Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ РЪКОВОДСТВОТО НА АИКБ ОБСЪДИ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС
Изготвянето на стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритетите в рамките на
българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Икономика“. Разискванията за подобен документ вече са
започнали в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместникминистъра на икономиката Александър Манолев с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, нейният изпълнителен директор Добрин Иванов и
Елеонора Негулова, член на Националния съвет на АИКБ и председател на Национално сдружение на малкия и среден
бизнес.
Участниците в срещата запознаха заместник-министър Манолев с планираните събития от АИКБ при подготовката и
осъществяването на Председателството на ЕС. Първата среща, за която Асоциацията има ангажимент, е среща на групата
на работодателите на Европейския икономически и социален комитет в София на 22 и 23 март 2018 г. Работната тема на
форума е „Липсата на умения – пречка пред конкурентоспособността на европейския бизнес”.
Второто планирано събитие по време на Председателството на ЕС е под егидата на Европейския център на работодателите
и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес, съвместно с Международния
координационен съвет на организациите на работодателите от Централна и Източна Европа и Азия, и то ще се проведе на
1 юни 2018 г.
Предложението на АИКБ относно приоритетите на българското
председателство на ЕС е при подготовката на законодателната
рамка на програмния период 2021- 2027 г. да се работи по
ревизията на дефиницията за малки и средни предприятия.
Председателят на Асоциацията Васил Велев препоръча на
държавните институции да бъдат настоятелни, въпреки че
Европейската комисия декларира, че не иска да преразгледа една
или друга своя позиция. Той сподели, че усилието да отворят наново
темата за дефиницията на малко и средно предприятие в ЕС е
отнело една година на представителите на АИКБ, но въпреки
отказите на ЕК за разговори по проблема, е започнала процедура по
преразглеждане на дефиницията.
Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за
предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често
касае националното законодателство на страните-членки. „Вече е
приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и
България, Румъния, Словения и Хърватия в тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме
на ниво ЕС“, информира зам.-министър Александър Манолев.
Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на
Европейския съюз по конкурентоспособност на обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки
ресурси за европейската икономика и по въвеждането на законов ангажимент за спазване на принципите на Акта за
малкия бизнес „мисли първо за малките“ и „само веднъж“ на Европейско, национално и регионално равнище, стана ясно
по време на срещата. Други теми, които могат да залегнат в дневния ред на Съвета са ревизия на регламентите за държавна
помощ, въвеждане в реално действие на принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и
разглеждане на услугите от общ интерес като възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и
насърчаване на икономическия растеж.
Прилагаме прессъобщение в PDF формат.
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Министерство на икономиката
√ Заместник-министър Александър Манолев обсъди с ръководството на АИКБ приоритетите на българското
председателство на ЕС в сектор „икономика“
Изготвянето стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритети в рамките на
българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „икономика“. Разискванията за подобен документ вече са започнали
в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на
икономиката Александър Манолев с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил
Велев. Срещата се проведе по инициатива на работодателската организация и по време на нея представителите на бизнеса
дадоха конкретни предложения, които да бъдат включени в програмата на страната ни.
Сред предложените теми от страна на АИКБ за включване в дневния ред на българското председателство е ревизия на
дефиницията за малки и средни предприятия и за спазване на Акта за малкия бизнес. Зам.-министър Манолев информира,
че именно страната ни отговаря за формулирането на дефиницията за малките и средни предприятия и това е тема, по
която ще се работи и след периода на председателството ни. Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за
предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често касае националното законодателство на странитечленки. „Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и България, Румъния, Словения, и Хърватия в
тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме на ниво ЕС“, информира Александър
Манолев.
Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на
Европейския съюз по конкурентоспособност обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки
ресурси за европейската икономика, стана ясно по време на срещата. Обсъдени бяха и още няколко теми, които да
залегнат в дневния ред на Съвета – ревизия на регламентите за държавна помощ, въвеждане в реално действие на
принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и разглеждане на услугите от общ интерес като
възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и насърчаване на икономическия растеж. Сред другите
обсъждани въпроси бе включването на тематични събития по време на българското председателство в сектор
„икономика“.
Банкерь
√ България ще настоява за стратегия за индустриална политика на ЕС
Изготвянето стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритети в рамките на
българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „икономика“. Разискванията за подобен документ вече са започнали
в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на
икономиката Александър Манолев с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил
Велев. Срещата се проведе по инициатива на работодателската организация и по време на нея представителите на бизнеса
дадоха конкретни предложения, които да бъдат включени в програмата на страната ни.
Сред предложените теми от страна на АИКБ за включване в дневния ред на българското председателство е ревизия на
дефиницията за малки и средни предприятия и за спазване на Акта за малкия бизнес.
Зам.-министър Манолев информира, че именно страната ни отговаря за формулирането на дефиницията за малките и
средни предприятия и това е тема, по която ще се работи и след периода на председателството ни. Бизнесът настоява да
се обърне и внимание на ниво ЕС за предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често касае националното
законодателство на страните-членки.
„Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и България, Румъния, Словения, и Хърватия в тази
посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме на ниво ЕС“, съобщи Манолев.
Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на
Европейския съюз по конкурентоспособност обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки
ресурси за европейската икономика, стана ясно по време на срещата.
Обсъдени бяха и още няколко теми, които да залегнат в дневния ред на Съвета – ревизия на регламентите за държавна
помощ, въвеждане в реално действие на принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и
разглеждане на услугите от общ интерес като възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и
насърчаване на икономическия растеж. Сред другите обсъждани въпроси бе включването на тематични събития по време
на българското председателство в сектор „икономика“.
3e-news.net
√ АИКБ: Стратегия за индустриална политика на ЕС и ревизия на дефиницията за МСП - приоритети на българското
председателство
Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев обсъди с ръководството на организацията конкретни
предложения в сектор „икономика"
Изготвянето стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритети в рамките на
българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „икономика“. Разискванията за подобен документ вече са започнали
в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на
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икономиката Александър Манолев с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил
Велев. Срещата се проведе по инициатива на работодателската организация и по време на нея представителите на бизнеса
дадоха конкретни предложения, които да бъдат включени в програмата на страната ни, съобщиха от АИКБ.
Сред предложените теми от страна на АИКБ за включване в дневния ред на българското председателство е ревизия на
дефиницията за малки и средни предприятия и за спазване на Акта за малкия бизнес. Зам.-министър Манолев информира,
че именно страната ни отговаря за формулирането на дефиницията за малките и средни предприятия и това е тема, по
която ще се работи и след периода на председателството ни. Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за
предотвратяване на случаите на свръх регулация – тема, която често касае националното законодателство на странитечленки. „Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и България, Румъния, Словения, и Хърватия в
тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме на ниво ЕС“, информира Александър
Манолев.
Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на
Европейския съюз по конкурентоспособност обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки
ресурси за европейската икономика, стана ясно по време на срещата. Обсъдени бяха и още няколко теми, които да
залегнат в дневния ред на Съвета – ревизия на регламентите за държавна помощ, въвеждане в реално действие на
принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и разглеждане на услугите от общ интерес като
възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и насърчаване на икономическия растеж. Сред другите
обсъждани въпроси бе включването на тематични събития по време на българското председателство в сектор
„икономика“.
БНТ
√ Бизнесът и съдебната реформа
Съдебната реформа е една от тези реформи, които трябва да се проведат, за да се подобрят бизнес климата и условията
за инвестиции. Безспорно организациите, които са излезли с открито писмо по темата, са авторитетни, но не е вярно, че те
произвеждат 70% от БВП на страната. Това заяви в "Денят започва" председателят на УС на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев, който гостува в студиото на предаването заедно с Омуртаг Петков, заместник-председател на
Британско-българската бизнес асоциация.
Очевидно някой е вложил в устата на медиите тази лъжа. Не знам дали това е станало случайно или преднамерено и се
разчита на необразоваността на хората. Тези организации, техните членове не произвеждат и 7% от БВП на страната и това
може лесно да се провери. Бизнесът има представителни работодателски организации у нас - те са 4 на брой, и те включват
по-голямата част от чуждия бизнес, изясни Велев.
Според него незавидното състояние на съдебната система не е най-големият проблем пред бизнеса.
Той го оповести - това е липсата на хора за работа, липса на човешки ресурси. И ако трябва да извадим една реформа пред
скоби, то това е образованието, науката, културата, категоричен бе бизнесменът.
Омуртаг Петков отхвърли твърденията, че някой интригантства около отвореното писмо, в което се коментира значението
на съдебната реформа за подобряването на бизнес средата в България.
За нас това е една фундаментална реформа. До голяма степен има липса на работна ръка, защото българите напускат
България, не искат тук. Много българи се изнесоха оттук. Истинската причина не е стандартът на живот, ниските заплати...
Липсата на фундаментално усещане за справедливост в тази страна е това, което изгони хората, подчерта Петков.
По думите му хората не се чувстват защитени от системата в България. Те се страхуват, че щом бизнесът им потръгне, с
помощта на тази система той ще им бъде отнет, добави бизмесменът.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Стандарт
√ Бизнесът следи своите доставчици
Бизнесът вече може да следи коректни ли са към държавната хазна неговите търговски партньори. Фирмите вече може да
проверяват коректни ли са доставчиците им при деклариране на сделките пред Националната агенция за приходи. А това
ще им даде възможност безпроблемно да си възстановяват ДДС-то. От 3 юли НАП стартира новата е-услугата „Справка за
декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период". Тя може да се ползва с
квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички граждани и фирми с разрешен пълен достъп до услугите на НАП. С
новата услуга всяка фирма може да направи справка дали фигурира в дневниците за продажби, които компаниите в
страната всеки месец предоставят в НАП. Така се дава възможност за проверка дали доставчиците коректно са отразили
направените от тях продажби и дали са начислили ДДС, което пък е изискване получателят по сделката да ползва данъчен
кредит. Така фирмите може да следят дали доставчиците им са коректни към хазната, което ще им позволи безпроблемно
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да си възстановяват платеното ДДС. С услугата фирмите може да проверяват и дали някой техен бизнес партньор не ги е
посочил като получател по сделка, която реално не съществува.
Осигуряването на достъп до тази информация ще създаде условия за засилване на гражданския контрол за спазването на
Закона за ДДС и ще намали риска от злоупотреби спрямо търговски партньори и държавната хазна, посочват от НАП.
√ Обменяме опит в земеделието с Азербайджан
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с извънредния и пълномощен посланик на
Азербайджан в България Наргиз Гурбанова. Двамата обсъдиха задълбочаването на търговско-икономическите
взаимоотношения между двете страни в областта на земеделието. От взаимен интерес е сътрудничеството между
научните институти в лозаро-винарския сектор, биотехнологиите и генетичните ресурси. Това съобщиха от пресцентъра на
МЗХ.
За Вас Азербайджан може да е врата към пазарите в Централна и Източна Азия, както и бившите съветски републики, каза
посланик Гурбанова. От своя страна България пък се разглежда като възможност за достъп до европейския пазар. Скоро
предстои пускането в експлоатация на нов жп път по направлението Азербайджан-Грузия-Турция, който скъсява с близо
1000 км превоза на стоки между Европа и Източна Азия. Министър Порожанов и посланик Гурбанова обсъдиха и
възможностите за съвместен бизнес форум през есента.
Между двете държави функционира междуправителствена комисия, но е време вече да я изпълним и със съдържание и
конкретни бизнес инициативи, заяви министър Порожанов.
В. Сега
√ Шефът на КЕВР намекна за нови договори с американските тецове
ВАС поиска от регулатора и "Булгаргаз" да обосноват шоковото увеличение на газа от април
През следващата година може да бъде постигнато предоговаряне на условията по договорите с американските централи,
което ще доведе до положителен финансов резултат за целия енергиен отрасъл. Такова мнение изрази вчера
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред телевизия BiT. Става дума за
контрактите на тецовете "Марица-изток" 1 и 3. Токът от тях се изкупува по гарантирани цени, което влияе на цената на
електроенергията за бита и за фирмите.
Коментарът на Иван Иванов идва две години след като НЕК и министерството на енергетиката постигнаха частичен успех
и централите заработиха по нови правила. Тогава бе спазарено намаляване на цената за разполагаемост, от което НЕК
пести по 100 млн. лв. годишно, или около 1 млрд. лв. за целия срок до изтичането на договорите. Преди това обаче
електрическата компания изчисти натрупаните си задължения от около 1.2 млрд. лв. с двете централи чрез заем, изтеглен
от принципала - Българския енергиен холдинг. От думите на шефа на регулатора обаче не се разбра дали и какви точно
разговори се водят с двете централи.
Той коментира и темата за сериозното финансово състояние на НЕК. "Част от задълженията и дефицитите в енергетиката
са плод на политически решения и поради това те следва да бъдат заплатени не от НЕК, която ги прехвърля автоматично и
върху нас, потребителите, а от националния бюджет", заяви той. Според него това ще бъде знак за поемане на отговорност
от страна на политиците. Идеята на шефа на КЕВР всъщност не е нова, а се коментира от експертите от години. Обикновено
се пропуска, че бюджетът също се пълни от данъкоплатците.
Един от вариантите предвижда т.нар. политически проекти като "Цанков камък" и "Белене" да бъдат извадени от активите
на НЕК и обособени в отделни компании. Един от вариантите на кабинета "Борисов" за АЕЦ "Белене" е централата да се
обособи в отделно дружество и евентуално да бъде приватизирана.
Междувременно вчера Административният съд проведе първото си заседание за шоковото увеличение на цената на
природния газ от 1 април с почти 30%. Делото тръгна по искане на прокуратурата. Съдът даде на КЕВР и на "Булгаргаз" срок
до началото на октомври да предоставят допълнителни доказателства, с които да обосноват повишението на цените.
Второто заседание по делото е насрочено за 10 октомври. Даването на ход на делото обаче не спира действието на
високите цени.
Иван Иванов заяви, че не се притеснява от разследването. "Решенията на комисията се вземат при пълна прозрачност и са
в защита на обществения интерес. Като регулатор имаме разумни и категорични аргументи и очакваме прокуратурата да
докаже какво е могло да бъде направено в рамките на нашите законови правомощия", заяви той. Иванов обясни, че
промените се извършват "в пълно съответствие с формулата, заложена в действащия договор между "Булгаргаз" и
"Газпром". В него се отчитат котировките на петрола и на алтернативните горива за 9-месечен предходен период, както и
на курса на щатския долар.
Investor.bg
√ Хоризонт 2020 - още една възможност за финансиране на малкия иновативен бизнес
Програмата е с фокус върху приложната наука в помощ на обществото
Иновативните малки и средни предприятия имат още една възможност за финансиране и развитие на бизнеса в лицето на
програма Хоризонт 2020.
Програмата е известна и като осма рамкова програма, тъй като е наследник на предишните рамкови програми за иновации
и технологии, обясни Никола Христович от Българската асоциация на консултантите по европейски проекти на бизнес
форум за европейското финансиране.
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Основна разлика между Хоризонт 2020 и предишните рамкови програми обаче е, че сега се финансира симбиоза между
приложната наука, бизнеса и обществените предизвикателства, коментира Христович.
Целта е да се правят изследвания, които да водят до иновации и тези иновации да се прилагат на практика и да навлизат
на пазара така, че да са от полза за обществото, подчерта той. За сравнение, в българската оперативна програма „Наука и
иновации“ 2014-2020 г. парите са предназначени само за наука, не и за бизнеса, а програмата „Иновации и
конкурентоспособност“ като цяло финансира предимно бизнеса и науката може да е само партньор. Обществените
предизвикателства липсват в българските оперативни програми.
Специфичен инструмент за малкия и среден бизнес
Малките и средни предприятия могат да се финансират по програма Хоризонт 2020 по специфичен инструмент с
предварително формулирани теми.
Финансирането се осъществява на три фази, като третата е за комерсиализиране на разработваните продукти.
Финансирането за първите две фази покрива до 70% от разходите, а по време на третата не се предоставят грантове, а
подкрепа за достъп до финансови механизми, подкрепяни от Хоризонт 2020, обясни Никола Христович.
По време на първата фаза се правят обосновки на идеята и се осъществяват предпроектни проучвания. Срокът за
изпълнението ѝ е до 6 месеца, а финансирането – до 50 хил. евро, като отново има опция някои компании да я прескочат,
ако са готови с това.
При втора фаза предприятието може да получи до 2,5 млн. евро, като на този етап то прави демонстрации, тестове,
прототипи, проектиране, купува оборудване и като цяло се подготвя за излизане на пазара, допълни Христович.
Необходимо е да се достигне т.нар. TRL6 – или ниво на технологична готовност 6, т.е. прототип или технология, която да се
тества в реална среда. Това ниво е една стъпка преди комерсиализацията на продукта.
Срокът за изпълнение на тази фаза е 12-24 месеца, като предприятията може да си осигурят авансово плащане от порядъка
на 40-50%, ако работят повече от 12 месеца.
При третата фаза компанията излиза на пазара с подготвения продукт, но без да получава директни грантове.
√ Министерство на икономиката предоставя безплатно 19 административни услуги
Таксите за останалите услуги ще бъдат намалени
Министерство на икономиката от днес предоставя безплатно 19 от най-често използваните административни услуги.
В Държавен вестник е публикуван новият ценоразпис, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.
Така 19 от най-често ползваните услуги вече ще се предоставят на заявителите абсолютно безплатно. Това са 30% от общия
брой административни услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите по ценоразписа.
При всички останали 44 административни услуги е възприет подход за редуциране на цените, като те са значително
намалени.
Запазен е и подходът цената за проучвания за изобретения да се намалява с 50%, ако заявителите са микро- и малки
предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, академични научно-изследователски
организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в държавния регистър на патентите или на полезните
модели.
Отделно е въведен нов критерий, според който всички цени за административни услуги ще бъдат намалени с още 10% при
подаване на заявлението онлайн.
Сроковете за предоставяне на някои от услугите също са намалени.
Капитал
√ Концесионните такси за плажовете може да зависят от атрактивността им
Обсъжданата в няколко предходни правителства, но нереализирана идея морските плажове да бъдат групирани спрямо
характеристиките си и на база на това да се изчислява концесионното им плащане отново е на дневен ред. В началото на
седмицата министърът на туризма Николина Ангелкова е обсъждала промени в закона за устройството на черноморското
крайбрежие с неправителствения сектор, които са именно в тази посока. Целта е да има четири групи плажове по
Черноморието, които ще бъдат разделени по различни показатели.
Различна категория плажове
В момента концесиите на плажовете и изчисляването на минималната концесионна такса за тях се случва по методика,
която в голяма степен отчита големината на плажната ивица. От години обаче има идеи да бъдат добавени и други
показатели, включително атрактивност на плажа, отдалеченост от курорти и др. Така от 2009 г. насам се обсъжда
възможността ивиците да бъдат групирани на функционален признак, което да служи като база и за изчисляване на
минималното концесионно плащане. Тази идея е отново на дневен ден, стана ясно от прессъобщение на Министерството
на туризма.
В понеделник ресорният министър Николина Ангелкова е обсъдила с неправителствени организации подготвяни промени
в закона за черноморското крайбрежие, които трябва да обособят плажовете в страната в четири групи - такива, които са
разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии, такива, които са в неурбанизирани територии, но в
близост до туристически дестинации и къмпинги, ивици, които са отдалечени от курорти и къмпинги, и ивици с ограничено
ползване или определени за развиване на специализиран туризъм. При определянето на категорията на всеки плаж ще се
взима още под внимание и посещаемостта му, доколко са урбанизирани прилежащите му територии, дали е естествен или
изкуствен и други.
Индивидуален подход в плащането
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Групирането на плажовете цели да има индивидуален подход както в определянето на минималната концесионна такса в
търговете, така и на начините на ползване и цените на предоставяните плажни услуги, които вече участват и във
формирането на оценката на кандидатите за концесия. Пред туристическия сектор Николина Ангелкова е съобщила, че
"така за всяка ивица ще има характерна собствена тежест в методиката за определяне на концесионното възнаграждение".
"Също така трябва да се вземат предвид и разходите, които се правят за поддържането й", е казала още тя.
Евентуалните законови промени в процедурите за концесии на плажове ще са вторите в рамките на последните две
години. През 2016 г. бяха приети корекции, които предвиждат в оценката на получените предложения да влиза и цената
на предлаганите чадъри и шезлонги на плажа.
На Черноморието има 208 ивици, като всяка година около 1/3 от тях остават неохраняеми.
Economic.bg
√ Сигурността, отбраната и бежанската криза ще са приоритетни за ЕС след 2020 г.
Европейското финансиране ще се случва чрез заеми, а на безвъзмездно
Статуквото при европейското финансиране няма да се запази. В следващият програмен период ще трябва да се постига
много повече с по-малко средства заради оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС). Това заяви
Илияна Цанова, зам.-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) към Европейска
инвестиционна банка (ЕИБ) по време на дискусия „Бъдещето на Европа“.
По думите на Цанова Brexit тепърва ще има сериозно отражение, защото Великобритания е най-голямата икономика в
Съюза. „Предстоят преговори между ЕС и Великобритания по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Има
два варианта, на дебатът ще бъде тежък“, коментира Цанова. При „твърд“ Brexit Обединеното кралство ще спре да плаща
през 2019 г., а при „мек“ това ще се случи след 2020 г. и тогава ще се усети отражението.
Цанова очерта приоритети в следващия програмен период. Това ще бъдат секторите сигурност и отбрана, както и
намаляване на последствията от бежанската криза. Ще има сериозен преглед как се използват европейските средства, за
да не се допуска чрез тях да се запълват дупки в националните бюджети.
След 2020 г. делът на финансовите инструменти ще бъде увеличен за сметка на безвъзмездното финансиране. „Идеята е
всяко инвестирано евро да носи добавена стойност за приоритетите на Европейския съюз. Самоучастието ще бъде
застъпено все повече в следващия програмен период“, допълни тя.
Според изследване на Европейският съвет за външна политика – София (ЕСВП), представено от Весела Чернева, старши
директор програми и директор на организацията, България е сред най-малко желаните партньори за разговор за
икономическото бъдеще на Европа. „Все пак Унгария, Чехия и Румъния имат желание да водят диалог с нас“, коментира
Чернева. Повечето страни посочват Германия и другите големи лидери като желани партньори.
"Прекалено сте смирени, трябва да се съсредоточите върху своите силни страни и да използвате председателството на
Европейския съюз, за да ги докажете", посочи Аура Сала, съветник по комуникация и информиране на обществеността в
„Центъра за европейска политическа стратегия“. „Искате по-социална Европа, но какво сте готови да дадете на общия съюз,
за да я получите?“, попита Сала. Според нея това се отнася и за всеки друг въпрос, коментира тя и добавя: „Вие решавате
какво ще бъде бъдещото на Европа“.
Сред темите на дискусията бяха и инвестициите в иновации. Според Илияна Цанова Европа е доста по-назад в сектора в
сравнение с останалия свят. „Все още нямаме нашия Елън Мъск, въпреки че Европа инвестира страшно много в иновации.
Имаме фрагментация на пазара, регулаторни пречки, но е важно, че постигаме все повече връзка на бизнеса с
образованието“, заяви тя. България е на последно място по инвестиции в иновации. Проучване на ЕФСИ показва, че
българските компании са на последно място по отношение на инвестиции в изследвания и иновации. „Ние изоставаме
след икономическата криза през 2008 г. и бизнесът трябва да положи повече усилия това да се промени“, допълни зам.председателят на ЕФСИ.
Дарик
√ ЕП одобри Мария Габриел за еврокомисар по цифровизацията
Европейският парламент одобри кандидатурата на Мария Габриел за комисар. Тя бе номинирана от председателя на ЕК
Жан-Клод Юнкер за ресора цифрова икономика и общество. След като бъде назначена от Съвета на ЕС, Мария Габриел
ще стане третият български еврокомисар, с мандат до средата на 2019 година.
При тайното гласуване в Страсбург Габриел получи 517 гласа подкрепа, против бяха 77 евродепутати, а 89 се въздържаха.
След като беше одобрена от Европарламента, Мария Габриел трябва да получи и формалната подкрепа на Европейския
съвет. Очаква се писмото с резултата да бъде изпратено на Съвета до края на седмицата, а Мария Габриел да заеме поста
за следващото седмично заседание на еврокомисарите идната сряда.
Ресорът „Цифрова икономика и общество“ се оценява като един от приоритетните за Европейската комисия. За този ресор
отговаряше Гюнтер Йотингер, който от началото на годината стана еврокомисар по бюджета и човешките ресурси на
мястото на Кристалина Георгиева.
Мария Габриел си поставя широк спектър от амбициозни задачи:
"Имам намерение да реализирам нови инициативи в областта на киберсигурността, регулирането на платформите и
трансграничния поток от данни в съответствие с междинния преглед на стратегията на цифровия единен пазар".
Председателите на Европейския парламент и на Европейската народна партия Антонио Таяни и Жозеф Дол поздравиха
Мария Габриел.
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Dnes.bg
√ Борисов пуска "Магистрала в знанията": Всички в училище и образовани!
Кабинетът прие механизъм за задържане на децата в образователната система
"Магистрала в знанията" - всяко дете да посещава училище и да излиза от там образовано, поиска премиерът Бойко
Борисов от институциите.
Борисов подчерта, че образованието е основен приоритет на правителството му и не си спомня друг кабинет да увеличава
учителските заплати с 330 млн. лв. на година.
"България трябва да има образовани хора, виждате в Асеновград, в Столипиново образованието не е на необходимото
ниво", коментира още той при представянето на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в Министерския съвет.
По думите му всички други програми за иновации, за растеж в икономиката минават през преподавателите и
образованието на всяко дете. Иначе премиерът очерта две възможности – то да тежи после на социалната система, което
да поражда напрежение сред работещите или да стане престъпник.
Борисов посочи, че безработицата в момента е 6% и повече не може да падне, "защото в някои от етносите не знаят да
четат и да пишат и не могат да си намерят каквато и да е работа".
Механизмът предвижда да има екипи във всяко населено място, които ще трябва да идентифицират учениците, които са
отпаднали от системата или са в риск от отпадане и да приложат комплекс от мерки за тяхната реинтеграция.
Проблемът предполага да се влезе в квартала, в махалата, в конкретното семейство, където проблемът е от липсата на
обувки до липса на желание на детето или на родителите да посещава училище, и всеки от тези проблеми трябва да се
реши по различен начин, коментира вицепремиерът Томислав Дончев.
По думите му най-големият проблем е на входа на образователната система. Малко над 5% от българчетата, една четвърт
от ромчетата и над 10% от децата от турски произход не са обхванати от образователната система, каза той. Според него,
ако за дадено семейство не е ценност детето да ходи на училище, приоритет има общественият интерес и държавата да
бъде на мястото си – със санкции, мотивация и подкрепящи мерки детето да бъде задържано в клас.
По думите му резултат от действията от механизма трябва да има веднага, още от идващата учебна година и ако той
работи, да бъде оформен в закон.
Кметовете ще определят районите на обхват на всеки екип, в който пък ще има представител на МВР и на дирекцията за
социално подпомагане. Те ще знаят кои деца не са обхванати и ще прилагат комплекс от мерки, ще работят с родителите,
с медиатори и основната цел е да бъдат убедени родителите и децата, че образованието е най-важната ценност, обясни
просветният министър Красимир Вълчев.
Вътрешният министър Валентин Радев пък вижда ролята на министерството си в това "внимателно да ги принудим да си
дадат децата в училище". МВР ще положи усилия, защото е по-добре да се занимаваме с децата, отколкото след това с
престъпници, подчерта той и посочи, че агресията е навсякъде, включително има посегателства върху полицаи.
Премиерът Борисов пък се обяви за стимули за учителите, които работят в по-трудна среда.
"Не искам да говоря за етноси, защото всяко българче ни е ценно и важно, но майка ми е била учителка и знам като си
дойдеше и каже: "Надула ми се е главата". Не навсякъде еднакво лесно се работи с учениците", каза той.
Премиерът бе категоричен, че България ще започне да се мери с останалите, когато производителността на труда стане
като в други държави, а това минава през образованието на всяко дете.
Money.bg
√ Катар увеличава добива на природен газ с 30%
Qаtаr Реtrоlеum, нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa втeчнeн пpиpoдeн гaз, плaниpa дa yвeличи дoбивa cи c 30% в cлeдвaщитe
ceдeм гoдини - cтъпĸa, ĸoятo щe пoтвъpди poлятa нa cтpaнaтa ĸaтo ocнoвeн дocтaвчиĸ нa eнepгия въпpeĸи бoйĸoтa нa
вoдeнaтa oт cayдитцитe ĸoaлиция, пишe Вlооmbеrg.
Koмпaниятa, ĸoятo e coбcтвeнocт нa дъpжaвaтa, yвeличи двoйнo cвoятa цeл зa пpoизвoдcтвo дo 4 милиapдa ĸyбиĸa нa дeн
нa нoвooтĸpитoтo мяcтo зa дoбив. Toвa щe yвeличи oбщия дoбив нa гaз дo 100 милиoнa тoнa гoдишнo oт ceгaшнитe нивa
oт 77 милиoнa тoнa, ĸaзa изпълнитeлният диpeĸтop нa ĸoмпaниятa Caaд Шepидa Aл Kaaби пpeд peпopтepи. Πo дyмитe мy,
тъpceнeтo нa гaз pacтe c пo-виcoĸи тeмпoвe oт тoвa нa пeтpoлa.
"Bcичĸи изcлeдвaния пoĸaзвaт, чe мeждy 2021 и 2014 г. щe имa нeдocтиг нa гaз зapaди пoвишeнo тъpceнe", зaяви oщe тoй.
И дoпълни, чe Kaтap нямaт нaмepeниe дa cпиpaт дocтaвĸитe нa гaз дo Oбeдинeнитe apaбcĸи eмиpcтвa, въпpeĸи чe OAE,
зaeднo cъc Cayдитcĸa Apaбия, ce oпитвaт дa изoлиpaт cтpaнaтa, пpeĸpaтявaйĸи диплoмaтичecĸи и иĸoнoмичecĸи oтнoшeния
c нeя.
Econ.bg
√ Юнкер и Путин ще обсъдят и „Турски поток“, и "Северен поток-2“
Те ще разискват също проекта „Северен поток-2“ и перспективите за възобновяване на Енергодиалога ЕС-Русия"
Перспективите пред проекта „Турски поток“ ще обсъдят председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер и руския
президент Владимир Путин на срещата им в Хамбург в рамките на форума на Г-20 на 7-8 юли, предава БГНЕС.
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Те ще разискват също проекта „Северен поток-2“ и перспективите за възобновяване на Енергодиалога ЕС-Русия", добави
президентският помощник Юрий Ушаков.
Перспективите за сближаване между ЕС и Евроазиатския икономически съюз (ЕАИС) също ще бъдат включени в дневния
ред.
Особено внимание ще бъде отделено на нормализирането на търговско-икономическото и инвестиционното
сътрудничество между ЕС и Русия.
„Казахстанското председателство на ЕАИС излезе с инициативата да организира в края на годината международна
конференция за развитие на взаимодействието между Евроазиатския и Европейския съюзи", отбеляза Ушаков. Юнкер и
Путин ще обсъдят още положението в Сирия и Украйна, както и мигрантската проблематика.
Profit.bg
√ Напрежението около Северна Корея подкрепи активите убежища
Азиатските борси бяха поставени под натиск във втора поредна сесия днес, след като напрежението на Корейския
полуостров оказа подкрепа на активите убежища, като йената, облигациите и златото.
Празникът в САЩ и липсата на важни икономически новини ограничиха активността на пазарите, въпреки че протоколът
от последната среща на Федералния резерв на САЩ, очакван по-късно през деня, може да осигури известен импулс.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.1%, след като вчера изгуби 0.6%, когато Северна Корея изстреля
балистична ракета, която падна във водите на Япония.
Японският индекс Nikkei днес губи 0.5%, докато южнкорейският KOSPI остава без промяна.
Фючърсите на щатския индекс S&P 500 остават почти без промяна, докато лихвата по 10-годишните щатски държавни
облигации се понижи с 3 базови пункта, до 2.32%.
Тракането на оръжие във връзка с изстреляната от Северна Корея ракета даде тласък на йената, като доларът поевтиня с
0.27%, до 112.97 йени. Златото поскъпна с 0.3%, до 1 227.31 долара за тройунция.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1360 спрямо долара, докато доларовият индекс се понижи с 0.1%, до 96.127
пункта.
Инвеститорите очакват протокола от срещата на Фед през юни, за да преценят каква е вероятността централната банка да
вдигне лихвите по-късно през годината.
На този етап пазарите предвиждат около 60% вероятност за ново вдигане на лихвите през декември.
На суровинните пазари цената на петрола се опитваше да се стабилизира на нивото около 50 долара за барел, на фона на
признаците, че производството на САЩ може бе намалява.
Петролът от сорта брент поевтиня с 6 цента, до 49.55 долара за барел, след като започна седмицата с най-големия си
еднодневен скок в цената от декември насам. Щатският лек суров петрол днес губи 7 цента, до 47.00 долара за барел.
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