Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Международна конференция, посветена на услугите от общ интерес и устойчивото развитие и растеж
Многогодишната финансова рамка, прилагането на Стълба за социалните права, както и предложенията по пакета за чиста
енергия и директивата за питейната вода ще обсъдят участниците в международна конференция, посветена на услугите от
общ интерес и устойчивото развитие и растеж в Европа.
Форумът се организира от Асоциацията на индустриалния капитал и е част от събитията в календара на Българското
европредседателство.
По време на международната конференция ще бъдат обсъдени ролята на обществените услуги и услугите от общ интерес
в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз. С дискусиите по новия бюджет на Съюза ще се поставят и
въпросите за бъдещите политически приоритети на еврообщността. Ще се разгледа и оцени пътя напред както към
прилагането на стълба за социалните права в Европа, така и към индивидуалната отговорност, която всяка организация и
предприятие има, за да се превърне континета в по-добро място за живеене.
Очаква се участие във форума да вземат министърът на българското европредседателство Лиляна Павлова, финансовият
министър Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, както и евродепутати.
БТА
√ Услугите от общ интерес - двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа
Асоциацията на индустриалния капитал в България организира днес международна конференция на тема "Услугите от общ
интерес - двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа". Събитието е част от програмата на Българското
председателство на Съвета на ЕС и ще започне в 9.30 ч. в "София хотел Балкан". Сред поканените за участие са министърът
за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на финансите Владислав Горанов,
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на парламентарната Комисия по енергетика
Делян Добрев.
Novini.bg
√ Министър Горанов обясни как, ако има по-малко автобуси, ще имаме БДЖ
„Искам жп транспортът да стане естествен приоритет. Би могло да се приложат мерки, които да ограничат незаконния
автомобилен транспорт, който е в пряка конкуренция с жп транспорта и да се прецизират транспортните схема, за да няма
пряка конкуренция“, коментира министърът на финансите Владислав Горанов, който участва във форум „Услугите от общ
интерес – двигател на устойчивото развитие и растежа в Европа“, предаде репортер на Novini.bg.
„Ако искаме да напълним един влак, трябва да предложим услуга, която да удовлетворява хората“, обясни той и заяви, че
ако е нужно дори ще се ограничава автобусният транспорт – като часове и брой превозни средства.
„Проблемите в железниците не са чужди на Министерство на финансите. Всяка година няколко стотин милиона отиват в
този сектор“, заяви той и напомни, че проблемите в БДЖ са натрупани от години. Министерство на финансите обмисля
отпускането на възмездна финансова помощ за БДЖ, коментира Горанов, като уточни, че помощта ще е безлихвена в
рамките на утвърдената от ЕК държавна помощ за преструктуриране.
Горанов се надява до края на тази година да има напредък по концесията на Летище София, от където по думите му, ще
дойдат средства за жп сектора.
БНТ
√ Работна група ще определи трасето на газопровода, свързващ ни с Турски поток
Работна група ще определи новото трасе на газопровода, който ще свърже България с Турски поток. Това съобщи в
парламента министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Петкова беше изслушана в енергийна комисия към
парламента за построяването на АЕЦ "Белене".
Енергийният министър определи постигнатата заявка от страна на Русия за свързането ни към руско-турския газопрод
Турски поток като голям успех. Конкретните договорености тепърва предстоят.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Няма как на една такава среща на такова ниво, президентът Путин и
премиерът Борисов да извадят по един бял лист и да започнат да чертаят трасета, количества. Това просто няма как да се
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случи. Това е работа на експертите, както заяви и президентът Путин, и премиерът Борисов, оттук нататък предстои много
сериозна работа на експертно ниво.
По думите ѝ работна група ще предложи проект на трасе, което ще минава по вода и суша и ще свърже България с турската
тръба. Не е ясно обаче до къде ще води новият газопровод и кои държави ще снабдява с гориво. България в момента
разполага само с един газопрод, водещ към Румъния и по който могат да бъдат пренасяни големи количества, но той също
е с ограничен капацитет.
В енергийната комисия министър Петкова представи предложението на ведомството за дострояването на Белене. Според
нея има два основни варианта - със стратегически инвеститор, като страната запази 34% в компанията или с изцяло руско
финансиране и изплащане през цената на тока. Петкова обърна специално внимание, че Националната електрическа
компания в момента дължи на държавата пари за реакторите и може да фалира, ако не бъдат взети мерки за Белене.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Как ще бъде погасен кредитът към държавата, който НЕК изтегли, за
да плати оборудването, пак акцентирам върху това - 1,172 млрд. лева - те трябва да бъдат възстановени до 2023 г.
Подкрепа за проекта още веднъж изразиха и от ядрения регулатор.
Лъчезар Костов, председател на АЯР: От гледна точка на регулатора, рискът за реализацията на проекта АЕЦ "Белене",
който е гледан, част от оборудването, което е складирано на площадката на АЕЦ "Белене", е на практика нула.
Проектът за довършване на централата коментираха и работодатели. Те настояват в бъдещия документ за продължаване
на централата да бъдат записани пазарните критерии, които ще се спазват.
Васил Велев, АИКБ: Не е приемливо уважаеми народни пресдтавители да се строи не на пазарен принцип с договори за
разлики и договори за премии.
Възстановяването на "Белене" беше подкрепено от ГЕРБ и БСП. От ДПС обявиха, че проектът няма да бъде довършен,
според тях. Окончателно решение всяка партия ще вземе на политическо ниво преди да бъде гласувано в парламента
отпадането на забраната за строителство на централата
Club Z
√ Отпишем ли "Белене", отписваме НЕК
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова разкри последиците от най-негативния сценарий
Ако проектът за АЕЦ "Белене" не се задвижи и не се направи нищо с оборудването за централата, съществува риск за
декапитализация на НЕК, предсрочно изискуеми кредити и много тежки последици за цялата енергетика. За това
предупреди енергийният министър Теменужка Петкова на заседание на парламентарната енергийна комисия.
На заседанието си комисията разглежда внесените от правителството пет варианта за бъдещето на проекта за втора
атомна, след като бе задължено да го направи с решение на 44-ото НС. Ако оставим тези активи да погинат, дори влизаме
в едни текстове за безстопанственост, каза тя.
"Смятаме, че това е най-негативният сценарий - ако нищо не правим с наличното оборудване. При вземането на подобно
решение НЕК трябва, спазвайки международните счетовдни стандарти, да отпишат 3 милиарда, вложени в проекта, което
ще доведе до много негативни последствия. Съществува риск от декапитализация на НЕК, респективно на консолидирана
база на БЕХ (под чиято шапка е НЕК - бел.р.), кредитори могат да предявят исканията си, кредити ще станат предсрочно
изискуеми", начерта мрачна картина Петкова.
Освен това тя припомни, че до 2023 г. НЕК трябва да върне в държавния бюджет отпуснатия заем, с който плати за
оборудването на АЕЦ "Белене", след като загуби арбитражното дело - 1.176 милиарда лева.
Петкова подчерта, че за проекта винаги е бил търсен стратегически инвеститор.
"За нас е било ясно в самото начало, че нито НЕК, нито БЕХ имат възможност да реализират проект за 10 милиарда евро, и
БЕХ и НЕК са изчерпали възможността си за кредити и поемането на нови е изчерпано като опция."
Теменужка Петкова припомни, че тази година БЕХ ще пусне нова емисия дългови книжа за около 1 милиард лева, за да
рефинансира емисията си от 2013 г. Самият кредит беше теглен от НЕК по време на тройната коалиция заради АЕЦ
"Белене", но повечето средства отидоха за "Цанков камък".
Въпреки това десетина минути по-рано, пред журналисти, на въпрос на Club Z дали българската енергетика е в състояние
да осигури финансирането на бъдеща газова тръба, отклонение от "Турски поток", Петкова отговори утвърдително.
"Булгартрансгаз" е в много добро финансово състояние. БЕХ също. Отчетната 2017 г. ще реализираме печалба от малко
над 100 милиона лева."
Тя представи пред депутатите варианта, избран от Унгария при строителството на АЕЦ "Пакш" - междуправителствено
споразумение между Унгария и Руската федерация за целеви кредит, при фиксиран лихвен процент, с период на
изплащане - 21 години.
Още от 2008 г. Русия предлагаше същия вариант и на България - кредит от руския бюджет.
Според Петкова предимство при един такъв борч е, че ще бъде погасяван след като централата заработи.
"Негативът е, че на практика с подобен ангажимент се увеличава и размерът на държавния дълг, което не бихме желали",
заяви Петкова.
Министърът на енергетиката изтъкна, че вариантът да се постави оборудването като 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" не е
особено удачен. "Няма площадка, която да е лицензирана, няма ОВОС, според експерти необходима е допълнителна
инфраструктура във връзка с преноса на електроенергия. Плюсът е, че има квалифициран персонал, но ако се пристъпи
към този вариант, оборудването, което сега се съхранява, трябва да престои там около 7-8 години, необходими за
издаването на необходимите разрешения".
По думите й, това не е добре за НЕК, защото и при този вариант НЕК ще трябва да отпише тези активи за 3 милиарда,
свързани с площадката на АЕЦ "Белене".
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Според Теменужка Петкова в момента не стои въпросът има ли нужда или няма от нова ядрена мощност. Този въпрос е
решен - има. Причината за спирането на проекта през 2012 г. е бил липсата на финансиране, бяха единодушни и тя, и
председателят на енергийната комисия Делян Добрев, който е и неин съпартиец. Сега обаче ситуацията била много поразлична.
Депутатът от ДПС Рамадан Аталай обаче предрече, че въпреки обединението на двете политически сили, проектът за втора
атомна няма да се случи.
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че би искал да знае колко ще
струва на данъкоплатците втората АЕЦ. Защото сега в доклада не пише "без държавни гаранции и дългосрочни
договори за изкупуване на ток", а британската "Хинкли пойнт", където е същият китайски инвеститор, който проявява
интерес и към "Белене", има 35-годишен дългосрочен договор за изкупуване на тока при цена от 110 евро за мегаватчас.
Индустрията в момента расте, но потреблението пада, това е факт, отбеляза Велев. Не е еднозначно този проект
печеливш ли е или губещ. Категорично възразяваме да се появят още едни американски централи, за които плащаме
над 540 милиона над пазара. За ВЕИ-ата плащаме още едни 800 милиона лева. Така че запишете какво е "на пазарен
принцип", посъветва шефът на АИКБ.
Борислав Сандов от "Демократична България" призова докладите за АЕЦ "Белене" да станат публични. Той запита защо в
досегашната дискусия не се споменава колко средства са необходими за изграждане на инфраструктурата за включване
на АЕЦ "Белене" в мрежата и за ядрените отпадъци.
Близо 50% от доставеното оборудване са парогенератори, които биха могли да бъдат използвани за подмяна на
съществуващите в АЕЦ "Козлодуй"... Да се строи АЕЦ в сеизмична зона е огромен риск за българското население. АЕЦ
"Козлодуй" се намира в най-бедния европейски регион, така че нека престанем с демагогията как тази втора АЕЦ ще
промени стандарта в региона.
Румен Овчаров от БСП предложи да се наеме бързо архитект-проектант и консултант за АЕЦ "Белене", защото много неща
вече са се променили. Той се изказа срещу идеята за блокираща квота на държавата в проекта за втора атомна и похвали
Теменужка Петкова, че "са си свършили този път относително добре работата".
Г-н Овчаров, като похвали министърката, се сещам за едно - тука ще има сватба, каза Аталай.
В. Монитор
√ Можем да строим АЕЦ „Белене” с инвеститор или заем
Това пише в доклада на енергийния министър Теменужка Петкова
Вариантите за изграждането на втора атомна централа у нас са два - със стратегически инвеститор или със заем от Русия
по унгарски пример. Това стана ясно от доклада на енергийният министър Теменужка Петкова, представен пред депутатите
от ресорната комисия, как да бъде оползотворено оборудването за АЕЦ "Белене".
Според правителството намиране на инвеститор, който да реализира новата централа на пазарен принцип е единственият
възможен вариант - България да не губи пари. По думите на Петкова първият вариант предвижда довършване на
централата със стратегически инвеститор и минимум 34% участие на България. Ако се стигне до вдигане на мораториума
за строеж на АЕЦ-а от страна на депутатите и старт на проект изпълнението му ще бъде без държавна гаранция, както и
задължително изкупуване на енергия, пое ангажимент Петкова. От бизнеса, представен от Васил Велев от АИКБ, считат,
че процентът участие на държавата може да бъде и по-малък.
„Унгарският модел”, е възможен чрез взимане на кредит за реализацията му от Русия, целево при фиксиран лихвен
процент, обяви още Петкова. Тя допълни, че е представен и трети вариант, при които БЕХ сам реализира проекта и има
мажоритарно участие, но той беше определен като невъзможен за изпълнение, заради голямата задлъжнялост на
енергетиката ни. Сред дискутираните възможности е и преместване на съществуващите мощности в Козлодуй, което ще
отнеме близо десетилетие.
„За нас най-негативният и лош сценарий е, ако нищо не се предприеме, тогава НЕК ще трябва да отпише близо 3 млрд.
лева от своите активи. Възможно е кредиторите да поискат дълговете си предсрочно. Анализите ни показват, че в
дългосрочен план ще имаме необходимост от подобна мощност като АЕЦ Белене”, заяви още Петкова пред депутатите.
Продаването на оборудването пък е трудно за реализация заради ниската възвръщаемост.
ТВ Европа
√ “Плюс – Минус“ с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев
Перманентният сблъсък синдикати-работодатели. Вносът на работници – „За“ и „Против“. Гости в студиото са Васил Велев
– председател на АИКБ и икономическият експерт Мика Зайкова.
Цялото интервю може да гледате тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
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Infostock.bg
√ „Денят за акции“ ще бъде на 13 юни за четвърти път
На 13 юни ще се проведе инициативата „Ден за акции", която се организира за четвърти път от Българска фондова борсаСофия и Централен депозитар, съобщиха организаторите.
„Денят за акции" има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да
подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.
„Инициативата се очаква с нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната и е силен инструмент за засилване на
тяхната активност и роля на финансовите пазари. Очакванията ни тази година са отново да бъдат реализирани 3-4 пъти поголям брой сделки спрямо останалите дни.", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.
„Близо 20 000 души провериха собствеността си върху акции за четири месеца, чрез електронните услуги на Централен
депозитар. Това е един добър показател за засилване на интереса на индивидуалните инвеститори към капиталовия
пазар.", допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар .
В „Деня за акции" всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни
посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата,
Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.
Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична
изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции" няма да
таксуват своите клиенти - физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.
√ Европейският парламент направи компромис спрямо транспортните фирми
Европейският парламент в крайна сметка направи компромис спрямо транспортните фирми, които няма да са задължени
да плащат на служителите си по-високи заплати, когато камионите работят на територията на държава с по-високи средни
доходи. Евродепутатите обаче одобриха това изискване да остане за останалия бизнес в Европейския съюз, съобщават от
economic.bg.
С 456 гласа „за", 147 „против" и 49 въздържали се Европейският парламент подкрепи окончателно предложените от
френския президент Еманюел Макрон промени в правилата за командироването на работници в ЕС. Съгласно
ревизираните правила работниците от ЕС ще могат да работят до 12 месеца в друга държава, с възможност за шестмесечно
удължаване в някои случаи. Те задължително трябва да получават същата заплата като местните работници, когато вършат
една и съща работа. Шофьорите на камиони са изключени от правилата, като по-късно за тях ще бъдат разписани
специфични правила, съобщава EUObserver.
Последните няколко месеца транспортния се води силна кампания от страна на България да отпаднат рестрикциите за
транспортния бранш. Въпросът бе повдигнат от премиера Бойко Борисов и по време на срещата на високо равнище в
София на 17 май, на която присъстваха лидерите на всички държави от ЕС, както и на 6 държави от Западните Балкани.
Проблеми с идеята на Макрон обаче има и останалия български бизнес, на който ще му се налага да плаща по-високи
заплати, отколкото плаща в България. Срещу промените се обявиха всички работодателски организации, още когато
Макрон лансира идеята си в България преди няколко месеца.
√ Безработицата в България по-ниска от средната за ЕС през април
Безработицата в България през април 2018 година се понижи до 5,1% от 5,2% през март, показват данни на Евростат. По
този показател България е една от страните-членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.
През четвъртия месец на настоящата година едва 177 хиляди българи са били без работа спрямо 180 хиляди през март и
211 хиляди безработни през април 2017 година. Нивото на младежката безработица в България се понижи през април до
10,1% от 10,4% през предишния месец и спрямо 13,9% година по-рано, като без работа са били общо 18 хиляди български
младежи на възраст под 25 години спрямо 19 хиляди през март и 23 хиляди година по-рано.
През април 2018 година нивото на безработицата в Европейския съюз (ЕС) остана за трети пореден месец на ниво от 7,1%
(най-ниско ниво от септември 2008 година), докато в рамките на еврозоната безработицата се понижи до 8,5% (най-ниска
безработица от декември 2008 година) от 8,6% през март.
Според европейската статистика общо 17,462 млн. европейци, от които 13,880 милиона от еврозоната, са били без работа
през четвъртия месец на миналата година, като спрямо март е отчетено понижение на безработните в ЕС с 53 хиляди,
докато броят на безработните в еврозоната се понижи в рамките на месец с 56 хиляди. Спрямо април 2017 година общият
брой на безработните европейци е спаднал с 1,633 милиона, от които 1,088 милиона в рамките на единния валутен блок.
Най-ниска безработица през април е регистрирана в Чешката република (2,2%), следвана от Малта (3,0%) и Германия
(3,4%), докато най-висока остава безработицата в Гърция (20,8%, според данни за февруари 2018 година) и в Испания
(15,9% през април).
В рамките на април общо 3,426 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка
безработица от 15,3%), като това представлява понижение на младежката безработица с 464 хиляди спрямо година порано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 17,2%.
√ Инфлацията в еврозоната се ускорява с 1,9% през май
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Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през май с 1,9% на годишна база, след ръст от едва 1,2%
през април и очаквания на финансовите пазари за растеж от 1,6%, показват предварителни данни на Евростат.
Това представлява най-високо ниво на инфлацията в региона от април 2017 година насам.
Силното нарастване на инфлацията се дължи на повишението на енергийните цени с 6,1%, след повишение с 2,6% през
април. В същото време цените на хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия се увеличиха с 2,6%, след
повишение с 2,4% месец по-рано, докато цените в сферата на услугите нараснаха с 1,6%, след повишение през април с 1%.
Основният индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на
енергията) нарасна с 1,1% през май, след повишение с 0,7% през предходния месец и прогноза за повишение с 1%. Именно
основният индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за бъдещото поведение на
инфлацията в региона.
News.bg
√ Скоро на БФБ тръгва търговията с бели сертификати за енергийна ефективност
С финансовите инструменти ще се удостоверява количеството спестена енергия, посочи зам.-министърът на
икономиката Лъчезар Борисов
Скоро ще започне търговия на Българска фондова борса с така наречените "бели сертификати" за енергийна ефективност
– финансови инструменти, които ще удостоверяват количество спестена енергия.
Това прогнозира по време на форума „Индустрия и енергетика 2018", организиран от индустриалния клъстер
"Средногорие", заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, предаде БТА.
Сертификатите се издават от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
„България вече издава удостоверения за енергийна ефективност, може би скоро ще има и търговия с "бели сертификати",
коментира заместник-министърът.
Investor.bg припомня, че активните участници в процеса на енергийната ефективност ще имат полза от механизма, защото
ще върнат по-бързо своите инвестиции.
АУЕР изготви предложение т.нар. бели сертификати да бъдат вид ценна книга и да се търгуват на Българската фондова
борса (БФБ – София). Схемата е създадена по проект, финансиран от ОП „Конкурентоспособност”, и за нея не се предвижда
създаването на нови, специални институции, ще има минимално административно и бюджетно натоварване. Правят се
единствено някои нормативни промени.
Според Лъчезар Борисов в глобален аспект се очаква икономическият растеж да достигне до 3%, за големите икономики
– до около 2 – 2,5%.
Амбицията на България, по думите му, са икономическият растеж да е около 4% през 2018 г.
Той посочи, че за да има такава тенденция, страната се нуждае от финансова стабилност, сигурност на доставките,
енергийна стабилност.
Поради тази причина заместник-министърът подчерта, че темата "индустрия – енергетика" е изключително важна.
„Връзките между индустрията и енергетика са важни и в контекста на сигурността“, допълни Лъчезар Борисов и определи
като знаково вчерашното посещение на премиера Бойко Борисов в Русия и новините по линия на газовите доставки и
сигурността.
Investor.bg
√ Ангелкова: България е в топ 5 на предпочитаните дестинации за руските туристи
Борисов и Путин са подкрепили предложението 2019 г. да бъде обявена за година на туризма на Русия в България и на
България в Русия
България е в топ 5 на предпочитаните от руснаците туристически дестинации и има голяма база за растеж в броя на
посетителите от федерацията у нас. Това заяви пред медии в Москва министърът на туризма Николина Ангелкова след
разговорите в рамките на посещението на българската правителствена делегация, водена от премиера.
Ангелкова имаше среща и с министъра на културата на Руската федерация Владимир Мединский, в чийто ресор е и сектор
туризъм. Тя разговаря и с ръководителя на Федералната агенция по туризъм (ФАТ) Олег Сафонов, съобщават от
Министерството на туризма.
Българският министър коментира, че са много важни стъпките, които подкрепени на високо политическо ниво от премиера
Бойко Борисов и президента Владимир Путин, в настоящата геополитическа обстановка и конкуренцията на страни като
Турция и Египет.
Освен към ключовия морски отдих посетителите от Руската федерация проявяват много голям интерес и към
поклонническите, културно-историческите, балнео- и СПА, фестивалните и други специализирани услуги. Да не забравяме
и детските лагери, които имат дълги традиции в нашите отношения, подчерта министър Ангелкова.
Тя припомни, че последните години, особено 2016 г., бяха рекордни за посещенията на руски туристи в България. Тогава
имаше около 20% ръст, за миналата година запазихме тази устойчивост. Надяваме се през 2018 г. да успеем да затвърдим
тези резултати и да имаме около 550 хил. руски туристи, каза още тя.
Борисов и Путин са подкрепили предложението 2019 г. да бъде обявена за година на туризма на Русия в България и на
България в Русия. До края на годината ще се подпише специална програма за това.
√ И след 5 г. работодателите ще търсят средно-и висококвалифициран персонал
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От специалистите с висше образование най-често ще се търсят завършилите икономика, администрация, машинно
инженерство, сочи проучване
Българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал. Потребности от икономисти,
инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи ще има през следващите 6 месеца и след 5 години - това е един от
изводите от първото проучване на Агенцията по заетостта /АЗ/ за потребностите от работна сила, осъществено на
територията на 28-те области в страната.
В проучването на доброволен принцип са се включили 5012 работодатели при близо 405 хиляди активни предприятия през
2016 г. по данни на НСИ. Общо 4477 или 89,3 на сто са работодателите от частния сектор, а 282 работодатели или 5,6
процента са от публичния, съобщават от агенцията.
Преобладаващо анкетираните работодатели са микропредприятия от частния сектор с персонал под 10 наети лица с
работническа професия, осъществяващи търговска или индустриална дейност и изпитващи недостиг на персонал.
Предвид липсата на кадри с изискваната квалификация или компетенции, работодателите са заявили, че предпочитат да
осигурят на новонаетите обучение на работното място и наставник, дори и без да има външна финансова подкрепа.
Успоредно с това те не предвиждат през следващите 6 месеца да организират обучение на вече заетия си персонал.
Осигуряването на служебен транспорт или частично заплащане на разходите за пътуване на живеещите извън населеното
място на работа за тях не е предпочитана форма за привличане на кадри.
Към момента на анкетирането 1771 /35,3 на сто/ работодатели са заявили, че нямат незаети работни места, а в
краткосрочен план, през следващите 6 месеца потребности от нов персонал заявяват 3057 работодатели /61 на сто от
анкетираните/.
От специалистите с висше образование най-често ще се търсят завършилите икономика, администрация и управление,
машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, туризъм.
Общо 2908 работодатели /58 на сто от общия брой анкети/ са посочили потребности от специалисти със средно
образование и квалификация, като най-търсените са от сферата на стопанското управление и административните
дейности, следвани от тези, необходими за индустриалните дейности, архитектурата и строителството. Туризмът,
хотелиерството и ресторантьорството са на 4-то място по заявено търсене на средни специалисти. Специалистите по
информатика със средно образование са по-малко предпочитани спрямо тези с висше.
Конкретните професии, които работодателите ще търсят през следващите 6 месеца, най-често са машинен оператор /1526
лица/, продавач-консултант /1207/, готвач /870/, сервитьор-барман /811/, строител /781/, шивач /644/, оператор в
производството на облекло, електротехник, заварчик, камериер. Търсеният брой кадри по горните 10 професии, заедно
със заявения по следващите 5 - икономист, оперативен счетоводител, машинен техник, строител-монтажник, машинен
монтьор и озеленител, формира половината от общия брой търсени лица по предложените в анкетата 77 професии.
Кръгът от търсена работна сила през следващите месеци се допълва от заявените потребности от работници без специална
квалификация. Най-често се търсят общи работници, куриери, носачи и др. /2798 лица/; работници в преработващата
промишленост /806 лица/; и помощници при приготвянето на храни /628 лица/.
Работодателите предпочитат кандидатите за работа да притежават набор от знания, умения, професионални и лични
качества, включващ най-често "Мотивация и отговорност към работата, независимо от наличието на опит или
компетенции" /97,0 процента/ и "Позитивни личностни качества" /96,5 процента/. Най-малко, но повече от половината
работодатели /53,4 процента/ смятат, че е важен "Предходният опит в осъществяваната дейност". Близо 1/3 от
анкетираните представители споделят, че за тях е важно наличието на начални компютърни умения, способности за
усвояване и прилагане на нови знания, както и поведение и умения за ефективно общуване, междуличностни отношения
и социален живот. Само 32,4 процента от работодателите посочват като необходима дигиталната компетентност.
Пилотното проучване на потребностите от работна сила на АЗ е очертала и в средносрочен план /след 3-5 години/ нуждата
от продавачи, шивачи, машинни оператори, сервитьори, готвачи, шофьори, техници, както и за висшисти с педагогическа,
икономическа, медицинска, административна или IT професия.
√ МФ очаква излишък от 1 452,3 млн. лева по КФП към май
Разходите по консолидираната фискална програма към май 2018 г. са в размер на 14 553,8 млн. лева
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова
основа към май 2018 г. да бъде положително в размер на 1 452,3 млн. лева (1,4 % от прогнозния БВП), съобщиха от
пресцентъра на Министерството на финансите.
Приходите и помощите по КФП към май 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 16 006,1 млн. лева (41,9 процента от
годишния разчет), като спрямо май 2017 г. се отбелязва ръст от 1 289,6 млн. лева. Увеличението спрямо предходната
година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 336,8 млн. лева (9,4 процента),
докато постъпленията в частта на приходите от помощи са по-ниски.
Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2018 г. са в размер на 14 553,8
млн. лева, което е 37,0 процента от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. са били
в размер на 13 033,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по
националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.
Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и
социалните плащания и по-високите разходи за персонал – основно поради увеличението на възнагражденията на
педагогическия персонал в системата на средното образование и др.
В същото време по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 май 2018 г. от централния бюджет, възлиза
на 456,5 млн. лева.
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От министерството на финансите посочват още, че месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите
над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец
април 2018 г. е положително в размер на 1 319,1 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по
националния бюджет в размер на 1 528,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 209,5 млн. лв. Месец
април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния
календар.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2018 г. са в размер на 12 970,8 млн. лв. или 33,9 % от годишните разчети.
Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 020,0 млн. лв. (8,8
%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.
Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 10 873,8 млн. лева,
което представлява 34,9 процента от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец април 2017 г.
данъчните постъпления нарастват номинално с 8,9 процента (887,0 млн. лева).
Приходите от преки данъци са в размер на 2 332,4 млн. лв. или 40,5 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо
същия период на предходната година нарастват с 302,3 млн. лева (14,9 %).
Приходите от косвени данъци са в размер на 4 996,5 млн. лв., което е 33,0 % от разчетите за годината. Съпоставено с
данните към април 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 165,2 млн. лв. (3,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер
на 3 378,9 млн. лв. или 34,5 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2018 г. е 69,3 млн. лева.
Приходите от акцизи възлизат на 1 523,2 млн. лв. (29,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 79,9 млн.
лв. или 42,1 % от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 539,1 млн. лв. или 49,1 %
изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 005,9 млн. лв., което представлява 32,9 % от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално
с 14,2 % (374,8 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 1 719,5 млн. лв., което представлява 36,6 % изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 377,4 млн. лева.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. възлизат на 11 651,7 млн. лв.,
което е 29,6 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 10
426,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет,
така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия
период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект
при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на
минималната пенсия от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на
възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите
разходи (основно по сметките за средства от ЕС).
Нелихвените разходи са в размер на 10 871,3 млн. лв., което представлява 29,2 % от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към април 2018 г. са в размер на 10 132,2 млн. лв. (32,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 728,7 млн. лв. (11,8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г).
Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер
на 390,1 млн. лв. или 54,0 % от планираните за 2018 година.
Размерът на фискалния резерв към 30 април 2018 г. е 10,7 млрд. лева, в т.ч. 9,9 млрд. лева депозити на фискалния резерв
в БНБ и банки и 0,8 млрд. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Министерство на труда и социалната политика
√ Министър Петков откри Годишната среща на експертите от информационната система за социална закрила
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков откри Годишната среща на експертите от Взаимната
информационна система за социална закрила (MISSOC), която се провежда на 31 май и 1 юни в НДК в София. Събитието е
част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Една от основните мисии на системата MISSOC е популяризирането и разясняването на социалното законодателство на
различните държави членки. Тя е изключително важна и необходима за всички граждани, които живеят и работят в
Европейския съюз, за да бъдат по-информирани и да познават правата си, каза министър Бисер Петков при откриването
на събитието. Той добави, че предоставянето и своевременното обновяване на информацията за социалните права на
гражданите в държавите членки, която се актуализира два пъти годишно, е значима дейност, тъй като помага на лицата
да търсят и отстояват социалните си права.
Министър Петков подчерта, че дейността на експертите, които актуализират информацията, помага за преодоляването на
пречките пред упражняването на индивидуалните социални права на гражданите, както и да бъдат решени проблемите,
свързани с мобилността в рамките на ЕС. Той допълни, че развитието на икономиката, заетостта и социалната сфера трябва
да ни мотивират още повече за подобряване и развитие на социалните системи. Застаряването, бедността, социалните
неравенства, младежката безработица, регионалните различия и мигрантския натиск са само част от предизвикателствата
пред нас.
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За 11 години членство в Европейския съюз, България положи много усилия да модернизира своята социална система. В
тази връзка възможността за взаимно обучение и обмен на добри практики беше и продължава да е особено важно за
нас, каза още министър Петков.
БНТ
√ Президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество пред БНТ
Президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество е в София и коментира пред БНТ ролята на страната
ни в региона, бъдещето на еврозоната и опасностите пред съюза. За първи път Генералната асамблея към лигата се
провежда у нас. Това е най-старата паневропейска платформа. В нея членуват представители на политическия елит, на
финансовите и икономически среди, и на академичната общност в Европа.
Барон Бернар Сноа, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество: Страните от Западните Балкани
са важни за Европа. Това са европейски държави. Те са свързани с европейската цивилизация и са допринесли много за
нейното развитие. Благодарение на България и на добрите ѝ контакти, Лигата може да се разширява към Западните
Балкани. В момента светът изживява голяма геополитическа промяна. Не трябва да допускаме Европа да се
маргинализира. Европа е много фрагментирана. Тук има толкова много малки държави. И колкото по-малка е държавата,
толкова по-голяма е опасността да бъде пренебрегвана. Сега в Италия има голям дебат за функционирането на еврозоната.
Но ако Италия напусне еврозоната, ще навреди и на другите държави. Италия ще трябва незабавно да наложи контрол
върху капитала и да забави чуждите инвестиции. Така че, всички ще изгубят.
БНТ: Но какво все пак е бъдещето на еврото и на еврозоната?
Барон Бернар Сноа, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество: Знаете ли, еврото е един велик
проект. Ако си позволим да изгубим еврото, то тогава много бързо ще се сблъскаме с въпроса за оцеляването на общия
пазар. Той не може да оцелее при голяма нестабилност на валутните курсове. България трябва да работи още, за да влезе
в еврозоната. Ето вече имаме казуса Гърция - страната е пример, че не е конструктивно да се приема еврото преди да
бъдат извършени структурни реформи, преди да има фискална реформа. От еврото може да има много облаги, но при
определени условия.
За повече информация вижте видеото.
Bulgaria On Air
√ Институтът за пътна безопасност предлага КАТ да не регистрира автомобили
Експертите смятат, че лошите условия в пунктовете подтикват шофьорите да прибягват до корупционни
практики
Изваждане на регистрацията на автомобили от КАТ, предлагат от Института за пътна безопасност. Според експерти лошите
условия в пунктовете за контрол на автомобилния транспорт подтикват шофьорите да прибягват до корупционни практики.
От 10 канала за преминаване на ГТП в КАТ-София, технически изправен е само един. Именно затова опашката от
автомобили за него става километрична, а цената да изпревариш чакащия пред теб е скромна. Минават пред вас и ви
дават по 30 лева.
Този приличен бизнес се оказа и капан за цялото ръководство на КАТ-Благоевград преди седмица. За да се пресече
корупцията експертите предлагат извеждане на регистрацията на автомобили от КАТ. А това да се поеме от съответната
община.
Експертите настояват и за дигитализация на голяма част от документацията, с която работи Пътна полиция.
БНР
√ Т. Петкова: Конкретните договорки за отклонение на "Турски поток" се очакват в следващите месеци
Енергийният министър Теменужка Петкова каза, че конкретните договорености по проекта за отклонение на газопровода
"Турски поток" към България се очаква да бъдат направени в следващите месеци.
Съгласие втората тръба на газопровода да стига до българската граница беше постигнато на вчерашната среща в Москва
на президента Владимир Путин и премиера Бойко Борисов.
"Няма как в рамките на една такава среща на такова ниво президентът Путин и премиерът Борисов да извадят по един бял
лист и да почнат да чертаят трасета, количества. Това просто няма как да се случи. Предстои много сериозна работа на
експертно ниво. Входната точка би могла да бъде на Малкочлар и първият етап е Малкочлар - съответно компресорна
станция "Странджа". Това са приблизително 10 километра инфраструктура, която към този момент е липсваща и трябва
съответно да се изгради, след което има инфраструктура, която е налична. По-нататък ще видим как би могъл да се
реализира този проект и съответно да се изгради това, което е необходимо. Пак казвам, всичко това ще бъде изцяло
съобразено с европейските правила, с европейските изисквания", обясни Петкова.
Руската компания "Газпром" и българската "Булгартрансгаз" ще определят модела на транзитиране и търговия със синьо
гориво. Намеренията са европейският лъч на "Турски поток" да захранва бъдещия газов хъб край Варна.
√ Трите инвестиционни намерения за АЕЦ „Белене“ дават възможност за преговори
Засега имаме заявени три намерения за инвестиционни намерения за проекта АЕЦ „Белене“ – на китайската компания
CNNC, на „Фраматом“ и на руската „Росатом“. Това е достатъчна предпоставка да възложим на министъра на енергетиката
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да провежда преговори в тази връзка. Това заяви заместник-председателят на парламентарната комисия по енергетика
Валентин Николов в интервю за предаването „Преди всички“.
На днешното заседание на комисията ще бъде обсъден приетият от Народното събрание доклад за АЕЦ „Белене“. Николов
обясни, че с това решение няма да се стартира проектът „Белене“, а ще бъде даден мандат на енергийния министър
провеждането на преговори с потенциални инвеститори за реализиране на проекта. Условията са дадени в доклада и те
са да няма държавни гаранции и задължение за изкупуване на ток от „Белене“ от българска компания или от НЕК. Той
уточни, че руската страна е желан инвеститор в проекта, тъй като технологията е на „Росатом“.
По повод вчерашната среща между премиера Бойко Борисов и президента на Русия Владимир Путин и обсъждането на
проекта „Турски поток“ Николов каза:
„Булгартрансгаз“ изпълнява програмата си по рехабилитация. Ние не правим само реверсивна връзка с Турция, но и
увеличаваме капацитета със съвсем нова инфраструктура, която се изгражда в момента и в началото на другата година ще
може да бъде използвана. Тази тръба, освен за руски газ, може да бъде използвана и за азербайджански газ. Ако
капацитетът, който отива към Турция, бъде намален или спрян, поради факта, че едната тръба ще захранва Истанбул, то в
този случай тази тръба може да бъде използвана само че с посока към България“.
От своя страна енергийният експерт Антон Иванов посочи, че е добре казусът „Белене“ да премине в следващата си фаза,
където да се тества дали има сериозен инвестиционен интерес при условията, поставени от държавата:
„Единственият начин това да се провери, е да се премине към преговори“.
Иванов уточни, че даването на мандат за преговори е по-различно от откриване на конкурс за процедура и води до
отлагане на обсъждането на въпроса към следващ период:
„Тя предполага даването на ясни условия, които ангажират този, който обявява конкурса, с тях и на базата на резултата от
конкурса да се премине на следващата фаза. Но тук, като че ли чуваме нещо друго - ще се проведат първо преговори.
Резултатите от тях ще бъдат обобщени в доклад и в зависимост от тях ще се премине към следващата крачка. Т.е. тук има
една организационна подготовка“.
Антон Иванов подчерта, че НЕК ще се натоварва с допълнителни разходи, докато проектът не бъде отделен и не започне
да разполага със собствен бюджет.
Енергийният експерт също коментира вчерашната среща между Борисов и Путин. По думите му е било нужно уточняване
на пътя, по който ще премине втората тръба на „Турски поток“, след като акостира на турския бряг:
„Когато минава през България, както сега изглежда, че е уточнено, това означава, че ние ще можем да си натоварим
инфраструктурата и може да се даде тласък на идеята за хъб „Балкан“. Но това е твърде начална фаза, за да се каже
категорично“.
По повод на очакванията за поскъпване на тока и на парното, експертът коментира, че не очаква драстична промяна в
цените на тока и на парното спрямо сегашните:
„Цената на електрическата енергия ще бъде увеличена в разумни, допустими граници. От гледна точка на свободния пазар,
това е лоша новина, защото ние капсулираме регулирания пазар, където са всички потребители на ниско напрежение, и
не ги подтикваме да излизат на свободния пазар, т.е. той ще си остане за промишлеността, за средно и високо напрежение.
Тези цени са направени така че да се осигури една много добра цена за ниско напрежение“.
√ Деница Николова: В цяла Европа ще започне да се прилага териториален подход към инвестициите
България ще получи повече пари за кохезионна политика в следващата многогодишна рамка. Пред "Хоризонт" заместникрегионалният министър Деница Николова обясни, че този път в цяла Европа ще започне да се прилага териториален
подход към инвестициите, за да се преодолеят неравенствата между отделните региони.
За разработването на регионален подход при инвестирането на европейските пари помага организацията ЕСПОН, а нейн
директор е Илона Раугзе. Пред "Хоризонт“ тя обясни какви са основните предизвикателства пред България, за да разработи
по-добро териториално инвестиране на еврофондовете:
"Едно от предизвикателствата е демографската криза, както на много други места. Застаряването е проблем. Необходимо
е да се ускори икономическото развитие. Също така управлението трябва да бъде насочено към регионите, към
териториалното развитие. Въпросът не е да се инвестира само в столицата и големите градове, а в регионите като цяло.
Тези предизвикателства не могат да се посрещнат единствено на национално ниво".
√ Московски: Очакваме следващата седмица проблемът с БДЖ да бъде решен
"Ако започне разпродаване на локомотиви, БДЖ ще спре дейност". Това каза в Бургас министърът на транспорта Ивайло
Московски по повод блокираните сметки на предприятието "Пътнически превози".
По думите му, кредиторите на БДЖ могат чрез съдия изпълнител да удовлетворяват вземанията си.
Със съдействието на Министерството на финансите се очаква проблемът да бъде решен следващата седмица, заяви още
Ивайло Московски:
"Ако решат да помогнат колегите от финансите. Това са заеми, които са наследени от нас - 2007 година 250 милиона са
теглени. Искам да ви кажа, че аз не съм видял нито един документ в годините, в който да е показано как тези, които са
взимали заема тогава, ще го връщат.
Ние имаме нотифицирана държавна помощ от Брюксел. Помолили сме Министерството на финансите да я активира. Ако
ни помогнат, ще се разблокират сметките. Очакваме другата седмица да имаме някакво решение".
Novini.bg
√ Нено Димов: Разработваме регламент за събиране и рециклиране на пластмасите, замърсяващи морските води
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„Говорихме за морето като възможност за туризъм, за почивка, като източник на суровини, като път, който ни свързва. Но
за морето трябва да се грижим и да го опазваме, за да можем да използваме всичко това“. С този апел се обърна
министърът на околната среда и водите Нено Димов към участниците в конференция в рамките на Европейския морски
ден ‘2018, който се провежда в Бургас.
Министърът посочи, че един от основните проблеми в глобален мащаб е замърсяването на морето са пластмаси. Според
проучвания на ЕК около 80% от замърсяването от пластмаса идва брега, от плажовете и от заведенията край морето. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
„В тази посока са насочени усилията ни в момента. На среща с представители на държавните институции, на местната
власт, на бизнеса, включително концесионерите и преработващите организации предложихме на доброволен принцип
още през сезон 2018 да се опитаме да събираме разделно пластмасите от българските плажове, да поставим
информационни табели, да предпазим доколкото е възможно морето от замърсяването“, съобщи Нено Димов.
Целта е на базата на опита от този сезон да се предложи регламент, така че от следващата година това да стане задължение
на стопаните на плажовете, за да може да се върви към рециклиране, а не към изхвърляне на пластмасите, обясни
министърът.
По линия на Европейското икономическо сътрудничество (ЕИП) в периода 2009-2014 г. в страната бяха разработени над
12 проекта, свързани с опазването на Българското Черноморие. Основният и най-важният от тях е приемането на новите
индикатори за качество на водата. По този начин България стана една от първите държави в ЕС, която приложи новия
подход на ЕК в тази посока, отбеляза министър Димов. „В дейностите, които ще продължим през следващия период в
работата на ЕИП Черно море ще бъде наш приоритет“, категоричен беше той.
Конференцията в Бургас се организира от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК в партньорство с
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и община Бургас. В официалното откриване
участваха комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, вицепремиерът Валери Симеонов,
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
Европейският морски ден се организира всяка година в различна европейска държава и на него се обсъждат и инициират
съвместни действия в сферата на морското дело. В бургаския форум участваха представители на пристанищната и
корабоплавателната индустрия, на местни, регионални, национални и европейски власти, държавни ведомства, НПО,
научни и изследователски институции.
TechNews
√ Научните изследвания с увеличено финансиране от ЕС
Конкретното предложение за наследник на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Хоризонт Европа“ ще бъде
публикувано съвсем скоро, заяви министър Красимир Вълчев
Важно е не само да се увеличават инвестициите в областта на научните изследвания и иновациите, но също така техните
резултати да се използват и превръщат в приложими продукти, които да водят до повишаване на качеството на живот на
гражданите. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседание в Съвета по
конкурентоспособност на министрите на държавите членки на ЕС.
По отношение на предложената нова многогодишна финансова рамка областите на научно-развойната дейност ще са едни
от малкото, при които ще има увеличение на средствата, заяви еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария
Габриел. Предвиждат се около седем милиарда евро и това е ясен сигнал за ангажимента към изследванията и
иновациите. Реално това ще бъде увеличение от около 50%, допълни еврокомисарят.
Научните изследвания и иновациите имат ключова роля за намиране на решения на огромните предизвикателства пред
обществата като изменението на климата, цифрово-индустриална революция, миграцията. Наложително е те да
допринасят повече за справяне със съществените промени, пред които са изправени европейските общества и икономики,
посочи министър Вълчев.
Освен нова научните изледвания и иновациите са решаващ фактор за справяне с редица социални предизвикателства,
както и за повишаване на качеството на образованието и обучението. Това трябва да е ролята на „Хоризонт Европа“, както
и националните научноизследователски програми, заяви министърът. Тези инструменти трябва да гарантират, че научните
изследвания и иновациите подкрепят всички области на политиката и ще увеличат максимално добавената стойност за ЕС.
Министър Вълчев очаква, че конкретното предложение за наследник на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Хоризонт
Европа“ ще бъде публикувано съвсем скоро, а дискусиите по него в работните органи на Съвета и в Европейския парламент
ще стартират до броени дни. Българското председателство е постигнало добър напредък и в работата по законодателното
предложение за създаването на европейски суперкомпютър и високотехнологичните изчисления EuroHPC.
Високопроизводителните технологии трябва да помогнат на Европа да се върне на водещото място в световен мащаб,
посочи еврокомисарят Мария Габриел. Предвидените в това направление средствата от един милиард евро, които
Европейската комисия и участващите държави ще инвестират, трябва да допринесат за конкурентоспособността на Европа.
Тези инвестиции обаче не са насочени само за съревнование с напредналите страни като САЩ или Китай, а преди всичко
са за развиване на приобщаващо дигитално общество в Европа с възможности за всички европейски граждани.
Изследванията и проектите, които ще развива европейският суперкомпютър, ще са стъпка към осигуряване на данни и
важни приложения в областта на медицината, транспорта, защитата от кибер-атаки и развиване на нужните умения и
човешки ресурс за работа с тях, както и са мощен стимул за напредък в нови области на технологиите и знанието,
подчертаха Мария Габриел и Красимир Вълчев.
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На заседанието на министрите бе постигнато съгласие между страните членки по финансирането на ядрените научни
изследвания и обучението в рамките на програмата на Евратом за периода 2019-2020 г. По този начин проектите, по които
се работи в момента, ще могат да продължат, а през 2019 г. ще започне набиране и на нови проекти.
Също така Съветът прие два комплекта заключения – Засилване на движението на знания в Европейския съюз и
Европейския облак за отворена наука. Благодарение на Българското председателство, до края на годината предстои да се
даде старт на пилотната инфраструктура за облака.
√ ДАЕУ ще пази личните данни с блокчейн софтуер
Решението може да бъде използвано от всички администрации
Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) разполага със софтуерно решение за превенция на злоупотребата с
лични данни чрез съвременни криптографски технологии, включително блокчейн.
Продуктът LogSentinel предоставя сигурна одитна следа и защитава интегритета на данните в държавни регистри и достъпа
до тях, като записва всеки достъп до лични данни през централния компонент за свързаност на държавните регистри RegiX,
поддържан от ДАЕУ.
Това означава, че решението прави практически невъзможен всеки опит за промяна или изтриване на следа на достъпа
до лични данни през централните компоненти на електронното управление и гарантира надеждна защита на данните.
Неограничен лиценз за продукта беше предоставен на Агенцията чрез дарение от изпълнителния директор на компанията
LogSentinel Божидар Божанов и прието от председателя на ДАЕУ Атанас Темелков. Подобна практика се случва за първи
път в България и е вдъхновена от примера на естонски разработчици, които даряват на естонската държава решение за
защита на здравните записи на гражданите в държавни регистри.
Стойността на дарението възлиза на 12 500 евро, които ще бъдат ежегодно спестявани от бюджетите на всяко отделно
ведомство. Дарителят LogSentinel предвижда и безплатно обучение на служители на Държавната агенция „Електронно
управление“ за работа с едноименния продукт.
Софтуерното решение може да бъде използвано от всички администрации в зависимост от тяхната готовност.
Нормативните изисквания за сигурна одитна следа са записани в Наредбата за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги.
√ Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0
Голямото предизвикателство е контекстуализирането, което има три измерения - уменията, знанията и какво
прави човекът, казва Анди Макдоналд
Индустрия 4.0 настъпва в промишлеността с възхода на интернет на нещата (IoT), но наред с това тя променя и структурата
на данните и боравенето с тях на фона на всеобщата свързаност, използването на множество устройства и очакването за
развитие на изкуствения интелект.
Светът, към който вървим, е сложна система от мрежи, основани на изкуствен интелект, в която хора и машини са способни
да осмислят и да вземат самостоятелни решения – а това засяга всички ни и то по множество начини. Информация 4.0 ще
бъде една от най-важните движещи сили на Индустрия 4.0, разкри Анди Макдоналд, експерт с 30-годишен опит в сферата
на техническата документация и съосновател на Information 4.0 Consortium, по време на откриващата си реч на
конференцията Evolution of Technical Communication 2018 (ETC 2018), която тече днес и утре в София.
Информация 4.0 е онова, което прави възможно да боравим с устройства като умни коли или смарт-очила, общувайки с
машините по начин, който ни позволява да работим по-ефективно и да се забавляваме по-добре, благодарение на силата
на новите технологии. Информация 4.0 има няколко характеристики:
Молекулярна – няма документи, а само информационни “молекули”, които се сглобяват по различен начин в различни
ситуации;
Динамична – непрекъснато се актуализира и надгражда;
Предлага се, вместо да се доставя;
Вездесъща – онлайн по всяко време, годна за търсене и лесно намиране;
Спонтанна – активира се според различните контексти;
Профилира се автоматично.
Информационните „молекули” са самодостатъчни компоненти информация. Те могат да бъдат сглобени в различни
конфигурации. Тези конфигурации от своя страна се променят гъвкаво и динамично в отговор на конкретния контекст.
„Голямото предизвикатество на Информация 4.0 е контекстуализирането. Какво е контекст? Той има три измерения и всеки
от тях е свързан с човека – това са уменията, знанията и какво прави човекът”, обясни Анди Макдоналд пред гостите на
ETC2018.
„Например, моите устройства „знаят“ дали съм в офиса, или съм на поляна в гората – това е локализацията”, каза
Макдоналд. Според местонахождението на обекта, информацията, която е логично да търси той, следва да е различна.
Различни ще са и очакванията на човека и неговите намерения как да я използва.
„Най-трудното е намерението – да узнаем какво иска да направи обектът, какво очаква, какво планира”, заяви
специалистът. Именно поднасянето на информация според конкретния човек в конкретната обстановка, така че да му е
полезна, е контекстното поднасяне.
За да се поднесе адекватната информация – правилната конфигурация от информационни молекули, създателите на
информацията следва да вземат предвид всички аспекти от контекста, в който е поставен потребителят. Дали това е човек,
който се разхожда в гората, и иска да знае повече за даден вид растение, което е видял? Дали това е самолетен инженер,
който поправя самолетен двигател в халето на летище „Орли“ със смарт-очила и очаква на тях да види правилната схема
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на електрическите компоненти на двигателя? Какво ще иска да направи той с информацията, която търси? Как да му се
поднесе тя, за да е полезна за следващата стъпка, която ще предприеме?
Именно това налага контекстуализирането на информацията да се прави така, че да следва мисловните „пътечки“, по които
потребителят на данните върви. Анди Макдоналд препоръчва създаването на „потребителско пътешествие” относно
използването на информацията и дори „мисловно картиране“ при формирането на конфигурациите от информационни
модули.
Още по-голямо става предизвикателството заради това, че в дадения контекст, след досега с подходящата информация,
потребителят може да промени своите планове и намерения. Тези потенциални промени също трябва да бъдат взети под
внимание. Това още повече налага „мисловното картиране”, подчерта Макдоналд. Съвсем закономерно това предполага
да се използва смесица от информационни видове – различни видове информация.
Динамиката е неизбежна – и задължителна. Това означава техническата информация да се надгражда постоянно на база
отзиви на потребителите, оплаквания до сервизните екипи и постъпили запитвания в кол-центровете. „Ние не сме експерти
в дадена технология. Трябва да създаваме системи, които интегрират все повече хора – важна е обратната връзка,
приносът на хората, които използват дадения продукт”, обясни Макдоналд. Тези информационни компоненти трябва да
бъдат интегрирани в информационните масиви, свързани с поддръжка, с обучение и пр.
Също толкова важен аспект от контекстуализацията е обвързването на поднасяните данни с профила на потребителя,
неговите устройства и налични програми. „Ние трябва да определим какви молекули информация са нужни в конкретния
случай. За целта ще вземем предвид много източници”, казва Анди Макдоналд. Може би потребителят вече има дадени
данни чрез своята поща в Google, може би вече е превеждал нещо, намерено в интернет? Тогава информацията, която
следва да му се поднесе, ще е различна, съобразно това какво е било вече предоставено.
„Като професионалисти в сферата на информационните технологии днес основното ни предизвикателство е да разработим
нови инструменти, нови методи и най-добри практики, за да гарантираме, че предоставяме на потребителите
информация, която отговаря на техните очаквания и нужди, съответствайки на контекста“, каза в заключение Анди
Макдоналд.
Dnevnik.bg
√ Фирмите нямат достъп до досиетата на служителите си, успокои здравната каса
С персоналния идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП), издаден за фирмено ползване,
не могат да се разглеждат пациентски досиета на служители на фирмата.
Това съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по повод изразено притеснение на
пациентска организация. Вчера на официалния сайт на касата беше публикувана информацията, че здравноосигурените
вече ще могат да разглеждат пациентските си досиета с ПИК на НАП, която породи притеснението.
"Подобно твърдение не отговаря на истината. Когато ПИК на НАП е издаден на физическо лице, той се идентифицира с
личния идентификатор на гражданина, а когато е издаден за фирмено ползване, той се идентифицира с ЕИК/Булстат на
фирмата", отбелязват от здравната каса.
С новата функционалност се улесняват около 400 хиляди граждани, които имат ПИК на НАП. Те няма да заявяват и
получават отделен код от районните здравноосигурителни каси или електронен подпис, ако желаят да разгледат своето
пациентско досие.
√ ЕС ще наложи ответни мерки срещу неприемливите мита на САЩ, заяви Юнкер
Европейският съюз ще предприеме ответни мерки срещу решението на САЩ да наложат мита върху вноса на стомана и
алуминий от блока, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, цитиран от "Ройтерс".
По-рано вчера министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос каза, че митата от 25% за стоманата и 10% за алуминия,
внасяни от ЕС, Канада и Мексико, ще влязат в сила в полунощ, слагайки край на продължилото два месеца изключение и
създавайки условия за търговска война с едни от най-важните си партньори.
"Това е лош ден за световната търговия", каза Юнкер. "Така че ние незабавно ще започнем процедура за уреждане на
спора в Световната търговска организация (СТО) и ще обявим балансиращи мерки през следващите часове. Напълно
неприемливо е, че една страна въвежда едностранни мерки, когато става въпрос за световната търговия", подчерта той.
Еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом обяви, че ЕС ще започне дело в СТО срещу действията на САЩ. "САЩ
се опитаха да използват заплахата с търговски ограничения като начин да получат отстъпки от ЕС. Това не е начинът, по
който ние правим бизнес, и със сигурност не между дългогодишни партньори, приятели и съюзници", подчерта тя. По
думите й отговорът на ЕС ще бъде пропорционален и ще е в съответствие с правилата на СТО.
ЕС няма никакъв друг избор, освен защити себе си и своята промишленост, след като САЩ заявиха, че ще наложат мита на
вноса от ЕС на стомана и алуминий, заяви Манфред Вебер, лидер на Европейската народна партия в европарламента и
близък съюзник на германския канцлер Ангела Меркел. "Няма да приемем това изключително разочароващо решение,
без да реагираме", подчерта Вебер.
На 23 март президентът Доналд Тръмп обяви 25 процента мито върху вносната стомана и 10 процента върху вносния
алуминий, но направи временни изключения за ЕС, Канада, Мексико, Бразилия, Австралия и Аржентина. ЕС многократно
настоя изключването за него да стане постоянно.
√ Ефектът от еврофондовете не е само положителен
Сред основните и най-често цитирани положителен ефекти от членството на България в Европейския съюз е достъпът до
средства от европейските фондове и възможностите за целенасочени инвестиции в приоритетни икономически дейности,
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които те създават. Усвояването на еврофинансирането обаче далеч не е равномерно разпределено в отделните области и
общини на страната, а влиянието им върху местните икономики не е еднозначно и само положително.
Тук ще се спрем на основните ефекти от европейските средства с фокус върху някои от по-слабо икономически развитите
региони на страната.
Колко и къде са усвоените европари?
За разлика от други държавни разходи, чието проследяване е по-трудно, порталът "Структурни фондове на ЕС" и ИСУН
2020 позволяват детайлната разбивка и анализ на данните за обемите и разпределението на европейското финансиране.
Според информацията на портала за периода от 1 януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, и 1 май 2018 г.
изплатените средства са 18.7 милиарда лева (15.6 милиарда от фондовете на ЕС, останалото е местно съфинансиране).
Средно на година това са 1.2 милиарда лева, или по около 2% от брутния вътрешен продукт.
За да сравним регионалното разпределение на европейското финансиране, е необходимо данните за тях да бъдат
претеглени, тъй като размерите на областните и общинските икономики далеч не са равни. Тук ще се спрем на найпростото претегляне - спрямо населението (проблемите при изчислението на областен и липсата на общински БВП
настрана, трудно можем да отчетем и значителните разлики в структурата на местните икономики).
Докато номинално София-столица надхвърля в пъти всички останали области, то на глава от населението Габрово успява
да привлече повече инвестиции – 2703 лева на глава от населението, спрямо 2696 за столицата. От другата страна са Сливен
(702 лева на глава от населението) и Кюстендил (753 лева), където влиянието на европейските инвестиции е далеч помалко.
Областите по южната граница на страната се разполагат в долния край на подредбата по относителни европейски средства
– най-слабо се представя Кърджали (1032 лева), а най-добрият пример е Благоевград (1486 лева). Причина за това обаче е
най-вече строежът на магистрала "Струма", която е и вторият най-скъп проект с европейско финансиране в страната след
столичния метрополитен. В южните области е и по-различен профилът на крупните проекти – докато на повечето места те
най-често са за подобряване на инфраструктурата и градската среда, то в Кърджали най-големият проект е за осигуряване
на социална помощ, а в Смолян – за подобряване на образователната инфраструктура.
Разпределението между общините също далеч не е равномерно – в област Кърджали те са съсредоточени предимно в
общините Кърджали и Момчилград, а в област Смолян – в общините Смолян и Рудозем. Тук трябва да отбележим обаче,
че това разпределение далеч не е характерно само за областите по южната граница – София-област и Пловдив настрана, в
почти всички останали области на страната има 2-3 общини, в които се съсредоточава повечето европейско финансиране.
Какви влияят европейските фондове на местните икономики?
На пръв поглед няма причина да смятаме, че отпускането на целеви средства отвън би могло да има отрицателни ефекти.
И наистина – много проекти водят до реално развитие на инфраструктурата, което от своя страна е сред най-ключовите
фактори за подобряването на икономическата среда и привличането на нови инвестиции. Ефектът на инфраструктурата е
особено видим при пътищата – изграждането на магистрала "Тракия" например е сред най-важните фактори зад
оформянето на пояса от силна икономическа активност, който свързва София и Бургас, преминавайки през Пловдив и Стара
Загора. Други проекти водят до подобряване на градската среда, което от своя страна повишава така трудно измеримото
качество на живот. Като цяло благодарение на европейските средства местните власти получават достъп до по-голям
ресурс.
Анализите на Министерство на финансите сочат и че европейските програми имат и известен благоприятен
макроикономически ефект, като според МФ фондовете кумулативно към 2017 г. са допринесли с 1.7% по-висок БВП, 3.3%
по-висок внос и са намалили безработицата с 1.3 процентни пункта спрямо базов сценарий, в който страната не получава
европейски средства.
Трябва да се имат предвид и няколко обстоятелства, които поставят европейските средства в не-толкова-розова светлина.
1. На много места, особено в по-малки общини, европейското финансиране се превръща в заместител на частните
инвестиции. Причината за това е най-вече ограниченият административен капацитет – администрацията може да си
позволи да се съсредоточи или върху оптимизирането на приходите си от европейски фондове, или върху подобряването
на бизнес средата и привличането на повече частни инвестиции. Тъй като шансът за придобиване на средства от ЕС е поголям, а резултатите често са по-бързи и видими за избирателите. Обратно, частните инвестиции обикновено имат побавен ефект, а благодарение на голямата зависимост на общините от трансферите от централния бюджет постъпленията
в общинските бюджети са доста по-малки. Оттук фокусът върху еврофондовете изглежда почти предопределен от
настоящата институционална структура. Поради това на много места се наблюдава ефект на заместване на частните
инвестиции с европейско финансиране. Има основания да се твърди дори, че част от отлива на преките чуждестранни
инвестиции през последните няколко години е продукт именно на това заместване.
2. Основното предназначение на структурните и кохезионните фондове е сближаването на равнищата на икономическо
развитие в отделните региони на Европейския съюз, а крайната им цел е тяхното относително хармонизиране. Този тип
конвергенция най-често се измерва с отстоянието на брутния вътрешен продукт на глава от населението спрямо
средноевропейското равнище. Последното проучване на ИПИ сравнява отстоянието на областите от средноевропейското
ниво, сравнява позициите им между 2006 и 2014 г. и установява, че такова е налице в почти всички области освен Перник,
Бургас, Кърджали и Пазарджик. Въпреки това обаче статистически значимата връзка между усвояването на европейски
средства и темпа на сближаване е нищожна; с други думи, приближаване на равнището на благосъстояние има, но то се
дължи не толкова на европейските средства, а причините му следва да бъдат търсени другаде. Може да се твърди дори
обратното – тъй като икономически най-развитите области и общини съсредоточават в себе си най-много средства от
фондовете, то те помагат за раздалечаването на равнищата на благосъстояние вътре в страната.
3. Европейското финансиране създава няколко равнища на зависимости. Най-видимата и особено релевантна в български
контекст зависимост е корупционната; достъпът до фондовете значително увеличава способността за разпределяне на

13

средства на бенефициенти, приближени на властта. От значение е и "пристрастяването" на местните икономики към
евросредствата, което ги поставя в дори по-голяма значимост от централната власт, вече предопределена от модела на
формиране на местните бюджети. Последната зависимост е у самите бенефициенти – също както при общините, за някои
фирми се оказва по-лесно и достъпно да усвояват европари, отколкото да произвеждат и продават стоки или да
предоставят услуги, и съответно да преживяват благодарение на съобразяването си с административни изисквания вместо
с условията на пазара.
Нужно е решение на проблемите, които създават еврофондовете
В никакъв случай не може да се твърди, че европейските фондове имат строго положително или строго отрицателно
влияние върху местните икономики. Често те се ползват за изграждане на необходима инфраструктура или за подобряване
на качеството на живот и работа, но едновременно с това не успяват да постигнат целите си, обемат значителна част от
административния капацитет на местните власти и създават нежелани зависимости.
Това обаче далеч не значи, че европейско финансиране не трябва да има; необходимо е да се потърси решение на
проблемите, които създава. Голяма част от тях биха били облекчени с помощта на фискална децентрализация и
увеличаване на правото на вземане на решения на местните власти, съчетано със затягане на контрола на
кандидатстването и отпускането на европейско финансиране.
Останалите обаче са неизлечим ефект на "безплатните пари", с който ще трябва да живеем, докато се провеждат
настоящите политики на сближаване на ЕС.
Economic.bg
√ Токът и топлата вода ще поскъпнат от 1 юли
Най-драстичното увеличение на парното и топлата вода се очаква да има в Бургас, Плевен и Перник
Токът, парното и топлата вода се очаква да поскъпнат от 1 юли 2018 г. Цената на тока за бита ще скочи с 1.89%, стана ясно
след проведено обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Повишаването на крайната
цена е в пъти по-ниска от поисканата от трите електроразпределителни дружества. За абонатите на ЧЕЗ увеличението ще
е с 1.7%, за тези на ЕВН – 1.8%, а за клиентите на "Енерго Про" с 2.6%.
Най-драстичното увеличение на парното и топлата вода се очаква да има в Бургас - 9%, Плевен - малко над 6%, Перник малко над 4%.
В тези сметки обаче не е отразено исканото от „Булгаргаз” увеличение на цената на газа с 16 на сто. Ако цената на газа
поскъпне с над 5%, от юли със сигурност ще поскъпне както цената на тока, така и на парното и топлата вода. Окончателните
цени ще станат ясни след решение на КЕВР в края на юни.
"Комисията продължава по отношение на цените на електрическата и топлинна енергия да провежда консервативна
политика и да не допуска сериозно увеличение в цените", обясни председателят на КЕВР Иван Иванов.
Той добави, че единственият фактор, който в момента не може да се бъде отчетен е цената на природния газ, защото едва
на 11 юни „Булгаргаз” ще представи своето заявление за цените на природния газ.
„Това е суровина, която е външна за страната ни и идва с фиксирана цена на границата на България и когато цената там се
промени ние сме длъжни да я отразим по подходящия начин”, каза той.
√ Половината от 22-километровия ремонт на „Тракия“ приключи
Готово е платното в посока Бургас и веднага започва ремонт в това за София
Ремонтът на 22километровата отсечка от магистрала "Тракия" в посока Бургас завърши. Това обаче няма да отпуши
напълно магистралата, тъй като веднага започва ремонтът на участъка между Пловдив и Стара Загора в посока София.
Движението между 134-ти и 156-ти километър на автомагистралата се прехвърля двупосочно в ремонтираното платно.
Целта е строителните дейности да завършат колкото се може по-скоро, преди началото на активния туристически сезон и
по АМ „Тракия“ да се пътува удобно и безопасно. Преди няколко дни премиерът Бойко Борисов лично инспектира на място
как вървят ремонтните дейности и "разпореди" те да приключат окончателно на 15 юни.
Средно на денонощие в участъка между Пловдив и Стара Загора преминават по 23 952 моторни превозни средства. От тях
18 370 са леките автомобили, 5 209 са товарните камиони, а 210 са автобусите, съобщават от Агенция "Пътна
инфраструктура".
22-километровата отсечка не е ремонтирана от въвеждането ѝ в експлоатация през 1995 г. Строителните работи
предвиждат ремонт на настилката, отводнителни дейности, нова хоризонтална маркировка, ограничителни системи,
възстановяване на пътни знаци и др
В момента движението на леките автомобили в ремонтирания участък е прехвърлено двупосочно в платното в Бургас, а
тежкотоварните превозни средства преминават по обходен маршрут: от пътен възел „Пловдив Изток“ при 133-ти км на АМ
„Тракия“ по път I-8 и II-66 до пътен възел „Плодовитово“ при 165-ти км и обратно.
EconomyNews
√ Облекчени процедури за работници от трети страни
Работодателите, желаещи да наемат работници от трети държави, ще могат да се възползват от облекчени процедури при
подаване на документи в Агенцията по заетостта на основание влизащите в сила от 23 май 2018 г. промени в Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност. С тези промени в българското законодателство се въвеждат изискванията на
Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г.
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Улесненията са свързани с условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно
изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа
по програми „au pair”. Регламентират се правата и задълженията на научните работници, студентите и стажантите, като се
облекчава достъпа до българския пазара на труда на посочените групи мигранти.
Агенцията по заетостта въвежда за улеснение на работодателите контролни листове за проверка на окомплектованост на
документите, публикувани към всяка конкретна процедура. Информацията може да бъде намерена тук.
Sinor.bg
√ Продукцията от маслодайна роза в страната възлиза на 9 766 тона
Данни за реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури
Стартира прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури. Към 25.05.2018 г. продукцията от
маслодайна роза възлиза на 9 766 тона – над три пъти повече спрямо същия период на 2017 г., което се обяснява основно
с по-ранния и едновременен цъфтеж през настоящия сезон, се посочва в доклад на експерти на МЗХГ.
Отчитаното към момента значително увеличение на средния добив розов цвят от декар е свързано до голяма степен със
спецификата на прибиране на реколтата от маслодайна роза – няколкократно от едни и същи площи.
При производството на череши също се наблюдава близо трикратен ръст на годишна база, до 1 161 тона. Това се дължи
на по-ранно прибиране на реколтата през настоящата година, в комбинация със значително увеличение както на
плододаващите площи, така и на средния добив от декар. Същевременно, производството на ягоди изостава с 2,4% спрямо
миналата година, вследствие на съществено по-ниския среден добив до момента (с 45,3%).
В. Капитал
√ Еврокомисията предложи 2 млрд. евро помощ за желаещите да приемат еврото
Компромисът в Брюксел е разочароващ за инициативата на Еманюел Макрон
Фонд от 2.16 млрд. евро в помощ на страни, полагащи видими усилия за приемане на еврото през целия следващ 7годишен период на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това е предложението, засягащо и България,
на Европейската комисия, представено заедно с поредните подробности за това как в институцията виждат
разпределението на средствата, възлизащи на 1.1 трилиона евро за срок от седем години.
Този инструмент, наречен Механизъм за сближаване (Convergence Facility), ще оказва практическа финансова и техническа
подкрепа на успешен преход към и за членство в еврозоната, "но не променя критериите за допускане до еврото". Той е
част от Програмата за подкрепа на реформите на обща стойност 25 млрд. евро, с която 27-те страни членки ще
модернизират икономиките си в периода 2021-2027 г. Става дума за действия на продуктовите и трудовите пазари,
образованието, данъчните системи, капиталовите пазари, бизнес средата, човешкия капитал и административните
реформи.
Почти всички средства тук (22 млрд. евро) са събрани в Инструмент за осъществяване на реформи (Reform Delivery Tool),
по който все още се преговаря как да бъде прилаган и който ще бъде изпробван с пилотен проект в Португалия. Третата
част, използваща опита на Услугата за подкрепа на структурните реформи, е за подобряване на административния
капацитет. За всички страни членки са предвидени 840 милиона евро за седемте години.
Общият обем предвидени средства, представени в четвъртък, е 55 млрд. евро, защото има и втори, по-голям инструмент,
наречен Функция за стабилизиране на инвестициите за 30 млрд. евро. Целта му е да защити публичните инвестиции в
случай на силни шокове за икономиките, предизвикани от събития извън контрола на националните правителства и
рискуващи да се разпространят из всички държави от ЕС с тежки последици за реалната икономика.
Споменатите 30 млрд. евро под формата на кредити (грантов компонент ще покрива плащанията по лихвите) ще са само
за страните от еврозоната и тези от механизма ERM II (наричан още "чакалнята на еврото"), които не могат да използват
монетарна политика за смекчаване на шок и за бързо съвземане от такъв удар. Достъпът до тях обаче ще става след
покриване на строги критерии и при наличието на стабилна финансова и макроикономическа политика. Това означава, че
изпадналите в затруднение държави все още имат достъп до финансиране от пазарите. Ако са го изгубили, както се случи
с Гърция, Португалия или Ирландия, подкрепата ще идва от много по-големия (500 млрд. евро) фонд за еврозоната,
известен като Европейски механизъм за стабилност (European Stability Mechanism или ESM).
Никоя страна, включително в ERM II, няма да може да разчита на повече от 30% от средствата във Функцията за
стабилизиране на инвестициите.
Целта на предложената в четвъртък функция е да се помогне на публични инвестиции за растеж и запазване на работни
места в критични ситуации. Нов Фонд за подкрепа на стабилизирането (Stabilisation Support Fund) ще събира вноски от
страните членки на базата на сеньоража на всяка от тях.
Тези 30 млрд. евро безлихвени кредити са разочароващи за френския президент Еманюел Макрон, коментира Financial
Times още преди да излезе официалното съобщение от Брюксел. Миналата година той призова да се създаде фонд със
средства, равняващи се на няколко процента от БВП на еврозоната.
Еврокомисията обаче предлага нещо, което е резултат на компромис между различията на страните членки, и затова го
представя като първа стъпка. FT допълва още, че идеята за използване на сеньоража като база за вноски среща остра
съпротива от националните банки - и в частност от германската Bundesbank - които особено много държат на
независимостта си.
Освен това има концептуален сблъсък между Франция и южните държави, от една страна, и северните, от друга, относно
това дали трябва да се върви в посока на централизирани помощни инструменти. Страни като Холандия например
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настояват националните правителства да си поемат отговорността, като провеждат структурни реформи и поддържат в
добро състояние бюджетите си.
Предложеният днес план ще стане реалност, когато получи одобрението на Европейския парламент и правителствата на
27-те страни членки (без Великобритания, която за този период вече ще е извън ЕС), а за използването на вноски от
приходите на централните банки решението се взима с единодушие.
КРОСС
√ Владимир Владимиров: Ако няма държавна намеса в БДЖ, железницата ще спре
„Ако няма държавна намеса в БДЖ, а смятам, че това трябва да бъде направено, железницата трябва да спре”, категоричен
е Владимир Владимиров, изпълнителен директор на БДЖ.
Вчера стана ясно, че част от сметките на железницата са запорирани, но те не смятат да разпродават активи. По-късно
транспортният министър обяви, че ако се вземе помощ за БДЖ от бюджета, то тя ще бъде заем.
„От сметките има изтеглени 20 млн. лв. Съдът е определил да бъдат взети 40 млн. лв., като на този етап са изтеглени
половината”, поясни Владимиров.
По думите му за момента положението в железниците в краткосрочен план е спокойно, защото са побързали да изплатят
заплатите на своите служители преди сметките да бъдат запорирани.
„Следващият месец обаче ще бъде много голям проблемът – няма да е само заради заплатите, няма да можем и на
доставчиците да плащаме”, каза Владимиров.
„Държавата трябва да се намеси с една сума. Миналата година в края тя се намеси, тази година остатъкът трябва да бъде
платен”, допълни той.
√ Спират движението на камионите над 12 т в пиковите часове по автомагистралите и най-натоварените пътища
В активния летен сезон - от 1 юни до 15 септември 2018 г., в дните петък, събота и неделя, в часовете с най-интензивен
трафик ще се спира движението на камионите над 12 т по автомагистралите и най-натоварените пътни направления. Целта
е повишаване на безопасността, увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата и по-спокойно пътуване
за шофьорите на леки автомобили.
Заповедта за временната организация на движение на МПС над 12 т през 2018 г. е регламентирано в Заповед РД-11-1159
от 17.11.2017 г.
По АМ „Тракия" ограничението в движението на МПС над 12 т е както следва:
- в петък от 18 ч. до 20 ч. в посока София - Пловдив;
- в неделя от 16 ч. до 20 ч. в посока Бургас - София.
По АМ „Струма":
- в събота от 10 ч. до 14 ч. в посока п. в. „Даскалово" - ГКПП „Кулата".
По АМ „Марица":
-в неделя от 16 ч. до 20 ч. в посока Свиленград - АМ „Тракия".
От 1 юни до 15 септември всеки петък от 17 ч. до 20 ч. и всяка неделя от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на
тежкотоварните камиони над 12 т и по следните участъци от пътната мрежа:
- път I-1 с. Ребърково - Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково - Своге - София;
- път I-1 - етапна връзка на лот 2 на АМ „Струма" при Благоевград – ГКПП „Кулата";
- път I-5 Русе - Велико Търново;
- път I-9 Варна - Бургас;
- път II-99 Бургас - Царево.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
В Деня на детето - търсят се съкровища в Националния природонаучен музей.
Въпроси и отговори за Националната здравна карта - проф. Григор Горчев.
Енергийни казуси - Драгомир Стойнев от БСП.
След срещата в Москва - говори вицепремиерът Томислав Дончев.
Бързи, смели, сръчни - съдията на легендарното предаване проф. Константин Жалов на 90.
За аплодисментите на боговете - алпинистът Методи Савов в „Извън играта".
БТВ, "Тази сутрин"
Екслузивно: Още случай на отнети от родителите им български деца в Норвегия. Как ще реагират институциите?
За срещата Борисов - Путин. Енергийните проекти с Русия и Еврозаната. Гост - финансовият мининстър Владислав
Горанов.
Ще спре ли работа БДЖ и предстои ли разпродажба на мотриси и вагони? Коментар на директора на компанията
Владимир Владимиров;
Специално: Свидетел на времето - Мария-Луиза Българска със спомените за царското семейство и премълчаните
истини.
Защо племенницата на Никола Вапцаров написа протестно писмо против мутризацията на културата.
БТВ на 18 години: интервю с Флориан Скала - Главен изпълнителен директор на bTV Media Group.
Нова телевизия, „Здравей, България"
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Борисов при Путин - разговор за газ и пари. За разказ от първо лице гостува мининстърът на енергетиката
Теменужка Петкова.
Смяна на турски имена. Защо в Стара Загора промениха имената на над 800 местности?
Психично болни - без грижи, а здрави стоят в психиатрите. Защо?
Сагата „Младост“ с още повече неизвестни. Ще излезе ли истината наяве?

√ Горанов: Най-важното, което постигнахме в Русия, е да гарантираме, че България няма да остане без газ
Най-важното, което постигнахме в Русия, е да гарантираме, че България няма да остане без газ. Това каза министърът на
финансите Владислав Горанов в предаването „Тази сутрин“ по бТВ, съобщава Фокус.
„Ако отношенията между Русия и Украйна ескалират до там, че Русия реши напълно да спре транзита през Украйна насам,
ние трябва да имаме достатъчно алтернативи, за да гарантираме доставките на газ за българската икономика.
Целта на нашето посещение беше да гарантираме запазването на България като играч в транзита на газ в Европа. Европа е
зависима от руския газ и тази зависимост е непреодолима, тъй като е най-евтин. България ще получава газ и от Турция“,
каза още той. „Руската страна проявяват определен интерес към АЕЦ „Белене“. Един проект с руски реактори няма как да
се реализиран без Русия.
Проектите, ако говорим за АЕЦ „Белене“ и „Южен поток“, бяха прекратени поради частично несъответствие с правилата
на ЕК. Ако приемем, че по някакъв начин сме нарушили икономическите интереси на Русия, бидейки лоялен партньор на
Европа, това едва ли е повод за извинение.
От там нататък, в момента, в който подобни проекти, в случая АЕЦ „Белене“ съответстват изцяло на икономическия интерес
на България, те могат да бъдат реализирани“, каза още той. „АЕЦ „Белене“ може да го има само ако българската държава
участва без ангажименти за задължително изкупуване или фиксирани цени за изкупуване. Ако се появи инвеститор, който
е готов да носи риска от подобен проект, ние сме готови да се включим като съдружници със всички активи, които
притежаваме“, допълни министър Горанов.
√ Предстоящи събития в страната за 1 юни 2018
София.
От 09.00 часа започва редовното пленарно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа пред Националния дворец на децата (бул. „Александър Стамболийски" №191) министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев ще се включи в отбелязването на Международния ден на детето. Покъсно министърът ще участва в кръгла маса на тема „Образование 4.0", посветена на дигиталното обучение и
новите технологии, които навлизат в образованието. Форумът започва в 11 часа в зала "София" на хотел
"Маринела".
Държавната агенция за закрила на детето организира футболен турнир по повод на Международния ден на
детето. В състезанието ще участват ученици от столични училища и техни връстници, лишени от родителски грижи.
От 10.00 часа на стадион „Академик 4. километър" ще излязат отборите на Българска спортна федерация за деца
и младежи в риск, ФК „Конкордия" и ФК „Национал". От 12.30 часа наградите на победителите ще бъдат връчени
от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, Петър Хубчев, треньор на Националния отбор по футбол и известни
български футболисти.
От 09.30 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан ще бъде открита международна конференция на тема
„Услугите от общ интерес - двигател на устойчиво развитие и растежа в Европа". Участие в него ще вземат
министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министърът на финансите Владислав
Горанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията по енергетика
към Народното събрание Делян Добрев, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на СЕЕР
Валерия Ронцити, председателят на МКСОР за 2018 г. Анджей Малиновски, представители на работодателски
организации, депутати от ЕП и др.
От 10.00 часа в Детския център на Столична библиотека ще се проведат множество събития, с които ще бъде
отбелязан Денят на детето.
От 10.00 часа заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще присъства на финала на
конкурса „Аз готвя най-добре" за млади кулинарни таланти, организиран от Кулинарна академия HRC и българошвейцарския проект ДОМИНО за дуално образование. Състезанието е в кухните на HRC Академията (бул. „Цар
Борис ІІІ" 59), награждаването ще е в 11. 30 часа.
За шеста поредна година „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД ще подари на деца в неравностойно положение едно
незабравимо пътуване с парен локомотив. Детският влак, теглен от парен локомотив, ще посрещне своите гости
на първи перон на Централна гара София в 10.15 часа. Влакът ще потегли в 10.45 часа и ще се движи по маршрут
София - Банкя - София.
От 10.30 часа по случай Международния ден на детето Летище „София" и студенти от Националната художествена
академия организират празник за всички деца, пътуващи в този ден.
От 11.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде изложен
оригиналният личен бележник на Христо Ботев. Паралелно с оригинала, гостите ще се запознаят и с електронната
версия на Ботевото тефтерче, съвместно начинание на Националната библиотека и Регионалната библиотека
„Христо Ботев" - Враца.
От 11.00 часа по повод Международния ден на детето, омбудсманът Мая Манолова ще даде старт на
националната кампания „Без такса в детските градини". Събитието ще се състои от в институцията на обществения
защитник - гр. София, ул. „Георг Вашингтон" № 22.
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От 11.00 часа до 15.00 часа пред сградата на БАН ще бъдат показани водороден електромобил и водородни колииграчки.
От 11.00 часа пред Народното събрание родители на деца с увреждания организират палатков лагер „Сиситемата
ни/ги убива".
От 13.00 часа в зала „Витоша" на хотел „Маринела" ще се проведе кръгла маса на тема „Няма добра дрога", с
участието на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, представители на ММС и младежи от столични
училища.
От 14.00 часа 14.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще връчи наградите на децата от социални домове,
включени в проекта Социален цирк. Събитието ще се проведе на лятната сцена пред НДК.
От 15.00 часа пред Паметника на съветската армия отваря врати „Мисия Здраве 2018", която ще бъде открита от
кмета на София Йорданка Фандъкова.
От 18.30 часа в зала 1 на НДК ще се проведе традиционният годишен концерт на Националния учебен комплекс
по култура (НУКК).

***
Асеновград.
От 17.00 часа пред паметника на Христо Ботев ще се проведе митинг-поклонение по повод 2 юни - Ден на Ботев.
Ще има литературна програма на ОУ „Христо Ботев", слово ще изнесе Магдалена Георгиева- уредник в
Историческия музей в Асеновград.
***
Банско.
От 10.00 часа по повод 1 юни - Деня на детето на площад „Никола Вапцаров" ще се проведе конкурс „Малки големи
таланти" и „Мини мис и мини мистър". По същото време ще се проведе и риболовен турнир „Детето риболовец
без дрога" на язовир „Белизмата". От 15.30 часа ще започнат безплатни кинопрожекции на филми в Посетителски
информационен център.
***
Видин.
От 10.00 часа пред Драматичния театър кметът Огнян Ценков ще даде старт на маратона, който е част от
инициативата под мото "Спортът за едно по-здраво поколение", организирана от Лайънс клуб Видин, със
съдействието на Община Видин.
***
Враца.
От 8.30 часа в храм „Св. Възнесение" ще бъде отслужена възпоменателна панихида за Христо Ботев и неговите
черници.
От 9.00 часа на Ботевата алея при с. Косталево ще се проведе събитие „Със стихове и песни до Ботевата алея - по
стъпките на Ботев".
От 10.00 часа в Община Враца ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет и обявяване на Наградите
на Враца.
От 13.30 часа в м. Камарата ще се състои поклонение на лобното място на Христо Ботев.
От 19.30 часа на голямата сцена на ДКТ ще се състои тържествен концерт, посветен на 142-рата годишнина от
подвига на Христо Ботев и неговата чета.
От 21.00 часа на пл. „Христо Ботев" ще се състои митинг-заря в памет на загиналите за свободата на България.
***
Добрич.
От 11.00 часа в галерия „Георги Петров" в комплекс „Луксор" ПП ГЕРБ-Добрич организира среща-разговор с проф.
дмн Донка Байкова на тема „Храненето-мощен фактор за добро здраве и биотонус".
***
Казанлък.
От 19.00 часа в Музея на розата ще се състои класически концерт на квартет „Класика арт".
***
Калофер.
От 11.00 часа в Национален музей „Христо Ботев" ще започне рисуване на открито и представяне на изложба на
деца от град Калофер „Нарисувай Калофер".
***
Кърджали.
От 20.30 часа ще се състои тържествена заря-проверка по повод предстоящия Ден на Христо Ботев и загиналите
за свободата на България.
***
Плевен.
От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на председателя на Общински съвет
- Плевен Мартин Митев.Темата ще бъде посветена на заседанието на Съвета от 31 май т.г. и взетите решения информация и коментар на по-важните от тях.
***
Плиска.

18

-

От 11.00 до 17.00 часа в Националния историко-археологически резерват „Плиска" ще бъде представен - лагерен
живот - бит и култура през Средновековието, вход за публиката и разглеждане на лагерите в рамките на
започващия тридневен събор - фестивал „Дни на предците - Плиска 2018".

***
Пловдив.
От 11.00 часа в Туристическия информационен център на Римския стадион ОП „Старинен Пловдив" ще представи
нова услуга за туристите в присъствието на кмета Иван Тотев, заместник-кмета Александър Държиков и директора
на ОИ „Старинен Пловдив" Йордан Илиев.
От 12.00 часа кметът на Пловдив инж. Иван Тотев ще присъства на освещаването на обновения Централен Дом на
младоженците.
***
Разград.
От 10.00 часа директорът на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев ще даде брифинг за медиите.
***
Хасково.
От 10.00 часа в района на площад „Лебеда" ще бъде поставено началото акция „Ваканция. Да пазим децата на
пътя" на МВР и ще бъде обявено началото на кампанията „Безопасно лято" на Областния управител на Хасково.
От 14.30 часа в залата на Младежки център община Хасково организира прожекция на филма „Освободителят на
България" по повод 2 юни - Деня на Ботев и загиналите за Свободата на България.
От 21.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои тържествена заря-проверка по повод 2 юни - Ден на Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България.
***
Ямбол.
От 09.30 часа до 12.00 часа авиобаза „Безмер" организира ден на отворените врати.
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