Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Канал 3
√ Икономика и бизнес, 6.07.2019 г.: Гостува Васил Велев, председател на АИКБ
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира в ТВ предаването
"Икономика и бизнес" по Канал 3 (след 9.45 мин. на видеозаписа) свиването на сивия сектор, ръста на заплатите,
производителността на труда у нас, както и наскоро обявените нови данни от Композитния индекс "Икономика на светло".
"Добри предпоставки за изсветляване на икономиката са постигнатите политическа и макроикономическа стабилност,
финансова стабилност, стабилно данъчно законодателство, немалкия ръст в икономиката от последните години", подчерта
той.
Цялото интервю гледайте тук.
TV+
√ Румен Радев в "ДЕНЯТ с В. Дремджиев", 4.7.19, TV+ и TV1
Румен Радев, заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на ДЕНЯТ
с Веселин Дремджиев:
"За българския бизнес увеличението на тока е близо 28% от първи юли. Това предвещава тежки събития през есента. Не
получаваме от министерството на енергетиката отговор на важните въпроси, които задаваме - за концентрацията в един
търговец, за вноса, за неизползването на държавните мощности в критични моменти".
Целия разговор може да гледате тук.
Economic.bg
√ Малко предприятия могат да сключват двустранни договори за ток
Бизнесът настоява държавата да ограничи пазарнат аконцентрация и да пусне още количества електроенергия на
пазара
Само някои големи предприятия, които могат да си планират дейността дългосрочно, могат да си позволят да сключват
дългосрочни двустранни договори за доставка на електроенергия на свободния пазар. Това каза Румен Радев, заместникпредседател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на предаването „ДЕНЯТ“ с Веселин
Дремджиев по TV+.
Така бизнесът отговоря на енергийния министър Теменужка Петкова, според която няма какво да се направи за рекордно
високите цени на сегмент „Ден напред“ на борсата и прати бизнеса да сключва двустранни договори с търговци.
„За доминиращата част от индустрията, това, което се случва на пазар „Ден напред“ е много важно. Това е пазарът, който
е в концепцията на Европейския съюз за единни енергийни пазари. Това е най-важният пазар. Това е пазарът, който
индикира цените и през който се реализират значителни търговки операции, а от там и физически потоци на електрическа
енергия“, обясни Радев.
Той отново припомни трите големи теми, които вълнуват бизнеса от гледна точка на енергийните цени, и на които
Теменужка Петкова и НЕК все още отказва да им отговори.
По неговите думи има голяма концентрация у някои търговци и дори в един търговец. Той отказа да назове поименно за
кого става въпрос, но вече многократно други представители на работодателските организации посочват Христо Ковачки
като човекът, който се възползва от ситуацията и с когото НЕК работи в тандем.
„Когато има концентрация в няколко търговци, те имат естествената склонност да постигат маржове и високи ценови нива,
които обаче са неоправдани от гледна точка на крайния потребител“, смята Радев. Зам.-председателят на АИКБ настоява
НЕК да не пуска на пазара големи пакетни сделки за количествата от малките ВЕИ производители (между 1 и 4 мегавата).
Той също така повдига въпросът, защо държавата не пусне допълнителни количества на пазара, след като вижда каква е
ситуацията на пазара и след като държавният ТЕЦ „Марица Изток-2“ дори би излязъл на голяма печалба от реализираните
си допълнителни количества. „Топлоцентралата работи с една трета с капацитета си и дори под това ниво. Работи с два
малки и един голям блок. Няма никакъв проблем да се включат и другите блокове“, смята Радев. Според него самият ТЕЦ
ще е на добра печалба, дори ако трябва да си плати скъпите въглеродни квоти от тази работа.
Бизнесът също така настоява държавата да поощри вносът на електроенергия в пиковите ценови моменти. Много са
негъвкави колегите които управляват физическите потоци енергия и по този и ограничават капацитетите“, смята Радев.

1

ТВ Европа
√ Има ли спекулации с цената на тока за бизнеса?
"Основната ни реакция е с натрупване, още отпреди деня 3-ти юли. Проблемът има своята предистория", каза Румен Радев,
зам-председател на УС на АИКБ в студиото на предаването "Темите" по ТВ "Европа" с водещ Николай Лефеджиев. "Още от
м. декември, в края на миналата година, започна ескалация в цените на електроенергията, търгувана "ден напред".
Вижте видео с цялото интервю.
В. Монитор
√ Глад за шлосери и стругари помпа механопаралелките
Гимназисти заемат местата им с допълнителен курс
Гимназистите от специалност „машинни системи с цифрово и програмно управление“, които след като завършат,
придобиват квалификация за машинен техник, ще могат да запълват липсите на стругари и шлосери, обясни пред
„Монитор“ зам.-образователният министър Таня Михайлова.
Броят на машинните специалности е вдигнат рязко, за да запълни гладът за кадри в направлението. Докато за целия
гимназиален курс (от 8-и до 12-и клас) през тази учебна година имаше малко над 800 ученици, следващата учебна година
освен тях само в 8-и клас могат да бъдат приети още около 600.
Общо 26 нови паралелки в специалност „машинни системи с цифрово и програмно управление“ са заложени в планприема за учебната 2019/2020 г. От тях 15 са с дуално обучение (чрез работа), докато за изминалите години те бяха общо
25. Все още не е ясно колко ученици са кандидатствали и ще бъдат приети в тази паралелка, но тя може да стартира и като
маломерна. Като една от „Машини и системи с ЦПУ“ е една от общо 57-те специалности, включени в списъка с професии
с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и като такава може да се сформира паралелка и само с 12 ученици
пожелали да учат в нея. Това означава, че ако бъдат сформирани всички заложени в план-приема паралелки, броят на
гимназистите от това направление ще се увеличи с над 300. Той може да скочи на 600, ако в тях бъдат записани по средно
23-ма ученици.
Общият недостиг на специалисти от сектор „машиностроене“ е 25 000 души, заяви изпълнителният директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Толкова души с инженерно-техническо и
техническо образование са необходими за запълване на недостига на кадри. Търсенето на специалисти обаче не е
разпределено равномерно и средно-техническият персонал (среднисти) има по-големи дефицити отколкото при
висшистите. „Липсват инженери и агрономи, но със сигурност липсват повече кадри, които нямат висше образование.
Имайки предвид, че към тази група спадат шлосерите и заварчиците, те са може би една от най-дефицитните професии
заяви Иванов. В професионалните гимназии учениците имат и предмети като шлосерство и заваряване и ще бъдат
компетентни и по тези области“. Според изпълнителния директор на АИКБ след кратък допълнителен курс учениците,
които са обучавали в специалност „машинни системи с цифрово и програмно управление“, ще могат да заемат и местата
на шлосери и заварчици.
Бързата модернизация в сферата на машиностроенето обаче едва ли ще остави завършилите направлението без работа.
„Гимназистите, които завършат специалността „машинни системи с цифрово и програмно управление“ няма да останат
без работа. Те няма да бъдат безработни, така че да заемат и длъжности, които не са точно по тяхната специалност, тъй
като е особено остър недостигът и в тяхното направление.“, коментира още Иванов. Разликата между машинните техници,
стругарите и шлосерите не е в заплатите, а във физическата натовареност. В при трите професии възнаграждения са близки
и значително по-високи от средната работна заплата в страната, но автоматизацията на работното място е на различно
ниво. „Машинни системи с цифрово и програмно управление“ е специалност, която е по-малко физически натоварена тъй
като машината, на която се работи, е с цифрово програмно управление. „Тя е по-скоро за програмисти и софтуерни
инженери, а не толкова за машинни оператори“, обясни Иванов. Струговете стават все по-автоматизирани, но шлосерът
все още трябва да залага на повече ръчен труд. „За стругарството и заваряването мисля, че машините са модерни и
облекчават труда на работника“, каза още изпълнителният директор на АИКБ.
Novini.bg
√ Глад за шлосери и стругари помпа механопаралелките
Гимназистите от специалност „машинни системи с цифрово и програмно управление“, които след като завършат,
придобиват квалификация за машинен техник, ще могат да запълват липсите на стругари и шлосери, обясни зам.образователният министър Таня Михайлова пред Монитор.
Броят на машинните специалности е вдигнат рязко, за да запълни гладът за кадри в направлението. Докато за целия
гимназиален курс (от 8-и до 12-и клас) през тази учебна година имаше малко над 800 ученици, следващата учебна година
освен тях само в 8-и клас могат да бъдат приети още около 600.
Общо 26 нови паралелки в специалност „Машинни системи с цифрово и програмно управление“ са заложени в планприема за учебната 2019/2020 г. От тях 15 са с дуално обучение (чрез работа), докато за изминалите години те бяха общо
25. Все още не е ясно колко ученици са кандидатствали и ще бъдат приети в тази паралелка, но тя може да стартира и като
маломерна. Като една от „Машини и системи с ЦПУ“ е една от общо 57-те специалности, включени в списъка с професии
с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и като такава може да се сформира паралелка и само с 12 ученици
пожелали да учат в нея. Това означава, че ако бъдат сформирани всички заложени в план-приема паралелки, броят на
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гимназистите от това направление ще се увеличи с над 300. Той може да скочи на 600, ако в тях бъдат записани по средно
23-ма ученици.
Общият недостиг на специалисти от сектор „машиностроене“ е 25 000 души, заяви изпълнителният директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Толкова души с инженерно-техническо и
техническо образование са необходими за запълване на недостига на кадри.
Търсенето на специалисти обаче не е разпределено равномерно и средно-техническият персонал (среднисти) има поголеми дефицити отколкото при висшистите.
„Липсват инженери и агрономи, но със сигурност липсват повече кадри, които нямат висше образование. Имайки предвид,
че към тази група спадат шлосерите и заварчиците, те са може би една от най-дефицитните професии заяви Иванов.
В професионалните гимназии учениците имат и предмети като шлосерство и заваряване и ще бъдат компетентни и по тези
области“.
Според изпълнителния директор на АИКБ след кратък допълнителен курс учениците, които са обучавали в специалност
„машинни системи с цифрово и програмно управление“, ще могат да заемат и местата на шлосери и заварчици. Бързата
модернизация в сферата на машиностроенето обаче едва ли ще остави завършилите направлението без работа.
„Гимназистите, които завършат специалността „машинни системи с цифрово и програмно управление“ няма да останат
без работа. Те няма да бъдат безработни, така че да заемат и длъжности, които не са точно по тяхната специалност, тъй
като е особено остър недостигът и в тяхното направление.“, коментира още Иванов.
Разликата между машинните техници, стругарите и шлосерите не е в заплатите, а във физическата натовареност. В при
трите професии възнаграждения са близки и значително по-високи от средната работна заплата в страната, но
автоматизацията на работното място е на различно ниво. „Машинни системи с цифрово и програмно управление“ е
специалност, която е по-малко физически натоварена тъй като машината, на която се работи, е с цифрово програмно
управление.
„Тя е по-скоро за програмисти и софтуерни инженери, а не толкова за машинни оператори“, обясни Иванов. Струговете
стават все по-автоматизирани, но шлосерът все още трябва да залага на повече ръчен труд.
„За стругарството и заваряването мисля, че машините са модерни и облекчават труда на работника“, каза още
изпълнителният директор на АИКБ.
Дойче веле
√ Защо в България има толкова много фалшиви болнични?
Щом в България се зададат празници, броят на болничните рязко нараства. От което логично следва, че немалко от
тях навярно са фалшиви. Но наистина ли фалшивите болнични са толкова много, колкото твърди премиерът
Борисов?
Ако в България наистина имаше електронно управление и информационните системи на държавните институции си
“говореха”, сред наплива на ГКПП Кулата-Промахон със сигурност щяха да бъдат открити хора с болнични, отиващи на
море в Гърция. Но, за радост на измамниците, такава комуникация няма.
Още през май шефът на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов съобщи, че броят на болничните по
празници рязко се увеличава. А според Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал
в България, ръстът е с 20-30%. Премиерът Бойко Борисов отново извади проблема на дневен ред - и предупреди лекарите
да внимават, защото би му било неприятно доктори да бъдат арестувани.
Според цитираните от премиера данни, през 2018 болничните са били 2 милиона, а само за първите шест месеца на тази
година вече са 3,5 милиона. Общият размер на начислените парични обезщетения, изплатени от ДОО на база болничен
лист за 2018 година, е 557 милиона лева, което е ръст от 13% спрямо предходната година. Най-голям дял от тази сума се
пада на работещите в столицата, където са съсредоточени държавните институции - близо 190 милиона лева. София е
следвана от Пловдив, Варна, Стара Загора.
Няма официални данни за обезщетенията за първите 3 дни, плащани от работодателите. Но се очаква за 2019 да достигнат
около 200 милиона лева.
В България хора умират от болести, които по света отдавна се лекуват. И какво прави държавата? Срамната истина е, че тя
не само не осигурява на болните лечение, но дори често им пречи да го получат другаде. (08.01.2019)
Има две категории хора, които злоупотребяват с болничните. В едната влизат предимно държавни и общински служители,
тоест - чиновници, които гледат да се измъкнат по празници поне за седмица. За тях болничните са удобен начин да изкарат
почивка, без да пипат гарантираната си отпуска. И тъй като администрацията е претъпкана от “калинки” и “чантаджии”,
отсъствието на част от тях не променя и бездруго ниското качество на публичните услуги.
Във втората категория попадат хората, за които болничните са начин да се трудят на втора работа - защото парите от
първата не стигат. Всички те са част от армията на “работещите бедни”, но не тях ожали Борисов, а работодателите, за
които “тази ситуация е бич”. Вместо да изясни дали тези хора са осигурявани на минимална работна заплата и дали
получават нещо отгоре, което не е регламентирано. Защото рядко някой на минимална заплата ще шикалкави с фалшиви
болнични, за да мързелува. Работодателите плащат 70% от възнаграждението за първите три дни, държавата - 80% или
90%, в зависимост от това дали болничните са за общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.
Има и още нещо
Има обаче и друго. Не може министър-председателят да говори на едро за голям брой измами с болнични листове, ако
наистина не е наясно за какъв процент става дума. В България е пълно с болни хора, смъртността е от най-високите,
животът е къс и нелек, а ръстът на болничните може би просто отразява тази реалност. След като броят на
хоспитализациите се е повишил сериозно, а разходите на НЗОК за болниците са скочили тройно в сравнение с 2007 година,
от това логично следва и ръст на болничните.
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„Ако има проблем, той трябва да се докаже", каза зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай
Брънзалов. И добави, че за увеличаването на болничните листове има както субективни (поставянето на диагноза е
субективна експертиза), така и напълно обективни причини. Затова не бива да се формира групова вина.
Накратко: ако премиерът продължава да твърди, че голяма част от болничните са фалшиви, значи населението е здраво.
А от това следва, че ще му се наложи да разрови какви ги вършат в болниците и/или как и колко плаща бизнесът.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Премиерът заминава за Босна и Херцеговина за среща на върха на ПСЮИЕ
Премиерът Бойко Борисов заминава за Босна и Херцеговина за среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа. Форумът, който продължава и утре, е посветен на икономическото сътрудничество в региона.
В първия ден лидерите на държавите от Югоизточна Европа ще имат работна вечеря, срещата на върха продължава и утре.
В Сараево ще бъдат и президентът на Турция Реджеп Ердоган и на Северна Македония Стево Пендаровски.
На срещата в Познан на Берлинския процес премиерът Борисов съобщи, че ще има среща със Стево Пендаровски – първата,
откакто той пое поста държавен глава на Македония. Очаква се основна тема да е историческата фигура Гоце Делчев, която
се оказа препъникамък в работата на Съвместната мултидисциплинарна комисия по Договора за добросъседство между
България и Северна Македония. Самият Стево Пендаровски вече ясно обяви позицията си, че Гоце Делчев е българин, но
се е борил за независима Македония.
В рамките на форума се очаква премиерът да се срещне и с представители на сръбската делегация – първи разговори след
дипломатическото напрежение, което се появи през уикенда по повод Косово.
Президентът на Косово Хашим Тачи отказа поканата на председателстващия тристранното председателство на Босна и
Херцеговина Милорад Додик и няма да присъства на срещата на върха в Сараево.
Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа е дипломатическа инициатива на България. Форматът работи от 1996
година, а фокусът е освен икономиката и евроатлантическата интеграция.
√ НОИ: Разходите за обезщетения при безработица растат въпреки ниските ѝ нива
Безработицата в България е рекордно ниска, а в същото време растат разходите на Държавното обществено осигуряване
за обезщетения за безработните. По данни на Националния осигурителен институт става дума за 26% нарастване за
последните 4 години.
Според експертите на Осигурителния институт, основната причина за сериозния ръст на разходите за обезщетение за
безработните е по-високият среден размер на това обезщетение. За 2018-а година то е 478 лева, докато през 2014-а е 267
лева.
Ако през 2014-а хората с право на обезщетение за безработица са били малко над 100 000 души, то през миналата година
те са с близо 29 000 по-малко, иначе казано, размерът на обезщетението нараства по-бързо, отколкото намалява броят на
безработните. Причината за този ръст е, че среднодневното обезщетение е 60 на сто от среднодневното възнаграждение,
върху което човек се осигурява, а то расте. Освен това минималният дневен размер на обезщетението от 1-ви януари
миналата година се увеличи от 7,20 на 9 лева. Промяната в структурата на получателите на обезщетения за безработица
също е сред причините за ръст на обезщетенията.
√ Седмица на пътната безопасност започва в София
В София от днес започва Седмица на пътната безопасност.
Сред най-големите проблеми са обучението на кандидатите за шофьори, начинът на провеждане на изпитите, отчитат от
Института за пътна безопасност.
В един от столичните търговски центрове ще бъдат представени симулатори за водачи на превозни средства с изкуствен
интелект. Устройствата са използвани успешно в центровете за обучение в Германия. Богдан Милчев от Института за пътна
безопасност заяви:
„Това е една възможност за учебните центрове да разполагат с най-съвременните модели на обучение. Давам пример:
когато има градове, които са много отдалечени от магистралите, и няма как да отидете на 200 км от града, в който се
обучава кандидат-водачът, за да се качи на магистрала. Тогава симулаторът е една много добра възможност, която пести
много време на учебните центрове“.
√ Централната банка на Турция с нов управител
Управителят на Централната банка на Турция е бил сменен с указ на президента на страната Реджеп Тайип Ердоган,
публикуван тази сутрин в официалния вестник на страната. Наблюдатели смятат, че основна причина за решението са
разминавания между вижданията на държавния глава и на ръководителя на институцията за нивата на лихвените
проценти в страната.
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На мястото на досегашния управител на Централната банка Мурат Четинкая е назначен досегашният му заместник Мурат
Уйсал.
4-годишният мандат на Четинкая изтичаше след 10 месеца.
Новият управител Мурат Уйсал заяви, че ще продължи независимото прилагане на инструментите на паричната политика
и ще използва каналите си за комуникация на най-високо ниво при прилагането на политиките на банката за финансова и
ценова стабилност, предаде частната телевизия НТВ.
Президентът Реджеп Ердоган настоява за ниски лихви, за да се стимулират производството и потреблението, докато досега
ръководството на Централната банка поддържаше 24-процентни лихвени стойности, за да привлича чужди капитали.
Новият управител на турската централна банка Мурат Уйсал е роден през 1971 г. в Истанбул. Завършил е икономика и
банково дело в университетите "Галатасарай" и "Мармара", работил е на ръководни длъжности в държавната "Халкбанк",
а от 9 юни 2016 г. е подуправител на Централната банка на Турция.
Решението е публикувано в събота сутрин, когато борсите са затворени и поради това то не може да има непосредствен
негативен ефект върху валутния курс на турската лира.
Investor.bg
√ МФ: За първото тримесечие БВП на България се ускорява до 4,8%
Годишната инфлация през май се забавя до 2,9%, което се дължи на забавеното нарастване в цените на енергията и
услугите, коментират от финансовото министерство
По предварителни данни, растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на годишна база в България се ускорява до 4,8%
(по неизглaдени данни) през първото тримесечие на 2019 г., подкрепен от силния износ и публичното потребление. Това
е един от основните изводи на Министерство на финансите (МФ), публикуван в месечния обзор за развитието на
българската икономика. Според ведомството на Владислав Горанов реалният растеж на производителността на труда
достига 2,8%, след силно ускоряване на производителността в промишлеността.
Средната работна заплата възлиза на 1208 лв. през първото тримесечие и се ускорява с 9,4% в реално изражение на
годишна база.
Излишъкът по текущата сметка е 1,1% от прогнозния БВП през първото тримесечие. През април растежът на промишленото
производство и продажбите се ускорява, както и на строителната продукция. През май показателят на бизнес климата
отново се повишава, подкрепен от по-добра оценка в строителството и търговията на дребно.
Показателят за доверие на потребителите също се представя по-добре от преди месец, поради благоприятните очаквания
на домакинствата за финансовото им състояние и общата икономическа ситуация в страната. Годишната инфлация през
май се забавя до 2,9%, което се дължи на забавеното нарастване в цените на енергията и услугите.
Регистрираната безработица продължава да намалява и достига до исторически най-ниското си равнище от 5,3 % през
май. Бюджетният излишък възлиза на 2,3% от прогнозния БВП към края на април.
Според данните в условията на ниски лихвени проценти, увеличаващи се доходи и ниска безработица, кредитът за частния
сектор продължава да нараства и през април с 6,9% на годишна база. Заемите на домакинствата са се повишили със 7,9%,
а тези на фирмите – с 4,8%.
Брутният външен дълг намалява до 57,2% от прогнозния БВП към края на март, отчитат още от МФ. В номинално изражение
дългът се повишава с 0,3% спрямо година по-рано. В края на тримесечието около 85,8% от общия външен дълг бе в евро,
9,8% – в американски долари и 4,3% – в други валути. Въпреки че валутната структура като цяло не се различава съществено
спрямо същия период на 2018 г., се наблюдават промени в задлъжнялостта на банките и дълга по линия на преки
чуждестранни инвестиции, коментират от МФ. В банковия сектор делът на дълга, деноминиран в американски долари,
намалява с 1,8 пр.п. до 11%. Същевременно вътрефирмените задължения в долари нараснат с 0,9 пр.п. до 13,1% от дълга
от преки чуждестранни инвестиции.
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БНТ
√ Една четвърт от българите не знаят дали са срещали фалшиви новини
Българите са на второ място в света по незапознатост със спецификата на фалшивите новини според проучване на "Галъп
Инернешънъл". Повече от една четвърт от запитаните не могат да определят дали са срещали такива или не.
Борбата с фалшивите новини, които се разпространяват мълниеносно чрез социалните мрежи, продължава да е една от
основните цели на обществата по целия свят. Битката обаче изглежда все още не е стигнала до някои кътчета на света.
Проучване показва, че най-неинформирани на тема фалшиви новини са японците. Почти половината от тях - 45% се
затрудняват въобще да отговорят на въпроса "срещали ли сте фалшиви новини". След това в класацията сме ние.
В България 26% от запитаните не могат да преценят. А тези, които твърдят, че всеки ден или почти всеки ден се сблъскват
с такива, са 23 на сто. Най-близък до нашия резултат има Италия - 24%.
Сред страните от Балканите, България на практика е на последно място по дял заявяващи, че срещат фалшиви новини в
ежедневието си. Водещи в това отношение са албанците - цели 56% от тях срещат проблема всеки ден. В Турция този дял
е 50 на сто.
В световен мащаб повече от една трета от населението на земното кълбо твърди, че се сблъскват с фалшиви новини всеки
ден или почти всеки ден. Според резултатите от проучването това се случва най-често на унгарците, украинците и
испанците. Новата заплаха е всекидневно явление в живота на над 60% от гражданите в тези страни. Най-рядко тя достига
до руснаците, южнокорейците и японците.
√ България е сред лидерите в Европа по брой биологични пчелни кошери
България заема едно от челните места по брой пчелни кошери, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС.
Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева при откриване на биопазар в
Бургас. "Ние сме най-големият производител на биологично розово и лавандулово масло в света", допълни Василева.
Тя е категорична, че за растежа на сектора в страната допринася и подпомагането на биопроизводството по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г).
"Биопроизводителите имат голям интерес, както към мярката за "Биологично земеделие", така и към реализиране на
проекти за инвестиции по мерките от Програмата", каза още Василева и информира, че за територията на Област Бургас
са сключени общо 58 договора по ПРСР за подпомагане на биологични производители, на стойност 5.7 млн. евро.
На събитието своята продукция представиха повече от 20 производители. След продуктите, които гостите на пазара можеха
да видят и опитат бяха: сушени домати със зехтин, пчелен мед, етерични масла, биовина, био сирена и млечни продукти,
тинктура от смокини, сокове от био череши, ябълка и българска роза, както и пресни плодове, зеленчуци и други.
Посетителите на пазара имаха възможност да дегустират и от специално подготвените на място миди по Бургаски от Ути
Бъчваров. Водещ на събитието беше Николай Станоев.
√ Започва последният етап на самолетно заснемане за нова цифрова ортофотокарта
От 8 юли 2019 г., (понеделник), започва последният етап на самолетно заснемане за изготвяне на нова цифрова
ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна, съобщи министерство на земеделието.
При благоприятни климатични условия, заснемането за 2019 г. трябва да приключи до края на юли. To ще обхване изцяло
или частично областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра,
Добрич и Варна, както и пограничните с Република Сърбия райони в областите София и Перник.
Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото
качество на получената карта.
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Обновяването на ЦОФК започна през 2016 г. и се осъществява в рамките на период от четири години, като ежегодно се
заснема по около една четвърт от територията. До момента самолетно заснемане е извършено над 16 области от страната.
Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели (СЕЗП), която е основна
подсистема на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Именно поради тази причина, те трябва да са
максимално актуални и достоверни, тъй като се използват при изчисляване на директните плащания на земеделските
стопани.
√ МВнР привиква на разговор сръбския посланик у нас
София ще поиска обяснение заради създаденото дипломатическо напрежение между двете страни.
То беше породено от изказвания на премиера Бойко Борисов и на сръбския външен министър Ивица Дачич относно
независимостта на Косово.
Вчера стана ясно, че и Белград ще предприеме реципрочни мерки. Представител на българското посолство в града е
извикан за разговор в сръбското външно министерство.
В неделя Дачич заяви, че желае приятелски отношения с България, но при взаимно зачитане на интересите на двете страни.
Той призова за прецизност в политическите изказвания, допускайки, че може да става въпрос за грешна интерпретация.
Българският му колега Екатерина Захариева отговори с искане за по-малко емоция в политиката и с очакване за извинение
от сръбска страна.
Институт за устойчиво икономическо развитие
√ Българска енергийна реалност: Цените на тока хвърчат, индустрията е пред срив, а институциите медитират над поважни неща
Автор: доц.д-р Теодор Дечев – изпълнителен директор на ИнУИР
На 04 юли 2019 година, се случи знаменателно събитие, което по безспорен начин доказа, че България е парламентарна
република не само на книга, но и реално. Народните представители, обзети от творчески и политически ентусиазъм,
отмениха заседанията на съответните комисии, които трябваше да започнат в 14:00 часа, разпратиха „по къщята им“
министри, представители на първокласни държавни институции и целокупния неправителствен сектор заедно със
социалните партньори, за да разрешат до край проблема с размера на партийните субсидии.
Тъй като анализът ми е посветен на една несъстояла се парламентарна комисия, а не на парламентарния популизъм в стил
„Слави Трифонов“, ще се въздържа дори и мимоходом от коментар по въпроса за субсидиите. Когато Господ иска да
накаже някого, взима му ума …
Но за несъстоялата се Комисия по енергетика, няма как да не се кажат малко повечко думи. Вече няколко дни страната, в
частност целокупната й икономика се тресе от епичния ръст на цените на електроенергията за промишлеността. За ден на
доставка 03 юли 2019 година, ние гордо достигнахме най-високата договорена през борсовия сегмент „Пазар ден напред“
базова цена на електроенергията за мегаватчас – 195,40 лева. Този епичен резултат се декорира от така наречените цени
на „офпик“ и „пик“ – съответно 144,08 лева и 246,72 лева.
Това не е някакъв моментен парадокс или забавна „флуктуация на пазара“. Вече 183 последователни дни през 2019 година
Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словакия и Швейцария дишат праха на нашите цени на електроенергията за
промишлени нужди. Като се добавят доплащанията за преференциалните цени на така наречените „американски
централи“ се стига до факта, че българските предприятия работят (все още) с най-скъпата електроенергия в цяла Европа.
За разлика от много други хора, аз смятам дискусията за партийните субсидии за изключително важна. Без всякаква ирония
бих я определил като една от най-важните през последното десетилетие. Но уви, тя няма как да бъде единствената в
Народното ни събрание. Знаменателният факт, че сме европейски лидер точно по цената на електроенергията за
промишлеността, трябваше да бъде разгледан днес, но не би…
А ситуацията е повече от тежка, на моменти трагична, на моменти – комична, изобщо съвсем по български .- трагикомична.
Някой би попитал основателно, на какво се дължи това ценово чудо? Размислите по този въпрос би трябвало да се развият
в няколко равноправни посоки, но честният отговор, даден в медиен текст би могъл да осигури коледните премии на
адвокатите на един виден наш плутократ, който е постигнал такава „пазарна концентрация“ и е добил такава пазарна сила,
че образно казано разполага на енергийния пазар с повече електроенергия, отколкото произвежда АЕЦ „Козлодуй“.
Бихме могли да наречем този добър човек с някакво условно име, което да ни спести необходимостта да назоваваме
фамилията му и пак всички да ни разберат, но и изборът на такова име би ни затруднило. Бихме могли да наречем сръчния
търговец на електроенергия Налбантов. Какво са правили налбантите векове на ред е известно – ковали са подкови и са
подковавали конете на хората. Професия благородна, а според Мирча Елиаде – дори и магическа. Може би не трябва дори
условната фамилия да сочи българският етнически произход на повелителя на пазара на електроенергия и да го
прекръстим на Налбантян или на Кузнецов, та да не се налага дълго и напоително да доказваме пред почитаемия съд в
наказателно дело, че не сме оклеветили човека.
Всъщност, „съставомерното“ деяние, според Наказателния кодекс е разпространяване на позорящо обстоятелство за
дадено лице, а според българските разбирания не става дума за нищо позорящо. Става дума за действията на един
„пешкин човек“, както би се изразил Ганьо Балканский, който майсторски се е превърнал в най-големия доставчик на
електроенергия в Отечеството ни. Вярно, извършил е разни деяния, които са в конфликт с регламента РЕМИТ, който пък
забранява злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара на електроенергия, ама кой ти гледа такива
работи. Важното е, че е „ударил кьоравото“, пак според думите на вожда и учителя Ганьо Балканский.
Но стига иносказания. За какво всъщност става дума. Става дума за това, че въпросният Налбантов, Налбантян или Кузнецов
(не пишем Налбантоглу, защото този път като по чудо не става дума за Ахмед Доган, той е специалист по „студения резерв“)
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е сключил договор с НЕК за изкупуване на електроенергия, който на пръв поглед би сключил само луд човек. Според
условията на въпросния договор, продавачът (държавната компания НЕК) определя не само количествата електроенергия,
които продава но и ЧАСОВИЯ ПОЯС, в който ще ги предоставя на купувача – търговец.
Подобен подход естествено убива всякакви творчески пориви у повечето потенциални купувачи. Откъде да знаят, че
големите количества електроенергия няма да им бъдат предоставени посред нощ, когато дори и котките, бухалите и
кукумявките са си легнали? Подобно условие може да откаже и най-рисковия бизнесмен, но не и нашия повелител на
светкавиците. Защото той е уверен, че след като бъдат елиминирани конкурентите, необходимите количества
електроенергия коректно ще му бъдат предоставяни от държавния продавач в необходимите му часови пояси.
На всеки би трябвало да му стане ясно, че подобна абсурдна сделка се сключва само тогава, когато има сговор между двете
страни – продавач (държавен) и купувач (нашият загадъчен частен повелител на светкавиците и на електроенергията за
промишлени нужди).
На това му се вика един път злоупотреба с вътрешна („инсайдърска“) информация и втори път му се вика манипулиране
на пазара. И едно и другото се забраняват изрично и под страх не само от Божия гняв от регламента РЕМИТ. (По-точно,
става дума за Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година (Regulation
(EU) No 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency – REMIT) относно интегритета и прозрачността на
пазара за търговия на едро с енергия, пълният текст на който може да се прочете на чист български език ето тук.
За тези, които не обичат да четат нормативни документи, но им е любопитно, какво е съгрешил Налбантов, Налбантян,
Кузнецов (без Налбантоглу) ще цитирам само алинея първа на член първи на Регламента:
„Настоящият регламент установява правила, които забраняват практики на злоупотреба, засягащи пазарите за търговия на
едро с енергия, които съответстват на правилата, приложими по отношение на финансовите пазари, и на правилното
функциониране на тези пазари за търговия на едро с енергия, като отчитат техните специфични характеристики. В него се
предвижда наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия от страна на Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия („Агенцията“) при тясно сътрудничество с националните регулаторни органи и при отчитане на
взаимодействието между Схемата за търговия с емисии и пазарите за търговия на едро с енергия“.
Нещо да не е ясно? Ясно е и още как, още повече, че в член 2 подробно, вразумително и напоително е обяснено, какво
означава „вътрешна информация“ и „манипулиране на пазара“. Ами точно това, което са свършили двете високо
договарящи се страни. Опа-а-а-а, сега пък ще ни подгони държавната договаряща се страна, която вероятно ще се
почувствува опозорена и озлочестена, но нея няма как да я скрием зад Налбантов, Налбантян или Кузнецов. Съжалявам,
но до тук ни стигат възможностите в областта на дискретността.
Само че, цялата тази пиеска, която може съвсем реално да срине цялата икономика, се разиграва съвсем публично, под
прожекторите на средствата за масово осведомяване и току под носа на Министерството на Енергетиката, КЕВР и ДАНС.
Някой си играе с националната сигурност без да се трогва, че я застрашава. Това не са празни думи, нито пък някакви
политикански гръмкоречия, но няма да обясняваме връзката между цената на тока и националната сигурност, защото
интелигентните читатели основателно ще се обидят, а те са ни скъпи. Който не разбира защо е така – толкова по зле за него
…
Естествено, при възникналата ситуация, няма как да не възникне и дефицит на енергийната борса в сегмента „ден напред“.
От една страна, този „радостен факт“ се дължи на обстоятелството, че изкупувайки електроенергията, произведена от така
наречените ВЕИ-та, НЕК просто ги „групира“, казано на селскостопански език – „комасира ги“ и полученият цялостен пакет
съответно се продава на Налбантов – Налбантян – Кузнецов.
Едновременно с това, държавната електроцентрала ТЕЦ „Марица Изток 2“, спи непробуден сън. В настоящия сублимен
момент, в който дефицитът на електроенергия на енергийната борса при „ден напред“ е довел до достигане на
неподозирани висини на цените, държавната електроцентрала спи или в най-добрия случай „си гризе ноктите“.
Няма как другояче да се коментира фактът, че на историческия ден 03 юли 2019 година от осем (8) блока на ТЕЦ „Марица
Изток 2“, работеха всичко на всичко …три (3) блока. Човек не може да се начуди кака става така, че в един момент, когато
цената на електроенергията за промишлеността е достигнала исторически максимум, най-мощната въглищна централа
наблюдава незаинтересувано и индиферентно ставащото. Ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2“ е изпаднало в
съзерцание, вместо просто да излезе на борсата и да „изкара едни пари“.
Да, ама ако излезе на борсата, сигурно е, че подаването на допълнителни количества електроенергия, които не са на
„налбантски“ цени ще доведе до падането на самата борсова цена, а това изглежда не влиза в нечии сметки.
На това от една страна му се вика безстопанственост, но преди да призовем да се пише сигнал до кого ли не срещу
безотговорността на мениджмънта на ТЕЦ „Марица Изток 2“, добре е да се напомни, че над същия този мениджмънт стои
едно чудо, наречено БЕХ – Български енергиен холдинг. Това „галиба“ е финансов холдинг и от там биха могли бързо да
върнат в реалността медитиращото над ситуацията ръководство на ТЕЦ „Марица Изток 2“.
Но ако допуснем, че и в БЕХ са „слънчасали“ къде по метеорологически, къде по други причини, сигурно Г-жа Министърът
на Енергетиката би трябвало да вдигне телефона, да изпрати е-мейл или изобщо да калеса по някакъв начин шефовете на
ТЕЦ „Марица Изток 2“, да включат в паралел още няколко блока. Вместо това, всички гледат в захлас полета на цените.
Народните представители, от своя страна отменят заседанието на Комисията по енергетика, ако че всички заинтересувани
страни, в това число „прецаканите“ и виновните за ставащото се бяха събрали чинно в зала „Запад“ на сградата на
Народното събрание. Чудеса, чудеса...
Би могло да се пише още много, да се цитират числа и така нататък, но главното е драгият читател да разбере „къде е
заровено кучето“ и защо утре можем да осъмнем с много по-големи сътресения. Чудно е как още някой още не е родил
конспиративна теория за заговор срещу българската промишленост, но нещата на там отиват.
Впрочем, като стана дума за „заровено куче“, има още няколко заровени такива. На първо място, трябва да споменем с
добро ЕСО – Електроенергийния системен оператор, който върши чудеса от храброст за да ограничава възможностите за
внос на електроенергия на пазара „в рамките на деня“. Обективно погледнато, в момента такъв пазар просто няма. При
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съседите ни има достатъчно възможности, при някакво подобно „фатално“ увлечение на местните търговци, незабавно да
се внесе по-евтина електроенергия от чужбина.
У нас до скоро това беше най-гнусна ерес. От известно време на индустрията й се обещава, че от късна есен възможности
за внос може и да се появят. Остава въпросът: ще има ли кой да я потребява тази вносна електроенергия през късната
есен, при днешните убийствени цени на електроенергията за промишлени нужди?
Някъде на близо, са заровени още „кучета“ – стигнахме до станалите пословични и сякаш банални теми за ВЕИ-тата и за
„американските централи“. При днешните условия, ВЕИ-тата, които вече не получават преференциални цени, а премии
(уж все за добро), изведнъж се оказаха в положението да регистрират свръхпечалби. За Налбантов – Налбантян – Кузнецов
това е също много блага вест.
Междувременно, в „Първа и Трета Марица“ – „американските централи“ всичко си е по старому. От грубо казано 21 лева
на мегаватчас електроенергия, заплащани от индустрията заради тяхната бурна дейност (и най-вече заради безподобните
договори, сключени с тях) под формата на ценовата надбавка „Задължение към обществото“, 6,68 лева са за „Първата
Марица“, а 5,02 лева са за „Третата Марица“. Красота …
Но млъкни сърце, както беше казал поетът. Положението е критично, цените на тока хвърчат с песни в небесата,
политиците се правят че не виждат, защото за тях са важни само цените на електроенергията за битовите потребители
(идват избори, ей…), а индустрията е изправена пред пълен срив на конкурентоспособността.
Е, не може без жертви – нея (индустрията де) кучетата я яли, защото крайните резултати от описаните по-горе „индиански
игри“ (алюзията с едноименния филм не е случайна) може би ще се усетят в пълния си блясък след местните избори.
Е да, тогава грохотът от сгромолясването ще е страшен, но няма страшно – тогава законодателната и изпълнителната власт
ще се хвърлят да решат проблема „постфактум“. Нали до тогава ще са решили въпроса за субсидиите …
(Отговорността за написаното е само лична на автора на този текст. Той не е съгласуван с ръководството на организацията,
от чието име същият автор трябваше да изрази позиция пред Комисията по енергетика в Народното събрание. Затова е и
доста мек...
Също така, поради проявения сериозен интерес, цитираме тук на място член 2, ал. 1, 2 и 3 на многократно споменавания
по-горе регламент, известен като РЕМИТ:
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1. „Вътрешна информация“ означава информация, точна по своето естество, която не е била направена публично
достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро и която, ако бъде направена
публично достояние, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.
За целите на настоящото определение „информация“ означава:
а) информацията, която трябва да бъде направена публично достояние в съответствие с регламенти (ЕО) № 714/2009 и
(ЕО) № 715/2009, включително насоките и мрежовите кодекси, приети в съответствие с тези регламенти;
б) информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или
пренос на електроенергия или природен газ, или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен
природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения;
в) информация, която трябва да се разкрие в съответствие с правни или регулаторни разпоредби на равнището на Съюза
или на национално равнище, пазарни правила и договори или обичайни практики на съответния пазар за търговия на едро
с енергия, доколкото тази информация вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро;
както и
г) друга информация, която разумен професионален участник на пазара вероятно би използвал като част от основанието
за своето решение да извърши сделка, свързана с енергиен продукт на едро, или за издаване на нареждане за търгуване
с енергийни продукти на едро.
Информацията се счита за точна по своето естество, ако посочва набор от обстоятелства, които съществуват или може с
основание да се очаква да възникнат, или събитие, което е възникнало или може с основание да се очаква да възникне, и
ако е достатъчно конкретна, за да дава възможност да се направи извод за вероятното въздействие на този набор от
обстоятелства или това събитие върху енергийните продукти на едро.
2. „Манипулиране на пазара“ означава:
а) извършването на каквато и да е сделка или издаването на каквото и да е нареждане за търгуване с енергийни продукти
на едро, с което се:
i) дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на
енергийни продукти на едро;
ii) определя или се прави опит да се определи, чрез действията на едно или повече лица, действащи заедно, цената на
един или повече енергийни продукти на едро на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката
или е издало нареждането за търгуване, докаже, че причините, които са го накарали да направи това, са законни и че
въпросната сделка или въпросното нареждане за търгуване са съобразени с приетите пазарни практики на съответния
пазар за търговия на едро с енергия; или
iii) използва или се прави опит да се използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с
които се дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената
на енергийни продукти на едро;
или
б) разпространяване на информация по медиите, включително по интернет или с всякакви други средства, която дава или
е възможно да даде лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на доставката, търсенето или цената на енергийните
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продукти на едро, включително разпространяване на слухове и на неверни или заблуждаващи новини, когато лицето,
извършващо разпространението, е знаело или би трябвало да знае, че информацията е невярна или заблуждаваща.
Когато се разпространява информация за журналистически цели или художествено изразяване, такова разпространяване
на информация се оценява, като се вземат предвид правилата за свободата на пресата и свободата на изразяване на
мнение в другите медии, освен ако:
i) съответните лица извличат пряко или косвено предимства или печалба от разпространяването на въпросната
информация; или
ii) разкриването или разпространяването се извършва с намерение подвеждане на пазара що се отнася до доставките,
търсенето или цената на енергийните продукти на едро.
3. „Опит за манипулиране на пазара“ означава:
а) извършването на каквато и да е сделка, издаване на каквото и да е нареждане за търгуване или предприемането на
каквото и да било друго действие, свързано с енергиен продукт на едро, с намерение да се:
i) дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти
на едро;
ii) определят цената на един или повече енергийни продукти на едро на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е
осъществило сделката или е издало нареждането, докаже, че причините, които са го накарали да направи това, са законни
и че въпросната сделка или въпросното нареждане за търгуване са съобразени с приетите пазарни практики на съответния
пазар за търговия на едро с енергия; или
iii) използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или могат да дадат
лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
или
б) разпространяването на информация, включително по интернет или по какъвто и да е друг начин, с намерение да се
дадат лъжливи или подвеждащи сигнали що се отнася до доставките, търсенето или цената на енергийни продукти на
едро).
Дневник
√ Гръцките десни се върнаха на власт с обещания за инвестиции и добри работни места
Дясноцентристката "Нова демокрация" ще има мнозинство в 300-членния гръцки парламент, след като спечели близо 40%
от гласовете на изборите вчера. Това показват официалните резултати, цитирани от агенция "Ройтерс". Това се дължи на
полупропорционалната система, която дава на победителя в изборите 50 допълнителни места.
Първите обещания на бъдещия премиер Кириакос Мицотакис бяха за повече инвестиции и по-малко данъци, след години
на бюджетни ограничения заради спасителните планове от кредитори.
"Обещавам по-малко данъци, много инвестиции за добри и нови работни места и ръст, който ще донесе по-добри заплати
и по-високи пенсии в една ефикасна държава", каза той в телевизионно обръщение.
Управляващата досега "Сириза" взе около 31.6%. "Приемаме присъдата на народа с високо вдигната глава", заяви
досегашният премиер Алексис Ципрас. "За да докараме Гърция, където е тя сега, взехме трудни решения с висока
политическа цена."
Ципрас се качи на власт през 2015 г. в пика на финансовата криза. Макар първоначално да обещаваше, че ще се противи
на по-големи бюджетни ограничения, в крайна сметка бе принуден да подпише ново спасително споразумение месеци
по-късно. Вчерашните избори бяха първите, след като Гърция излезе от спасителните програми.
51-годишният Мицотакис поведе "Нова демокрация" през 2016 г. Макар той самият да е приеман за либерал, в партията
му има кандидати и с по-десни възгледи (повече за възхода му към властта четете тук).
"Икономиката е основната причина за този резултат", коментира анализаторът Теодор Колумбис. "Хората не видяха
подобрение за последните четири години и половина. Напротив – заплатите и пенсиите намаляха."
Въпросът сега е кои ще оглавят ключовите министерства – финансовото, това на енергетиката, развитието и външните
работи. По време на кампанията Мицотакис не коментираше кого би избрал.
Той ще положи клетва днес по обед, кабинетът му ще бъде обявен по-късно през деня и трябва да встъпи в длъжност утре,
уточнява "Юронюз".
Мицотакис ще наследи икономика, която расте умерено – с 1.3% годишно в първото тримесечие, и държавни финанси,
които не спазват поставените от кредиторите изисквания. Гръцката национална банка предвижда, че страната няма да
постигне изисквания бюджетен излишък от 3.5% БВП (с изключение на заемите).
По традиция през септември Мицотакис ще изнесе реч в Солун, в която би трябвало да обобщи плана си за бюджета през
идната година - тя ще бъде първият сериозен тест за управлението му.
На трето място във вота е формираното през март миналата година Движение за промяна (KINAL), включващо партии като
лявата ПАСОК, някога основен опонент на "Нова демокрация", но с по-слаба подкрепа, отколкото според екзитпола - около
8% (очакваха се между 22 и 19 на сто) и комунистите (ККЕ) с над 5.3%, също под очакваното (19-16 на сто).
В парламента влиза и националистическата и проруска "Гръцко решение". Тя взе значим дял от избирателите на
неонацистката "Златна зора", която засега изглежда, че няма да успее да премине 3-процентната бариера. Новата партия
MeRA25, създадена от бившия финансов министър Янис Варуфакис, също прескача прага.
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В. Монитор
√ В Познан: Лидерите подписаха меморандум, правят международен институт
В рамките на Срещата на върха в Познан беше подписан Меморандум за рамково сътрудничество за създаване на
Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. От българска страна документът подписа
министър-председателят Бойко Борисов, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Меморандумът поставя началото на тригодишен подготвителен етап за изграждане на уникално за региона високотехнологично съоръжение за туморна терапия и биомедицински изследвания с протони и тежки йони от най-съвременен
тип. По време на подготвителната фаза ще бъде проектиран дизайнът на изследователското съоръжение и ще бъде
подготвен необходимият експертен капацитет от учени, инженери, медицински лица и технически персонал за
осигуряване на работата на бъдещия Институт.
Средствата за подготвителната фаза са от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз
Хоризонт 2020. Очакват се допълнителни финансови средства за обучение и апаратура от Европейската организация за
ядрени изследвания, Международната агенция за атомна енергия и Центъра за изследване на тежки йони в Дармщат,
Германия.
С включването си в инициативата, осъществявана под наслова „наука за мир“, България, наравно с останалите страни в
проекта, заявява своята воля за укрепване на взаимното сътрудничество към постигане на устойчиво социалноикономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на региона на Югоизточна Европа.
News.bg
√ Реколта от над 5 млн. тона пшеница се очаква през 2019 г.
Над 22% от засетите площи с пшеница вече са ожънати. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието, храните
и горите Десислава Танева по време на откриване на жътвената кампания на пшеница в монтанското село Вирове.
Средните добиви от ожънатите 11 315 991 дка възлизат на 537 кг/дка.
Танева посочи, че по последни прогнозни данни произведеното количество пшеница ще бъде около 5.6 млн. тона.
Земеделският министър увери, че се очаква добра година при добива на зърнени суровини, тъй като показателите са
високи за началото на жътвата. Над 70% от площите с ечемик са реколтирани досега, а очакваният добив е 500 хил. тона.
Танева подчерта, че в момента основната задача в сектор "Земеделие" е процесът на програмиране на новата Обща
селскостопанска политика (ОСП). Тя изрази надежда, че ще се постигнат добри решения с всички от бранша и изтъкна, че
успехът на земеделците е успех за държавата и хората.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната на 8 юли
София.
Oт 11.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи висши държавни отличия на четирима изтъкнати
българи.
От 09.30 часа в Зала 8 на НДК ще се състои трета обществена дискусия за изработването на окончателен проект на
Стратегия за развитие на културата 2019-2029 г.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Секция „История" при Съюза на
учените в България на тема „Битката за историята в учебниците по история за 10. клас".
От 10.30 часа в The Mall ще бъдат представени учебни симулатори за водачи на МПС с изкуствен интелект. Участие
ще вземат зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, зам.-кметът по транспорта на Столична
община Дончо Барбалов, изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация" Бойко Рановски и др.
От 11.00 часа в институцията на омбудсмана Мая Манолова ще представи новия Съвет за наблюдение на и за
хората с увреждания.
От 15.00 часа в зала „Голям колегиум" на МЗХГ ще се проведе среща на министър Десислава Танева с
Конфедерацията на Европейските производители на цигари (СЕССМ) и Националната асоциация на
тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010).
От 18.00 часа в Борисовата градина ще се проведе благотворителен мини маратон, който е част от глобалната
инициатива Allianz World Run.
***
Благоевград.
От 10.00 часа на паркинга на улица „Скаптопара" 1 ще започне кампания за извозване на опасни отпадъци.
-

От 19.00 часа постановката „Емигранти" ще бъде представена премиерно за града в Драматичен театър „Никола
Вапцаров".

***
Бургас.
От 18.30 часа в галерия „Ателие R" ще бъде открита изложба-базар на децата от Център за обществена подкрепа
„Цветница" - Малко Търново.
***
Варна.
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-

От 10.00 часа пред сградата на Щаба на ВМС ще се проведе военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред
паметника на контраадмирал Иван Вариклечков по случай 128-годишнината от рождението му.

***
Велико Търново.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящото 11-то
издание на фестивала Дикси джаз фест във Велико Търново.
***
Видин.
От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция за състоянието и проблемите на МБАЛ
„Св.Петка", в която ще вземат участие депутатът Владимир Тошев, кметът на Видин Огнян Ценков и директорът на
МБАЛ „Св. Петка" д-р Цветан Василев.
***
Добрич.
От 9.00 часа в Младежкия център ще се проведе Еко лято 2019 - спортни и занимателни игри, прожекции на филми,
посещение на културни и природни забележителности.
От 09.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе летен дентски център „Млади
възрожденци".
От 10.30 часа в Художествената галерия ще се проведе Лятна работилница за въображение.
***
Ловеч.
От 9.00 часа в Окръжния съд ще бъде гледано дело за отвличане при условия на опасен рецидив срещу Б. И.
***
Русе.
От 18.00 часа в конферентната зала на хотел „Рига" ще бъде представена книгата „Пътят към теб" на Тошко Савов.
***
Перник.
От 12.00 часа в хотел „Рударци" ще бъде открито Петото издание на Лятна академия по изобразително изкуство
„Давам ти дъгата за наследство".
***
Плевен.
От 10.00 часа в Центъра за работа с деца ще се проведе лятно училище за първа помощ.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на КНСБ във връзка с изпълнението
на проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България".
От 11.30 часа в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе пресконференция за 25-ия поход „По
стъпките на Апостола".
***
Пловдив.
От 20.30 часа в Античния театър ще се проведе концерт „Звездите на България".
***
Поморие.
От 21.30 часа в Лятно кино „Яворов" ще бъде излъчен филмът „Жена на война", част от „София Филм Фест".
***
Русе.
От 13.00 часа в Зала 1 на Областната администрация - Русе ще се проведе събитие, част от информационната
кампания по десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Инициативата се реализира съвместно
с Българската стартът асоциация и микрофинансираща институция „Джобс" към Българската банка за развитие.
***
Стара Загора.
От 9.00 часа в деловодството на общината ще започне приемът на документи за съдебни заседатели за Районния
съд.
От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе творческо ателие за деца.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Филмът "Бащата", с голямата награда в Карлови Вари. За успеха и срещата между хумора, вината и болката.
ГЕРБ и промените. Гост: Менда Стоянова, член на Изпълнителната комисия
На живо от Атина: Изборът на гърците. От София, коментар на Иван Гарелов.
Африканската чума: Какви са проблемите пред стопаните и властите?
Сърцето и топлото, какво се случва при срещата им и как да се пазим?
БТВ, „Тази сутрин"
Бягство от затвора. На живо, от Враца: Как трима непълнолетни избягаха от поправителния дом?
Как етична комисия ще възпира политици от ГЕРБ от самозабравяне кой сяда в стола на Цветан Цветанов?
Антон Кутев, след освобождаването му от ръководството на партията.
Кога ще бъде изнесен опасният химикал от „Химко" и защо служителят, който подаде сигнала остана без работа?
С джип в морето, кой допусна автомобилът да достигне вълните?
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Нова телевизия, „Здравей, България"
Джип затъна във водата на плажа „Перла" край Приморско, а видеото предизвика хиляди коментари. На живо, от
морския бряг.
Цветанов - отстранен от всички постове в ГЕРБ. Как ще се отрази това на партията? Говори Цвета Караянчева,
председател на Народното събрание.
Ще установят ли лидерите на ГЕРБ и БСП пълен контрол върху партиите си? Отговорът, с политолозите Румяна
Коларова и Първан Симеонов.
Бездомно куче ухапа дете в центъра на Хасково. Това е поредният инцидент в града само за няколко дни. Говорят
потърпевшите.
„На твоя страна": Опасни вещества в играчките, тип „желе", показват тестовете у нас. Какви са рисковете за децата
от хитовите играчки?
Провален ли е летният сезон по Черноморието и има ли все още надежда туристите да се върнат по родните
плажове? Спор от брега на морето.
Мария Илиева тръгва на турне. Певицата гостува, за да разкрие, какво ще видят феновете в летния тур.
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