при 
сключването на договори за възлагане на контрола с членовете на надзорния съвет, когато това е приложимо, и 
на договори за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, както и да се разпишат реда и 
условията за предсрочно прекратяване на тези договори. Предвид важността на тези въпроси систематичното им 
място е по-скоро в закона, отколкото в правилника за прилагането му; 

2. В Глава пета „Изисквания към органите на управление и контрол и номиниране на кандидати“, в чл. 20 е 
предвидено подборът, номинирането и назначаването на членове на органи за управление и контрол в 
едноличните публични предприятия и определянето на кандидатите за заемането на тези длъжности в 
публичните предприятия, в които държавата е съдружник/акционер, да се уреждат в методика, приета от 
Министерския съвет. Според нас по-доброто решение е тези въпроси да бъдат уредени с висшия нормативен акт 
– законът, така както е предвидено в Закона за кредитните институции (Глава Втора); 

3. В Глава седма „Публично оповестяване“ в чл. 31 и следващите да възприеме режимът, предвиден в ЗППЦК (Глава 
шеста „а“ Разкриване на информация), като много по-детайлен и по тази причина отговарящ в по-висока степен 
на обществения интерес от разкриване на информация. Освен това и в израз дългогодишно отстояваната от нас 
принципна позиция за максимална прозрачност на дейността на публичните (държани и общински) предприятия, 
така ще се постигне пълно уеднаквяване с режима, прилаган за публичните частни предприятия. 

 
Petel.bg 
 
√ Работодатели: Социална политика с данъци не се прави 
Съмнение, че цените на определени видове стоки ще паднат, ако се въведе диференцирана ставка на ДДС изказа в 
предаването "Още от деня" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според Велев причина за това ще е слабата конкуренция в някои сфери на икономиката, както и опита от други страни.  
В същото време данъчните приходи ще намалеят, което ще ограничи възможностите на правителството да прави социална 
политика. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал: Данъците не се пипат на парче, в средата на 
годината, без изобщо да се направи оценка на въздействието, обществен дебат и най-вече без да се гледа средносрочната 
бюджетна прогноза. 
Работодателската организация смята, че е по-добре приходите от ДДС да се дават като помощи на нуждаещите, вместо 
данъкът да се сваля и за тези, които могат да си позволят да купуват, и за тези, които не могат. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал: ДДС е данък, който прави 45-50% от данъчните 
приходи на бюджета. Стълб е на бюджета. Има добра събираемост и това е и в резултат на единната скала, която позволява 
добро администриране и ограничаване на злоупотребите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
News.bg 
 
√  3.5% годишна инфлация към май 2019 г. 
Инфлационните процеси през месец май се забавят спрямо април и март. Това показват данни на Националния 
статистически институт (НСИ) за инфлацията и индекса на потребителските цени за май 2019 година. 
Индексът на потребителските цени за май спрямо април 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от 
началото на годината (май 2019 г. спрямо края на декември 2018 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за май спрямо същия 
месец на 2018 г. е 3.5%. 
През май спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец; 

• облекло и обувки - увеличение с 0.4%; 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец; 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 
0.2%; 

• здравеопазване - увеличение с 0.1%; 

• транспорт - увеличение с 1.2%; 

• съобщения - намаление с 1.0%; 

• развлечения и култура - намаление с 1.4%; 

• образование - цените остават на равнището от миналия месец; 

• ресторанти и хотели - увеличение с 0.6%; 

• разнообразни стоки и услуги - цените остават на равнището от миналия месец. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за май спрямо април е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. 
Инфлацията от началото на годината (май 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за май 2019 г. 
спрямо май 2018 г. е 2.9%. 
Индексът на цените за малката кошница за май спрямо април е 100%, а от началото на годината (май 2019 г. спрямо 
декември 2018 г.) е 103%. 
През май цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили 
спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец; 
нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец. 
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√ Инвестират нови 7 млн. евро в граничния регион между България и Гърция 
Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция. Средствата са от Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Гърция - България 2014 - 2020. С тях ще бъдат подкрепени проекти на малки и средни предприятия в рамките на 
шестата покана за набиране на проектни предложения, която вече е обявена. Това съобщиха от Министерството на 
земеделието. 
Дейностите могат да бъдат насочени към подкрепа на клъстери в стратегически сектори на регионалната икономика, 
рехабилитация на сгради и подобряване функционалността на съоръжения за улесняване на достъпността за хората с 
увреждания, насърчаване на предприемачеството чрез визуализиране и укрепване на нови бизнес идеи. Предвижда се 
още и предоставянето на услуги за подкрепа на предприятия в сектори, свързани с износ, иновации и откриване на нови 
пазари. 
Проектните предложения могат да бъдат насочени също към разработване на инструменти за дигитален маркетинг и 
покупка на хардуер и софтуер, абонаментни такси за "облачни" услуги, обучителни дейности за развитие на бизнес умения 
в стартиращи предприятия и други. 
За набирането на проектите могат да кандидатстват национални институции, публично-правни и неправителствени 
организации, университети, изследователски центрове и други образователни заведения. Дружества с търговски или 
индустриален характер не са допустими за финансиране. 
Всеки проект трябва да включва поне един партньор от България и Гърция, който да има седалище в допустимата 
територия на програмата. При определени условия е допустимо участие и на партньори, локализирани извън нея. 
Максималният брой на проектни партньори за едно предложение е шест, като всеки от тях трябва да има ясна роля в 
разработването и изпълнението на проекта. Всеки кандидат може да участва само в един проект. 
Предложенията могат да се подават до 15:00 часа на 6 септември. 
При втора фаза се предвижда подаване на проектните предложения чрез интернет платформа. 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020 цели постигането на икономическо, социално и териториално 
сближаване в трансграничния българо-гръцки регион в съответствие с Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж "Европа 2020". 
Тя обхваща областите Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали на територията на България и префектурите Еврос, Ксанти, 
Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес в Гърция. 
До настоящият момент по четири от обявените покани са подписани 52 договора за субсидия на стойност 96,8 млн.евро. 
Проектите са в процес на изпълнение и трябва да приключат до края на 2022 г. За набиране на предложения все още е 
отворена пета покана. Срокът по нея беше удължен до 15 юли. 
 
БНТ 
 
√ Европейски суперкомпютър на световно равнище ще заработи у нас 
В България ще заработи европейски суперкомпютър на световно равнище. Подобни центрове ще бъдат разположени и в 
Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания. 
По този повод министър-председателят Бойко Борисов ще приеме европейския комисар по цифровата икономика и 
цифрово общество Мария Габриел и ръководителя на Генерална дирекция „Свързаност" към Европейската комисия 
Роберто Виола. 
Осемте центъра ще работят в подкрепа на европейските научни работници и ще разработват нови приложения - от 
създаването на лекарства, до борбата с изменението на околната среда. Стойността на целия проект е 840 млн. евро. 
 
√ Бизнесът в Пловдив с мерки срещу липсата на кадри  
Стипендии за студенти и ученически стажове са част от механизмите за привличане на млади и квалифицирани хора в едно 
от най-печелившите и разрастващи се производства у нас - преработката на цветни метали. 
Мариана Гуркопашова, юрисконсулт на предприятието: Ние даваме 7 стипендии, които са от 400 лв. на месец на 
студенти в последните две години от своето обучение от специалности металургия, машиностроене, електрообзавеждане, 
електротехника, автоматизация, химия и физика. 
 
√ АЕЦ "Козлодуй" набира кандидати за платени летни стажове 
За поредна година АЕЦ "Козлодуй" набира кандидати за платени летни стажове в атомната централа. Търсят се студенти 
от технически инженерни специалности, стажът е един месец. Тази година за първи път в стипендиантските програми 
могат да се включат и току-що записали се студенти с успех над 5,50 от гимназиалните дипломи. 
Васил Гълъбов е завършил Техническия университет със специалност „Топло- и ядрена енергетика" и от половин година 
вече е на работа в атомната централа. Разказва, че участвал в стажантската програма, а за нея научил от своите 
преподаватели в университета. 
Васил Гълъбов, инженер по управление на реактори: В момента съм част от оперативно звено, като съм инженер по 
управление на реактори. 
Много отговорна работа? 
- Да, и изисква достатъчно сериозна подготовка, която през последните години става все по-обширна. 
За Васил назначението е обаче само първа стъпка. За да се утвърди като специалист той трябва да премине поне една 
година обучение на работното място. Елица Костова пък учи ядрена енергетика и получава стипендия от АЕЦ "Козлодуй". 
Класирала се за стипендиантската програма, защото е с много добър успех от университета. 
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Елица Костова, стипендиант на АЕЦ "Козлодуй": След завършване на магистратурата имам възможност да постъпя на 
работа в централата, за първи път това лято ще се възползвам и от платения стаж, а третия компонент е, че плащат 
обучението ми и получавам по още 1000 лева на семестър. 
Стефка Петрова, ръководител на управление „Администрация и контрол" в АЕЦ "Козлодуй": През това лято предлагаме 
900 лева за платените стажантски програми, тъй като считаме, че това би мотивирало младежите да предпочетат да 
работят при нас, вместо да изберат сезонна работа на морето. 
За 15 години, откакто действа стажантската програма, от нея са се възползвали над 300 студенти, а на работа в атомната 
централа са останали около 60 на сто от тях. 
 
√ Започва Седмицата на устойчивата енергия 
Започва 14-то издание на Седмица на устойчивата енергия. Събитието е инициатива на Европейската комисия и е 
посветено на възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергията в Европа. 
Статистиката показва, че сградите са потребители на 40% от консумираната енергия, от които 75% за отопление и 
охлаждане и само 25% за топла вода, електричество и уреди. 
И още - замяната на 5 обикновени крушки с такива, които имат ниско енергийно потребление, води на годишна база до 
намаляване на емисиите на парникови газове с 340 кг - толкова, колкото 34 дървета абсорбират за 1 година. 
 
√ Г-20 се договори да се бори с пластмасата в Световния океан  
Участниците в двудневната среща на министрите на енергетиката и екологията на страните от Г-20 в японския град 
Каруидзава се договориха за създаването на международна структура за сътрудничество, която си поставя за цел 
намаляването на изхвърляната пластмаса в Световния океан. 
„Замърсяването на Световния океан изисква незабавни действия, защото оказва негативно въздействие върху морските 
екосистеми и здравето на хората“, се казва в документа. 
Страните от Г-20 ще предприемат доброволни усилия за намаляването на изхвърляните пластмаси и ще обменят 
информация за постигнатите резултати. Обсъждането на проблема беше една от централните теми на министерската 
среща. 
По данни на ООН ежегодно в се произвеждат около 300 милиона тона пластмасови отпадъци. Около 8 милиона от тях 
попадат в Световния океан, което се превърна в екологичен проблем от глобален мащаб. 
На срещата в Каруидзава беше обсъдена и енергийната сигурност и стабилните доставки на въглеводороди. „По тези теми 
беше постигнато пълно единодушие. Всички участници се обявиха в подкрепа на обединените усилия, насочени към 
стабилност снабдяване на световната икономика с енергоносители“, заяви на заключителната пресконференция японският 
министър на икономиката и търговията Хирошиге Секо. 
Срещата се проведе в рамките на подготовката за форума на Г-20, който ще се състои на 28 и 29 юни в Осака. 
 
√ Една втора от българите смятат, че Китай играе важна роля в нашата икономика 
Една втора от българите смятат, че Китай играе важна роля в нашата икономика. Това показва изследване на „Галъп 
интернешънъл" в 69 страни по целия свят и сред над 65 хил. души. То дава отговор на въпросите каква е ролята на Китай в 
световната икономика и дали влияе положително или отрицателно. 
С просто око се вижда, че ролята на Китай в глобалните дела расте главоломно. Ако в края на миналия век делът ѝ от 
световната икономика е 3,3%, то през 2018 година той стига почти 16%. 
България е сред страните, в които влиянието на Китай в икономиката по-скоро не е добре осъзнато в сравнение останалите 
страни в Западна Европа и като цяло в света. Делът на българите, които смятат, че Китай влияе добре на нашата иконимика 
и делът на тези, които са на обратното мнение, е напълно еднакъв - 35%. А тези, които не могат да преценят са само с 5 на 
сто по-малко - 30%. 
В световен план, по-голямата част от държавите са категорични, че Китай влияе значително на техните икономики. Най-
вече в регионите Северна Америка, Западна Европа и Африка. По-слабо се усеща в Източна Европа. 
А как определят хората това влияние - като добро или лошо? Най-положителни са оценките в Бангладеш - 96% от 
населението. Следва Пакистан, Афганистан, Нигерия и Филипините с над 80 на сто доволни от китайските инвестиции. 
На другия полюс са държави като Монголия, Иран, Виетнам, Ирак и Индия. Те смятат, че влиянието на Китай върху 
икономиката им е по-скоро лошо. В Европа отрицателно мнение имат в Босна и Херцеговина, Франция, Италия, Португалия 
и Косово, където лошите оценки са между 40 и 54 на сто. 
 
√ Заев очаква дата за започване на преговорите с ЕС през септември 
Македонският премиер Зоран Заев очаква предстоящият Съвет на Европейския съюз да потвърди изводите от доклада на 
Европейската комисия за напредъка на Северна Македония. 
"Нашият народ и страната ни заслужават това", каза Заев, като добави, че очаква Скопие да получи дата за преговори през 
септември или октомври и да започне преговори в края на годината. 
Той отбеляза, че се очаква германският Бундестаг да вземе решение за началото на преговорите на Европейския съюз с 
Македония, след което страната най-накрая ще получи дата за преговори. 
"Радвам се, че имаме шанс да бъдем пълноправен член на НАТО до края на годината. След това ще започнат преговорите 
с ЕС и можем успешно да завършим тази година по отношение на интеграционните процеси", каза Заев, отговаряйки на 
въпроси на журналисти по време на посещение в Преспа. 
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√ Путин и Тръмп може да се срещнат преди Г-20  
Преди срещата на Г-20 може да се състои среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд 
Тръмп. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по канал „Россия 1“. 
Той отбеляза, че за момента Русия не е получавала никакви индикации от Америка. 
Срещата на най-развитите в индустриално отношение страни Г-20 ще се проведе в японския град Осака в края на месеца. 
На 12 юни Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин по време на този форум. 
Двамата държавни глави разговаряха по време на Г-20 в Хамбург през 2017 г. На следващата година се състоя тяхната 
двустранна среща в Хелзинки, както и кратък разговор на Г-20 в Буенос Айрес през ноември 2018 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Мария Габриел: Трябват още усилия в борбата с дезинформацията 
Google са отстранили повече от 3,39 милиона канала в YouTube за нарушаване на тяхната антиспам политика, 
съобщи евркомисарят 
Европейската комисия докладва за постигнатия напредък в борбата с дезинформацията и основните поуки, извлечени от 
европейските избори. Публикувани са също и последните месечни доклади на Google, Twitter и Facebook в рамките на 
саморегулаторния Кодекс за добри практики, съобщава БТА.  
Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество, сред чиито основни приоритети е борбата с 
дезинформацията, коментира, че създаването на мрежи за изборно сътрудничество на национално и европейско равнище 
е помогнало за опазване на демокрацията от опити за манипулация, съобщи представителство на ЕК в България. 
"Интензивната ни работа на няколко фронта от април 2018 насам подобри системите за откриване и реагиране на 
използването на дезинформация като инструмент за политическа дестабилизация. Повиши се и обществената бдителност 
по отношение на тези рискове. Въпреки това трябва да се направи още много. Борбата с дезинформацията е общо и 
дългосрочно предизвикателство за институциите на ЕС и държавите членки", заяви Мария Габриел.  
Тя съобщи още, че според докладите, представени от социалните платформи за периода януари-май 2019, Google са 
отстранили повече от 3,39 милиона канала в YouTube за нарушаване на тяхната антиспам политика и 8 600 за кражба на 
самоличност. Twitter е премахнал около 77 милиона акаунта, идентифицирани като фалшиви или използващи други 
манипулативни техники. За първите три месеца на годината Facebook e деактивирал 2,19 милиарда фалшиви акаунта.  
"Онлайн платформите носят специална отговорност в борбата с дезинформацията. С активна подкрепа от наша страна 
Facebook, Google и Twitter постигнаха известен напредък в рамките на Кодекса за добри практики. Сега очакваме те да 
запазят набраната скорост, да увеличат усилията си и да изпълнят поетите от тях ангажименти. Въпреки че е твърде рано 
да се правят заключения за степента и въздействието на дезинформацията по време на европейските избори, е ясно, че 
мерките на ЕС - с помощта на множество журналисти, проверители на факти, платформи, национални органи, научни 
работници и представители на гражданското общество - спомогнаха за възпрепятстване на атаките и изобличаване на 
опитите за намеса в нашите демократични процеси", отбеляза още българският еврокомисар.  
Мария Габриел призова онлайн платформите да постигнат допълнителен напредък. Те трябва да обяснят по-добре как 
дезактивирането на ботове и фалшиви профили е ограничило разпространението на дезинформация в ЕС, да разработят 
по-ефективни инструменти за повишаване на прозрачността и надеждността на уебсайтовете, на които се хостват реклами. 
Нужно е също платформите да предоставят по-подробна информация, позволяваща идентифициране на злонамерени 
лица или държави членки, към които са насочени атаките. Те трябва да засилят своето сътрудничество с проверителите на 
факти и да предоставят на потребителите инструменти за по-лесно откриване на дезинформация. Не на последно място, 
платформите следва да дадат реален достъп до техните данни на изследователската общност.  
"Призовавам платформите да приложат своите политики за прозрачност на политическите реклами и към бъдещите 
национални избори в държавите членки. Ще продължим да работим с всички подписали Кодекса за добри практики 
страни, включително компанията Microsoft, която се присъедини наскоро. Оставаме фокусирани също върху целта да 
улесним работата в мрежа на доверените проверители на факти и научните изследователи, като им предоставяме 
необходимите инструменти, за да работят по-ефективно. В края на годината ще направим оценка на ефективността на 
Кодекса за 12-месечния период на неговото прилагане и ще вземем решение за следващите стъпки", коментира още 
българският еврокомисар Мария Габриел.  
 
Economy News 
 
√ Спешна нужда от 179 000 квалифицирани специалисти 
Повече специалисти с квалификация ще бъдат необходими на работодателите в краткосрочен план – през следващите 12 
месеца, а също и в средносрочен план – след 3-5 години. 
Това показват резултатите от третото поредно и първо за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което 
Агенцията по заетостта проведе през февруари и март съвместно с областните комисии по заетост. Изследването е 
национално представително върху база от 396000 активни предприятия в страната.   
Работодателите заявяват нужда от близо 327000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като от тях малко 
над 179000  са специалисти и работници с квалификация. Най-търсени са работниците в хранително-вкусовата 
промишленост, машинните оператори, строителите, шивачите, охранителите, работниците по дървообработване, 
монтажниците в строителството, готвачите и др. Българският бизнес се нуждае и от други 70164 специалисти с 
правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и 
машинни инженери. Освен това, в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, ще са необходими и 
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77710 работници без специалност. 8 от 10 работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през 
следващата една година, ще е на постоянен договор и пълен работен ден. 
Аналогично на предходните 2 проучвания, които Агенцията по заетостта проведе през 2018 г., работодателите най-често 
очакват (85,5% от анкетираните) техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за 
работа под напрежение (62,9%). На трето място този път работодателите поставят потребността от знания и умения за 
въвеждане на нови технологии в 55,9% от случаите (срещу 55,2% през август 2018 г.), следвани от  знания и умения за 
работа с клиенти (55,6%) . 
Предпочитанията на работодателите относно притежаваните от наетите служители ключови компетентности също повтаря 
в голяма степен резултата от проучването през август – септември 2018 г. Този път лидерската позиция в предпочитанията 
на работодателите е за общуването на роден език, а инициативността и предприемачеството са втори. Дигиталната 
компетентност вече е четвъртото по значимост умение, предпочитанията към персонал с чуждоезикови умения се изкачват 
от последното 9-то място през миналата година на 7-ма позиция при сегашното изследване. 
Нагласите на бизнеса относно наемането на нов персонал през следващите 6 месеца показват, че от 396066 предприятия, 
обхванати в настоящото проучване, 18,51% или 73313 имат намерение да търсят нов персонал, 78,4% или 310912 
предприятия не възнамеряват да се разширяват и само 3,0% или 11882 обмислят съкращаване на персонал. 
Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% от работодателите в страната, като най-сериозни са 
трудностите при намиране на машинни оператори, продавачи, програмисти и строители. 
В средносрочен план, след 3-5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 22500 информатици и още 
толкова икономисти. Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование следващите 3 до 5 години 
остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 22% от всички заявени потребности или 
общо 48391 души. В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалностите информатика, икономика, 
администрация и управление. Ще продължи търсенето и на средни специалисти, най-много в търговията на едро и дребно 
– 52297, следвани от търговски представители, продавачи и организатори в търговията, строителни техници, текстилни  
специалисти (оператори в шевното производство, шивачи, кроячи, моделиери, организатори производство, десенетори и 
др.), специалисти по производствени технологии – дърво, пластмаса, стъкло и др. 
Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила с професии, тясно свързани с 
Индустрия4.0[1], са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен. 
В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от 
микро-, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-
голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” /36,5%/, 
следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 14,2% 
представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 14,0%. Най-ниска представителност имат предприятията от 
сектор „Операции с недвижими имоти” – 1,7%. 
Проучването на потребностите от работна сила се провежда два пъти в годината за да се набира и анализира актуална 
информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри и да се 
планират мерки за организиране на тяхната професионална подготовка. 
[1] Индустрия 4.0 - програма, основната цел на която е да се обединят промишленото производство с модерната 
информационна и комуникационна техника. Индустрия 4.0 предполага такова развитие на промишлеността, което 
ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка. Измененията могат да 
променят пазара на труд, жизнената среда, политическата система, технологиите и идентичността на човека. 
 
БНР 
 
√ Вицепремиерът Марияна Николова участва в среща на Международната организация на труда в Женева 
Вицепремиерът за икономическата и демографската политика Марияна Николова е начело на българската делегация, 
която участва в 108-та сесия на Международната конференция на труда в Женева. 
В рамките на днешното пленарно заседание вицепремиерът ще направи изказване. 
Тази година Международната организация на труда отбелязва своята 100-годишнина. България членува в нея от 6 
декември 1920 година. 
 
√ Цвета Караянчева ще се срещне с грузинския си колега Иракли Кобахидзе 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще се срещне с грузинския си колега Иракли Кобахидзе, който е 
на официално посещение в България по нейна покана. 
Посещението ще започне с церемония по полагане на венец на Паметника на незнайния воин, след което председателят 
на грузинския парламент Иракли Кобахидзе ще посети Народното събрание. 
Грузинската парламентарна делегация ще разгледа пленарната зала и ще разговаря с Групата за приятелство България-
Грузия, а по-късно ще има и среща с президента Румен Радев. 
 
Дарик  
 
√ Масови проверки за нередности по Черноморието 
По Черноморието ще се проверява за извършване на нерегламентирани туристически дейности, съобщи министърът на 
туризма Николина Ангелкова. Въпросът беше повдигнат от представители на бизнеса по време на първата изнесена 
приемна, открита в Слънчев бряг.  
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По думите на Ангелкова, още следващата седмица ще има среща с министър Росен Желязков и представители на 
транспортното министерство, за да се набележат мерки за контрол в областта на транспорта.  
„Правим проверки както по отношение на стопанисването на плажовете, така и на местата за настаняване и хранене и 
следим за качественото спазване на изискванията по Закона за туризма и Наредбата за категоризация и прекатегоризация 
на местата за настаняване“, посочи Ангелкова, докато се включи в проверката на 5-звезден апартхотел. Инспекцията на 
място е по сигнал на туристи, получен на телефонната линия на министерството за определени нарушения в комплекса. 
На нея са присъствали и представители на Българската агенция по безопасност на храните. 
Експерти на Министерството на туризма са установили нарушения, свързани с неспазване на наредбата за категоризация 
на хотелите, обясни министърът. Едно от тях е, че не работи алармената система, а тя е от изключителна важност за 
сигурността на гостите. 
 Освен това оборудването в някои от стаите не отговаря на критериите за 5 звезди.  
Министър Ангелкова заяви, че ще бъде направено предписание за отстраняване на нарушенията, които трябва да бъдат 
изпълнени в срок до 30 дни. Ще бъде наложена и глоба в размер от 1000 до 3000 лева в зависимост от тежестта на 
нарушението. Ако несъответствията не бъдат отстранени в посочения период, ще се изиска намаляване на категорията на 
хотела, каза министър Ангелкова. Тя коментира, че само по този начин може да сме сигурни, че се спазват изискванията 
на Закона за туризма и се предлага качествен продукт. 
Според нея в рамките на срока е реално нарушенията да бъдат отстранени.  
По отношение на сигнала, който беше свързан с хигиената в апартаментния комплекс, специалистите от Българската 
агенция по безопасност на храните са установили, че няма нарушения. 
 От Министерството на туризма съобщиха, че приемни ще има по цялото Черноморие. Те ще бъдат отворени през целия 
летен сезон, за да подпомогнат повишаване качеството на обслужване, което е пряко свързано с имиджа на България като 
туристическа дестинация. 
 
В. Дума 
 
√ С 4,3% поскъпнал масовият бензин само за месец 
Само за месец най-масовият бензин А-95 е поскъпнал с 4,3%. Това става ясно от данните на Националния статистически 
институт. Ръстът на инфлацията през май е 0,1%. Най-голямо повишение на цените през май на месечна база има 
транспортът - 1,2 на сто. Поскъпването на транспорта се дължи най-вече на горивата. Освен А-95, който е поскъпнал с 4,3%, 
има увеличение и в цената на бензина А- 98 с 3 на сто. При дизела поскъпването е с 1%. 
Цените на хранителните стоки и безалкохолните напитки се увеличават едва с 0,3%. Най-голямо поскъпване се отчита при 
кореноплодните зеленчуци като моркови и цвекло - 14,3 на сто, а също и при цитрусовите и други южни плодове, които 
вече са извън сезона - със 7,1%. Увеличение на цените има и при свинското и мляното месо, съответно с 5,9 и 4,3%. 
През май зелето, краставиците и доматите са поевтинели най-много - с 32,4, 19,6 и 14,3%. Бирата е поевтиняла с 2,3%, а 
ракията е поскъпнала с 1,3 на сто. 
Цените на ресторантите и хотелите са се повишили с 0,6 на сто. Облеклото и обувките също поскъпват леко - с 0,4%. 
Без промяна остават цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия, сравнено с предходния месец. Статистиката 
показва, че без разлика са и разходите за жилището: вода, електроенергия, газ и други горива, както и средствата за 
образование и здравеопазване. Цените за развлечение и култура имат спад с 1,4%. 
По данни на НСИ Инфлацията за май 2019 г. спрямо май 2018 г. е 3,5%, а средногодишната инфлация за периода юни 2018 
- май 2019 г. спрямо периода юни 2017 - май 2018 г. е 3,3%. Така ръстът на инфлацията се забавя от 3,7%. Ръстът на цените 
само през май е 0,1%. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- БСП след конгреса. Корнелия Нинова остава, какво следва? 
- Сигнали за змии в столични паркове. Как трябва да се реагира? 
- Битката за авторските права продължава. Как да се решат проблемите? 
- Хранителните добавки, как да ги използваме безопасно? 
- В стола на Тереза Мей. Кой ще е новият премиер на Великобритания и по какъв път ще продължи 

Обединеното Кралство? 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Защо Корнелия Нинова оттегли оставката си? В студиото, лидерът на БСП. 
- Може ли спорът за Гоце Делчев да спъне Северна Македония по пътя към Европейския съюз и НАТО? 

Коментар на Ангел Джамбазки. 
- Съмнения за лекарска грешка във Враца. Как млад мъж почина в линейка? 
- „Чети етикета": Имат ли място суперхраните в детските градини и как ще се промени менюта на най-

малките? 
- Как музикантът Калин Вельов спаси паднало на земята ястребче? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Защо присъдата за брутално убийство беше намалена от 20, на 3 години? Как реагират близките на 

убитото за една цигара момче? 
- Страсти в червено: Защо Корнелия Нинова даде „заден" за оставката си? Коментар на Весела Лечева. 
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- Ставри Калинов пак обран. По следите на крадеца на изкуство. 
- В името на живота: Да родиш тризнаци на 44 г. Историята, на живо. 
- „Пълен абсурд": Брояч на пешеходци в нарушения. Кой решава къде да има пешеходна пътека? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 17 юни 
София. 

- От 7.00 часа в зала 5 на МОН ще бъде изтеглен изпитният вариант за националното външно оценяване по 
български език и литература след VII клас. Изпитът за седмокласниците започва в 9.00 часа. 

- От 10.00 часа с церемония по полагане на венец на Паметника на незнайния воин ще започне официално 
посещение на председателя на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе. След това от 10.20 часа гостът 
ще се срещне с председателя на българския парламент Цвета Караянчева. За 11.00 часа е предвидено 
съвместно изявление за медиите. 

- От 14.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с орден „Стара планина" първа степен 
посланика на Федерална република Германия Херберт Салбер. 

- От 15.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с председателя на парламента 
на Грузия Иракли Кобахидзе. 

- От 10.00 часа в Министерски съвет премиерът Бойко Борисов ще се срещне с европейския комисар по 
цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриел и с ръководителя на Генерална дирекция 
„Свързаност" към Европейската комисия (ЕК) Роберто Виола. Основна тема на разговора ще бъде 
европейският суперкомпютър на световно равнище, който ще заработи в България. След края на срещата 
са предвидени изявления за медиите. 

- От 10.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще вземе участие в 
тържественото отбелязване на празника на град Ямбол пред сградата на общината. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на МТИТС министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта и морските въпроси на Черна гора Осман 
Нуркович ще подпишат двустранна Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и 
товари. 

- От 10.00 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан ще се проведе конференция „Бъдещето на труда - 
бъдеще за трудещите се или бъдеще за капитала?". 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на проф. д.н. Нина Дюлгерова - 
преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър" и ЮЗУ „Неофит Рилски" на тема „Битката за историята в 
контекста на Втората Световна война. Десантът в Нормандия и откриването на втори фронт в Европа". 

- От 11.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" проф. Норберт Пиетрала ще бъде удостоен с 
почетното звание „доктор хонорис кауза". 

- От 14.30 часа в зала „Триадица" на „Гранд Хотел София" евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки кани 
избраните евродепутати на среща за пакета „Мобилност". 

- От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъде представена поетесата, журналист и 
литературен критик Анжела Димчева, секретар и ковчежник на П.Е.Н. България.  

- От 18.30 часа в обновения Северен парк ще се проведе традиционният празник на район „Надежда". 
*** 
Благоевград.  

- От 12.30 часа в мемориалния комплекс Памет и Вяра кметът д-р Атанас Камбитов ще даде традиционен 
курбан за здраве и благоденствие на жителите и гостите на града. 

- От 14.00 часа в зала №5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция във връзка със 
скулпторите на Павел Койчев в Благоевград. В срещата ще вземат устие Павел Койчев и Георги Лозанов. 

*** 
Бургас  

- От 18.30 часа в зала 2 на Експоцентър „Флора" ще се състои прожекция на филма „Гуча". 
*** 
Варна.  

- От 9.30 до 11.00 часа в концертното студио на Радио „Варна" ще се проведе дискусионен форум „Агресия, 
хуманност, кино" като част от програмата на Международния фестивал на червенокръстките и здравни 
филми. 

- От 10.30 до 14.30 часа в ТЕЦ „Варна" ще се проведе Ден на отворените врати. 
- От 12.00 часа в зала 12 Младежкия дом, по покана на народния представител от Парламентарната група 

на ГЕРБ Нели Петрова във Варна ще гостува Георги Стоянов - автор на книгата „Останете живи", която е 
посветена на каузата да се спре войната по пътищата. 

- От 19.00 часа в зала „Европа" на Фестивален и конгресен център ще бъде официалното закриване на 
Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. 

*** 
Велико Търново.  

- От 11.00 часа в зала 302 на общината ще се състои пресконференция по повод предстоящото петнадесето 
издание на Националния Петропавловски събор на народното творчество „Хоро се вие край манастира". 

- От 18.00 часа в Голяма зала на МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представен мюзикълът „Четиримата 
близнаци". 
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- От 19.00 часа в Летния театър, а при лошо време в Голяма зала на Община Велико Търново, в рамките на 
София филм фест ще бъде излъчен фимът „Ирина". 

*** 
Видин.  

- От 10.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за проект „Мрежа за 
устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион", финансиран по 
Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

*** 
Горна Оряховица./с. Стрелец.  

- От 10.00 часа в НЧ „Заря - 1900" ще бъде пресъздаден обичая „Еньовата буля" и плетене на венец от билки. 
*** 
Горна Оряховица.  

- От 18.30 часа в НЧ „Напредък-1869" ще се състои концерт „Любими руски песни" на Руслан Мъйнов и 
Симфониета Шумен, с диригент - Левон Манукян. 

- От 20.00 часа в летния театър на НЧ „Братя Грънчарови ще се състои Годишен концерт на колективите при 
читалището. 

*** 
Добрич. 

- От 8.00 до 17.30 часа в Народно читалище „Добрич - 2017 г." ще се състои детска лятна академия. 
- От 10.30 до 11.30 часа в Художествена галерия - Добрич ще се проведе лятна работилница за 

въображение. 
- От 18.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои концерт на Музикална школа „Доминанта". 

*** 
Монтана.  

- От 8.00 часа ще бъде осветен храмът „Свети Дух". От 9.00 часа ще бъде отслужена Божествена Света 
литургия. От 10.30 часа от храма до площад „Жеравица" ще тръгне шествие. 

- От 11.00 часа на площад „Жеравица" ще бъде отслужен тържествен водосвет. От 11.30 часа ще се състои 
„Празник в Монтана" - концерт на танцовите състави, участващи в Международния фолклорен фестивал 
- Монтана 2019. 

- От 11.45 часа ще се състои тържествена сесия на Общинския съвет. 
- От 18.00 часа ще се състои „Песенна палитра - 1" - концерт на Вокално студио „Детски смях" към ОДК "Ние, 

врабчетата". От 19.00 часа ще бъде концертът на фолклорна формация "Ситница", танцов ансамбъл 
"Младост" и певческа група „Пъстренец Jr.". От 20.30 часа ще се проведе концерт на Yoana от X Factor, а 
от 21.00 часа концерт на БТР. От 22.00 часа на площад „Жеравица" ще има тържествена заря. 

*** 
Перник./с. Дивотино.  

- От 9.00 часа в църквата „Св. Троица" ще бъде отслужен молебен за здраве. 
*** 
Перник.  

- От 15.30 часа в Клуб „Миньор" ще се прожектира „Науката и човекът" - епизод 5 от аудиовизуалната 
поредица. 

*** 
Плевен.  

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ПП АБВ с участието на 
Румен Петков и Цветан Антов. Ще участват членове на областното и общинско ръководство на партията в 
Плевен. 

*** 
Пловдив.  

- От 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе кръгла маса-дискусия на 
тема „Водоснабдяването на Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат - Въча" - 
предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо 
развитие на региона". 

- От 18.30 часа в Драматичен театър-Пловдив ще се проведе форум под надслов „140 години, посветени на 
здравето", посветен на 140-годишнината на УМБАЛ „Св. Георги". 

*** 
Полски Тръмбеш.  

- От 10.30 часа в Залата на Община Полски Тръмбеш ще се проведе информационна среща на тема 
„Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)". 

*** 
Свищов.  

- От 10.00 часа в централното фоайе на МБАЛ „Д-р Димитър Палович" д-р Емил Маринчев - неврохирург в 
УМБАЛ „ Сърце и мозък" - Плевен ще извърши безплатни прегледи и консултации. 

*** 
Смолян.  
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- От 9.00 часа Негово Високопреподобие архимандрит Висарион ще възглави празничната св. божествена 
Литургия по повод храмовия празник на църквата „Св. Дух" в Смолян. 

- От 14.30 часа в Регионална библиотека „Николай Вранчев" ще бъде открита изложба „Почетни граждани 
на Смолян", посветена на Празника на обединения град Смолян 18 юни. 

- От 15.30 часа в Къща музей „Ласло Наги" в кв. „Райково" ще се състои тържествено откриване на 
обновената постоянна експозиция под надслов „Кой любовта ще пренесе", в памет на бележития унгарски 
творец Ласло Наги. Експозицията ще бъде открита от Амелия Гешева - заместник-министър на културата. 

- От 16.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общински съвет - Смолян. 
- От 17.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Ласло Наги пред сградата на 

Регионална библиотека „Николай Вранчев". 
- От 18.00 часа в атриума на Областната администрация ще се състои концерт - класическа музика за орган 

в изпълнение на Петър Стойков. 
- От 18.00 часа в зала 1 на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" ще се проведе концерт с участие 

на млади изпълнители от читалищата в града. 
*** 
Сливен.  

- От 9.30 до 16.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ Георги Стоянов и Димитър Павлов организират 
приемна за граждани. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе лятна детска академия. 
- От 17.30 часа в залата на първия етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде отчетен 

шестият национален литературен конкурс „Николай Лилиев". 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Дама пика" по А. С. Пушкин. 

*** 
Тутракан./с. Белица. 

- От 9.00 часа ще се състои храмовият празник на храма „Св. Дух" в селото. 
*** 
Шумен.  

- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет. 
- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" гостува Атанаска Петкова-Нанева с 

представяне на романа си „Студени гнезда". 
*** 
Ямбол.  

- От 10.00 часа пред общината започва официалната церемония за празника на града. Кметът Георги Славов 
ще произнесе празнично слово. От 10.30 часа в Ритуалната зала е тържествената сесия на Общински съвет 
- Ямбол, по време на която ще бъдат връчени най-престижните награди за годината - на личности, дали 
своя принос за развитието на града. 

 
Economic.bg 
 
√ Потребителските разходи в САЩ растат стабилно през май 
Положителната тенденция дава основание да се очаква по-добро представяне на икономиката през второто 
тримесечие 
Продажбите на дребно в САЩ нараснаха са се увеличили през май, а данните за април са ревизирани нагоре, пише Reuters. 
Това предполага повишаване на потребителските разходи, което може да облекчи страховете за рязко забавяне на 
икономиката през второто тримесечие. 
Докладът на Министерството на търговията следва излезлите по-рано тази седмица данни за спад в наемите на жилища и 
намаляване на инфлацията. Това кара икономистите да вярват, че Федералният резерв ще намали лихвения процент по-
късно тази година. 
Министерството на търговията обяви, че продажбите на дребно са нараснали с 0.5% през миналия месец, тъй като 
домакинствата са купували повече моторни превозни средства и различни други стоки. Данните за април бяха ревизирани 
нагоре до ръст от 0.3%. Икономисти, анкетирани от Reuters, прогнозираха, че продажбите на дребно ще нараснат с 0.6% 
през май.  
В сравнение със същия месец на миналата година продажбите на дребно нарастват с 3.2%. Изключвайки автомобилите, 
бензина, строителните материали и хранителните услуги, продажбите на дребно нарастват с 0.5% на годишна база. 
Потребителските разходи съставляват две трети от брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ. Но перспективите за 
бъдещите харчове на домакинствата и фирмите са нееднозначни докато потребителското доверие остава силно, ръстът на 
заплатите отстъпи през май, а наемането на работници рязко се забави. 
Но взимайки предвид стабилния ръст на потребителските разходи през април и май, може да се направи 
предположението, че икономиката на страната през второто тримесечие на 2019 г. може да нарасне повече от очакваното. 
Сегашните консолидирани прогнози за второто тримесечие са за около 2%, докато през първото тримесечие федералната 
статистика регистрира ръст от 3.1%. 


