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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НЕК 
Следва пълният текст на писмото от Асоциацията на организациите на българските работодатели във връзка с търговията 
с електроенергия. 

 
                  ДО 

            Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ, 
            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

            НЕК ЕАД 
            

КОПИЕ 
            Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 
 
В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни 
договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават 
основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. 
Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с 
начина, по който планирате това. 
Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и 
възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде 
закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите 
емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено 
предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми. 
Впрочем, именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи 
реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки 
решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната 
борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира с началото на новия ценови период, 
за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се 
разпорежда с тази електроенергия. 
Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, 
генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно 
това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали 
периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови 
продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) 
отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно 
договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите се опасяват от манипулация на цената на тока от ВЕИ  
Работодателите се опасяват от манипулиране на цените на тока, произведен от Възобновяеми енергийни източници. В 
открито писмо до председателя на НЕК Петър Илиев от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
коментират обявения търг за продажба на ток от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ. Търгът е 
насрочен за 19 юни 2019 г. 
"Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е 
електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. Като приветстваме решението тази електроенергия да 
бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това", пишат от АОБР.  
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От АОБР се опасяват от бъдещи спекулации, заради голямото количество (потенциално над 390 МВт) при зададената 
стъпка от 98 МВт. Другото им притеснение са възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка. Тези 
условия помагат предложеното количество електроенергия да бъде закупено от един купувач. 
При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително 
се създадат условия за концентрация, (контролирано ограничено предлагане), пазарът ще изпитва хроничен недостиг на 
ток. Това би довело до манипулация на цените, пишат работодателите. 
От организацията се позовават на законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана 
от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободния пазар. Целта на промените била пазарно определяне на цените и повече 
ликвидност на енергийната борса. 
Те припомнят, че е отложено с тримесечие излизането на свободния пазар на тази електроенергия. "До края на септември 
2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия", пишат от АОБР. 
Бизнесът иска НЕК да продава тока, произведен от възобновяеми енергийни източници с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло 
на борсовия сегмент "Пазар ден напред". 
"Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна 
пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти - 
като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), 
продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на 
платформата за двустранно договаряне", мотивират се от АОБР. 
 
Агенция „Стандарт“ 
 
√ Бизнесът: НЕК изкривява пазара на ток 
Чрез планиран търг на зелен ток НЕК ще изкриви свободния пазар на електрическа енергия у нас. Това гласи позиция на 
Асоциацията на работодателите в България, изразена в писмо до шефа на държавната компания Петър Илиев и до 
енергийния министър Теменужка Петкова. 
В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни 
договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават 
основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт., се посочва в 
становището на бизнеса. Работодателите приветстват решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен 
пазар, но изразяват несъгласие с начина, по който се планира това. 
"Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и 
възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде 
закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите 
емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено 
предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми", 
мотивират се работодателите. Те припомнят, че за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие 
законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт 
на свободен пазар. Мотивирайки решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и 
повече ликвидност на енергийната борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира 
с началото на новия ценови период, за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на 
септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия, казва асоциацията, в който влизат КРИБ, АИКБ, 
БСК и БТПП. 
От началото на юли произведената от ВЕИ електроенергия задължително трябваше да се търгува на борсата, но заради 
забавянето при приемането на текстовете срокът бе преместен на 1 октомври. 
"Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, 
генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент "Пазар ден напред", се посочва в позицията 
на асоциацията. В нея се казва още: "Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското 
законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно 
структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки примерно профила 
на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) 
могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни 
манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели". 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът поиска токът и от малките и ВЕИ на свободния пазар 
НЕК отвърна, че изпълнява закона приет от парламента 
Националната електрическа компания (НЕК) трябва да пусне на свободния пазар електроенергията сегмент „Ден напред“, 
произведена от малките ВЕИ централи, вместо да я продава чрез сключването на двустранни договори. Това е становището 
на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално 
представени бизнесорганизации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни 
договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Според работодателите срокът на доставка, както и обявените от 
продавача отклонения, дават основания да се предполага, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 
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1 и 4 МВт. Става въпрос за потенциално количество от над 390 МВт при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за  
обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка. 
Начинът, по който НЕК е избрала да пласира това количество на пазара, според бизнеса поражда съмнения, че 
количеството е подготвено за един конкретен купувач, който след това ще може да препродаде енергията на по-висока 
цена или да не я пусне на пазара, се казва в становището на АОБР. 
В свое писмо относно искането на бизнеса от НЕК обясняват, че такова е изискването на закона, приет наскоро от НС. Шефът 
на компанията Петър Илиев съобщи, че на 19 юни ще се обявят 2 търга за количествата ток от въпросните мощности до 
края на септември. Според него има риск токът да не се купи, а НЕК е длъжна по правилата да плаща произведената 
електроенергия според показанията на електромера на производителя на зелената енергия. „Най-големият проблем е, че 
тези централи не ги виждаме въобще“, каза Илиев за „Монитор“. „Те са в сегмента средно напрежение и не са видими 
дори от ЕСО, не им знаем всекидневното производство. Проблем е и как ще получаваме енергията от тях, защото досега 
бяха на регулирания пазар и към ерепетата. За това и заявките ще дойдат от тези дружества“, обясни той и добави, че 
малките зелени производители от 1 октомври минават изцяло на свободния пазар. 
По думите му най-нормалното е ерепетата, които търсят енергия за технологичните си разходи на свободния пазар да 
продават тока на малките производители. Той смята още, че този начин може би наистина щеше да бъде разтоварен 
пазарът „Ден напред“, защото търсенето от тяхна страна на ток на борсата в сегмента щеше да е по-малко. 
Илиев обясни също, че малките централи могат и сега по всяко време да отидат на борсата, което до 1 октомври крие 
рискове за НЕК, защото държавната компания по този начин може да остане без планираните количества за продажба и 
по този начин да подведе свои клиенти, пред които е поела ангажимент. 
 
Нова ТВ 
 
√ Напрежение между работодатели и НЕК заради търг за продажба на ток  
Бизнесът срещу Националната електрическа компания. Повод за новото напрежение между работодателските 
организации и НЕК е обявен търг за продажба на ток. 
В остра позиция големите фирми обявиха, че се създават условия за хроничен недостиг на електроенергия и опасност от 
манипулиране на цените. 
На практика бизнесът е притеснен, че само един играч може да покрие условията и ако цялото количество енергия попадне 
в неговите ръце, това може да доведе до скок на цените. 
В официална позиция от НЕК заявиха, че обявеният търг е в резултат на задължението на компанията да реализира 
енергията от ВЕИ. След реакцията на работодателите и медийния интерес към темата, от електрическата компания 
обявиха, че все пак ще разделят търга на части, за да може да участват и по-малки търговски компании. 
„Ние реагирахме много остро, защото това количество енергия, попаднало в един предизвестен играч създава условия за 
манипулиране на пазара. За нас е много странно защо продължаваме по стария начин, ние се превърнахме в пъдари, които 
постоянно следят и гледат за такива нелогични и неправилни действие”, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
Ето и целия текст на становището на АОБР: 
"В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни 
договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават 
основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. 
Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с 
начина, по който планирате това. 
Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и 
възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде 
закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите 
емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено 
предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми. 
Впрочем, именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи 
реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки 
решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната 
борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира с началото на новия ценови период, 
за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се 
разпорежда с тази електроенергия. 
Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, 
генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно 
това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали 
периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови 
продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) 
отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно 
договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели", 
се казва в становището. 
 
 
 
 



4 

 

√ Работодателите: Превръщаме се в пъдари на НЕК 
Председателят на АИКБ с коментар за скандален търг в енергетиката 
„Наистина е скандално това, което става”, заяви в предаването „Плюс-минус. Коментарът след новините” Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
Той коментира търг за продажбата на електрическа енергия, който стана причина за ново напрежение между 
работодателските организации и НЕК.  
„В петък беше обявен този търг при условия – 98 мегавата от 1 юли до 30 септември с отклонения – минус 100% до плюс 
400. Това означава, че продавачът един ден преди реалната продажба ще казва дали ще продаде за този час нула или 490, 
или 300, или 200. През нощта ако продаде тези 490, когато на никой не му трябва, а през деня – нула, до какво може да 
доведе това? В един такъв търг може да участва само лице, което има генерации на мощности, които участват в 
балансиране и регулиране, и собствена консумация, и собствени дружества”, обясни Велев. „При това търгът беше 
направен неделим – тоест само едно лице може да купи цялото количество. Това едно лице може да продава след това 
тази енергия както реши, при каквито условия реши, тоест може да манипулира пазара”, обясни председателят на АИКБ. 
Напрежение между работодатели и НЕК заради търг за продажба на ток 
В резултат на острата реакция, която имаше бизнеса, този търг беше канселиран преди буквално час и са обявени 2 нови 
– за 75 мегавата и 25 мегавата, като те вече са делими. Минималното количество е по 25, тоест могат трима да купят по 25. 
Този, който е за 25, е делим на 5, тоест могат петима да купят по пет. Другите условия са същите – минус 100% до плюс 400. 
За такива големи количества това е ненормална практика и няма кой да купи такава енергия, ако няма предварително 
договорка как точно ще става ден за ден. Бързо направихме анкета сред търговците на енергия, никой не би участвал в 
такъв търг, защото може да му продадат през нощта цялото количество и нула през деня, когато му трябва. Продавачът 
решава как да постъпи”, обясни Велев. 
„Причините са недоброто управление на НЕК, което всички работодателски организации заявихме преди време. Много се 
повтарят нещата и ние се превръщаме в пъдари, които да следят. Има такива подобни действия, за които беше предишния 
скандал с рязкото намаляване на продаваните количества и оттам вдигане на цената на пазара. Работодателите предлагат, 
за да се постигне един добре работещ пазар, тази  енергия да се продава на пазара ден напред. Пазарът ден напред е този, 
който дава референтната цена и за ЕК, и за нашето законодателство за ел енергията”, обясни Васил Велев 
Според него ако не може да се манипулира, не може да има и уговорки между продавачи и купувачи, защото пазарът ден 
напред не позволява това да се случи. 
„Формално всичко е спазено. Законът не казва как точно трябва да се продава на борсата. Има указания от ЕК по дело, 
щяхме да бъдем наказани със сериозни глоби за липса на конкуренция и пазар на електроенергия. Има минимални 
количества, които трябва да се продават на борсата на пазара ден напред. Тези минимални количества се спазват, 
формално няма нарушения”, обясни председателят на АИКБ. 
„Голямо количество от този разбит пакет има риск да бъде пак купено от едно лице и да стане същото, което подозираме 
– манипулиране на пазара, защото енергията ще се купи от няколко формално несвързани, но всъщност свързани лица. 
Това, което пазара говори, е лице с инициали Х.К”, каза Велев. 
Попитан дали става въпрос за Христо Ковачки, Велев заяви: „На българския пазар колегите, които търгуват с енергия, не 
намират друг, който би могъл да се яви като купувач на такова количество при тези условия”. 
„Пазарът трябва да се либерализира час по-скоро, да има повече независими играчи на него, тази временна мярка, която 
беше въведена, видяхте до какво доведе. Ние настоявахме от първи юли да се продава на борсата от ВЕИ-тата тази енергия, 
но се прие преходен период до 30 септември НЕК да продава тази енергия на малките ВЕИ-та и веднага последва такава 
възможност за манипулиране на пазара”, заяви Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Работодателите: Превръщаме се в пъдари на НЕК 
„Наистина е скандално това, което става”, заяви в предаването „Плюс-минус. Коментарът след новините” Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той коментира бъдещия търг за продажбата на 
електрическа енергия, който стана причина за ново напрежение между работодателските организации и Националната 
електрическа компания (НЕК).  
„В петък беше обявен този търг при условия - 98 мегавата от 1 юли до 30 септември с отклонения - минус 100% до плюс 
400. Това означава, че продавачът един ден преди реалната продажба ще казва дали ще продаде за този час нула или 490, 
или 300, или 200. През нощта ако продаде тези 490, когато на никой не му трябва, а през деня - нула, до какво може да 
доведе това? В един такъв търг може да участва само лице, което има генерации на мощности, които участват в 
балансиране и регулиране, и собствена консумация, и собствени дружества”, разясни Велев. 
„При това търгът беше направен неделим, т.е. само едно лице може да купи цялото количество. Това едно лице може да 
продава след това тази енергия както реши, при каквито условия реши, т.е. може да манипулира пазара”, обясни още 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.  
„В резултат на острата реакция, която имаше бизнеса, този търг беше канселиран и са обявени два нови - за 75 мегавата и 
25 мегавата, като те вече са делими. Минималното количество е по 25, т.е. могат трима да купят по 25. Този, който е за 25, 
е делим на 5, т.е. могат петима да купят по пет. Другите условия са същите - минус 100% до плюс 400. За такива големи 
количества това е ненормална практика и няма кой да купи такава енергия, ако няма предварително договорка как точно 
ще става ден за ден. Бързо направихме анкета сред търговците на енергия, никой не би участвал в такъв търг, защото може 
да му продадат през нощта цялото количество и нула през деня, когато му трябва. Продавачът решава как да постъпи”, 
обясни Велев пред NOVA. 

https://nova.bg/news/view/2019/06/17/254088/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA/
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„Причините са недоброто управление на НЕК, което всички работодателски организации заявихме преди време. Много се 
повтарят нещата и ние се превръщаме в пъдари, които да следят. Има такива подобни действия, за които беше предишният 
скандал с рязкото намаляване на продаваните количества и оттам вдигане на цената на пазара. Работодателите предлагат, 
за да се постигне един добре работещ пазар, тази  енергия да се продава на пазара ден напред. Пазарът ден напред е този, 
който дава референтната цена и за Европейската комисия (ЕК), и за нашето законодателство за ел. енергията”, обясни 
Васил Велев. 
Според него, ако не може да се манипулира, не може да има и уговорки между продавачи и купувачи, защото пазарът ден 
напред не позволява това да се случи. „Формално всичко е спазено. Законът не казва как точно трябва да се продава на 
борсата. Има указания от ЕК по дело, щяхме да бъдем наказани със сериозни глоби за липса на конкуренция и пазар на 
електроенергия. Има минимални количества, които трябва да се продават на борсата на пазара ден напред. Тези 
минимални количества се спазват, формално няма нарушения”, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
„Голямо количество от този разбит пакет има риск да бъде пак купено от едно лице и да стане същото, което подозираме 
- манипулиране на пазара, защото енергията ще се купи от няколко формално несвързани, но всъщност свързани лица. 
Това, което пазарът говори, е лице с инициали Х.К”, каза Велев. Попитан дали става въпрос за Христо Ковачки, Велев заяви: 
„На българския пазар колегите, които търгуват с енергия, не намират друг, който би могъл да се яви като купувач на такова 
количество при тези условия”. 
„Пазарът трябва да се либерализира час по-скоро, да има повече независими играчи на него. Тази временна мярка, която 
беше въведена, видяхте до какво доведе. Ние настоявахме от 1 юли да се продава на борсата от ВЕИ-ата тази енергия, но 
се прие преходен период до 30 септември НЕК да продава тази енергия на малките възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) и веднага последва такава възможност за манипулиране на пазара”, заяви Велев. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът е притеснен от условията по търг за продажбата на електроенергия от НЕК 
Бизнесът е притеснен от условията по търг за продажбата на електроенергия от НЕК. Който и да вземе дадената поръчка 
може да продава цялата си енергия през нощта, когато на никой не му трябва, а през деня да не продава нищо. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "Плюс-минус" по Нова 
телевизия. 
Припомняме, че по-рано днес от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излязоха със 
становище за търга: 
"В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни 
договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават 
основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. Като приветстваме 
решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който 
планирате това. Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка 
от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй 
като ще бъде закупено от единствен купувач". 
"Този търг беше отменен по-рано днес, като бяха заложени други две предложения", каза още той. 
"Постоянно трябва да следим за подобен вид нечестни търгове", допълни Велев. 
"Работодателите предлагат тази електроенергия да се продава ден напред", коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал 
"Според това, което се говори Христо Ковачки се е явил купувач на това количество електроенергия. Това не значи, че 
лицето е замесено в някакъв вид "тъмни" сделки", завърши Васил Велев. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
News.bg 
 
√ Агенцията по заетостта отчете най-ниската безработица в историята си 
През май регистрираната безработица у нас достигна най-ниското си равнище от създаването на Агенцията по заетостта, 
съобщават от МТСП. С данните не пропусна да се похвали и премиерът Бойко Борисов, който сподели новината на 
страницата си във Фейсбук. 
От Агенцията посочват, че в края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души, което е с 9 027 
души по-малко спрямо април. Спрямо май 2018 г. те са с 25 059 по-малко. 
Новорегистрираните безработни през месеца са 18 897, като от тях 1 464 не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили 
работа. От началото на годината общо 6 843 души са намерили работа. 
Постъпилите на работа през май безработни са 20 533. От тях 93.4% са устроени в реалната икономика. Други 459 лица от 
групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място. 
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По отношение на безработните от рисковите групи на пазара на труда от Агенцията съобщават, че на субсидирани работни 
места през месеца са устроени 1 362 лица: 413 - по програми и мерки за обучение и заетост, и 949 - по схеми на Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". 
През миналия месец в различни форми на обучения за възрастни са обхванати общо нови 2 405 безработни. Завършилите 
обучения през месеца са общо 3 311 безработни. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 18 542, като 85% от тях са в частния сектор. Най-голям 
дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27.6%), хотелиерството и ресторантьорството 
(19.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.9%), административните и спомагателните дейности (7.4%), 
строителството (5.5%), селското, горското и рибното стопанство (4.4%) и други. 
Най-търсените групи професии и този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, 
готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; 
продавачи; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; 
квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на 
отпадъци и сродни на тях; монтажници; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ 
защита и сигурност и други. 
 
√ Радев иска енергийна, транспортна и дигитална свързаност с Грузия 
Подобряването на енергийната, транспортна и дигитална свързаност в Черноморския регион обсъдиха президентът Румен 
Радев и председателят на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе. 
Свързаността и общите действия както за политическите решения, така и в икономиката, е ключовата дума за успеха на 
нашия регион, коментира Радев. 
България и Грузия имат стратегическо положение на двата бряга на Черно море и това трябва да се използва активно. 
Транспортните коридори от Азия и Близкия Изток към Европа вече са във фокуса на редица държави и България и Грузия 
трябва да бъдат част от тези общи усилия, допълва той. 
"Идеите за създаване на дигитален коридор между Грузия и България, за полагане на кабел за пренос на електроенергия 
по дъното на Черно море са от съществена значимост", обяснява президентът. 
България гледа на Грузия като на приоритетен партньор в региона на Черно море и Южен Кавказ. По думите на Радев, 
Грузия има своето важно място за укрепване на сигурността в региона, за гарантиране на енергийните доставки и 
диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси. 
Президентът изрази и подкрепата на страната ни за по-тясно сближаване на Грузия с Европейския съюз и НАТО и оцени 
високо усилията на страната в тази насока. 
Обща беше позицията за позитивната тенденция в развитието на икономическите отношения между България и Грузия. 
Стокообменът достига 600 млн. долара, но е далече от възможностите на двете държави. 
Радев отбелязва интереса на българския бизнес за разширяване на инвестиционното си присъствие в Грузия и призова за 
повече информация за възможните проекти в страната, в реализацията на които могат да участват и компании от България. 
Иракли Кобахидзе благодари за силната подкрепа на България за присъединяване на Грузия към Европейския съюз. 
"Вярваме, че членството на Грузия в Европейския съюз ще бъде от стратегическа важност и за двете страни", посочи той. 
Кобахидзе открои и добрите исторически и културни връзки между народите на Грузия и България. 
 
Economy.bg 
 
√  Президентът удостои с орден „Стара планина“ първа степен посланика на Германия  
Отличието се връчва за изключителни заслуги за укрепването и развитието на българо-германските отношения  
За България Федерална република Германия е важен партньор, приятел и съюзник. Това заяви президентът Румен Радев, 
който удостои днес с орден „Стара планина“ първа степен германския посланик у нас Херберт Салбер. Високото държавно 
отличие е за приноса на дипломата за укрепването и развитието на българо-германските отношения. Посланик Херберт 
Салбер приключва своя мандат в София, а с него и дипломатическата си кариера. 
По време на церемонията в Гербовата зала президентът Радев отбеляза 140-годишнината от началото на 
дипломатическите отношения между Германия и България. Благодарение на приноса на много поколения дипломати, 
политици, предприемачи, инженери, учени, дейци на изкуството и културата, както и обикновени граждани, днес се 
радваме на отлични отношения между нашите страни и народи, основани на партньорство и приятелство, заяви 
държавният глава. 
Румен Радев благодари на Херберт Салбер за неговата ангажираност и приноса му в развитието на българо-германските 
връзки в областта на политиката, икономиката, културата, образованието и науката. 
„Търговско-икономическите отношения между нашите страни са в непрекъснат възход и Германия се утвърди като водещ 
икономически партньор за нашата страна“, допълни Румен Радев. Той подчерта, че германските инвестиции имат 
съществен принос за трансформацията на българската икономика към индустриализация и производства с висока 
добавена стойност. 
Особено ценим възможността да се възползваме от германския опит в областта на дуалното обучение, което дава нови 
перспективи пред бизнеса и нови възможности пред младите хора в България, заяви той. 
„България е наш доверен приятел, партньор и съюзник“, заяви посланик Херберт Салбер по време на церемонията. Той 
изрази задоволство, че завърша професионалния си път, започнал преди 35 години в Белград, в държава, с която Германия 
има добри отношения. Посланик Салбер подчерта конструктивната роля и заслугите на България за развитието на 
сътрудничеството и разбирателството на Балканите. 
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Economic.bg 
 
√ Ангелкова: Нарушенията по плажовете са по-малко през тази година 
„Ще бъдем безкомпромисни към всяко едно нарушение и своеволие на плажа”, категорична бе тя  
Стартирахме регулярни проверки, както всяка година. Мобилните групи работят непрекъснато. Проверени са над 104 
плажа. Нарушенията са по-малко то миналата година”. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова пред NOVA. 
Някои от нарушенията са свързани с липса на указателни табели. „На някои от плажовете, например в Равда, има поставени 
повече преместваеми обекти. На плажа „Божурец-Топола” има най-много нарушения. Ако не се поправят, договорът им 
ще бъде прекратен. По същия начин стоят нещата и на плажа „Сарафово - юг”, коментира Ангелкова. 
„Ще бъдем безкомпромисни към всяко едно нарушение и своеволие на плажа”, категорична бе тя.По думите й е 
изключително важно да бъде осигурен пешеходен достъп до всеки плаж. "Ако има възможност къде да се паркира, това 
прави услугата още по-добра. Изключително важно е обаче да има осигурен пешеходен достъп, за да се достига до самия 
плаж и да може той да се почиства и поддържа. Всички плажове, които до момента са отдадени на концесия или са под 
наем, имат такава възможност”, обясни Ангелкова. 
„България е позната като дестинация, която предлага изключително добро качество на добра цена. Това го показват 
цифрите, които имаме до момента. За последните три години имаме 31% ръст на чуждестранните туристи, което е 9 млн. 
200 хил. Имаме над 8 млрд. 400 млн. лв. приходи, както и 27 млн. реализирани нощувки. Това ни поставя в топ 5 на Европа 
за миналата година”, посочи още Николина Ангелкова. 
 
Дарик  
 
√ КФН и НАП се споразумяха да си сътрудничат 
Ръководителите на Комисията за финансов надзор (КФН) и на Националната агенция за приходите (НАП) Бойко Атанасов 
и Галя Димитрова подписаха Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете ведомства. Целта на 
споразумението е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции, съобщиха от КНФ.   
„Подписаното споразумение е стъпка към реализиране на представената от мен пред Народното събрание Стратегия за 
развитие на Комисията за финансов надзор. Целта ни е посредством ефективен диалог с другите държавни органи и 
разширяване на взаимодействието и обмена на информация с тях да имаме още по-ефективно работеща Комисия за 
финансов надзор“, каза Бойко Атанасов. 
Според Галя Димитрова чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-
отчетната информация, предоставяна в Комисията, с информацията, налична в информационните масиви на НАП, 
включително по отношение на размера на декларираните задължения за данъци, което в крайна сметка ще направи 
дейността на двете ведомства по-ефективна.  
Обменът на становища във връзка с тълкуването и прилагането на нормативни разпоредби ще доведе до подобряване на 
дейността на двете институции по прилагане на правната рамка и усъвършенстване на надзорните практики. 
Споразумението предвижда още механизми за оказване на взаимна експертна помощ, както и възможността за 
провеждане на съвместни обучения. 
 
БНТ 
 
√ Превозвачите искат пълен синхрон от новоизбраните евродепутати 
Превозвачите поискаха пълен синхрон от новоизбраните евродепутати при отстояване на българските интереси в Брюксел 
при обсъждане на пакет „Мобилност 1“. На среща, в която участва и министърът на транспорта, бяха набелязани конкретни 
мерки, част от които предвижадат повече български евродепутати в новата транспортна комисия и привличане на повече 
държави в подкрепа на българската позиция. 
Превозвачите призоваха новоизбраните български евродепутати още от първия работен ден да търсят съмишленици за 
българската кауза сред своите политически семейства. 
Йордан Арабаджиев - Съюз на международните превозвачи: Очакваме, да речем, от ПЕС - работа с Испания и Португалия. 
Очакваме от представителите на ГЕРБ работа в ЕНП. Г-н Джамбазки има силно представяне в Полша. 
Присъстващите на срещата обещаха да изпълнят заръките и заявиха, че по темата мобилност има пълно единодушие сред 
тях. 
Ангел Джамбазки, евродепутат от ВМРО: Тази тема няма разделение политическо, или поне то не е заявявано. Всеки от 
нас ще търси в групата си подкрепа затова да избегнем организираната вече кампания срещу нашите интереси. Не говоря 
само за българските, а за периферните. Интересите на Германия, Франция, Белгия и донякъде на Италия срещу останалите 
интереси. 
Цветелина Петкова, евродепутат от БСП: От името на делегацията на БСП искаме също да изразим ясната позиция, че 
ще продължаваме да работим заедно да защитаваме българските национални интереси в сферата на този бранш, заедно 
с всички колеги от цялата българска делегация в европейските представители. 
Българските евродепутати обясниха, че вече са отправили заявление да бъдат включени в новата транспортна комисия. 
Министърът на транспорта заяви, че неговата основна задача е да разшири географията на държавите, които подкрепят 
българската кауза и да убеди страните от Централна Европа, че това не проблем само на периферията. 
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√ Отпада разрешителният режим за превози между България и Черна гора 
От 17 юли отпада разрешителният режим за превоз на пътници и товари между България и Черна гора. Това става по силата 
на подписана вчера спогодба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков 
и министъра на транспорта и морските въпроси на Черна гора Осман Нуркович. 
„Това е нов подход, който от 2018 г. се прилага, но с тази Спогодба даваме начало на новата правна рамка и регулация. 
Това ще доведе до интензифициране на товарите и пътниците. Стокообменът между страните бележи значителен прогрес, 
само през 2018 г. той е около 40%“, заяви министър Желязков. 
Колегата му Осман Нуркович отбеляза, че със споразумението се преодоляват редица препятствия и бариери, които имаше 
преди това. 
Попитан дали либерализацията на транспортния пазар в Черна гора няма да стане предпоставка за трудова емиграция при 
неблагоприятни условия у нас, Росен Желязков отговори, че няма да насърчава, но няма и да пречат на хората да избират 
къде да работят. 
 
√ Могерини призова държавите членки за бърз старт на преговорите с Тирана и Скопие 
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини призова държавите членки 
възможно най-бързо за започват преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания. Могерини е в 
Люксембург на среща на външните министри от ЕС. Според българския външен министър Екатерина Захариева 
европейският проект няма да бъде завършен без интеграцията на Западните Балкани. 
Могерини очаква от държавите членки да проявят мъдрост и да не отлагат започването на преговори със Северна 
Македония и Албания. Според нея отлагането на процеса ще се отрази негативно на мотивацията на двете балкански 
държави и ще има отрицателно влияние върху регионалното сътрудничество. На днешния ден преди година Скопие и 
Атина подписаха Преспанското споразумение, което разреши дългогодишния спор за името името и отвори пътя на 
Северна Македония към членство в ЕС. 
Федерика Могерини, върховен представител по въпросите на външната политика и сигурност:  По повод първата 
годишнина от подписването на Преспанското споразумение припомних на външните министри ясната позиция на 
Европейската комисия, която е, че без отказване трябва да започнат преговори със Северна Македония и Албания. 
Окончателното решение трябваше за бъде взето от министрите утре, но очакванията са то да бъде отложено за септември. 
Държави като Франция, Холандия и Германия обаче все още имат съмнения за следващото разширяване на ЕС с двете 
балкански държави. Очаква се през есента Скопие и Тирана бъдат разделени и решенията да бъдат вземани за всяка една 
от тях поотделно. 
"ЕС се надява Иран да продължи да изпълнява задълженията си по ядреното споразумение, не вярваме на изявления, а 
на становището на МААЕ, каза Могерини по повод днешни изказвания от Техеран. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕК констатира подобрени показатели при иновациите  
Европейският съюз подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година. Това стана ясно от сравнителния 
доклад за иновациите за 2019 г. на Европейската комисия. Данните разкриват, че за първи път Европа изпреварва в това 
отношение Съединените щати. ЕС изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, но запазва преднината си пред 
Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай наваксва своето изоставане много бързо и има три пъти по-бърз растеж на 
иновациите от този в ЕС.  
Страните от общността се разделят на четири групи, спрямо показателите си - водещи новатори, силни новатори, умерени 
иноватори и скромни новатори. Швеция е водещият новатор в ЕС за 2019 г., следвана от Финландия, Дания и Нидерландия. 
Обединеното кралство и Люксембург попадат в групата на силните новатори, където за първи път влиза и Естония. 
Иновациите в ЕС са нараснали средно с 8,8 % от 2011 г. насам, констатират в доклада. Най-резултатни по отношение на 
покачване на показателите в областта на иновациите са били Литва, Гърция, Латвия, Малта, Обединеното кралство, 
Естония и Холандия, а най-много са ги занижили Румъния и Словения. 
Сравнителният доклад за 2019 г. е придружен от Сравнителен доклад за иновациите по региони. И двата доклада изтъкват 
ролята на научните изследвания и иновациите като същевременно отправят препоръки за повишаване на 
производителността и конкурентоспособността. Тазгодишният Сравнителен доклад за иновациите по региони показва 
силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им. Сравнителна оценка на резултатите 
на системите за иновации в 238 региона от 23 държави от ЕС разкрива, че за деветгодишния период на наблюдение за 159 
региона се е повишила ефективността. Най-новаторските региони в ЕС, според доклада на ЕК, са Хелзинки-Усимаа, следван 
от Стокхолм и Ховедщаден. 
Комисията представи специфични препоръки по държави за 2019 г. с насоки за икономическата политика на всички 
държави—членки на ЕС за следващите 12—18 месеца с акцент над научните изследвания. Прогнозите са инвестициите в 
научни изследвания и иновации да способстват за създаването на до 100 000 нови работни места в тази област между 2021 
г. и 2027 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Почти всички сектори на българската икономика изпитват глад за кадри 
Най-оптимистични към наемането на кадри са работодателите в сектора на финансите 
В нагласите на работодателите у нас относно климата за наемане на служителите през третото тримесечие на 2019 г. няма 
особени промени спрямо предходното тримесечие и дори на годишна база. Пазарът продължава да бъде все така 
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динамичен, почти всеки един сектор изпитва глад за кадри. Това каза Дарина Цанова, мениджър „Бизнес развитие“ в 
ManpowerGroup България в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria. Тя коментира резултатите от обзорно 
изследване на ManpowerGroup. 
„Компаниите започнаха вече да свикват със затрудненията от липсата на кадри. Те се опитват да оптимизират процесите и 
наемането на нова работна ръка“, отбеляза Цанова. Тя коментира резултатите в туристическия сектор, като посочи, че в 
него пазарът е застинал, липсва наемане на нови служители. 
„Вероятно това се дължи на очакванията за по-слаб летен туристически сезон през 2019 г. От тази гледна точка хотелите и 
ресторантите се опитват да свият наемането на кадри. Друга причина е, че намирането на служители за кратък период за 
работа по Черноморието е сложен процес“. 
Най-оптимистични към наемането на кадри са работодателите от сектора на финансите, които очакват ръст от 16%, 
коментира гостът. 
„Трябва да имаме предвид, че да се наемат такива специалисти не е лесно, отнема твърде много време. Компаниите 
започнаха да се ориентират към служители без опит и да инвестират в тяхното образование“, каза Цанова. 
Към момента най-склонни да наемат нови служители са работодателите във Варна, посочи тя и допълни, че това се дължи 
на сезона. 
„Стойностите за това колко склонни да наемат кадри са компаниите в София, Пловдив и Бургас се запазват от миналото 
тримесечие. Това не се дължи на факта, че дружествата нямат възможност за по-голям ръст, по-скоро те са предпазливи 
заради липсата на работна ръка“, коментира Цанова. 
Служителите все по-често напускат работните си места след доста по-кратък период в сравнение с минали години, 
отбеляза още гостът. 
„Фокусът на компаниите трябва да бъде върху задържането на кадрите в тях“, съветва Цанова. 
 
БНР 
 
√ НЕК отмени свой търг за продажба на ток от възобновяеми енергийни източници  
Националната електрическа компания отмени свой търг за продажба на ток от възобновяеми енергийни източници след 
писмо на работодателските организации.  
Бизнесът се притеснява, че се предлага сравнително голямо количество енергия, която да бъде закупена само от единствен 
купувач и да се породят спекулации.  
От НЕК посочват, че няма нарушение, но за да се защити общественият интерес, те ще разделят търга на две и ще 
предложат по-малки количества ток от ВЕИ производителите с мощност от 1 до 4 мегавата. 
 
√ Рязко ускоряване на растежа на заплатите в България в началото на годината  
През първото тримесечие на 2019-а темпото на растеж на заплатите в еврозоната се подобри слабо спрямо края на 
миналата година при забавяне в рамките на целия ЕС и при рязко ускоряване на растежа в нашата страна, показват данни 
на Евростат. 
Заплащането на труда в еврозоната се увеличава на годишна база през първото тримесечие на годината с 2,5% след слабо 
повишение с 2,3% в края на предходната година, докато в рамките на целия ЕС растежът се забавя до 2,7% от 3,0% през 
последните три месеца на 2108-а година. 
В същото време общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица (включващи данъци, 
заплати и други разноски) се увеличават в еврозоната с 2,4% след повишение с 2,3% през предходното тримесечие, а в 
рамките на ЕС растежът се забави до 2,6% от 2,8 на сто. 
Аналогичното проучване на Евростат за България пък показва много по-рязко ускоряване на растежа на заплатите през 
първото тримесечие на 2019-а година до 12,7% след тяхно увеличение с едва 4,8% в края на изминалата година. По-силен 
растеж в рамките на ЕС е отчетен единствено в Румъния (повишение на заплащането на труда с 16,4%). 
Общите разходи за труд за един отработен час в нашата страна също нарастват много силно с цели 12,9% спрямо първото 
тримесечие на 2018-а година и след повишение с едва 5,1% през четвъртото тримесечие на предходната година. И тук 
нашата страна е изпреварена единствено от Румъния, където общите разходи за труда нарастват през първото тримесечие 
с 16,3 на сто. 
Данните на Евростат показват, че най-солидно повишаване на заплатите в България през периода януари - март 2019-а 
година е отчетено в сферата на услугите (скок с 13,1% на годишна база), следвана от индустрията (увеличение с 11,0%) и 
строителството (с 8,3%). 
Общите часови разходи за труд също регистрират най-солиден скок в сектора на услугите (повишение с 13,1%), следван от 
индустрията (с 11,4%) и строителството (повишение с 8,4%). 
 
√ Експерти: Социалната система трябва да се адаптира към навлизането на цифровите технологии  
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването ''12+3'' 
Дигитализацията на икономиката ще свие работните места с 10-15% в следващите 6 години и с до 45 на сто до 2050 г. 
Високите технологии често изместват човека, а традиционните форми на заетост стават все по-гъвкави и разнообразни. 
Това създава възможности пред работодателите да лавират с трудовите договори и да пестят от осигуровки, каза днес 
Пенчо Хубчев от Фондация „Фридрих Еберт“. 
Той бе сред участниците на конференция, посветена на дигитализацията на икономиката и начина, по който ще преобрази 
пазара на труда. Те изтъкнаха, че България няма адекватни политики за социална защита на работещите в условията на 
дигитализацията на икономиката. Форумът за цифровите технологии и социалната система беше организиран от Фондация 
"Фридрих Еберт" и фондация "Солидарно общество". 



10 

 

Експерти предупредиха, че социалната система трябва да се адаптира към промяната в структурата и характера на 
работните места при все по-голямото навлизане на цифровите технологии. 
„При всички положения тенденцията е към повече работни места вкъщи, особено с тези дигитални платформи, където те 
не осигуряват социално работещите в тях“. 
Затова според Ивайло Иванов от НОИ промените трябва да създават гаранции, че работещите в дигиталната икономика 
ще бъдат адекватно защитени срещу социалните рискове, включително чрез иновативни форми на участие в 
осигуряването. 
„Компаниите все повече предпочитат да наемат независими изпълнители, самостоятелно заети лица за отделни поръчки, 
вместо да наемат служители на пълно работно време на стандарти и трудови договори. Все по-малко има значение има 
дали работата ще се върши в офис, домашни условия или в някое кафене“, заяви той. 
Страната ни има нужда от стратегически визии и политики във връзка с дигитализацията и новите гъвкави форми на 
заетост, но правителството не прави достатъчно, коментира Георги Гьоков – зам.-председател на парламентарната 
комисия по труд, социална политика и демография. Според него въвеждането н т.нар. безусловен базов доход е един от 
лесните начини на компенсиране на отпадналите от пазара на труда. Той посочи, че Еврокомисията обсъжда такъв доклад, 
но липсва единно мнение на експертите по подобна мярка. 
 
√ София е домакин на международна среща на банките за развитие 
София днес е домакин на международна среща на банките за развитие от Балканите, от Централна и Източна Европа. 
Организатор на събитието е Българската банка за развитие, която отбелязва 20-ата си годишнина с международен 
икономически форум под надслов "Пътища за партньорства 2019". 
Събитието е свързано с новата инвестиционна програма на Европейския съюз – InvestEU. 
Новата програма на ЕС се основава на европейския фонд за стратегически инвестиции на плана "Юнкер" и ще подкрепи 
четири области на политиката - инфраструктура, научни изследвания, иновации, цифровизация, малки и средни 
предприятия и социални инвестиции и умения. 
Тазгодишното издание на форума ще разглежда и все по-важната роля на националните публични банки за 
икономическото развитие, както и значението на регионалните партньорства за разработването и изпълнението на 
интелигентни стратегии за икономическия растеж. 
 
√ В разговор с генералния секретар на ООН Борисов се ангажира с климатичните промени 
На срещата на европейските лидери тази седмица министър-председателят Бойко Борисов ще поддържа идеята 
Евросъюзът да стане лидер в постигането на климатично неутрални нива на вредните емисии до 2050 година. 
Това е уверил българският премиер в телефонен разговор с генералния секретар на ООН, съобщават от правителствената 
пресслужба. 
В разговора, проведен по инициатива на Антониу Гутериш, премиерът е изтъкнал, че страната ни преизпълнява 
ангажиментите си и с дял на използваната енергия от възобновяеми източници от близо 19 процента заема водещо място 
в Евросъюза. 
Климатичните промени не са абстракция, а факт, казва още премиерът Борисов и добавя, че това е най-голямото 
предизвикателство пред света сега и за в бъдеще. 
Министър-председателя е категоричен, че е от жизнено важно значение да продължат усилията за опазване на околната 
среда. 
Държим на чистата природа, е уверил събеседника си в края на телефонния разговор премиерът Бойко Борисов. 
Информационните агенции Франс прес и Ройтерс сочат България наред с Полша и Чехия, като страните, които се 
противопоставят на оп-значимо орязване на парниковите емисии от опасение, че ще загубят конкурентноспособност и 
работни места. 
Според Световния фонд за дивата природа идеята за постигане на климатична неутралност към средата на века вече има 
твърдата подкрепа на 16 от общо 28 страни членки на ЕС. 
 
√ Утвърдени са близо 27 млн. лв. по схемата “де минимис" за помощ на животновъди 
Фонд "Земеделие" е утвърдил близо 27 млн. лв, с  които предстои да бъдат подпомогнати животновъди и пчелари по 
схемата "де минимис" . 
Пчеларите ще бъдат компенсирани с 600 хил. лв. за щети от растителна защита. С помощта  ще се покриват разходи, 
направени в резултат на измирането на пчелни семейства заради пръскане с препарати. 
Максималната сума, която ще получат производителите на мед е 118 лв. на  пчелно семейство. Животновъдите ще получат 
26 млн. и 300 хил. лева, като парите ще са за фермерите, които отглеждат  крави, биволи, овце-майки и кози-майки. 
Предстои Министерството на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта. 
 
√ В Брюксел започва 13-ото издание на Европейските дни на развитието 
13-ото издание на Европейските дни на развитието се открива днес в Брюксел. Във форума ще участват 8 хиляди делегати 
от 150 страни. Тази година мотото на глобалния форум, организиран от Европейската комисия, е "Изграждането на свят, 
който не изоставя никого". 
Сред основните задачи на форума е набелязването на мерки за борба с неравенствата в света, бедността и постигането на 
устойчиво развитие. 
Пред БНР един от младите лидери Карло Анхело от Перу, който работи в правителството за повишаване на жизнения 
стандарт в страната, равенството между половете и опазването на околната среда определи финансирането като основно 
предизвикателство за постигането на целите. 
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"Необходими са около три трилиона долара за внедряване на целите за устойчиво развитие в света. В развиващите се 
държави всяко правителство може да си позволи финансиране на стойност не повече от 25% от БВП", каза той. 
 
√ Втори кръг за избор на наследник на Тереза Мей  
Във Великобритания днес депутатите от Консервативната партия гласуват във втори кръг за избор на нов лидер на мястото 
на Тереза Мей. Вечерта кандидатите за поста, които получат повече от 10 процента от гласовете, ще проведат 
телевизионен дебат по Би Би Си, като този път фаворитът Борис Джонсън е заявил участие. 
В надпреварата останаха 6 кандидати, като на днешния втори кръг се очаква Борис Джонсън да получи повече гласове от 
първия кръг, когато безапелационно спечели 114 от общо 313 гласа. Най-близкият му подгласник бе външният министър 
Джеръми Хънт с 43 гласа. 
Големият въпрос днес е дали аутсайдерът Рори Стюърт - министър за международно развитие, след силното му 
представяне в дебата по Канал 4, в който не участва Борис Джонсън, ще успее да получи минимум 33 гласа, за да продължи 
напред. 
Всички кандидати, които не успеят да получат този минимум, ще отпаднат. В случай, че всички преминат тази граница, ще 
отпадне този с най-малко гласове. 
Дебатът вечерта се очаква с голям интерес, защото това ще бъде първата публична поява на Борис Джонсън, който е 
критикуван, че избягва медиите, за да не допуска гафове. 
По принцип гласуването на депутатите ще продължи до оставането само на двама претенденти и тогава лидерът на 
партията ще бъде избран от цялата членска маса, която наброява около 160 000 души. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Един от 36-те лекари в света с престижна европейска диплома по неврорентгенология. Доцент Станимир Сираков 
- България, Македония, героите - или как се пише добросъседска история 
- С поглед към местните избори - как се подрежда политическият пъзел? 
- Боинг призна за проблеми в модела 737 МАКС - какво следва? 
- Температурните амплитуди и реакциите на организма - съветите на лекарите. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Нов обир в ателието на скулптора Ставри Калинов. Кой е извършителят и на каква стойност е откраднатото?  
- Пропада ли Северната скоростна тангента?  
- Какви документи иззе прокуратурата от офиси на фирми, свързани с Иво Прокопиев? Тема: Правосъдният 

министър Данаил Кирилов за избора на нов главен прокурор, корупцията и мониторинговия доклад за България;  
- Какви са параметрите на американската оферта за F-16? Kоментар на бившия военен министър Велизар 

Шаламанов;  
- След скандалния случай с починал в линейка пациент - оборудвани ли са екипите на "Спешна помощ" за хора със 

специфични нужди?  
- За първи път - кулинарна карта на България. Кои са характерните ястия за всеки регион? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Страх във въздуха. Самолет, регистриран в България, попадна в турбуленция. Ранени са десет от пътниците, след 

като седалки са се откъснали по време на инцидента. Ексклузивен разговор с управителя на компанията Валтер 
Колев. 

- Мълния уби 20-годишен мъж в София. Слаба ли е защитата срещу смъртоносните стихии в населените места? - 
Николай Василковски с инж. Радослав Калчев. 

- Невероятна мизерия в инфекциозното отделение на болницата в Карлово. Сигнал от зрителка. 
- Кратер с дълбочина три метра се появи в столичния квартал „Редута". След намесата на Румен Бахов общината 

започна да запълва дупката, в която може да се побере човек и половина. 
- След ареста на кмета на Костенец. Първи версии за разследването от работещите в общинската администрация - 

разговор с Георги Митров, председател на Общинския съвет в Костенец и други общински съветници 
- На лов за нелегални туристически агенции. Първи проверки по Черноморието - говори министърът на туризма 

Николина Ангелкова. 
- Започнаха инцидентите по морето. Две деца попаднаха в подводна яма, а вълна счупи крака на лекар на плажа. 

Как можем да се предпазим от инциденти във водата и какво трябва да знаем за особеностите на нашето 
крайбрежие? 

- Фалшификати вместо оригинали? Каква е истината за изложбата, която предизвика скандал сред художници и 
изкуствоведи? Доц. Ружа Маринска, изкуствовед, бивш директор на НХГ и проф. Валери Стефанов, председател 
на Съюза на колекционерите в България. 

- Дръжте крадеца на... изкуство. Кой обра известния художник Ставри Калинов и какво му открадна? 
- Калин Вельов с нова песен и клип в съвместно изпълнение с бразилски музиканти. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 юни 
София. 

- От 09.30 часа в Резиденция „Бояна" заместник-министър Деница Николова ще участва в 14-тото заседание на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж". 
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- От 10.00 часа в хотел „Форум" заместник-министър Таня Михайлова ще присъства на национална конференция на 
тема „Европейските измерения в професионалното образование и обучение". 

- От 10.00 часа председателят на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе ще се срещне с Негово Светейшество 
Неофит - Патриарх български и митрополит Софийски. 

- От 09.00 часа в столичния хотел „Интерконтинентал" (пл. „Народно събрание" №4, бившия хотел „Радисън") ще се 
проведе бизнес форума "Go Global!", предназначен за български компании, търсещи развитие на международния 
пазар. 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, Съдийска колегия 
към ВСС ще проведе заседание. 

- От 10.00 часа в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова на полигона на Дирекция „Аварийна помощ 
и превенция" в Панчарево (зона "Градище" на ул. "Незабравка" 17) ще бъде проведено съвместно учение в 
ситуация на буря. 

- От 11.30 часа в зала „Славейков" на Френски институт на пл. „Славейков" 3 Община Благоевград организира 
пресконференция в София по повод предстоящия фестивал „Francofolies.Благоевград". 

- От 13.00 часа в галерия "Оборище 5", ул. "Оборище" 5, ще се проведе 10. юбилеен Зелен форум. 
- От 18.00 часа в СГХГ се открива ретроспективна изложба на Райко Алексиев. 

*** 
Брежани. 

- От 13.00 часа в кметството на село Брежани ще се проведе работна среща между представители на властта, 
туроператорите, културни и научни институции. 

*** 
Велико Търново. 

- От 16.00 часа пред Музей „Възраждане и Учредително събрание" ще се проведе брифинг относно посещението 
на Председателя на Народното събрание на Грузия. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще посети направление "Социални услуги и здравни 
дейности" (ул. "Княз Борис I" №1, срещу БЧК), за да се запознае на място с извършените ремонтни дейности в 
сградата. 

*** 
Горна Оряхвоица. 

- От 11.00 часа в Зала 102 ще на Общината ще се проведе информационна среща на тема „Възможности за 
финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)". 

*** 
Лясковец. 

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

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа УПИ П-786 в кв. 4а-нов по плана на Северна индустриална зона - втора част, гр. Пловдив ще се състои 
официалната церемония "Първа копка" по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци". 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Две могили ще се проведе редовно заседание на Съвместната 
българо-румънска земеделска работна група. 

*** 
Смолян. 

- От 15.30 часа в Къща музей "Ласло Наги" - кв. Райково заместник-министърът на културата Амелия Гешева ще 
открие обновената постоянна експозиция в Къщата музей "Ласло Наги", под надслов "Кой любовта ще пренесе", 
в памет на бележития унгарски творец Ласло Наги. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе брифинг. 
- От 14.00 часа в зала 203 ще заседава комисията за избор на съдебни заседатели 

 

 


