Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Българския принос към Енергийния съюз отчете Теменужка Петкова
България е дала приноса си към развитието на Енергийния съюз по време на първото председателство на Съвета на ЕС.
Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на участието си в панела "Европейски енергиен
съюз", част от Икономическия форум в Пловдив.
Това съобщиха от Министерството на енергетиката.
"По време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз Министерството на енергетиката успя да
постигне споразумение със страните членки, Европейския парламент и Европейската комисия по всички документи, които
бяха залегнали в програмата ни в областта на енергетиката.
Основните законодателни предложения от пакета "Чиста енергия за всички европейци" обхващат възобновяемите
източници, енергийната ефективност, енергийния пазар и управлението на Европейския енергиен съюз. През изминалите
шест месеца председателството работи усилено и напредъкът по досиетата е значим".
Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" включва законодателни предложения, насочени към запазване
конкурентоспособността на Европа в прехода към декарбонизация.
Успешно финализирани в рамките на българското председателство бяха директивата за енергийната ефективност, която
предвижда индикативна цел за страните членки от 32.5% до 2030 г. и директивата за енергия от възобновяеми източници
със заложен дял от 32% в крайното потребление, каза още тя.
По думите й финализираните енергийни досиета от българското председателство са условие за гарантиране на пазарното
развитие като основен двигател на енергийните политики на европейско равнище.
Енергийният министър запозна участниците в дискусията и с актуалното състояние на енергийната инфраструктура в
региона на Западните Балкани, които са и основен приоритет по време на българското европредседателство.
"Интегрирането на страните от региона преминава задължително през изграждането на липсващата инфраструктура.
Работим активно с колегите от Сърбия по реализацията на интерконетора между двете страни. На 17-ти май в рамките на
срещата на върха ЕС - Западни Балкани бе препотвърдена политическата воля за въвеждане на проекта в експлоатация
през 2022 г. Продължава интензивната ни работа и по газовата връзка с Гърция, която е сред седемте приоритетни проекта
за ЕС", каза Петкова.
Econ.bg
√ Бойко Борисов се срещна с представители на гръцкия бизнес
По време на разговорите бяха обсъдени и теми, свързани с банковата стабилност и данъчната политика на
правителството
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с представители на гръцкия бизнес в рамките на двудневния
Пловдивски икономически форум, който започна вчера.
Гръцките инвеститори имат интерес да пренасочат нови капитали към България, подчертаха представители на 10 големи
компании от южната ни съседка. Те благодариха на българското правителство и на премиера Борисов за стабилната
инвеститорска среда в страната, като посочиха че България е привлекателна за бизнеса с нискитете си данъци и добрите
финансови показатели, които отчита. “България е стабилна, гръцките инвестиции масово идват тук, защото е сигурно за
парите, които се влагат”, беше подчертано от представителите на гръцкия бизнес.
По време на разговорите бяха обсъдени и теми, свързани с банковата стабилност и данъчната политика на правителството.
България става все по-добра в икономическо развитие - имаме вече над 6% износ повече и то в иновативни технологии,
машиностроене. Завод след завод се появява,
Това заяви премиерът Бойко Борисов при откриването на първия Пловдивски икономически форум.
"Ако трябва да мерим политиците по нещо, то е колко въпрешен продукт могат да организират в своите държави и колко
след това се разпределя на глава на населението", каза Борисов. И добави: "Не се управлява с този див популизъм, който
е обхванал и света, и в България. Може да се спрем на това, което е плюс и това са безспорти факти".
Премиерът посочи още, че стабилната перспектива, 10%-ния плосък данък и 20% ДДС са "идеални" за инвеститорите. "Това
ще продължи докато ние управляваме", каза Борисов.
Пред участниците на форума той заяяви, че продължгава да работи и за подобряване на инфраструктурата в страната.
"Опитайте се да си представите как от Пловдив отивате през "Струма" до Солун за часове. Прекрасни места за инвеститори
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има, прекрасни места да се развиват цехове, да се разширяват производства, туризъм, природни ресурси и енергийната
сфера. Пренос на ток, пренос на газ. Какво повече би желал бизнесът?", попита Борисов.
Капитал
√ Депутатите ще търсят варианти за облагане на ваканционните имоти
Вицепремиерът Валери Симеонов предложи данък за "второ жилище" в курорти, но текстовете ще се прекрояват
Парламентът ще търси варианти да се обложат апартаментите в курортите, отдавани под наем на туристи от техните
собственици, но това няма да се случи по предложения от вицепремиера Валери Симеонов начин - чрез допълнителен
имотен данък за жилище в курорт. Това стана ясно от изказване на председателя на парламентарната бюджетна комисия
Менда Стоянова в четвъртък.
Ден по-рано комисията прие на първо четене предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси, с които се
въвежда новия данък, но със заявка за сериозни корекции между двете четения.
Нов данък за жилища в курорти
В края на май вицепремиерът Валери Симеонов лансира идея да се въведе нов данък за апартаменти и вили в туристически
райони. Така за всеки имот в 140 национални и местни курорта, който не е основно жилище на притежателя му, ще се
дължи между 0.2 и 0.7% от данъчната оценка като допълнително облагане. Според Симеонов голяма част от въпросните
апартаменти се отдават под наем на туристи, но тези приходи не се декларират и това е механизъм за борба с този сив
сектор.
Същевременно обаче в четвъртък председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова съобщи, че
одобрява идеята на Симеонов по принцип, но предложението ще бъде преработено. "От доста време се търси някакво
решение за обхващане на сектора. Сегашното законодателство изисква да бъдат облагани с данък общ доход приходите
от наем на апартаменти и къщи за гости, които не са регистрирани по закона за туризма", коментира тя, допълвайки обаче,
че "там нещата се укриват и практически няма облагане".
Според Стоянова трябва да се търси някаква друга база на облагане. Причината е, че въвеждането на данък за имот в
курорт би означавало двойно облагане за едно и също нещо, което противоречи на конституцията. Собствениците на
ваканционни имоти плащат имотен данък както всички останали и те се определят от общинските съвети по места.
По време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС поиска законопроектът да бъде оттеглен и
преработен със същия аргумент. "Неплащането на един данък не може да бъде избегнато с въвеждането на нов данък.
Така внесен, законопроектът не може да бъде коригиран между първо и второ четене", каза той. Според Георги
Търновалийски от БСП големият проблем е, че не е ясно какъв е този данък. "Казахте, че ще замества курортната такса, но
ако е такъв, мястото му не е в Закона за местните данъци и такси".
Съмнения и дали може да се определи кое е "второ" жилище
Друг текст от предложението в законопроекта също се оказа проблемен. Според проекта на "Обединените патриоти"
новият данък ще се дължи само в случаите, когато въпросният имот не е основно жилище на притежателя му. Според
депутати от бюджетната комисия обаче това на практика не може да се провери, тъй като базите данни на общините нямат
връзка по между си.
"Във всички общини има база данни за жилищата там, но много хора имат имоти в други общини. Сега например, ако
кметът на Чепеларе иска да провери дали дадено лице има друго жилище примерно в Несебър, не може да влезе в базата
данни на Несебър", каза Дора Янкова от БСП.
Колегата й Румен Гечев предложи първо да се направят разчети за този данък, както и дали не може да се повиши ставката
за второ и трето жилище в курортите като за тези, които се регистрират като наемодатели, се предвиди облекчение. Така
според него хората ще имат стимул да декларират, че отдават жилището си под наем и да плащат данък общ доход върху
прихода от тази дейност.
Investor.bg
√ Радев в Белград: Помирението на Балканите ще гарантира евроинтеграцията на региона
Президентът призова за създаването на нов гранично-контролен пропускателен пункт на границата между България
и Сърбия
Историческото помирение, върху което е изградена единна Европа, трябва да намери своето място и на Балканите.
Отстояването на европейската перспектива в региона изисква смелост, конструктивност, загърбване на езика на омразата,
установяване на трайно добросъседство и зачитане на правата на националните малцинства. Това заяви държавният глава
Румен Радев на съвместна пресконференция с президента на Република Сърбия Александър Вучич в Белград.
Държавният глава Румен Радев е на двудневно официално посещение в Република Сърбия по покана на своя колега
Александър Вучич, съобщават от пресслужбата на президента на Бългаярия.
Европейската интеграция на Сърбия, двустранното сътрудничество и повишаването на стандарта на живот на българското
национално малцинство в страната бяха водещите теми на срещата на двамата президенти.
“Днес в отношенията между България и Сърбия позитивните процеси доминират и сме решени тази тенденция да стане
необратима. Езикът на омразата и разединението на Балканите трябва да останат в миналото, а на тяхно място да дойдат
помирението и сътрудничеството”, заяви българският държавен глава. Той определи изграждането на добросъседски
отношения в региона като исторически шанс, който ще гарантира европейската интеграция на Балканите и ще покаже, че
уроците от миналото са научени.
Румен Радев изрази готовността на страната ни да продължи да оказва подкрепа на Сърбия за постигане на членство в ЕС.

2

“Европейската перспектива на Сърбия беше водеща тема на нашата среща и занапред Сърбия може да разчита на нашата
подкрепа - да работим заедно за перспективата на Балканите в Европейския съюз. Само така можем да имаме истинска
стабилност и просперитет”, обърна се президентът към Александър Вучич. По думите на българския президент времевата
рамка за присъединяване на Сърбия към ЕС, зададена от Европейската комисия до 2025 година, е амбициозна, но
постижима цел, която изисква солидна мобилизация и воля за реформи в областта на политическия, икономическия и
обществения живот на страната.
Двамата президенти изразиха удовлетворението си от ръста в стокообмена между двете страни, който надхвърля 1 млрд.
евро годишно, и от увеличаващия се обмен в сферата на туризма.
На съвместната пресконференция на двамата президенти беше подчертано и значението на общите инфраструктурни
проекти, които свързват България и Сърбия - завършването на автомагистралата между Белград и София,
електрификацията на железопътната линия Ниш-Димитровград-София, изграждането на газов интерконектор.
“Когато говорим за свързаност, трябва да прилагаме всеобхватен подход”, заяви държавният глава Румен Радев и призова
за по-активна работа в сферата на речния туризъм и търговия и активизиране на работата по съвместните проекти за
трансгранично сътрудничество.
Румен Радев определи включването на Сърбия в общото въздушно пространство на Европа като ключов общ приоритет.
Президентът призова и за създаването на нов гранично-контролен пропускателен пункт на границата между България и
Сърбия.
Президентът Александър Вучич потвърди и готовността на сръбската страна да предприеме практически действия за
развитието на трансграничния регион и да осигури финансиране на медии на роден език за българското малцинство.
Сръбският държавен глава отбеляза отличния двустранен диалог между България и Сърбия, който дава практически
резултати в търговския обмен и ръста в туризма.
√ Близо 60% от българите биха гласували България да остане в ЕС на референдум
Според 49% страната трябва да продължи членството си в НАТО
При евентуален референдум 59% от българите биха гласували за оставането на България в Европейския съюз, а една пета
за напускане. Това показва проучване на изследователски център "Тренд".
При идентичен въпрос за НАТО близо половината (49%) ще гласуват за оставането на България във Северноатлантическия
алианс срещу 24%, които смятат, че страната ни трябва да го напусне.
И при двата въпроса симпатизантите на БСП са силно нюансирани, като на въпроса за ЕС са разполовени, докато при този
за НАТО доминира мнението, че България трябва да напусне Алианса.
40% от българите смятат, че ЕС има нужда от съществена промяна в начина си на функциониране, а 29% - от малка промяна.
Само 7% от всички интервюирани са на мнение, че ЕС няма нужда от промяна.
На две равни части са разделени българите по въпроса дали ЕС трябва да се стреми към по-силна интеграция между
различните страни-членки (35%) или трябва да се даде повече власт на националните държави (36%).

През целия период на българското председателство на Съвета на ЕС, изследователски център „Тренд“ всеки месец
тестваше в проучванията си интереса на българите към него и оценката за това дали България се справя или не.
Една от тенденциите, които социолозите отчитат, е, че в началото на председателството българите са имали по-сериозен
интерес към него, като през януари по-голямата част са следили новините, свързани с председателството (53%), а 43% не
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са. В последния месец структурата е обърната – 56% декларират, че не следят новини, свързани с председателството, а
40% следят.
Данните са логични предвид факта, че в хода на председателството темата до голяма степен се превърна във фонова и
първоначалният интерес охладня.
41% са на мнение, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС, докато 19% са на обратното мнение, като и
тук се забелязва определена динамика в сравнение с началото на годината, без да води до структурни различия в мнението
на българите.
От демографските разбивки ясно личи, че основната част от деклариралите, че България не се справя с председателството,
са симпатизантите на БСП. Динамиката сред различните електорати се дължи преди всичко на факта, че именно
българското правителство стои в центъра на организацията и това няма как да не срещне негативна реакция сред
привържениците на основната опозиционна сила.
Изследването е финансирано от вестник „24 часа“.
БНР
√ Депутатите ще обсъдят на второ четене промените в Административно-процесуалния кодекс
Парламентът ще започне работа с обсъждане на второ четене на промените в Административно-процесуалния кодекс.
Измененията разширяват обхвата на мълчаливото съгласие, като за такова ще се смята всяко непроизнасяне в срок на
административен орган по поискан от заявител акт. Целта е да се дисциплинира администрацията. Петима министри ще
участват в парламентарния контрол.
Първи на въпроси на депутати ще отговарят двама от вицепремиерите. Екатерина Захариева ще даде разяснение за
Правилника за легализации на документи, а Красимир Каракачанов за политиката за развитие на военно-ремонтното
предприятие ТЕРЕМ, проекта за придобиване на модулен патрулен кораб на Военноморските сили и проведени тестови
стрелби на полигона "Змейово".
Въпросите към вътрешния министър Валентин Радев са за борбата с незаконната търговия на оръжие, както и защо е
издадена заповед за забрана на фотографирането в стратегическата зона за сигурност по границата с Турция. Вчера от БСП
поискаха изслушване на Валентин Радев и министъра на правосъдието Цецка Цачева заради новия случай на избягал
затворник, този път в Ловеч. Днес трябва да стане ясно дали ще има изслушване.
Последни на парламентарната трибуна ще отговарят министрите на образованието и земеделието - Красимир Вълчев и
Румен Порожанов.
√ Порожанов: Над 6 милиона тона са очакваните добиви от пшеница за страната при засяти над 11 млн. декара
Над 6 милиона тона са очакваните добиви от пшеница за страната при засяти над 11 млн. декара. Това обяви министърът
на земеделието Румен Порожанов при откриване на националната жътвена кампания в сливенското село Жельо войвода.
Изкупните цени са малко под 300 лева за тон, а сключените фючърсни сделки за септември са над 350 лева за тон.
Министър Порожанов коментира, че предложенията на Европейската комисия по общата селскостопанска политика, която
планира тройно намаляване на тавана на субсидиите от 300 000 евро на 100 000 евро на стопанство, ще бъдат обсъдени с
бранша на 26 юни в София: "Независимо, че ще има противоречиви мнения, това, което българският земеделски бранш
иска, това трябва да бъде и нашата позиция".
Порожанов каза още, че въпреки прогнозата за лоша година в овощарството заради градушката и сланите, изцяло
пропадналите площи са малко: "Имаме само 29 в страната протокола, потвърдени за пропаднали площи от различните
климатични събития".
Той обяви, че площадките за борба с градушките ще продължават да оказват необходимата защита, а слуховете за
некачествени ракети са неверни.
Actualno.com
√ НАП отчете 19 млрд. лв приходи за 2017 г.
Националната агенция по приходите отчете ръст в събраните задължения през 2017 година, заяви директорът на НАП
Розалия Димитрова. Димитрова отчете, че годишният план е преизпълнен с 887 милиона лева.
От агенцията обявиха, че за последните 3 години НАП отчита ръст на събраните вземания в размер на 5 милиарда лева.
Общите събрани приходи през 2017 година са 19 млрд. лева или с 1,5 млрд. повече от 2016 година.
Като успешна практика директорът на НАП отчита въвеждането на т.нар. меки мерки към длъжниците – телефонни
разговори, изпращане на електронни съобщения. Изпратени са съобщения през 2017 г. на над 410 000 лица, в резултат на
което техният дълг е драстично намалял, предаде БГНЕС. От НАП отчитат още, че са проверени 64 лица, които са търгували
с трети страни.
Направени са проверки на 400 лица за данъчни измами, посетени са 170 адреса. 882 големи дружества са проверени. Като
предстоящи мерки НАП смята да започне електронни ревизии, да оптимизира фискалния контрол.
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БНТ
√ Георги Костов: Изтичането на информация от митниците е овладяно
Според шефът на Агенция "Митници" отчети за дейността на митническата система се предоставят всяка седмица на
премиера Бойко Борисов и на прокуратурата. От ведомството отчетоха повишение на приходите през първото полугодие
на годината.
Изтичането на информация от Агенция "Митници" е овладяно и шефът на ведомството Георги Костов дава отчет за
ситуацията ежеседмично на премиера Бойко Борисов и на прокуратурата. Изпълнителният директор на митниците беше
извикан в комисията за борба с контрабандата в Народното събрание, за да направи отчет заедно шефът на Националната
агенция за приходите.
По думите на Костов хакването на митническата система е много сложно и затова решението на проблема не е толкова
просто. Костов призна , че обявената информация от ОЛАФ за нелагално преминаване на стоки през страната е вярно.
Категоричен беше обаче, че това не е дело на митниците като цяло, а на отделни служители.
По думите на шефа на митниците общият събран приход за първите шест месеца на годината се очаква да бъде 4,5 млрд.
лева или с 206 млн. лева повече от същия период на миналата година.
√ Здравните министри от ЕС се събират на съвет в Люксембург
Здравните министри на европейските страни се събират на съвет в Люксембург, където ще дебатират относно
предложения регламент за оценка на здравните технологии.
Той обхваща нови лекарствени продукти и медицински изделия, съвместни методики и процедури за най-иновативните
технологии в областта на здравеопазването и съвместни научни консултации.
Очаква се да бъдат одобрени заключенията на съвета за здравословно хранене при децата, което е един от приоритетите
на българското председателство.Председател на срещата ще е министър Кирил Ананиев.
19 минути
√ Нови такси за делата на граждани срещу безобразията на властта
Hoви дъpжaвни тaĸcи зa ĸacaциoннoтo пpoизвoдcтвo в AΠK oдoбpи пpaвнaтa ĸoмиcия днec. Oчaĸвaнo, yвeличeниeтo e
знaчитeлнo – oт 5 лв нa 70 лв зa гpaждaни, 370 лв щe внacят opгaнизaциитe, въвeждa ce и тaĸca ĸaтo пpoцeнт oт
oпpeдeляeмия мaтepиaлeн интepec.
Зa пъpви път в aдминиcтpaтивнoтo пpoизвoдcтвo дъpжaвнитe и oбщинcĸи opгaни cъщo щe плaщaт тaĸcи нapaвнo c
гpaждaни, зa дa ce глeдa жaлбaтa им в cъдa.
Cъщo зa пъpви път oбaчe paзмepът нa тaĸcитe влизa в ĸoдeĸc, a нe в тapифa ĸъм нeгo, ĸaĸвaтo e oбичaйнaтa пpaĸтиĸa.
Taĸcитe зa пъpвa инcтaнция нe ce пpoмeнят – ocтaвaт 10 лв зa гpaждaни и 25 лв зa фиpми и opгaнизaции. A тoвa ce пoлзвa
ĸaтo apгyмeнт, чe нe ce cъздaвaт cпиpaчĸи пpeд дocтъпa дo пpaвocъдиe. И yдoбнo ce зaбpaвя, чe aдминиcтpaтивнитe дeлa
ca дeлaтa нa гpaждaнитe cpeщy бeзoбpaзия нa влacттa и aдминиcтpaциятa. Предложенията за абсурдните промени бяха
направени от Данаил Кирилов и депутати от ГЕРБ.
В. Монитор
√ София с най-малко свободни индустриални площи в ЦИЕ
Автомобилната и леката промишленост са най-активните инвеститори
Свободните индустриални и логистичните площи в столицата ни са на последно място в целия регион на Централна и
Източна Европа (ЦИЕ). Под 2% са незаетите складове на пазара в София при стойности от 8,5 на сто във полската столица
Варшава и 4,2 на сто в Будапеща.
Между 30 000 до 50 000 кв.м. е годишният обем на наемния пазар в столицата на цени 4-4,5 евро на квадрат.
Съществуващите индустриални площи в София са около 940 000 кв.м.
Търговците на дребно са сред най-активните на наемния пазар, заедно с 3PL оператори и фармацевтичните компании,
показват данни на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton.
164 000 кв. м. индустриални и логистични площи са планирани за завършване през тази година. От тях 45 000 кв.м. са за
отдаване под наем. „Малкият брой площи е изключителен индикатор на строителите и дивелъпърите да започнат да
строят, защото бизнесът се върти и работи на високи обороти в Централна и Източна Европа. Голяма част от запитванията,
които получаваме са с желания на компаниите да заработят до 3 месеца, а ние им предлагаме да им построим склада до
12 месеца“, Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в консултантската компания.
Консервативното предлагане на нови спекулативни складови площи (построени без да имат сигурен клиент) държи нивата
на незаетост под 2 на сто.
95 на сто от модерните производствени площи са разположени извън столицата, в по-малките областни градове заради
по-ниските оперативни разходи и основно работна ръка. Строителството по поръчка (built-to-suit) става все поразпространена практика заради слабото предлагане на индустриални имоти. Повечето проекти са built-to-suit, като
средната площ на подобни проекти е 15 000 кв.м. Автомобилната и леката промишленост са най-активните инвеститори в
производствени площи в страната. Остават предпочитани за нови производства
районите с индустриални традиции и достатъчно работна ръка, като добрата инфраструктура е също основен фактор.
Според Гюрджиев годината ще бъде добра по отношение на новото строителство и засилването на търсенето. ЦИЕ остава
един привлекателен регион, където удобната локация върви за ръка с ниските оперативни разходи. Онлайн търговията,
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която у нас все още не е силен сектор, ще добавят ускорение на логистичния сектор. От друга страна малко поконсервативния подход на българските инвеститори ще задържи наемните цени и ще ограничи потенциалните рискове
при евентуална промяна на посоката на пазара.
Publics.bg
√ На 29 юни София ще е домакин на петата среща на CESEC
В рамките на форума ще бъде подписано решение на националните регулатори за освобождаване на организатора на
проекта IGB от правилата за достъп
На 29 юни 2018 г. в резиденция „Бояна“ в София ще се проведе петата среща на групата на високо равнище за
междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC. Домакин на форума ще бъде министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. Очаква се в него да участва заместник-председателят на Европейската комисия за
Енергийния съюз Марош Шефчович, еврокомисарят за климат и енергетика Мигел Ариас Канете, вицепремиерът Томислав
Дончев, енергийни министри от региона и други, съобщиха от Министерството на енергетиката.
Участниците в събитието ще дискутират актуалното състояние и постигнатия напредък по приоритетните газови проекти в
региона, регионалното сътрудничество в областта на електроенергията, ВЕИ и енергийната ефективност и други. В рамките
на форума ще бъдат подписани редица документи: решения на националните регулатори за освобождаване на
организатора на проекта IGB от правилата за достъп, споразумение за сътрудничество с Трансадриатическия газопровод,
меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка във връзка с
изграждането на IGB и други.
Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в
София. Целта на групата на високо равнище е задълбочаване на регионалното сътрудничество в газовия сектор,
гарантирайки сигурност и устойчивост на доставките и конкурентоспособност на енергийната политика на ЕС. На срещата
в Букурещ през миналата година инициативата бе допълнена със съвместен подход към електроенергийния пазар,
енергийната ефективност и развитието на възобновяема енергия.
Скандал
√ Само 0,3% от българите работят от вкъщи
България е на последно място в ЕС по дял на работещите от дома си хора за 2017 г. Данните на Евростат показват, че едва
0.3% от нашенците избират такъв тип заетост
Подобна е и ситуацията в Румъния 0.4%. Средната заетост за съюза на работещите от вкъщи остава 5%. Обикновено да
работят от жилището си предпочитат холандците (13.7%). След тях се нареждат държавите Люксембург и Финландия
съответно с 12.7% и 12.3%. Делът на служителите, които понякога работят от вкъщи, също расте стабилно през годините.
През 2008 г. той е бил 7.7%, докато през изминалата е достигнал 9.6%.
По-често жените избират да работят от вкъщи, това показва още проучването на Евростат, цитирано от "Монитор". Въпреки
това в Холандия и Дания положението е обратното. Влияние върху надомната работа оказва и възрастта, с напредването
й все повече хора избират този тип заетост.
Единствено в Люксембург и Холандия има висок процент на младежи, които предпочитат да бъдат заети от вкъщи.
България се нарежда и в дъното на класацията на страните с временна трудова заетост, това каза генералният директор
на Европейския синдикален институт към Европейската конфедерация на профсъюзите Филип Пуше по време на
представяне на сравнителния анализ на трудовите тенденции в общността.
Временната заетост била по-широко застъпена в богатите държави отколкото в бедните, защото във вторите дори и да
работиш по 8 часа, то парите пак не стигали, стана ясно още.
В Испания например почти никои под 30 г. нямал постоянен трудов договор. Заетостта на населението в съюза също
нараснала, като за Швеция, Германия и Великобритания достигнала 75%. За сравнение в страната ни тя е 60%, т.е. разликата
в трудовия пазар е 15%.
Въпреки покачването на заетостта, работните часове били по-малко в сравнение с тези преди световната криза, добави
още Пуше. Това се дължало на факта, че все повече служители бивали наемани на непълен работен ден. 2 милиона
европейци са готови да започнат работа, но се чувстват обезкуражения, стана ясно още по време на представения анализ.
500 хил. пък са тези, които нямат възможност да търсят, защото гледат възрастен човек или дете.
Разликите в минималните заплати в държавите членки пък били огромни, като по-високи били в Източните страни.
Анализът показва още, че колективните трудови договори са най-приложими във Франция (98%). В България, Румъния и
Унгария покритието им е едва 20% , като най-често от тях се възползват учителите.
В. Сега
√ България ще въведе напълно електронни обществени поръчки чак през 2021 г.
България ще може да се похвали с цялостно провеждане на обществените поръчки по електронен път евентуално в
началото на 2021 г. Така страната ни няма да спази дадения от Еврокомисията срок за всички страни членки да въведат до
18 октомври тази година централизирани електронни платформи, чрез които да се провеждат всички етапи на
обществените поръчки - от обявяването на търговете, през оценката на офертите, до сключването на договорите с
избраните изпълнители и разплащането с тях.
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Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект за промяна в Закона за обществените поръчки. Основна
част от новите текстове са свързани именно с регламентиране на електронизацията на процеса и новите задължения на
възложителите. Модулите на електронната платформа е планирано да заработят поетапно в следващите три години. Така
страната ни за пореден път отлага във времето електронното провеждане на обществените поръчки, въпреки че от години
на мярката се гледа като на важно условие за ограничаване до минимум на корупционните практики при харченето на
държавни пари и на пари от еврофондовете.
Електронната система за провеждане на обществените поръчки у нас трябваше да е факт още на 1 юли 2017 г. Агенцията
за обществени поръчки стартира процедурата за избор на изпълнител през 2016 г., но тя бе обжалвана пред КЗК още при
подаването на офертите. През март 2017 г. конкурсът бе обявен наново, а заради забавената процедура Народното
събрание удължи срока за въвеждане и използване на електронната платформа до 18 октомври 2018 г., каквито са и
дадените от ЕС крайни срокове. Още тогава имаше опасения, че и този срок ще бъде недостатъчен. Критиците се оказаха
прави, след като едва в началото на тази година бе избран изпълнител - обединение с водещ партньор държавната фирма
"Информационно обслужване", което предложи да изработи и внедри системата за срок от 36 месеца срещу 4.8 млн. лв.
без ДДС.
Всъщност от октомври 2018 г. ще се електронизира само малка част от етапите на провеждане на обществени поръчки.
Според новия законопроект към тази дата трябва да бъде възможно чрез централизираната платформа да се публикуват
решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки. Електронно ще може да се правят запитвания и
разяснения, както и подаване на заявления за участие и оферти.
Едни от най-важните етапи, където са и най-големите проблеми - подборът на кандидатите, оценяването на офертите и
възлагането на поръчките, ще се случат поетапно през 2019 и 2020 г. Така в пълната си функционалност електронната
платформа трябва да заработи в началото на 2021 г. За април 2019 г. пък е планирано въвеждането на електронното
фактуриране и разплащане. Първоначално възложителите от централните държавни ведомства ще започнат да приемат и
обработват електронни фактури при разплащанията по договорите, докато за областните управители и кметовете този
срок е април 2020 г. Детайлните правила за използването на платформата ще бъдат тепърва разписвани в правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Все пак се допускат и редица изключения сред обществените поръчки, които предвиждат да не се използва
централизираната електронна платформа. Такива са документите, съдържащи класифицирана информация, когато ще се
прилага Законът за защита на класифицираната информация. Ако офертите имат много специализиран характер,
процедурата също може да не бъде изцяло онлайн. Тогава може да се използват специфични инструменти или формати
от файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни. Допуска се министерства и държавни ведомства да
използват и свои платформи, но те трябва да отговарят на точно определени изисквания за свързаност с националната
платформа.
Sinor.bg
√ България мени законодателството си заради БРЕКЗИТ и новото място на европейската лаборатория за птичия грип и
Нюкясълската болест
До 30 юни България трябва да одобри промени в Наредба 31 за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на Нюкясълската болест (псевдочумата) по птиците и за условията и реда за прилагането им. Корекциите се налагат заради
предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз (БРЕКЗИТ) и преместването на референтната
лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) за Нюкясълска болест от Англия в друга държава на Общността, се посочват в
мотивите към наредбата.
По време на Българското председателство на Съвета на ЕС през периода януари – април се направиха съответните
законови предложения, така че Директива 92/66/ЕИО на Съвета да бъде приведена в съответствие с разпоредбите на
официалния контрол. Държавите членки в това число и България следва да гарантират навременното транспониране на
разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/597 в срок до 30 юни 2018 г. и незабавно да информират Комисията за предприетите
мерки.
От агроминистерството припомнят, че Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 година за въвеждането на мерки на
Общността за борба с Нюкясълската болест е транспонирана в българското законодателство в Наредба № 31 от 2005 г. за
мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и
реда за прилагането им.
Повечето от корекциите са от технически характер и имат за цел да се опростят и рационализират процедурите във връзка
с контрола на нюкясълската болест, като се вземат предвид новите правила по отношение на определянето на
референтните лаборатории на Европейския съюз, предвидени в чл. 93 от Регламент (ЕС) 2017/625,.
Сегашната референтна лаборатория за нюкясълска болест се намира в Обединеното кралство. Преместването й в една от
останалите 27 държави-членки ще влезе в сила от 1 януари 2019 година.
Референтните лаборатории на Европейския съюз за инфлуенцата по птиците (птичия грип) и за нюкасълска болест,
определени понастоящем в съответствие с директиви 92/66/ЕИО и 2005/94/ЕО, ще трябва да преустановят изпълнението
на своите функции и задължения като референтни лаборатории на Европейския съюз за посочените две болести. Предвид
много сходните клинични признаци на болестите техники за диагностика и изискван експертен опит и оборудване във
връзка с инфлуенцата по птиците и Нюкясълската болест по целесъобразност се определя една референтна лаборатория
на Европейския съюз за двете болести.
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Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, е провела процедура за подбор, като са взети предвид критериите
за техническа и научна компетентност на лабораторията и експертния опит на нейните служители. В съответствие с това за
референтна лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците и нюкасълска болест е избрана Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Италия за неограничен срок, считано от 1 януари 2019 г.
По този начин се дава възможност новата лаборатория да бъде оперативна към датата на излизане на Обединеното
кралство от ЕС трябва да се осигури приемственост между лабораториите в рамките на кратките срокове, свързани с
излизането на Обединеното кралство от ЕС.
В тази връзка страната ни прави промени в съответните наредби. Освен с новата референтната лаборатория корекциите
са свързани и за определяне на референтна лаборатория на Европейския съюз за болестта шап и за изменение на
приложение II към Директива 92/119/ЕИО на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Европейския съюз за
везикулозна болест по свинете (ОВ L 24, 27.01.2018 г.).
Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки е провела процедура за подбор и определяне на референтна
лаборатория за болестта шап, като са взети предвид критериите за техническа и научна компетентност на лабораторията
и експертния опит на нейните служители. След приключване на процедурата за подбор е избран консорциумът ANSES &
CODA-CERVA, създаден от Лабораторията за здравеопазване на животните към Агенцията за безопасност на храните,
околната среда и труда (ANSES) (Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health
and Safety), Maisons-Alfort, Франция, и Научноизследователски център по ветеринарни и агрохимични въпроси (CODACERVA) (Veterinary and Agrochemical Research Centre), Uccle, Белгия. Решението ще се прилага от 1 януари 2019 г. с цел да
се предотврати прекъсване на дейностите на РЛЕС за болестта шап и да се осигури достатъчно време на новоопределената
лаборатория да стане напълно оперативна.
В своето научно становище относно везикулозната болест по свинете и везикулозния стоматит Европейският орган за
безопасност на храните посочва, че везикулозната болест по свинете вече няма потенциал да се превърне в епидемия и
може бързо да бъде диагностицирана чрез лабораторни изследвания. Освен това епидемиологичната обстановка във
връзка с везикулозната болест по свинете в Европейския съюз значително се е подобрила.
EconomyNews
√ Лондон обяви правилата за граждани на ЕС
Великобританя обяви правилата за граждани на ЕС, които искат да останат да живеят в Кралството и след Брекзит.
Правителството обеща „лесна система“ за всички жители на ЕС, които искат да продължат да живеят в страната и след март
2019 г., когато се очаква Великобритания официално да напусне ЕС, съобщи тв Европа.
Проблемът с административни и друг тип промени, които може да възникнат след Брекзит за близо 4 милиона европейци,
които живеят във Великобритания, е един от основните аспекти на преговорите за излизането на Великобритания от ЕС.
Министърът на вътрешните работи в Кралството Саджид Джавид съобщи, че правителството е изготвило т.нар. Схема за
установените граждани, която дава статут по подразбиране. Тя представлява „лесен и достъпен процес,“ който ще позволи
на европейските граждани да остават в страната за неограничен период от време.
Според схемата, на хората, които живеят в Обединеното кралство повече от пет години, ще им бъде даван този статут по
подразбиране. Той ще им осигурява същото право да работят и учат в страната, както и да получават същите услуги и
държавни и социални издръжки, както досега. Статутът по подразбиране ще бъде даван и на най-близките членове на
семействата на европейските граждани. Хората, които живеят от по-малко от пет години в страната, могат да получат
предварителен статут за установяване, но в случай, че са се установили преди 31 декември 2020 г. Схемата ще влезе в сила
още тази година и ще бъде ефективна до юни 2021 г.
Хората, които кандидатстват за нея, ще представят скромен пакет от документи – лична карта, документ за жителство на
територията на Великобритания и доказателство, че не са криминално проявени. 1500 държавни служители ще обработват
документите и ще дават статутите за установеност. Кандидатстването ще става чрез смартфон, а когато жителите нямат
възможност да подадат документи онлайн, ще бъдат посетени от служители по имиграцията. Всяко кандидатстване ще
струва 65 паунда. За деца, цената ще е наполовина.
Дарик
√ Директивата за авторското право: До къде ще доведат тези правила?
Новите правила ще направят невъзможно споделянето и цитирането на журналистически статии
Директивата за авторското право бе изцяло приета от правната комисия на Европарламента. Директивата обаче все още
не е станала законодателен акт и предстоят още гласувания.
Тя задължава всички уебсайтове да следят чрез филтри цялото съдържание, което потребителите качват и да го изтриват
автоматично в случай, че съдържа дори малка част от авторски материал. По този начин могат да бъдат трити дори ваши
лични клипове, например от Facebook, само защото за няколко секунди в тях е прозвучала нечия песен или част от авторски
текст.
Друг текст от директивата пък защитава с авторски права дори заглавията на журналистически статии, което би довело до
почти пълна невъзможност за споделянето им в социалните мрежи или цитирането им от друга медия.
Най-спорните текстове от директивата са член 11 и член 13. Първият защитава от авторско право дори заглавията на
журналистически статии, което би ограничило почти напълно споделянето или цитирането им. Според член 13 пък всяка
онлайн платформа ще носи отговорност и ще трябва да следи за авторски права цялото съдържание, което потребителите
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качват, независимо дали става въпрос за текст, видео, картинки или музика. Подобна технология за филтриране обаче е
скъпа и в момента я имат само няколко гиганти, като Google, Facebook и Youtube.
Задължението за такива филтри е отпаднало от директивата, но платформите почти нямат друга опция, обясни за Дарик
Димитър Димитров от Уикимедия. "Т.е. филтрите ги няма поименно, но така е структуриран целият текст, че единственият
технически начин за повече платформи да осигури това е чрез въвеждането на филтри. Махнаха ги, но де факто казват
"трябва да вкарате една технология, която прави това и това, и описват филтри", разясни той.
В крайна сметка от текстовете са отпаднали всички платформи с некомерсиални цели. "Имам някаква груба черта на
комерсиални и некомерсиални, каквото и да означава това, но тя не е достатъчно прецизна", поясни той.
Пред немска телевизия докладчикът на директивата Аксел Фос също не можа да каже кои платформи спадат към
комерсиалните. "Причислявам Facebook, Twitter и Youtube. Не мога обаче от чисто правна гледна точка да кажа на 100%
как ще се интерпретира от Европейския съд", заяви той.
След приемането в правна комисия предстои в началото на юли мандатът за директивата да бъде потвърден или
отхвърлен от парламента. Ако бъде отхвърлен, текстовете отново ще бъдат отворени и ще са възможни промени. Ако бъде
потвърден, директивата отива към преговори между парламента, съвета и комисията или т.нар. триалог, обясни Ангел
Джамбазки, българският представител в правната комисия.
"Беше даден мандат да започне преговорен триалог. Нашата група гласува против член 11 и 13, гласувахме против
въвеждането на каквито и да е филтри, следене и т.н. Не подкрепихме доклада, не подкрепихме даването на мандат за
триалог, но мнозинството си е мнозинство и решението е взето", посочи той.
Club Z
√ До 2030-а ЕС намалява с една трета потреблението на енергия
Целта е законите в съюза да отговорят на Парижкото споразумение
ЕС си постави целта да намали с една трета потреблението на енергия до 2030 г. Това е нов етап, за да бъдат адаптирани
законите на Евросъюза, така че да отговарят на обявените амбиции на ЕС по силата на Парижкото споразумение, съобщи
Франс прес.
Целта, която ЕС си постави, е към 2030 г. да намали изхвърляните от човешка дейност парникови газове с поне 40% под
нивото от 1990 г. Това е ангажиментът, поет от 28-те страни членки към Парижкото споразумение за климата, опитващо да
намали глобалното затопляне до не повече от 2 градуса в края на века.
Новият закон предвижда цел за енергийната ефективност от 32,5% до 2030 г. с клауза за преразглеждане през 2023 г.
спрямо равнището от 1990 г. Това е повече от целта, която европейската изпълнителна власт си бе поставила (30 на сто),
но под целта на парламента (35 на сто).
В България делът на енергията от ВЕИ-та е около 19%, което означава, че страната ни е почти изпълнила целта на ЕС до
2020 г. този дял в енергетиката на страните членки да е 20%.
До 2030 г. трябва напълно да спре и употребата на палмово масло в Европейския съюз.
КРОСС
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
Между Хановер и София - неврохирургът доц. Венелин Герганов
100 километра за 24 часа - за обиколката на Витоша разказва сноубордистката Теодора Пенчева;
Родители срещу забраната да се носят бутилки с вода в детските градини - на живо от Перник.
Между Хановер и София - неврохирургът доц. Венелин Герганов;
Кюстендилци искат да откупят кравата Пенка за туристическа атракция - епизод пореден от историята;
Геополитика и дипломация - коментар на Ивайло Калфин;
Земеделие и политика - говори министър Румен Порожанов;
В 8:30: Денят започва с футбол - най-интересното от мачовете от чилиеца Андрес Сааведра.
Новата атракция на Зоопарка - камилата Леми с прогноза за резулатите от Световното по футбол.
БТВ, "Тази сутрин"
За първи път проговаря социалната службата в Норвегия - защо отнемат децата на български семейства?
Ще се намерят ли пари за Института по метеорология към БАН? И какви ще са правилата за матурите от следващата
година? Гост - министърът на образованието Красимир Вълчев;
Спор за паркомясто в София - кой контролира стикерите за коли на хора с увреждания?
„Чети етикета": В сезона на пороите - поддържат ли се шахтите и канализациите в страната? И как да се предпазим
от мълнии?
Каква ще е съдбата на изоставената тежко болна жена от село Добролево?
Нова телевизия, „Здравей България"
Тема: След новото бягство на затворник: "Кой допусна рецидивист на облекчен режим да изчезне?".
Тема: Раздор между майките: Взаимни обвинения за платени протести и харчене на държавни пари - докъде ще
стигне спорът?
Тема: Кога ще ги стигнем европейските заплати? Говори президентът на КНСБ Пламен Димитров.
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Посока: Еврозоната - какво ни чака там? Ще скочат или ще паднат цените и лихвите? Гостува банкерът Левон
Хампарцумян.
Конфликт на пътя. Защо млад мъж в инвалидна количка не успя да паркира на място за хора с увреждания?
Нападение срещу полицаи. На живо - кой потроши патрулка в Кърджали?
Боксов мач в театъра. Защо идеята предизвика възмущение - на живо от Плевен.
Да плуваш в чувал и с белезници на ръцете. На живо - човекът амфибия на поход към рекорд на Гинес.

√ Предстоящи събития в страната за 22 юни 2018
София.
От 10.00 часа в Център за култура и дебат Червената къща „Андрей Николов" на ул. „Любен Каравелов" 15 ще се
проведе Международна конференция "Да живеем заедно в мрежата: Посланици за толерантност". Официално
обръщение ще направи Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България.
От 9.30 часа в зала „София" на „Гранд хотел София" започва Международна конференция на тема:
„Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за
дигитализация" организира Висшият адвокатски съвет. Участие ще вземат еврокомисарят Мария Габриел,
министърът на правосъдието Цецка Цачева, Явор Нотев - зам.-председател на 44-то Народното събрание, Данаил
Кирилов - народен представител и председател на Комисията по правни въпроси на НС, представляващият Висшия
съдебен съвет Боян Магдалинчев, Микеле Лучерини президент на FBE, Маргарет Графен фон Гален вицепрезидент на CCBE, Константин Димитров - член на изпълнителния комитет на UIA, Атанас Темелков председател на ДАЕУ и др.
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе дискусия на тема „Борба срещу финансирането
на тероризма - от законодателство към практика". Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще
открие форума.
В 10.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изграждането на нова сграда към 134 ДГ
„Любопитко" в район „Красно село", ул.„Урвич" 14.
От 12.30 часа в зала „Опера" на хотел InterContinental (пл. „Народно събрание" 4) Европейската федерация на
бутилираните води (EFBW) и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) ще
проведат медиен брифинг във връзка с акцентите в дейността на бранша, ангажиментите на индустрията към
кръговата икономика и опазването на природните ресурси.
От 17.00 часа в зала 272 на 3-я етаж на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски"
ще се проведе международен форум за осветяване на спорните въпроси на Споразумението за свободна търговия
между Европейския съюз и Канада, известно като СЕТА.
***
Благоевград.
-

В 17.30 часа в зала „Орфей" на парк „Македония", министърът на туризма Николина Ангелкова ще присъства на
прием по повод старта на фестивала „Франкофоли".
В парк „Македония" ще се проведе фестивалът „Франкофоли".

***
Бургас.
От 09.00 часа в Пристанище Бургас ще се проведе тренировка по ликвидиране на пожар на борда на търговски
кораб в рамките на тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби - ВМС „Черно море-2018".
***
Варна.
От 11.00 часа в офиса на ДСБ-Варна - ул."Македония" №9, ще се проведе пресконференция на председателя на
Демократи за силна България - г-н Атанас Атанасов.
От 14.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветник Мартин Байчев ще проведе
приемна за граждани.
***
Добрич.
От 16.00 часа в Голямата заседателна зала сградата на Община град Добрич ще се проведе публично обсъждане
на годишния отчет на бюджета на Общината за 2017 г.
***
Кюстендил.
От 20.00 часа на площад „Велбъжд" започва празничната програма по случай Празника на Черешата 2018.
***
Перник.
От 10.00 часа в Конферентната зала на Двореца на културата Общинският съвет по наркотични вещества и
Превантивно-информационният център към Община Перник организират кръгла маса на тема: „Превенция на
употребата наркотичните вещества".
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√ ЕС отговори на САЩ: налага мита на някои американски стоки
Европейският съюз предприе днес контраофанзива в търговския конфликт с американския президент Доналд Тръмп,
съобщи АФП.
Блокът на 28-те наложи допълнителни мита, официално влезли в сила в полунощ брюкселско време (1.00 ч. българско),
върху десетки американски продукти като дънки, бърбън и мотори. Тези мерки са в отговор на митата от 25% върху
стоманата и 10% върху алуминия, наложени от САЩ на повечето страни в света.
"Едностранното и неоснователно решение на САЩ" да наложат мита "не ни оставя друг избор", заяви тази седмица
европейският комисар по търговията Сесилия Малстрьом. "Правилата на международната търговия не може да бъдат
нарушавани без реакция от наша страна", каза Малстрьом и уточни, че "ако САЩ премахнат митата", европейските мерки
ще бъдат "също отменени".
Мексико наложи в началото на юни ответни мерки срещу САЩ, а в началото на юли това смята да направи и Канада,
припомня Дарик радио. В този контекст, белязан вече с напрежението между Китай и САЩ, вече броди призракът на
световна търговска война.
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа приключиха вчерашната сесия на червено. Опасността е още поголяма, тъй като Тръмп обмисля да наложи мита и на чуждестранните автомобили, което ще нанесе особени вреди на
японските и германските производители.
"Избрахме продукти като (моторите) "Харли-Дейвидсън", фъстъченото масло и бърбъна, защото има алтернативи на
(европейския) пазар. Не искаме да навредим на потребителите", обясни вчера зам.-председателят на Европейската
комисия Юрки Катайнен. "Освен това тези продукти имат силно символично значение от политическа гледна точка",
добави той.
Vesti.bg
√ Има сделка за Гърция, излиза от кризата
Министрите на финансите на страните от еврозоната се споразумяха за условията по излизането на страната от
третата си спасителна програма
Министрите на финансите на страните от еврозоната се споразумяха за условията по излизането на Гърция от третата си
спасителна програма, включително за мерки за облекчаване на дълга и последен транш, съобщиха източници, цитирани
от ДПА.
"Имаме сделка за Гърция", заяви малко след полунощ европейски източник след продължила повече от шест часа среща
в Люксембург между министрите на финансите от еврозоната, предаде Франс прес.
Още двама източници потвърдиха за споразумението, което ще позволи на Атина да се отдели от опеката на кредиторите
на 20 август.
По силата на споразумението европейските кредитори ще преведат на Гърция последен транш от 15 милиарда евро и ще
удължат с 10 години погасителния срок за някои заеми.
Пакетът, който бележи края на третата спасителна програма за Гърция, цели да гарантира, че дългът на страната е устойчив
и че Атина няма да се отметне от реформите в момент, когато цели да се върне към капиталовите пазари.
След излизането от програмата Атина ще е обект на невиждано досега от европейците наблюдение, много по-стриктно от
това, приложено в миналото за Португалия, Кипър и Ирландия.
За осем години Гърция получи над 273 милиарда евро помощ от кредиторите, еврозоната и Международния валутен фонд,
в рамките на три спасителни програми. В замяна гърците бяха задължени да проведат стотици реформи, които често бяха
болезнени, за да оздравят публичните си финанси.
Растежът на БВП достигна 1,4 процента през 2017 г. и се очаква увеличение тази година (1,9 процента) и следващата (2,3
процента) Същевременно Гърция бележи вече бюджетен излишък от 0,8 процента, след като имаше дефицит от 15,1 на
сто през 2009 година.
Споразумението за слагане на край на сегашната спасителна програма за Гърция е исторически момент, заяви
еврокомисарят за икономиката Пиер Московиси.
"Искам да обясня значимостта на това, на което станахме свидетели тази вечер: това не е нещо рутинно, а е изключително
и историческо", каза Московиси. "Гръцката криза приключи тази вечер", добави французинът.
Председателят на Еврогрупата Мариу Сентену също приветства споразумението. "Това е: успяхме да осигурим меко кацане
на това дълго и трудно приспособяване", каза той.
Гръцкият финансов министър Евклидис Цакалотос каза, че правителството му е доволно от сделката, която сложи край на
осем години затягане на коланите и реформи. "Но това правителство не забрава и никога няма да забрави през какво
трябваше да премине гръцкият народ през тези осем години", каза той. Той добави, че Атина трябва много скоро да
направи така, че гърците да видят конкретни резултати от това споразумение.
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