Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Конкурент
√ 22% от младежите нито работят, нито учат
167 000 млади българи нито учат, нито работят. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев. В сравнение с останалите
европейски държави, в България неработещите младежи били 22%, а в Европа те са средно 12%.
"Тази статистика не ни казва нищо ново, в сравнение с предишната от 2013 година. Тогава процентите са били 19%. Има
един пакет от държави – Италия, България, Гърция, Румъния и Ирландия, които са с двуцифрени числа в незаетостта на
младите", поясни директорът на "Индустриални политики" в Асоциацията на индустриалния капитал Теодор Дечев.
"Има една тънка прослойка хора, които имат достатъчно пари по един или друг начин, за да се занимават с това, което
искат. Това са щастливите хора. Има още една тънка прослойка – болните хора. По-сериозната прослойка е тази в сивата
икономика, която у нас е 30%. Делът на сивата икономика намалява много бавно, а това ни се отразява много зле", посочи
той в "Денят ON AIR".
Все пак, според него категорията на безделниците не е за подценяване.
"Кога държавата ще вземе мерки за това, че 14-годишни момичета забременяват и до осемнадесетата си годишнина имат
2-3 деца? Тази прослойка изгражда около 3% от всички незаети младежи", подчерта гостът пред Bulgaria ON AIR.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ По-важното от миналата седмица
България ще опита да влезе в банковия съюз на еврозоната и механизма на обменните курсове едновременно
България
България ще се опита да се присъедини към банковия съюз на еврозоната и механизма на обменните курсове, който е
предшественик на членството в еврозоната, по едно и също време през следващата година, заяви финансовият министър
на страната Владислав Горанов. Така изглежда, че правителството отстъпва пред препоръките на Европейската централна
банка (ЕЦБ) и на Европейската комисия, че трябва да подобри управлението, икономиката и банковия сектор на страната,
преди да кандидатства за присъединяване към предверието на еврозоната. Финансовият министър настоя по-рано този
месец, че България ще се присъедини към банковия съюз, едва след като стане част от механизма на обменните курсове
ERM-2.
51% от българските граждани одобряват еврото като валута на страната си. Това показва проучването Евробарометър,
проведено от TNS между 11 и 12 април 2018 г. в седемте държави членки на ЕС, които все още не са се присъединили към
еврозоната. Като цяло са били анкетирани 7 008 респонденти от различни социални и демографски групи по телефона на
майчиния си език от името на Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" към Европейската комисия.
Нивото на подкрепа към единната валута е най-високо в Румъния, където 70% го подкрепят. В Унгария този дял е 59 на сто.
Делът на тези, които одобряват валутата, е най-нисък в Чешката република, като едва една трета (33%) се изказват в
подкрепа на приемането на еврото, а най-много (34%) са срещу неговото въвеждане. Точно половината от запитаните
българи очакват еврото да стане официална валута за страната до 5 години. По-висок е този дял единствено в Хърватия
(51%), докато в Швеция почти половината (48 на сто) смятат, че това няма да се случи никога в тяхната страна.
Дълговете на държавата нарастват значително, показва справка на Investor.bg в данните на Министерство на финансите.
За първите три месеца от годината просрочените задължения на администрацията към бизнеса и граждани възлизат на
близо 328 млн. лв. общо. За същия период на миналата година неразплатените договори са за 236 млн. лв. От разбивката
за първото тримесечие на 2018 г. става ясно, че забавените задължения на централното правителство са в размер на 65
млн. лв., а неразплатените средства от социалноосигурителните фондове (в това число и на НЗОК) са в размер на близо
125 млн. лв. Тук трябва да уточним, че в тази сума се имат предвид просрочените пащания на касата към чужди здравни
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фондове. Общините пък забавили плащания за 138 млн. лв. от началото на годината до края на март.
ЕС и еврозоната
Европейската централна банка обяви, че ще прекрати програмата си за количествени облекчения в края на годината. Освен
това през последното тримесечие тя ще купува ценни книжа на стойност само 15 млрд. евро вместо предишните 30
милиарда евро. Ключовите лихвени проценти ще останат на сегашното ниво най-малко до лятото на 2019 г.
„Притесненията, свързани с протекционизма, и турбулентността в някои ключови икономики, принуди ЕЦБ да понижи
очакванията си за икономическия растеж“, каза Марио Драги. Така вече икономическият растеж за тази година се очаква
да бъде 2,1% спрямо по-ранната прогноза от 2,4%.
Италия няма да ратифицира споразумението на Европейския съюз за свободна търговия с Канада, заяви новият
земеделски министър на страната Джанмарко Чентинайо. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение
(познато още като СЕТА) между ЕС и Канада е първата голяма търговска сделка, която ЕС сключи, откакто започна да
прилага споразумението си с Южна Корея през 2011 г. Всички 28 държави членки трябва да го одобрят, за да може да
влезе изцяло в сила. В интервю за в. "Ла Стампа" министърът каза, че италианското правителство ще поиска парламентът
да не ратифицира договора, защото той не гарантира достатъчна защита за италианските специалитети.
Същевременно италианският министър по европейските въпроси Паоло Савона нарече еврото "незаменимо". Еврозоната
трябва да бъде усъвършенствана с реформи, смята той. Така например ЕЦБ трябва да има по-голям контрол върху
валутната политика. Савона също така заяви, че никога не е настоявал страната да излиза от паричния съюз.
Камарата на общините в Обединеното кралство отхвърли редица изменения в закона за излизане от ЕС. Освен всичко
друго предложенията включваха допълнения, които изискват членството на Великобритания в митническия съюз на ЕС
или запазване на страната в единния европейски пазар. Вотът се смята за успех за премиера Тереза Мей, но някои членове
на консерваторите също гласуваха в полза на опозицията. Законопроектът сега се връща в горната камара. Предполага се,
че горната камара, където консерваторите на Мей не разполагат с необходимото мнозинство, ще внесе нови поправки в
него преди да го върне обратно в Камарата на общините.
Гръцкият парламент гласува в подкрепа на нова програма за реформи и строги мерки за икономиии. Законите включват,
между другото, съкращения на пенсиите с до 18%, увеличение на пенсионните вноски и намаляване на сумите, които не
се облагат с данък. Като цяло около 5 милиарда евро трябва да бъдат спестени до 2022 г. законите предвиждат също така
европейските кредитори на Гърция да могат самостоятелно да продават активи на гръцката държава чрез ЕМС, ако Гърция
не обслужва дълговете си през следващите години. През тази седмица ще има заседание на Еврогрупата, на което да се
обсъди облекчаването на дълга за страната.
Френският парламент и Сенатът гласуваха в подкрепа на железопътната реформа на президента Еманюел Макрон. Сега
правителството възнамерява да преговаря със социалните партньори за изпълнението ѝ. Реформата премахва привилегии,
като ранно пенсиониране за нови служители и либерализира пътническия транспорт. Държавната железница SNCF се
превръща в акционерно дружество, което поне засега правителството няма да предложи за приватизация.
Турция
Според Националната статистическа служба брутният вътрешен продукт на Турция нараства със 7,4% през първото
тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година.

САЩ
Федералният резерв на САЩ гласува за ново увеличение на лихвения процент. Федералният резерв вдигна основната
лихва до диапазона 1,75% - 2% и даде сигнал за общо четири увеличения през 2018 г. Решението за повишаване на лихвите
беше взето единодушно след двудневна среща във Вашингтон. В изключително кратко изявление от точно 320 думи
Федералният резерв промени няколко ключови фрази от предишните си послания, подчертавайки по-оптимистичното си
виждане за икономическия растеж и по-високите инфлационни очаквания.
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САЩ разшириха санкциите си срещу Русия. Според финансовия министър Стивън Манучин са били наложени глоби на пет
нови руски компании и три лица, които са работили с руските тайни служби и са помогнали да застрашат сигурността на
САЩ.
Правителството на САЩ обяви налагането на нови наказателни мита за китайски стоки на стойност около 50 млрд. долара.
Размерът на митата трябва да бъде 25%, което засяга около 1100 китайски продукти. Мярката трябва да накаже Китай за
"несправедливото" отношение към интелектуалната собственост на американските компании, според Американското
министерство на търговията. Митата са насочени основно към инициативата "Made in China 2025". Китайското
правителство обяви, че ще въведе мита в същата степен от 6 юли. При първата стъпка ще бъдат наложени специални мита
за 545 вида продукти от САЩ с оценка около 34 милиарда долара, включително за селскостопански стоки като соя,
автомобили и морски дарове. Мита върху стоки за още 16 млрд. долара ще бъдат насочени към 114 продуктови групи в
САЩ, включително химикали, медицинско оборудване и енергийни продукти.
Южна Америка
Валутната криза в Аржентина отново се обостри. Въпреки подкрепящите покупки от страна на централната банка и заема
от МВФ, аржентинското песо отново загуби стойност миналата седмица. Президентът на Централната банка Федерико
Естурсенегер обяви оставката си, неговият приемник се очаква да бъде бившият министър на финансите Луис Капуто. Той
обяви, че ще използва транш на заем от 7,5 милиарда долара, за да подкрепи песото.

През последните няколко месеца различни фактори засегнаха негативно доверието в мен като ръководител на
централната банка, посочва Естурсенегер в оставката си до президента Маурисио Макри, което той по-късно публикува в
Twitter. Естурсенегер бе начело на аржентинската централна банка от декември 2015 година, когато Макри пое
президентския пост. Оставката идва ден след като курсът на песото потъна с още 6,4 процента спрямо долара и два дни
след подписването на икономическия план, представен на МВФ, за да бъде осигурен заемът.
Световната икономика
Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква страните от ОПЕК Иран и Венецуела да загубят 30% от
производството си през следващата година. В случая с Иран това се оправдава от повторното въвеждане на санкциите на
САЩ, а Венецуела – заради тежката икономическа криза. За да се осигури стабилно предлагане на световния пазар, други
страни от ОПЕК ще трябва да се намесят, пояснява МАЕ.
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√ Просрочените задължения на администрацията стават все повече
От началото на годината до края на март общините са забавили плащания за 138 млн. лв.
Дълговете на държавата нарастват значително, показва справка на Investor.bg в данните на Министерство на финансите.
За първите три месеца от годината просрочените задължения на администрацията към бизнеса и граждани възлизат на
близо 328 млн. лв. общо. За същия период на миналата година неразплатените договори са за 236 млн. лв.
От разбивката за първото тримесечие на 2018 г. става ясно, че забавените задължения на централното правителство са в
размер на 65 млн. лв., а неразплатените средства от социалноосигурителните фондове (в това число и на НЗОК) са в размер
на близо 125 млн. лв. Тук трябва да уточним, че в тази сума се имат предвид просрочените пащания на касата към чужди
здравни фондове. Общините пък забавили плащания за 138 млн. лв. от началото на годината до края на март.
Припомняме, че към януари 2018 г. дълговете на НЗОК към публични фондове зад граница надминават 271 млн. лв., от
които 201 млн. лв. са просрочени, обяви Жельо Бойчев от БСП преди повече от месец, позовавайки се на писмо от проф.
Камен Плочев, който доскоро оглавяваше НЗОК, изпратено до парламента. Именно тези средства костваха оставката на
управителя на здравната каса.
За тази година в бюджета на НЗОК са предвидени малко над 73 млн. лв. за покриване на въпросните задължения.
Според данните на МФ към края на 2017 г. неразплатените средства от социалноосигурителните фондове са в размер на
308 млн. лв.
Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС за периода от януари до март на общините са в размер на 9,6
млн. лв.
За първите три месеца на 2017 г. са били забавени малко над 60 млн. задължения на цетралното правителство. 176 млн.
лв. са неизплатените договори на общините. Данни за забавени плащания по социалноосигурителните фондове за този
период липсват.
Просроченитe задължения по сметки за средствата от ЕС на общините са в размер на 9,8 млн. лв.
БНТ
√ Румен Радев: Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката
Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката и се нуждаят от справедлива и прозрачна политическа среда.
Това заяви президентът Румен Радев пред участниците в Общото събрание на Европейската асоциация на малките и
средни предприятия, която се проведе в София. Бизнес асоциацията е най-голямата в Европа, обединява 12 млн. компании
с повече от 55 млн. заети.
Президентът Радев коментира, че занаятите, малкият и среден бизнес понасят най-тежко последствията от
глобализацията. Ето защо развитието им изисква ясни и опростени процедури.
Участниците обсъдиха колко е важна кохезионната политика за бизнес средата у нас, както и основните пречки пред
малкия и среден бизнес.
Кънчо Стойчев - Съюз "Произведено в България": Пречка е бюрокрацията, пречка са нечестните търговски практики не
само у нас, но и в Европа. Пречка са монополизация и картелизация от страна на големия бизнес, неравноправното
третиране.
Улрике Кьолер - президент на Европейската асоциация на малките и средни предприятия: Всеки четвърти работещ в
Европейския съюз е част от асоциацията. Затова през следващите месеци ще бъдем изключително активни в Брюксел с
нови стратегии за защита интереса на малките и средни предприятия.
Надеждите са проблемите на този бизнес да бъдат чути още в хода на изборите за Европейски парламент, когато ще бъде
представена програма за действие.
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√ Вицепремиерът Томислав Дончев поиска прецизиране на обществените поръчки
Приоритетът за кабинета е в рамките на една година да тръгнат електронните обществени поръчки, заяви вицепремиерът
Томислав Дончев на конференция, в рамките на Българското европредседателство. Във форума участва еврокомисарят по
вътрешен пазар Елжбета Бенковска.
Близо 6 хиляди са възложителите на обществени поръчки у нас. 10% от БВП се формират от обществените поръчки, съобщи
вицепремиерът Томислав Дончев. Според него, трябва да се прецизират конкурсните процедури, за да се намали масовото
обжалване.
Томислав Дончев - вицепремиер: "Ние имаме процедури в България, включително и за тол-системата, които се обжалват
повече от година, където със сигурност, претърпените щети, нереализираните приходи от страна на държавата, надхвърлят
милиард. Хигиенист обжалва поръчка за изграждане на сложни системи, фирма за търговия с чорапи обжалва търг за
производство на софтуер".
Миналата седмица парламентът реши злоупотребилите с правото на обжалване да носят отговорност за причинените
вреди.
Приоритет за Брюксел е цифровизацията на обществените поръчки, заяви еврокомисар Биенковска.
Елжбета Биенковска - еврокомисар по вътрешен пазар, промишлеността и предприемачеството: "От октомври
електронното подаване на документи за обществени поръчки става задължително за всички възложители."
Промени в закона за обществените поръчки, свързани с въвеждането на електронната платформа, предложи за обсъждане
Министерството на финансите.
News.bg
√ Невиждано ниска безработица у нас
Отчетена е най-ниската безработица у нас от декември 2008 г. у нас. Безработицата в България продължава да намалява.
Това сочат данни на Агенцията по заетостта.
Тенденцията е продължила и през месец май. През петия месец от годината равнището на безработицата у нас е спаднало
с 0.3 % спрямо април и се установява на 6.1%.
На годишна база пък спадът е от 1 %.
Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през изминалия месец е достигнато най-ниското равнище на
регистрирана безработица от декември 2008 г. насам.
В края на месеца са регистрирани общо 200 458 безработни, те представляват с 5.0% по-малко спрямо безработните
предходния месец. Същевременно безработните през месец май в България са намалели с 14.3% спрямо неработещите
година по-рано.
Новорегистрираните безработни през май са под 20 хил. души, а от тях едва 1 258 не са били нито учащи, нито работещи.
Агенцията по заетостта се занимава освен с безработни и с заети, учащи и пенсионери. През май 443 души от тези групи са
били регистрирани като търсещи работа.
Общо 21 740 лица са постъпили на работа през месеца, като 91.3% от тях са устроени в реалната икономика.
В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана
заетост са включени 1 889 лица: 708 - по схеми на ОП РЧР, 397 - по програми и 784 - по мерки.
Работните места през май са били 21 301, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са
заявени в преработващата промишленост 25.1%, хотелиерството и ресторантьорството 17.7%, търговията 13.6%,
операциите с недвижими имоти 13.2%, селското, горското и рибното стопанство 5.2% и др.
Novini.bg
√ Екатерина Захариева: Членството на Македония в Европейския съюз вече не е мираж
В договора за добросъседство с Македония има гаранции за липса на териториални претенции и много други гаранции за
България. В договора между Гърция и Македония също има текст, че той не е насочен срещу трета страна или страни. Това
каза в сутрешния блок на Нова телевизия вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева по повод
подписването на договора за новото име на Македония.
Нали не си представяме, че Македония ще нападне България, особено като член на НАТО, заяви тя.
Националният интерес на България е стабилни съседи, стабилна Република Македония. Подкрепяме действията на
македонското правителство - това не е тайна. Отношенията между двете страни не са били толкова добри от 20 години.
Искаме да живем в стабилен регион, искаме Балканите да оставят миналото в миналото и да гледаме напред, заяви
Захариева.
Членството на Македония в Европейския съюз вече не е мираж, а е реална перспектива пред нашата съседка. Не е голям
ентусиазмът нито в ЕС, нито в НАТО от бързо приемане на нови, но факт е, че Македония има зелена светлина и ще има
след подписването на този договор, посочи външният министър.
По повод случая с българските гранични полицаи, които отново получиха призовки от турски съд по делото за застреляния
турски бракониер Захариева каза, че България подкрепя всички български граждани, които са потърсили съдействие от
държавата. Не е вярно, че българската държава не ги подкрепя. Опасенията за политическа размяна са абсолютно
неосонователни, заяви външният министър.
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Economy.bg
√ Над 200 млн. евро са инвестирали румънски компании в българската икономика
Стартира съвместна кампания за промотиране на български и румънски производители
Повече от 200 млн. евро са инвестирали румънски компании в България. Това съобщи заместник-министърът на
икономиката Александър Манолев по време на откриването на българо-румънски бизнес форум, който се провежда във
Велико Търново, съобщават от ресорното му ведомство.
„Форумът се провежда в изключително подходящ момент – когато икономиките ни са в подем, а връзките между бизнеса
от двете държави постоянно се заздравяват и развиват“, каза Александър Манолев. По думите му за 2017 г. износът ни за
Румъния възлиза на 2,1 млрд. евро, а двустранният стокообмен e на стойност 4,3 млрд. евро. „Зад тези цифри обаче стоят
множество съвместни проекти между бизнеса от нашите две страни. Затова се надявам, че днес те ще се задълбочат и ще
се набележат нови приоритетни сфери за сътрудничество“, допълни той.
Зам.-министър Манолев се спря и на някои от икономическите предимства на област Велико Търново. Промишлеността е
основен структуроопределящ отрасъл за регионалната икономика с водещо значение по редица показатели, стана ясно от
неговите думи. „Това е и един от регионите, които най-успешно се възползват от европейската безвъзмездна помощ“,
посочи икономическият заместник-министър. Според представената от него статистика в областта са усвоени средно по
746 лв. на човек от населението, а за община Велико Търново този показател е още по-висок, достигайки до средно 1000
лв. на жител.
По време на форума стана ясно, че стартира съвместна кампания за промотиране на български и румънски производители.
Това става по силата на подписано споразумение в рамките на събитието между Балканска Търговска Къща и Асоциация
"За да има българско". Решено е да се позиционират териториално в рамките на 150 км от границата, където заедно с
местните власти да създадат условия за търговия на общински пазари или места за фестивали и панаири. Към момента
има разрешения от няколко румънски общини и се подготвят и първите съвместни участия, става ясно от текста на
споразумението. Сред другите съвместни инициативи предвидено в него е сътрудничество и изграждане на бизнес
инкубатори; създаването на обща марка с цел презентиране на балкански продукти; сътрудничество в областта на СПА
сектора и др.
Дарик
√ Ангелкова: Очакваме ръст на летовниците, ставаме все по-предпочитана дестинация
Очакваме много добър ръст на туристите през Лято 2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на
бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки
огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия
сезон в "Слънчев бряг", съобщиха от министерството.
Тя е прогнозирала 5 на сто увеличение при чуждестранните посещения за лятото спрямо рекордната 2017 г. и ръстове от
пазари като Германия, Израел, Полша, Чехия, Франция, дори от САЩ, където миналата година за първи път започна
кампанията за дигитална реклама на страната ни.
Министърът е посочила, че пътуванията за лятна почивка по Черноморието са сред най-предпочитаните от туристите у нас.
Това прави морския туризъм основен и ключов продукт за устойчивото развитие на целия сектор. Над 70 на сто от туристите
идват в България за лятна ваканция, е подчертала тя и е припомнила, че в периода юни-септември 2017 г. чуждестранните
туристически посещения са били над 5,3 млн. Очакваме и българите, пътували през този период, да се увеличат до 1,9 млн.
спрямо 1,6 млн. души година по-рано, е допълнила Ангелкова.
В курортния комплекс "Слънчев бряг" също се очакват повече посетители. Един от показателите е увеличеният брой
заявени полети към Летище "Бургас", е посочила министърът. Данните към момента са за ръст от 18 на сто, повече са и
заявените полети от Германия, Полша, Великобритания, Чехия, Израел. През миналото лято пренощувалите в местата за
настаняване в курорта са били над 756 хил., а направените нощувки - повече от 5 млн. Близо 6 на сто е ръстът в приходите
от нощувки, достигайки близо 270 млн. лева.
Economic.bg
√ Със среща на Председателската тройка започна краят на Председателството ни
Тя има подготвителен характер и резултатите от дискусията ще бъдат представени на останалите делегати
Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз в София. В нея участваха председателите на комисиите по европейски
въпроси на предходното, настоящото и бъдещото председателство – Естония, България и Австрия, както и от делегацията
на Европейския парламент.
Срещата има подготвителен характер и резултатите от дискусията ще бъдат представени на останалите делегати в началото
на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС (59-ти Пленарен КОСАК), която ще бъде
открита на 18 юни 2018 г. в 9.00 часа, в зала 3 на НДК.
Освен, че утвърди работната програма на утрешния парламентарен форум, Председателската тройка обсъди и постигна
компромис по заключителния документ, който се очаква да бъде приет в края на Софийската пленарна среща. КОСАК може
да предоставя на вниманието на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета становища, които отчитат общи
позиции и виждания на националните парламенти по актуални и ключови теми от европейския дневен ред.
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Проектът на принос изготвен от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на Народното
събрание е посветен на водещи приоритети за Българското председателство и неговото парламентарно измерение. Сред
тях са необходимостта от силна и ефективна Кохезионна политика след 2020 г., задълбочаването на европейската
интеграция на страните от Западните Балкани и подобряването на свързаността в региона и връзките му с Единния пазар,
засилване на социалното измерение на Европа и на ролята на националните парламенти в дебата за приближаване на
Европа по–близо до гражданите.
Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин изрази
надежда, че Българското председателство и неговото парламентарно измерение с всички включени в календара му
дейности, срещи и събития, е допринесло за придвижването напред на дебатите по важни европейски теми и за
приближаването към една по–добра, сигурна, защитаваща, балансирана и обединена Европа.
EconomyNews
√ +€63 млн. лв. за старите ни ядрени мощности
Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС да продължи да осигурява средства за извеждането от употреба на старо
ядрено оборудване. За нашата страна се предвижда до 2027 г. да бъдат отпуснати 63 милиона евро, уточни комисията в
отговор на въпрос на БТА.
Предложената сума подлежи да одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент като част от преговорите за
бъдещия общностен бюджет. ЕК предложи днес със сходна цел Словакия да получи 55 милиона евро за АЕЦ-Бохунице, а
Литва - 552 милиона евро за АЕЦ-Игналина.
През 1999 г. България и ЕК подписаха споразумение за закриването и разглобяването на блокове 1-4 в Козлодуй.
Отпусканите средства се управляват от Европейската банка за възстановяване и развитие и са насочени към необходимите
дейности, включително изграждането на площадка за ядрените отпадъци.
По данни на ЕК целият процес у нас трябва да приключи до 2030 г., а до 2020 г. да бъдат изразходвани 800 милиона евро.
Общата цена на извеждането от употреба на четирите реактора в Козлодуй се очаква да достигне 1,107 млрд. евро, като
по данни от 2016 г. се очертаваше недостиг от 150 милиона евро финансиране. Според същите данни ЕС осигурява на
нашата страна до 2020 г. общо 784 милиона евро, а от българския бюджет са били насочени 147 милиона евро. В бюджета
на ЕС за 2014-2020 г. за нашата страна бяха отделени 293 милиона евро по програмата "Козлодуй".
В. Банкерь
√ Евродепутатите ще гласуват правилата за превозвачите през юли
По време на юлската сесия евродепутатите ще обсъдят и гласуват предложенията за прилагането на правилата относно
командированите работници към сектора на автомобилния транспорт, подобряването на условията за почивка и подоброто справяне с незаконните практики, като т.нар. фирми „пощенски кутии“.
На 4 юни Комисията по транспорт прие позициите си по три предложения, както и решението за започване на преговори
с министрите на транспорта от ЕС по докладите. Пленарната зала обаче не подкрепи Комисията за започване на преговори
и одобри провеждането на допълнителни дискусии и гласуване по законодателните предложения по време на юлската
пленарна сесия.
Спорните предложения предвиждаха шофьорите да се връщат в страната си на всеки три седмици и да нямат право да
нощуват в камионите си, а в хотел или мотел. Според българските превозвачи мерките са дискриминационни и обричат
множество транспортни фирми на фалит.
КРОСС
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
Тема: След историческото споразумение за името на Македония, какви са перспективите за европейското бъдеще
на страната?
Тема: Финансови измами за милиони. Как се разпознават фалшивите инвестиционни посредници?
Тема: Българският език - начин на употреба. Как говорят говорят младите? Как се променя езикът и как трябва да
се пази?
Тема: Над 5 000 сезонни работници от чужбина ще бъдат наети по Черноморието. Защо липсват квалифицирани
българи в сектора?
Тема: В 8 и 30: "Денят започва с футбол": Какви са прогнозите на Драгомир Симеонов?
БТВ, "Тази сутрин"
Тема: Ново развитие на битката срещу плана „Макрон". Ще отстъпи ли Брюксел пред исканията на България? В
студиото евродепутати и превозвачи.
Тема: Защо тъне в разруха едно от най-старите читалища в България?
Тема: Сложиха ли Атина и Скопие точка на 27-годишния си спор за името на Македония? Коментар на историка
Божидар Димитров.
Тема: На живо от Солун: Ще ескалират ли протестите срещу споразумението за Северна Македония?
Тема: „Чети етикета": Колко пари ще похарчим за лятната си почивка и ще се наложи ли да теглим кредит?
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Тема: живо: Родители на протест. Защо Варненско училище, построено наскоро за милиони левове, стои
необитаемо?
Тема: Идва ли лятото с още бури и наводнения? Прогноза на синоптика Анастасия Стойчева
Нова телевизия, „Здравей, България"
Тема: Възможно ли е опозицията в Атина и Скопие да скъса историческото споразумение за Северна Македония?
И още: Ексклузивно: Изключени ли са териториални претенции към България? Говори вицепремиерът и външен
министър Екатерина Захариева
Тема: С пистолет срещу депутат на пътя. В студиото - Явор Божанков от БСП. И още: Само пред НОВА - Версията на
човека с оръжието.
Тема: Гонка в центъра на София. Кой е шофьорът, който едва не прегази пешеходци, бягайки от полицията?
Тема: Дупница като след земетресение. На живо: Пороите отнесоха цяла улица.
Тема: От новините до прогнозата за времето. Николай Василковски с най-интересното за дъждовете, бедствията
и трафика.
Тема: "На твоя страна": Рекоден брой удавени в началото на сезона. Какви са невидимите опасности в морето и
водоемите? Има ли недостиг на спасители по родните плажове ?
Тема: Култура в разруха. На живо: Ше бъде ли ремонтирана уникалната сграда на читалището в град Шипка?
Тема: "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Цяло село гледа Световното първенство по футбол на брега на Дунав.
√ Предстоящи събития в страната за 18 юни 2018
София.
От 09.00 часа в зала 3 на НДК комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС ще обсъдят интеграцията на
Западните Балкани, бъдещето на Кохезионната политика и Европейския стълб. Председателят на Народното събрание
Цвета Караянчева ще открие срещата. Приветствие към участниците ще отправи президентът на Република България Румен
Радев. В 14.00 часа председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан
Вигенин и първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс ще дадат пресконференция в зала
6 на НДК.
***
Ловеч.
От 11.00 часа в Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф І" министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков ще връчи дипломите на зрелостници от учебното заведение.
***
София.
От 10.00 часа в залата на 4 етаж в МОН заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще участва в
представянето на дейностите по проект „Ученически практики - Фаза 1" по Оперативната програма „Наука и образование
за интелигентен растеж".
***
Созопол.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев ще участва в седмата
Международна конференция по картография и ГИС.
***
София.
От 11.30 часа в офиса на Музикаутор ще бъдат представени подробности около Сесия 2108 на Културния фонд на
Музикаутор.
***
София.
От 16.00 часа в НЗОК ще се проведе среща между институциите, лъчетерапевти и пациентски организации за изчистване
на напрежението и гарантиране на лечението на пациентите, както и обсъждане на механизми за контрол от страна на
НЗОК.
***
София.
Във фоайето на Централната сграда на БАН ще бъде представена изложба, посветена на 30-годишнината от полета на
Александър Александров по научната програма „Шипка".
***
Благоевград.
В 09.30 часа в сградата на Община Благоевград председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан
Цветанов ще се срещне с кмета на града д-р Атанас Камбитов. В 10.15 часа в общинския офис на партията на бул. „Св. св.
Кирил и Методий" ще започне срещата на Цветанов с новото общинско ръководство на ГЕРБ в Благоевград. В 12.00 часа в
конферентната зала на хотел „Лъки-Банско" е предвидена среща на Цветан Цветанов с кмета на Община Банско Георги
Икономов и с общинското ръководство. Час по-късно в общинския офис на ГЕРБ-Разлог, намиращ се ул. „Възраждане" 16,
ще започне срещата на Цветанов с ръководството на партията в Разлог. На срещата ще присъства и кметът на Разлог инж.
Красимир Герчев. В 16.00 часа в Гърмен ще започне срещата на председателя на ПГ на ГЕРБ с общинските партийни
ръководства на Сатовча, Хаджидимово и Гърмен. Разговорът ще се проведе в заседателната зала на Община Гърмен. За
18.00 часа е насрочена среща с актива на ГЕРБ в община Гоце Делчев. Събитието ще се проведе в партийния офис в града.
***
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Бургас.
От 10.30 часа Хотел „Милано" ще се състои закриваща пресконференция в рамките на проект CB005.1.22.166 "Развитие на
общи дестинации за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз)/ Сакар на базата на археологически и исторически
обекти".
***
Варна.
От 10.00 часа в арт-салон на Радио Варна ще се проведе пресконференция, посветена на Седмицата на водното спасяване
и 90 години от създаването на първата професионална водноспасителна команда във Варна. Организатори на събитието
БЧК и Община Варна.
***
Варна.
От 13.30 часа в централата на БСП на ул. „Македония" 33 - Проф. Анелия Клисарова, народен представител от ПГ „БСП за
България", заместникпредседател на комисията по образование и наука, и член на комисията по здравеопазване ще
приема граждани.
***
Горна Оряховица.
От 20.00 часа в НЧ „Братя Грънчарови -2002" / Летен театър/ ще започне Годишен концерт на съставите при НЧ „Братя
Грънчарови 2002".
***
Добрич.
От 10.00 часа в Младежки център - Добрич ще се проведе Еко лято 2018 - спортни и занимателни игри, прожекции на
филми, посещение на басейн.
***
Добрич.
В Регионална библиотека „ Дора Габе" ще бъде представена Пътуваща изложба „Книги, посоки, публики" на Националната
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" по повод 140 години от основаването й и Българското председателство на ЕС.
***
Добрич.
От 18.30 часа на Сцена на пл. „Свобода" ще се проведе Международен фестивал „Слънчева България".
***
Провадия.
От 15.00 часа в 204 в сградата на Общинска администрация Провадия ще се проведе встъпителна пресконференция по
Проект BG16RFOP001-2.001-0025-C02 „Повишаване на енергийната ефективност в общинскаэобразователна
инфраструктура - ОДК Провадия"..
***
Пловдив.
От 10.30 часа ще се проведе редовната пресконференция в заседателната зала на Община Пловдив.
***
Пловдив.
От 11.00 часа във фоайето на Дома на културата ще бъде открита фотоизложбата „21 август 1968: Краят на Пражката
пролет".
***
Пловдив.
От 11.00 часа в Пета аудитория на МУ-Пловдив на бул. „Васил Априлов" 15А ще се проведе пресконференция, на която ще
бъде представен Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)", който започва работа в
Пловдив.
***
Пловдив.
Общинските съветници от ГЕРБ в град Пловдив ще проведат приемни с гражданите, както следва: Даниела Дженева, от
17:00 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен", ул."Академик Петър Динеков"№ 1А; Спартак Николов I Вихър Захов,
от 17:00 до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул."Коста Паница"№5; Вера Тоскова, от 16 до 18:00 часа в офиса
на ГЕРБ в район „Тракия" в жк."Тракия"бл.91; Александър Радев, от 17:30 до 19:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Централен"
на ул."Прага" № 2; Атанас Узунов, от 17:30 до 19:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен" на ул."Академик Петър Динеков"
№1А; Ели Гатева, от 16 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в жк."Тракия"бл.91.
***
Пловдив.
Народните представители от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани от избирателния си район: Менда Стоянова,
председател на Комисията по бюджет и финанси в 44-тото Народно събрание - от 16.00 в централния офис на ГЕРБ Пловдив, на бул. „Марица" 91; Димитър Лазаров - председател на Комисията за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения и член на Комисията по правни въпроси - от 16.30 часа в партийния офис на ГЕРБ на улица „Прага" 2; инж.
Атанас Ташков - член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание - от 16.00 часа в партийния офис на ул.
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„Стефан Стамболов" № 21; Спас Гърневски - заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на
интереси и парламентарна етика - от 16.00 в офиса на ГЕРБ на ул. "Коста Паница" № 5.
***
Русе.
От 15.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе извънредно заседание на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия. Поводът са констатираните четири огнища на Африканска чума по
свините в община Тулча, Румъния.
***
Сливен.
От 09.30 часа в офиса на ГЕРБ в Сливен на адрес: ул. "Цар Освободител" № 17 общинските съветници от ГЕРБ - Сливен
Георги Стоянов и Керанка Стамова ще проведат приемна за граждани.
***
Смолян.
В 14.30 часа на пл. „Свобода"-Стар център ще бъде даден старт на велосипедното състезание „Обиколката на Смолян",
посветено на 58-ата годишнина от обявяването на обединения град Смолян. От 17.00 часа на площад „България" Амфитеатъра ще има концерт на Общинския духов оркестър. В 18.00 часа ще бъдат наградени победителите във
велосипедното състезание „Обиколката на Смолян". От 18.30 часа започва празничния концерт, посветен на Обединения
град. В него ще вземат участие танцьори, певци, изпълнители и гайдари от читалищата „Христо Ботев", „Балкански
просветител", „Орфееви гори" и „Кирил Маджаров".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се състои лятна детска академия „Виртуални екскурзии по картата на България": Най-старите дървета в България.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Стара Загора ще се състои Пресконференция на Педагогическия факултет в Тракийския
университет.
***
Стара Загора.
От 19.00 часа в Драматичен театър бъде представена „Полет над кукувиче гнездо", драматизация Дейл Васерман, по
романа на Кен Киси.
***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Консулативния съвет.
***
Ямбол.
От 11.00 часа пред Народно читалище „Зора - 1945" ще бъде даден старт на строително-монтажните дейности за ремонт и
реконструкция на ул. „Преслав" в Ямбол. В официалната церемония по първа копка участие ще вземе кметът на Община
Ямбол Георги Славов.
Profit.bg
√ Страховете от глобална търговска война натиснаха пазарите
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион стартираха седмичната търговия на отрицателна територия,
повлияни от притесненията на пазарните участници за ескалацията на напрежението в търговските отношения между САЩ
и Китай.
Американският президент Доналд Тръмп още в петък обяви, че ще въведе митнически тарифи в размер на над 50
милиарда долара върху над 800 китайски стоки, включително и автомобили.
Пекин заяви в отговор, че готви ответни мерки и ще въведе мито от 25% върху близо 700 американски продукта - от соеви
и рибни продукти до автомобили. Освен това управляващите в Поднебесната империя обявиха за невалидни всички
търговски споразумения, сключени със Съединените щати до този момент.
Въпреки всеобщия песимизъм, все пак има и анализатори, които считат, че има място за някакъв компромис и че
действията на Тръмп представляват опит за получаване на по-изгодна позиция в преговорите с Китай.
Според други пък икономическият ефект от вдигането на митата няма да е чак толкова сериозен, особено що се отнася до
американската икономика, която в момента се намира в много добра форма.
Най-застрашени са компаниите от останалите азиатски икономики, които са силно зависими от експорта и са част от
веригата на доставки за големите китайски конгломерати, смятат експерти, цитирани от Reuters. Ако световната търговия
забави обороти, те със сигурност ще бъдат потърпевши, тъй като нямат много възможности за диверсификация.
Широкият бенчмарк MSCI Asia Pacific, който следи движенията на акциите на най-големите компании в Азия (с изключение
на Япония), се понижи с 0.4% тази сутрин и достигна най-ниските си нива от началото на месеца. В Япония Nikkei 225 също
отчете спад от 0.8 на сто, до ниво от 22 663 пункта, въпреки силните данни за японския износ.
"Има напрежение не само между САЩ и Китай, но и между Вашингтон и неговите съюзници. Тръмп може да увеличи
натиска и върху други държави, като Япония и страните от НАТО. Досега инвеститорите търсеха алтернативи в акциите от
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технологичния сектор и малките компании. В крайна сметка, все още има пари в изобилие. Но пазарните участници вече
трябва да са много по-предпазливи", казва Йошинори Шигеми от офиса на JPMorgan Asset Management в Токио.
На валутните пазари доларът продължава да печели позиции спрямо водещите световни валути и тази сутрин отново
доближи 7-месечния връх, достигнат в петък. "Зелените пари" получиха подкрепа от Федералния резерв на САЩ, който
миналата седмица увеличи лихвите за втори път тази година и заяви намеренията си да предприеме още две повишения
до края на 2018 г.
На другия полюс бяха централните банкери в Европа и Япония, които проявиха сдържаност и не дадоха сигнали за
евентуално затягане на монетарната политика.
Страховете от ескалиращия протекционизъм в световен мащаб повлияха и на стоковите пазари. Фючърсите на
американския лек суров петрол с доставка през август тази сутрин регистрираха ново понижение от близо 2% и към
момента се търгуват на ниво от 63.70 долара за барел. Сортът брент отчете малко по-лек спад от 0.9% до 72.80 долара за
барел.
Златото, което във времена на несигурност често играе ролата на инвестиционно "убежище", за пореден път потвърди тази
тенденция. Ценният метал поскъпна с 0.3% в сутрешната търговия, до ниво от 1 282 долара за тройунция.
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