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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ 
Във връзка със сключен договор за арбитраж между АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и 
арбитраж“ (МАПА), приложено представяме на Вашето внимание дейността на Софийски арбитражен съд при сдружение 
МАПА – бързоразвиваща се институция, която адекватно отговаря на нуждите на бизнеса в синхрон с търговските обичаи 
при решаване на спорове. Участват и като институционален арбитър при решаване на спорове между неправителствени 
организации, а в екипа им са включени професионалисти с доказан международен опит. Имат сключени редица 
партньорства с водещи, световно признати правораздавателни институции. Ползват опита на нашите партньори, които 
имат над 100 години опит в арбитража и са отсъдили над 40 000 дела. 
Първото международно споразумение за партньорство е договорено с Международния арбитражен съд в Москва. През 
2018 г. стават пълноправен член на Международната арбитражна камара в Париж. На 18.04.2018 г. подписват 
Споразумение за сътрудничество с CAIP. Прогнозния резултат от подписването на международния меморандум е едно по-
голямо доверие от страна на френската държава в частност на френския бизнес при водене на търговски спорове в 
Република България, а от своя страна това ще даде до възможност на българския бизнес и българската държава да участват 
равнопоставено в международни спорове. 
Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима 
правораздавателна институция. Арбитражното производство предхожда държавното правосъдие. Това е алтернативен 
метод за решаване на правни спорове. Предимствата на арбитражния съд са следните: 

▪ Продължителност на процеса – при арбитражното производство няма втора и трета инстанция. Обичайно 
решението не отнема повече от 30 до 60 дни. Продължителността на арбитражното производство за 
международни дела протича в рамките от 2 до 6 месеца. Арбитражното производство може да бъде особено 
полезно за компаниите, които имат сключен договор с чуждестранни фирми. 

▪ Достъпност – цените за арбитражно производство могат да бъдат до 4 пъти по-ниски от държавните такси.  
▪ Страните могат да участват активно в процеса.  
▪ Разходите за такси и разноски в арбитражния съд в зависимост от цената на иска са средно в размер на 6 % от 

материалния интерес, докато в държавния съд те са 16 % от него. Това е така именно, защото арбитражното 
производство е едноинстанционно, а не дву- или триинстанционно като държавното. 

▪ Трябва да изтъкнем не само цената и бързината на арбитражното производство, но и възможността фирмите да 
изберат процедура, приложим закон и арбитър (съдия), който е длъжен да спазва конфиденциалност при 
разглеждане и разрешаване на спора. Електронно правосъдие на МАПА предоставя възможност всички 
документи по процеса да бъдат подадени електронно, което едновременно се пести време и създава удобство 
на клиентите.  

▪ Следва да се има предвид, че Софийски арбитражен съд работи с електронно правосъдие, което спестява 
изключително много разходи по явяване на юристи или адвокати по делата.  

▪ Изграден процес за водене на виртуални заседания (чрез видео връзка), което дава възможност за улеснено 
финализиране на процеса. 

▪ Проведено бе обучение на представители от членовете на АИКБ за арбитри и вещи лица, които вече са вписани 
като такива. Клиентите имат възможност сами да изберат своя арбитър. По този начин сте сигурни, че Вашият 
интерес се защитава от компетентен специалист от Вашия бранш или такъв, отблизо запознат с дейността Ви. За 
контраст в държавното производство се назначават съдебни състави на случаен принцип. 

▪ При сключване на договор за арбитраж със Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ 
(МАПА), членовете на АИКБ получават 10% отстъпка от предварително обявената тарифа за таксите на Софийски 
арбитражен съд към МАПА.  

▪ В случай, че желаете да се възползвате от предимствата на арбитража е необходимо търговските договори, които 
сключвате да съдържат т. нар. „арбитражна клауза“ със следното примерно съдържание: 
„Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Софийския арбитражен съд при 
Международната асоциация за правосъдие и арбитраж съобразно неговия правилник“.  

Арбитражният съд дава възможност за бързо, евтино и ефективно решаване на спорове, а търговците успяват да запазят 
бизнеса си. 

 
За повече информация вижте и кратко представяне на Софийския арбитражен съд към Сдружение „Международна 
асоциация за правосъдие и арбитраж”. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/05/Presentation_MAPA.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/05/Presentation_MAPA.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/05/Presentation_MAPA.pdf
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БНР 
 
√ Как ще ни се отрази поскъпването на тока? 
Трите електроснабдителни дружества поискаха увеличение на цените на тока за потребителите. Предложените цени от 
дружествата са публикувани на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. В предложението на "ЧЕЗ 
Електро България" за нови цени за електроенергията за битови нужди- ниско напрежение, се предлага дневната енергия 
да поскъпне с 3,50%, а нощната- с 67,60%. 
В предложението има промяна и при енергията, която се продава за стопанска и обществена дейност- ниско напрежение: 
1. Три скали 
- върхова - понижение с 23,08%; 
- дневна - поскъпване с 17,15%; 
- нощна - поскъпване с 31,72%. 
2. Две скали 
- дневната- по- ниска с 4,75%; 
- нощната- по-скъпа с 31,72%. 
Как видинчани приемат исканото поскъпване на тока?  
"Какво е това чудо? 67% е нещо много... Аз нощно време си включвам бойлера... Тези 5,7%, които ще дадат на 
пенсионерите увеличение от 1 юли, то няма да се усети... Има ли нещо да не вдигат... Всяка година става това на 1 юли. 
Кой не ползва нощна? Хората на това разчитат. Те затова я увеличават с толкова голям процент, вероятно... Идеално. 
Просто нямам думи... Би било хубаво да се увеличи, ако увеличат и доходите. Няма как да вземеш минимална заплата 500 
лева и да ти увеличават всичко...", коментираха видинчани. 
Пролет Борисова е собственик и управител на шивашка фирма във Видин, която дава работа на 60 човека:  
"Работим на ишлеме. Ние сме на фиксирани цени, които се определят от чужбина. Използваме електроенергия. 
Поскъпването ще се отрази много зле на малкия и среден бизнес." 
Друга видинска фирма произвежда и продава закуски. Управител е Зорница Микова: 
"То нас това с индустриалния ток не ни касае. Ние сме на промишлен все още. Но в последствие отразявайки се при нас 
като фактури, ще се отрази на клиентите като цени. Миналата година на два пъти поскъпна тока. За да може да 
компенсираме по някакъв начин, се увеличават цените." 
Всяко едно увеличение, независимо на какво е то, се плаща от крайния потребител, заяви икономистът Иван Георгиев: 
"Да, има конкуренция, жестока, във всички сфери на бизнеса в България и конкуренцията просто поддържа цените в 
някакви по- разумни граници, така че да не скачат пряко от всяко едно увеличение на елементите, които ги формират." 
Коментари от страна на КЕВР по темата ще бъдат направени в официалните доклади на КЕВР, които ще бъдат оповестени 
на откритите заседания и обществени обсъждания през месец юни. В момента тези доклади се изготвят от експертите на 
КЕВР, за да бъде установено доколко исканията за цени са основателни. В този смисъл всякакви предварителни коментари 
от страна на регулатора са необосновани, съобщиха в отговор на наше запитване от пресслужбата на КЕВР. 
Търговците са направили своята заявка пред КЕВР. В момента регулираният пазар е по- малко от 50% от общото количество 
енергия, която се консумира. Единственият орган, който отговаря за цените на електроенергията в регулирания сектор е 
Комисията за енергийно и водно регулиране, обясни енергийният експерт професор Атанас Тасев: 
"Заявките, направени от електроснабдителните дружества са само началото на разговора. Тепърва предстои анализ на 
експертизата от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, след това ще има открито обсъждане и едва накрая 
след закрито заседание комисията ще обяви своите окончателни резултати. Но, като цяло, вече има официална декларация 
на председателя на КЕВР доц. Иванов и тя е, че могат потребителите на електроенергия в регулирания сектор да бъдат 
спокойни, защото очевидно ще има някакво увеличение, но то е в рамките на инфлацията. Или, ако трябва някакво число, 
то е около 4-5% на годишна база." 
Миналата година значителен брой потребители от малките и средни предприятия се върнали на регулирания пазар, 
поради високата волатилност /б.р. колебания на цените/  на свободния пазар: 
"Така че, както виждате, регулираният пазар сега е един остров на спокойствие, но знаете, че ние имаме изискване от 
Европейската комисия да преминем към цялостно освобождаване на пазара. Но, когато вече има свободен пазар, тогава 
в отделни моменти цената ще бъде ниска, а в отделни моменти- висока, както се случи. За три последователни дни цените 
на Българска независима енергийна борса /БНЕБ/ на платформа "Ден напред", бяха по- високи, отколкото аналогичните 
за държави- членки на Европейския съюз. Но това е пазарна икономика." 
На 9 май работодателските организации поискаха смяна на ръководството на НЕК и настояха за преструктуриране на 
държавния сектор в енергетиката и реална конкуренция между производителите на електроенергия. Позицията си 
работодателите изразиха в открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова. Причината- поредният скок в цените на тока за бизнеса на борсата и хаоса на 
електроенергийния пазар. 
Случващото се с цените на електроенергията поставя в риск производството, растежа и инвестициите на индустрията, 
твърдят работодателите. Според тях неефективното управление на държавните централи води не само до високите цени 
на свободния пазар, но и до високи загуби на някои от централите. А комбинацията от това прехвърляне на проблемите 
на енергетиката към индустрията и свиващото се бизнес потребление ще са пагубни за икономиката на България, се казва 
още в писмото. 
Предишните няколко дни на пазара цената на "Ден напред" се стабилизира на нива между 70 и 90 лева за МВтч. 
Национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/, намират за 
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неприемливи претенциите за допълнителни парични компенсации на така наречените "малки производители на енергия 
от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/". 
"В позицията Асоциацията на българските работодатели отрази, че изграждането на тези източници на електроенергия, 
които са станали производители на електроенергия, са със средства от Европейския съюз по Програмата за развитието на 
селските райони. От друга страна, те получават и финансиране чрез преференциална цена за изкупуване на 
електроенергия, произведена от тях." 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Говорителят на ЦИК: Подготовката за изборите протича нормално 
Подготовката за насрочените в неделя избори за Европейски парламент върви нормално и сроковете за организацията им 
се спазват. Това съобщи в Сутрешния блок на БНТ говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. 
Днес ще приключи доставянето на бюлетините до всички районни избирателни комисии. Предстои и разпределението на 
машините за гласуване, които ще бъдат разположени в 3000 секции в цялата страна. 
Андреев даде подробности за начина за машинното гласуване, което ще става чрез специална карта. Избирателите ще я 
получават от член на секционната комисия и с нея ще могат да активират машината. След като направят своя избор и го 
потвърдят, машината ще отпечатва разписка, която ще се пуска в специална кутия в секцията. 
Картата за машинно гласуване служи, за да не се позволява на един избирател да гласува повече от веднъж, както и да се 
гарантира, че с една карта няма да гласуват повече избиратели. Във всяка секция ще има три карти за електронно 
гласуване, за да се осигури непрекъсваем процес. 
Говорителят на ЦИК даде пояснение и за гласуването с хартиените бюлетини, като напомни, че избирането на 
преференция не е задължително. 
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Бих препоръчал на избирателите добре да сгъват бюлетината, за да не се отвори 
в кутията и да се види вотът. 
 
√ Премиерът инспектира работа по разширяването на газопреносната мрежа 
В Ямбол премиерът Бойко Борисов инспектира работата по разширението на газопреносната мрежа в участъка от българо-
турската граница до компресорната станция "Странджа". Обектът е част от газовия хъб "Балкан". 
Новият преносен газопровод е близо 11 км тръби с диаметър 1,20 м и преминава от турската граница до компресорната 
станция "Странджа" край ямболското село Горска поляна. Паралелно с това се изгражда и газоизмервателна станция. 
Бойко Борисов, министър-председател: Виждате цялото трасе за 18 милиарда кубически метра газ... на практика плюс 
нашите находища, които имаме - "Хан Аспарух, "Терес" и "Силистар", имаме не 100, а 1000% диверсификация. Създаваме 
условия и за американски втечнен газ и за руски газ по "Балкански поток" и най-вече тези съоръжения да не изпразним 
тръбите и България да остане на картата на газоразпределителната мрежа и да участва във всички тези процеси, които се 
развиват в света. 
Стойността на двата обекта от строителството на газопреносната система е близо 76 млн. лева от държавния бюджет. 
Обектът трябва да бъде готов до октомври тази година.  
 
√ Росен Желязков: Всеки един от претендентите за концесия на Летище София има шанс 
В студиото на "Още от деня" министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков 
коментира, че международната практика е летищата и всички дейности, "неприсъщи на държавата" да бъдат отдавани на 
концесия. Състоянието на Български държавни железници той описа като "стабилно към развитие". 
"55% има значение концесионното възнаграждение на година, 45% има бизнес планът и предложението за развитие на 
летище София, в т. ч. и финансовият модел, който се предлага. От тези 45%, 10% имат значение инвестициите. Това показва, 
че в момента, независимо от всякакви спекулативни допускания, които се лансират в публичното пространство, всеки един 
от участниците има шансове да бъде класиран на първо място", така Желязков коментира процедурата по избор на 
концесионера на Летище София и допълни, че докато тя тече и комисията работи няма да спекулира относно това, кой е 
фаворитът. 
Относно въпроса защо летището се отдава на концесия, въпреки че е печелившо, Желязков коментира, че летището остава 
държавно, а моделът за развитие в подобни дейности, които "не са присъщи на държавата", е да бъдат отдавани на 
концесионер. 
"Когато има международен оператор, който оперира на много летища, той може да си позволи в цялото портфолио да 
извършва дейности, които на едно място са печеливши, а на друго - не са, и да предлага по-добри услуги. В момента 
Летище София ЕАД до известна степен е неконкурентноспособно на другите два наземни оператора и то по обективни 
причини - просто, защото оперира само едно летище." 
Желязков определи аргумента, че летището не трябва да бъде отдавано на концесия, тъй като е обект от стратегическо 
значение за държавата, като "несериозенЮ, защото летищата във Варна и Бургас, както и "Лукойл", мобилните оператори 
и други също за обекти от стратегическо значение: 
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"Формата на собственост не променя факта, че един обект е от стратегическо значение. Важното е държавата да присъства 
и аз ви казах как присъства - Гранична полиция, Митница, ветеринарен и санитарен контрол. Това ще бъде държавата на 
летището в София". 
Желязков потвърди, че концесионните такси от Летище София ще влизат във Държавния фонд за гарантиране устойчивост 
на държавната пенсионна система. 
"Има само една разпоредба от закона за държавния бюджет за 2019 година, според която първоначалното концесионно 
плащане в размер на 550 милиона трябва да влезе в държавния бюджет и може да послужи за погасяване на задълженията 
на БДЖ и НКЖИ към държавния бюджет", обясни той. 
Попитан как би описал състоянието на БДЖ, Желязков отговори: "Стабилно към развитие": 
"Защо е стабилно? Защото тенденцията показва ясно, че в първо четиримесечие има възходяща тенденция, както по 
отношение на пътническите превози, така и по отношение на превозените товари." 
Целия разговор с министър Желязков гледайте във видеото. 
 
√ Среща в ДАНС във връзка с предоставяне на информация по искане на Цацаров 
ДАНС, МВР, НАП и Антикорупционната комисия да обобщят информацията за недекларирани имоти, банкови сметки и 
дялове в дружества зад граница на лица заемащи висши публични длъжности. Това е разпоредил главния прокурор Сотир 
Цацаров. 
В ДАНС се е провело работно съвещание под ръководството на главния прокурор с участието на вътрешния министър, 
професионалното ръководство на МВР, изпълнителния директор на НАП и заместник-предсадетеля на антикорупционната 
комисия, съобщиха от агенцията. 
Обсъдена е информацията, с която отделните институции разполагат и имат правомощия да проверят. Обобщените данни 
трябва да бъдат предоставени на ДАНС, а агенцията да ги обедини с информацията, която притежава и да ги предаде на 
прокуратурата. 
 
БНР 
 
√ Иван Нейков: ЕС не взема всички решения в сферата на труда  
Интервю на Лъчезар Цветков с Иван Нейков за „Нещо повече“ на програма „Хоризонт“ 
ЕС има много важно място в пазара на труда, каза пред БНР бившият министър на труда и социалната политика Иван 
Нейков. 
Според него има обаче свръхочаквания към европейските институции, които трябва да вземат всички решения. 
„В митническата сфера е така, но в сферата на труда нещата не стоят така. Някои въпроси ги решава ЕС, други – 
националната държава“, посочи Нейков в предаването „Нещо повече“ на програма „Хоризонт“. 
Нейков забелязва увеличаване на натиска върху ЕС да взема общовалидни позиции по повече въпроси в сферата на труда. 
„Европейският социален стълб е пример в това отношение. Той зададе модел, който всички страни-членки трябва да 
следват.“ 
Въпреки различните настроения в Европа, в сферата на труда и трудовото право хората са готови да дадат отпор на 
евроскептицизма, за да не загубят вече спечелени права, категоричен бе Иван Нейков. 
Цялото интервю с бившия министър на труда и социалната политика може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Забавянето на икономиката на еврозоната вероятно ще бъде временно, смята шефът на БНБ Димитър Радев 
Според него остават някои пречки за присъединяване на България към еврозоната 
Забавянето на икономиката на еврозоната може да се окаже временно, заяви управителят на Българската народна банка 
Димитър Радев в интервю за агенция Market News International, дадено на 17-и май и цитирано в сайта на БНБ. Г-н Радев, 
който от назначението му през 2015-а година е член на Генералния съвет на Европейската централна банка, обаче допълни, 
че съвсем не е сигурно дали Европа ще излезе от сегашния временен застой през втората половина на 2019-а година. 
"Икономиката на еврозоната надмина очакванията на много икономисти през първото тримесечие на годината. Все още 
предстои, обаче, да видим какви ще бъдат темпът и посоката на развитие на икономиката през следващите месеци и 
тримесечия", посочи Димитър Радев, визирайки продължаващото напрежение в световните търговски отношения и 
"политическите събития" в Европа. 
"Последните данни може да се тълкуват като признак, че забавянето на икономическата активност в региона може да е 
временно", каза той в отговор на въпроси на Market News International (MNI), подадени по електронната поща. 
Запитан дали слабият икономически растеж на еврозоната е форма на "японски сценарий", той отговори: "Като 
наблюдаваме продължителни периоди на забавен растеж, много ниски лихвени проценти и застаряващо население в 
Европа, наистина идват на ум сравнения с предходни исторически епизоди и други икономики". 
"Ответните реакции на политиката могат да са ефективни само, доколкото са насочени към структурни области като 
образованието, пазара на труда и пенсионните реформи. Фокусът трябва да остане ясен: стимулиране на 
производителността и конкурентоспособността", посочва шефът на БНБ, добавяйки, че фискалните политики трябва да са 
по-силно ориентирани към икономическия растеж. 
"Това не означава непременно увеличение на разходите. Още повече, че по-големите разходи ще имат отрицателен ефект 
в държави без пространство за фискално маневриране", отбеляза г-н Радев. 
Управителят на БНБ бе внимателен в своята оценка на неотдавнашните призиви за преразглеждане на стратегията на 
паричната политика на ЕЦБ. Той изрази предпазливост също и в отговор на предложенията, че институцията трябва да 
понижи заложената си средносрочна цел за темп на инфлация от малко под 2% до около 1%. 

http://news.bnt.bg/bg/a/rosen-zhelyazkov-vseki-edin-ot-pretendentite-za-kontsesiya-na-letishche-sofiya-ima-shans
http://bnr.bg/post/101121375/ivan-neikov-es-ne-vzema-vsichki-reshenia-v-sferata-na-truda
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"Може би има основания да започне да се мисли дали трябва да се разгледа възможността за промяна", отбеляза той, но 
добави: "Каквото и решение да приеме ЕЦБ в това отношение (ако бъде взето такова), то следва да бъде под формата на 
добре комуникиран процес. Не мога да не се съглася напълно с неотдавнашния коментар на Петер Прат (главения 
икономист на ЕЦБ), който предупреди, че такива публични изявления могат да бъдат изтълкувани неправилно и дори да 
бъдат приети като признание от страна на ЕЦБ за неуспешно изпълнение на нейния манда, което не е вярно". 
ЕЦБ разполага с "голям брой инструменти" в случай на сериозен икономически спад, каза Димитър Радев, като добави: 
"Вратата за покупки на финансови активи не е затворена (програмата, известна като "количествени улеснения"), както и не 
съществува заложено в правило ограничение за промяна на ставките като тези по улесненията с постоянен достъп или 
редовните операции на открития пазар (основните лихвени ставки на ЕЦБ)". 
"Знаем, че може да има различни степени на подкрепа в рамките на Управителния съвет за определени особено 
нестандартни мерки, ако такива бъдат разглеждани. Следователно също така е вярно, че ефективността на арсенала на 
ЕЦБ в крайна сметка зависи от решимостта и ръководството й, а не от разнообразието или мащаба на използваните 
инструменти", смята управителят на БНБ. 
Неутрализирането на негативните ефекти от отрицателните лихвени проценти е основна тема на дискусии от март, когато 
изказването на председателя на ЕЦБ Марио Драги във Франкфурт доведе до предположението, че той обмисля 
въвеждането на диференциран лихвен процент по депозити, държани в централната банка, напомня агенция MNI. 
В тази връзка Димитър Радев заяви: "Има основателни аргументи за притеснения от много ниските или отрицателни 
лихвени проценти, особено ако те остават на тези нива. Банките може да бъдат по-слабо мотивирани да подобряват 
ефективността поради ниските им разходи за финансиране. Същевременно активите в балансите им може да ерозират и 
са изложени на бъдещ обрат в цикъла, и този риск трябва да бъде адекватно оценен". 
Агенция Market News International напомня, че България, която се присъедини към Европейския съюз през 2007-а година, 
вече отговаря на ключови критерии за приемане на еврото, а националната парична единица на страната (българския лев) 
се очаква да се присъедини към Валутния механизъм II на ЕС по-късно тази година. 
Въпреки това България е малко вероятно да влезе във Единния валутен съюз по-рано от средата на 2022-а година, заяви 
през януари Валдис Домбровскис, заместник–председател на Европейската комисия и отговарящ по въпросите на еврото. 
Шефът на БНБ се съгласи, че остават някои пречки за това присъединяване. "Трябва да ускорим процеса на реална 
конвергенция", каза той и допълни: "Предизвикателствата пред нас са структурни, а не фискални или монетарни. Предстои 
още работа и на институционалния фронт. Макар че институцията за управление на публичните финанси е образцова, както 
показват резултатите, в някои други институции са необходими съществени подобрения". 
В България обществената и политическата подкрепа за по-нататъшно задълбочаване на процеса на европейска интеграция 
"остава над средните нива за ЕС, въпреки, и навярно донякъде поради, развитието на текущата ситуация", отбеляза г-н 
Радев. 
"Това вече става по-скоро рационален, а не емоционален избор и това е добра новина", посочи в заключение управителят 
на БНБ. 
 
Off News 
 
√ Как би се отразила на България европейска минимална заплата? 
Автор: Адриан Николов, ИПИ 
Когато една идея е вредна, но популистка, то с времето тя се приема от логично мислещите като необходимото зло. Става, 
обаче, по-лошо, когато същата вредна идея, отново по популистки причини, започне да се „усъвършенства“. Това се случва 
с минималната работна заплата в момента на европейско ниво. 
На фона на пороя от обещания – от ограничаване и пренасочване на мигрантите, през облагане на интернет гигантите и 
по-агресивни климатични политики, до предоговаряне на основните споразумения на които е основан Европейският съюз 
(ЕС), който засипа европейските избиратели в хода на кампанията за Европейски парламент, една новопредложена 
политика изглежда особено опасна за източноевропейския пазар на труда и конкурентоспособността на новите страни-
членки. Тук говорим, разбира се, за лансираната идея за европейска минимална заплата, която намери подкрепа както 
сред повечето леви партии и кандидати, така и, по-неочаквано, от водача на листата на ГЕРБ за европейските избори. 
Предложението за въвеждане на общоевропейска минимална заплата съществува, най-общо, в три отделни форми. 
Първата предполага една и съща пропорция на минималното заплащане спрямо средното за всички европейски страни, 
независимо от нивото на икономическото и социално развитие. Например такава е концепцията на заместник-
председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс, който предлага това да бъде фиксирано на 60% от медианната 
заплата. По-мекият вариант на този подход е предложеният от френския президент Еманюел Макрон, който се обявява в 
полза на европейски механизъм за определяне на минималното заплащане, без да влиза в детайли за начина, по който 
той ще функционира. Най-твърдият, който се подкрепя предимно от крайнолеви кандидати, налага едно и също твърдо 
равнище на минималната заплата за целия блок. Изтъкваните от всички причини за въвеждането на европейска 
минимална заплата са в общи линии едни и същи – борба с неравенството в доходите, както между европейските държави, 
така и вътре в тях, социална справедливост и поправяне на „щетите от неолибералните политики“. 
Разбира се, въвеждането на такъв подход към определянето на минималната заплата, особено в най-крайния ѝ вариант, 
няма да реши нито един от тези проблеми; обратно, най-вероятно ще спомогне за задълбочаването им. Най-лесно може 
да бъде оценено най-конкурентното предложение, а именно фиксирането на минималната заплата на 60% от медианната 
за всяка от отделните страни[1]. 
За съжаление, структурната статистика на заплатите и разходите за труд на Националния статистически институт се събира 
веднъж на четири години (последните достъпни данни са за 2014 г.), а само тя включва медианното заплащане. От 
последните четири издания на това изследване обаче установяваме, че в България отношението между средната и 
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медианната заплата е сравнително постоянно – между 69-71%, което ни позволява с относителна точност да изчислим 
медианната заплата въз основа на средната такава. Предвид че средната брутна месечна заплата през 2018 г. е 1135 лева, 
то това поставя медианната заплата за същата година на ниво от около 795 лева. Следователно според предложения 
подход за определяне на минималните заплати в ЕС, тази в България през 2018 г. би следвало да е приблизително 475 
лева. 
Любопитното е, че така изчислената минимална заплата е по-ниска от тази, която е в сила в България през 2018 г., от 510 
лева. С други думи, ако предложението за европейска МРЗ се прилага като „точно 60% от медианната заплата“, а не „поне 
60% или повече“, то това означава, че минималното заплащане в България трябва да бъде намалено. Предвид, че 
отношението между средна и медианна заплата е доста стабилно през последните две десетилетия, на практика 
фиксирането на МРЗ като дял от медианната заплата ще доведе до задържане на ръста на МРЗ в България, и до нейното 
намаляване спрямо днешните ѝ равнища, противно на тезите и предложенията на повечето профсъюзи и леви политици 
у нас. 
Въпреки че е далеч от идеален вариант, подобна твърда зависимост между медианна и минимална заплата се приближава 
до идеята за въвеждане на механизъм за определяне на МРЗ, вместо определянето ѝ чрез договореност между 
работодателите, синдикатите и правителството. Разбира се, за предпочитане е подобен механизъм да включва и други 
макроикономически индикатори, но в случая на България дори и предложеното е за предпочитане пред настоящия 
подход. Това намаление и задържане обаче надали ще се случи на практика, най-малкото защото няма видима причина 
ЕС да забрани на страните членки да увеличават своята МРЗ над заложения европейски минимум. 
Проблемите с въвеждането на единен европейски метод за определяне на МРЗ обаче идват от другаде. На този етап от 
развитието на ЕС социалната политика е почти изключително в ръцете на страните членки и начинът, по който се води тя е 
пряк резултат от тяхното икономическо и социално развитие. До голяма степен заплатите са функция на 
производителността на труда и всеки опит за изравнява на подхода за определянето им, между страни с фундаментално 
различна структура на икономиката и ниво на икономическо развитие, води до значителни дисбаланси. Дори и при 
горното просто изчисление да изглежда, че единственият конкретен предложен подход да послужи като спирачка на ръста 
на минималната заплата в България, няма гаранция че отношението между медианна и минимална заплата на европейско 
ниво ще се запази такова в бъдеще, вместо разликата да бъде намалявана. 
От друга страна трябва да имаме предвид и днешния облик на европейската политика. През последните години все по-
ясно наблюдаваме разделение по линията Изток-Запад, най-вече поради все по-често изразяваната от някои 
западноевропейски страни позиция (Франция най-гласно), че новите страни членки им оказват нелоялна конкуренция с 
ниски данъци и заплати, което създава „социален дъмпинг“. По тази причина отказът от суверенитет в областта на 
социалната политика и делегирането на решенията за нея на европейско ниво може да се превърне в начин за смекчаване 
на конкурентните предимства на Източна Европа, особено предвид че се радват на подкрепата на Макрон, който поставя 
високо сред политическите си приоритети борбата със „социалния дъмпинг“. 
Ако оставим настрана горните няколко наблюдения, за предложенията за европейска минимална заплата важат всички 
проблеми, до които води поддържането на политика на МРЗ по принцип: 
– изкривяване на пазара на труда; 
– затваряне на достъпа до него за работници с по-ниско образование, квалификации или опит; 
– по-малко работни места; 
– извиване на ръцете на работодателите, между много други. 
В този смисъл, ако политиката на ЕС следва да се насочи към повече конкуренция, а не към повече солидарност, то 
въвеждането на европейска минимална заплата трябва да се изостави изцяло. 
В заключение, засега знаем прекалено малко относно какво наистина се крие зад предложенията за европейска 
минимална заплата, най-вече понеже тя е по-скоро политически слоган, отколкото реално политическо предложение. 
Видимо обаче тя крие рискове от уравниловка и опасности от смекчаване на конкуренцията, особено за Източна Европа. 
[1] Тук трябва да направим необходимото разграничение между средна и медианна заплата – медианата е 
стойността, която разделя на две равни части дадено множество, в случая това на заплатите. Важно е да се знае, 
че медианата често е различна от средната аритметична стойност, в разглеждания случай значително по-ниска. 
Средната аритметична стойност няма как да се ползва за основа на минимална работна заплата (МРЗ), тъй като 
всяко увеличение на МРЗ я повишава значително, ограничавайки потенциалната най-ниска стойност. 
 
Publics.bg 
 
√ Т. Петкова провери изпълнението на дейностите по плановия ремонт на V блок на АЕЦ "Козлодуй" 
Тя припомни, че предстои да бъде удължен лицензът за работа на щести блок на централата  
„Удължаването на живота на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е един от основните приоритети на правителството в 
енергийната област. Неговото изпълнение ще даде гаранция за сигурността на електроенергийните доставки за 
българските потребители.“ Това коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти днес. Тя е 
на посещение в АЕЦ „Козлодуй“, където проверява изпълнението на дейностите, свързани с плановия годишен ремонт на 
пети блок на централата. Ремонтните дейности, които стартираха на 1 май, предвиждат и изпълнение на мерки, свързани 
с повишаване на топлинната мощност на съоръжението до 104%.  
По думите на енергийния министър, удължаването на живота на двата блока в атомната централа е много сериозен ресурс 
за българската енергетика. Чрез него гражданите и бизнесът ще могат и в бъдеще да ползват чиста енергия на достъпни 
цени.   
Министър Петкова припомни, че лицензът за работа на пети блок вече бе удължен с десет години от Агенцията за ядрено 
регулиране и сега предстои това да се случи за шести блок. АЕЦ „Козлодуй“ изпълнява предвидените за това мерки изцяло 
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със собствени средства. Централата е в отлично финансово състояние - печалбата й за миналата година е 167 млн. лв., а 
над 360 млн. лв. са наличностите по банковите сметки на компанията, акцентира енергийният министър.  
В АЕЦ „Козлодуй“ министър Петкова коментира и протестите на малките ВЕИ производители, които твърдят, че промяната 
в Закона за енергетиката, с която се премахва двойното им субсидиране, не се прилага за всички. „Този тип производители 
са били финансирани веднъж от Държавен фонд „Земеделие“ и втори път – чрез преференциални цени на 
електроенергията им. Одитният орган на ЕК отчете, че това е свръхсубсидиране, което трябва да бъде премахнато. В 
резултат на това през 2015 г. беше променен Законът за енергетиката. По темата се произнесе и Конституционният съд, 
според когото промените не противоречат на Конституцията“, каза енергийният министър. Тя припомни, че, ако двойното 
финансиране не е било премахнато, това е щяло да застраши верифицирането на средствата от Държавен фонд 
„Земеделие“.  По думите на министър Петкова в следващите дни предстои нова среща с производителите на енергия от 
възобновяеми източници, за да бъде обсъден казусът отново. 
 
Investor.bg 
 
√ Платежният баланс на България е на плюс с 200,7 млн. евро през март 
Износът расте с 9,5% на годишна база, а вносът с – 2,7%, показва банковата статистика 
Текущата и капиталова сметка на България през март е положителна и възлиза на 200,7 млн. евро. Преди година страната 
ни отчете дефицит от 48,1 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за първото 
тримесечие на тази година текущата и капиталовата сметка е на плюс с 893,9 млн. евро, като на годишна база излишъкът 
е 7,5 млн. евро. 
 

 
 
Търговското салдо за март е на отрицателна територия с 41,3 млн. евро, изчислиха експертите на централната банка. Преди 
година те пак отчетоха дефицит от 187,4 млн. евро. За първите три месеца на този година търговското салдо е на минус с 
245,1 млн. евро, като за същия период на миналата година пак имаше дефицит в размер на 634.4 млн. евро. 
Износът на български стоки през март е 2,429 млрд. евро и за една година се повишава 9,5% (211,1 млн. евро). В края на 
първото тримесечие на тази година износът достига 6,966 млрд. евро, като нараства с 10,8% (681,2 млн. евро) на годишна 
база. За сравнение експортът от януари до март 2018 г. нарастна на годишна база с 0,3%. 
Вносът на стоки за март 2019 г. е 2,470 млрд. евро, като нараства с 2,7% (65 млн. евро) спрямо март миналата година. През 
първите три месеца на тази година импортът е за 7,211 млрд. евро, като се увеличава за една година с 4,2% (292 млн. евро). 
През първото тримесечие на 2019 г. той нараства на годишна база с 6,1%. 
Банковата статистика показва, че салдото по услугите към 31 март е положително в размер на 90,4 млн. евро. През 
миналата година то пак беше на плюс със 105,8 млн. евро. За първите три месеца на 2019 г. то е положително в размер на 
322,6 млн. евро, като за сравнение през същия период на миналата година то също беше на положителна територия с 304,7 
млн. евро. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на плюс с 22,8 млн. евро при отрицателно салдо от 52,4 
млн. евро година по-рано. От януари до март 2019 г. то е положително в размер на 33 млн. евро, като за същия период на 
2018 г. пак беше на отрицателна територия от 186,6 млн. евро. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е на плюс с 83,6 млн. евро, при 
положително салдо от 82,7 млн. евро за март 2018 г. От януари до март 2019 г. то е положително в размер на 543,8 млн. 
евро, като през първото тримесечие на миналата година отново излезе на положителна територия с 522 млн. евро. 
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Капиталовата сметка в края на март е положителна в размер на 45,2 млн. евро при положителна стойност от 3,2 млн. евро 
за март 2018 г. За януари – март тя е на плюс с 239,6 млн. евро, при положителна стойност от 1,8 млн. евро за първите три 
месеца на миналата година. 
Финансовата сметка през март 2019 г. е положителна и въэзлиза на 14,8 млн. евро при положителна стойност от 88,6 млн. 
евро преди година. От БНБ информират, че от януари до март 2019 г. финансовата сметка е на плюс с 871 млн. евро, при 
положителна стойност от 385,6 млн. евро за същия период на миналата година. 
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен 
баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 9,7 млн. евро, като преди година пак беше на 
плюс с 300,8 млн. евро. За първото тримесечие на тази година то е положително и възлиза на 337,2 млн. евро, като за 
сравнение през същия период на 2018 г. излезе на плюс с 67,4 млн. евро. 
Преките инвестиции – активи се повишават със 169,3 млн. евро при увеличение с 66,3 млн. евро преди година. От януари 
до март те нарастват със 133,9 млн. евро при увеличение със 150,6 млн. евро за същия период на миналата година. 
Преките инвестиции – пасиви нарастват със 179,1 млн. евро при намаление с 234,4 млн. евро за март 2018 г. За три месеца 
те намаляват с 203.2 млн. евро, докато през миналата година се увеличиха с 83.1 млн. евро. 
Към 31 март резервните активи на БНБ растат с 231.5 млн. евро на годишна база, като увеличението през март миналата 
година беше 398,8 млн. евро. В БНБ пресментаха, че през първите три месеца на тази година те намаляват със 133,2 млн. 
евро при намаление с 1,035 млрд. евро за същия период на 2018 г. 
 
News.bg 
 
√ България е 6-та в Европа по износ на мед с над 103 хил. кг за 2018 г. 
През 2018 година България изнася около 10 000 тона пчелен мед (103 600 кг) за страни от ЕС, а извън ЕС, около 4 тона 
мед (3 925 кг). За сравнение, вносът от ЕС за България е около 13 тона (12 848), а от страни извън ЕС е около 4 тона (3 668), 
съобщава Евростат по повод 20 май - Световния ден на пчелите. 
През 2018 г. държавите-членки на ЕС са внесли 208 000 тона естествен мед от държави извън ЕС на стойност 452 милиона 
евро, като за същата година, само 21 000 тона мед са изнесени от държавите-членки на ЕС извън ЕС. Този износ е на 
стойност 119 млн. Евро. 
В сравнение с 2013 г. вносът на мед от страни извън ЕС се е увеличил с 25%. Износът на мед от ЕС към държави извън ЕС се 
увеличава с 40%. 
Германия, най-големият вносител на мед, като през 2018 г. в страната са внесени 60 000 тона мед от държави извън ЕС (29% 
от общия внос на мед извън ЕС). Това прави Германия най-големият вносител на мед в ЕС от страни извън ЕС, пред 
Обединеното кралство (45 000 тона, 22%), следвана от Белгия (22 000 тона, 11%), Полша (21 000 тона, 10%) и Испания (17 
000 тона, 8%). 
 

 
Източник: Евростат 

 
Вносът на мед от страни извън ЕС идва предимно от Китай (80 000 тона, или 39% от общия внос на мед извън ЕС), пред 
Украйна (41 000 тона, 20%), следван от Аржентина (25 000 тона, 12). %), Мексико (21 000 тона, 10%) и Чили (8 000 тона, 4%). 
Унгария, Белгия и Испания са най-големите износители на мед. През 2018 г. сред държавите-членки на ЕС се търгуват 137 
000 тона мед. Унгария е изнесла в други държави-членки на ЕС 20 000 тона мед (14% от общия вътрешен за ЕС износ на 
мед). Така Унгария е най-големият износител на мед в ЕС, следван от Белгия (19 000 тона, 14%) и Испания (18 000 тона, 
13%), пред Германия (16 000 тона, 12%) и Полша (15 000 тона, 11%). 
Засилените мерки идват след многобройните случаи през последния месец на натровени от пестициди пчели. Вчера стана 
ясно, че над сто пчелни семейства са унищожени в Благоевградско - вероятно заради натравяне с препарати за растителна 
защита. 
Припомняме, в края на април пчелари алармираха за масово измиране на пчели в Плевенско. Заради проблема те 
заплашиха с блокада на пътя Плевен-София. 
Пчеларите обвиниха арендаторите на земеделски земи за измиращите си кошери и поискаха строги санкции при 
незаконно пръскане с пестициди. 
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По-късно, че проблемът не засяга само пчелите. Оказа се, че от опасните пестициди са били засегнати дори деца от 
Плевенско, които бяха приети в болница с алергия. 
В началото на май пчелари от цялата страна излязоха на протест заради масовото отравяне на пчелите с пестициди. Те 
получиха уверение, че ще получат компенсации за понесените вреди. 
 
√ Австрийски министри хвърлиха оставки 
Всички правителствени министри от Австрийската партия на свободата се оттеглиха вчера вечерта, съобщиха световните 
информационни агенции. 
Това бе очакван ход, след като те по-рано днес изразиха готовност да се оттеглят от постовете си след разразилия се 
корупционен скандал. 
Те заплашиха с оттегляне, ако вътрешният министър Херберт Кикъл, представител на партията им, бъде уволнен, което 
Курц и направи в понеделник вечерта. 
Очаква се те да бъдат заменени от технократи, които ще управляват до изборите. 
Курц е информирал за решението си президента Александър ван дер Белен. 
Австрия отиде към предсрочни избори, които ще се проведат през септември след грандиозния корупционен скандал, 
който свали крайнодесния австрийски лидер Хайнц-Кристиан Щрахе. 
Хайнц-Кристиан Щрахе подаде оставка ден след разпространение на видео, което го уличи в корупционен скандал. 
Видеото показва, че Щрахе предлага правителствени договори в замяна на политическа подкрепа. Също така изглежда 
като намек за потенциално незаконна система за дарения на крайнодясната партия на свободата, която ръководи. 
Норберт Хофер временно пое управлението на партията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок"  

- Рецепта за здравеопазването - д-р Мирослав Ненков; 
- Броени дни до края на кампанията - разясненията на ЦИК; 
- На живо: издирването в Костенец - епизод пореден; 
- Опасни градушки - в кои райони има най-голям риск? 
- Сензационна разработка: студенти от Варна ще лекуват туристи в Космоса. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Промяната Европа продължава - специалните участия на партийните лидери с водачите на листи - в студиото 

Корнелия Нинова и Елена Йончева;  
- Директно: тегленето на темата за матурата по български език и литература;  
- На живо от Созопол: Ще бъде ли спрян строежът на метри от брега и застрашава ли съседните сгради?; 
- Отказал ли е екип на Спешна помощ да помогне на пострадал мъж на улицата в София?; Тема: Възможна ли е 

обща минимална европейска заплата? Коментар на икономиста Петър Ганев;  
- Големият актьор Павел Поппандов представя автобиографичната си книга „Значи съм живял". 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Спасителна акция на Олимп, заради бедстващ български турист. Какво се случи? С последна информация Румен 

Лозанов, генерален консул в Солун. 
- Над 50 хиляди абитуриенти се явяват на матура по български език и литература. 
- Градушка удари Северозападна и Северна България. Защо не успяха да ги предотвратят? 
- Рекордни валежи и унищожена реколта. Докога ще продължи лошото време? 
- Трагедия на пътя, сполетяла семейство от Царево стана причина за внесени промени в НК. 
- Защо адвокати се обявиха срещу по-строгите санкции за причиняване на смърт на пътя? 
- Ивет Лалова за класирането на пети олимпийски игри, тежките емоционални и спортни травми и вечното 

завръщане към България. 
- Кашкавал-менте на българския пазар? Можем ли да го различим с невъоръжено око? 
- Масови проверки на къщи за гости в Сапарева баня. 
- Ще почиваме ли по-евтино в Гърция? Рязък спад на цените в южната ни съседка, след като правителството обяви, 

че намалява данъците върху храни и услуги. 
- Книга на български автор за тайните служби във Франция предизвика вълна от коментари и ...едно обаждане от 

Елисейския дворец. 
- НА ЖИВО: Извънреден брифинг на министрите Десислава Танева и Младен Маринов от Свищов след 

опустошителните градушки в района. 
- Протест в Бургас заради спряна вода, след натрупана сметка от 200 хиляди лева в кв. „Победа". Ще се стигне ли до 

размирици? 
- Среща с „лошите" момчета „Откраднат живот". Гостуват актьорите Мони Монев, Дани Рашев и Никола Мутафов от 

хитовия сериал. 
- Празничният концерт-спектакъл „България - земя благословена" на Народния театър „Иван Вазов" събира на една 

сцена Георги Мамалев, Параскева Джукелова, Дарин Ангелов, Стоян Алексиев и Теодор Елмазов - Рада Богданова. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 май 
София.  
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- Oт 09.00 часа в Sofia Event Center заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. 
Валентин Йовев ще открие Residential Forum 2019. В 16.15 часа заместник-министърът ще открие и Национален 
център по сеизмично инженерство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. 

- Oт 09.30 часа в НДК, Зала 7, конференция на тема „От грижа към самостоятелност: права и потребности на 
младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа". 

- Oт 11.00 часа в София Хотел Балкан, зала „Роял", ще бъде представено тазгодишното издание на Национален 
индекс за безопасно шофиране SDInex. 

- Oт 12.00 часа в Информациония център на "София 2018 - европейска столица на спорта" (срещу Румънското 
посолство), ще се състои пресконференция във връзка с предстоящата Европейска купа по спортно катерене за 
юноши и девойки, дисциплина боулдър. 

- Oт 15.00 часа в сградата на АПИ ще бъдат отворени офертите в обществената поръчка за строителството на 
локалните платна на пътя Пловдив - Асеновград. 

- Oт 17.00 часа във фоайето на БАН Централната библиотека на Академията ще представи две дарения от общо над 
1300 книги българска и чуждоезична научна и художествена литература. 

- Oт 19.00 часа в жк. „Младост" 1, градинката пред бл. 73, ще се проведе протест от кампанията „За чиста и уредена 
София 2019". 

*** 
Варна 

- Oт 18.30 часа родители от Варна ще излязат на пореден протест против Стратегията за детето. Те ще се съберат 
пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война до сградата на Общината, от където ще тръгнат на 
шествие по улиците на града. Протестиращите ще преминат през бул. "Сливница" до Фестивалния и конгресен 
център. Оттам ще се отправят към бул. "Княз Борис" до площад "Независимост". 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа в Областна инспекция по труда ще се проведе пресконференция във връзка с еднодневните трудови 
договори в селското стопанство и работата на непълнолетни лица през летния сезон. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.30 часа в малката конферентна зала на Дома на културата ще се проведе брифинг във връзка с Общо 
събрание за избор на ректор и Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" с мандат за 
следващите 4 години. 

- В 10.00 часа в Заседателната зала на Общината фондация "Пловдив 2019" ще обяви ново партньорство с 
пловдивска компания, която се ангажира да произвежда и разпространява продукта си за успеха на Европейска 
столица на културата. На пресконференцията ще бъде показан първият от серия колекционерски медали с 
изображение на Античен театър. 

- В 13.00 часа в пространството до ул. „Пере Тошев" № 56 заместник министър-председателят по обществения ред 
и сигурността, министър на отбраната и председател на ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ще присъства 
на откриването на нова детска площадка. 

*** 
Смолян. 

- Oт 12.00 часа параклисът „Св. св. Константин и Елена" в 101-ви Алпийски полк ще отбележи храмовия си празник. 
*** 
Смолян./Момчиловци. 

- Oт 09.00 часа в църквата „Св. Св. Константин и Елена" - с. Момчиловци ще се състои тържествена света литургия. 
*** 
Търговище. 

- Oт 09.00 часа в зала „Христо Самсаров" на Община Търговище ще се проведе извънредно заседание на Общински 
съвет Търговище. 

*** 
Шумен. 

- Oт 10.00 часа в зала 363 в сградата на общината ще има брифинг. 
- Oт 10.00 часа пред Ректората ще започне тържествената церемония за патронния празник на Шуменският 

университет „Епископ Константин Преславски". 
*** 
Ямбол. 

- Oт 19.00 часа р-т „Кабиле" ще се състои официалната церемония, на която ще бъдат наградени носителите на 
големите награди в сферата на образованието и културата. 

 
*** 
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019 
*** 
София. 

- Oт 09.30 часа в Сградата на ловците и риболовците в България в град София Петър Витанов, Димитър 
Данчев,Момчил Неков и Емил Георгиев ще се срещнат с ръководството на съюза. 
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- В 15.00 часа в гранд хотел "София" Петър Витанов, Румен Гечев, Валери Жаблянов и Мариела Модева ще се 
срещнат с ректори на ВУЗ-ове. 

- В 18.00 часа в градинката пред "Майчин дом" Мариела Модева ще се срещне с граждани. 
- Oт 18.00 часа в Networking Premium Coworking Space (ул. Г. С. Раковски 25) кандидатите за евродепутати от ГЕРБ 

Андрей Ковачев и Жечо Станковще участват в кръгла маса на тема "Жените, бизнеса и Европа", организирана от 
ЖГЕРБ-София. 

*** 
София/с. Душанци. 

- Oт 10.00 часа в село Душанци д-р Десислав Тасков ще се срещне с жители в Клуба на пенсионера. В 12.30 часа той 
ще се срещне с граждани в Клуба на пенсионера. 

*** 
Благоевград.  

- От 11.00 часа на улица „Катина и Никола Хайдукови" 68 кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков ще 
открие детска площадка. 

*** 
Болярово. 

- Oт 15.15 часа Сергей Станишев ще проведе среща с обществеността в читалището на град Болярово. 
*** 
Бургас. 

- Oт 17.00 часа в Бургаски свободен университет ще се състои събитие на „Коалиция за България". 
*** 
Варна. 

- Oт 19.00 часа във Фестивалния и конгресен център ПП ГЕРБ ще представи листата си с кандидати за членове на 
Европейския парламент. 

*** 
Върбица. 

- Oт 13.00 часа в град Върбица Иво Христов ще проведе среща с обществеността в Младежкия дом 
*** 
Девин. 

- В 10.00 часа в квартал „Настан" град Девин Цветелина Пенкова ще се срещне с обществеността в Пенсионерския 
клуб. В 17.00 часа в залата на хотел "Орфей" в град Девин, Цветелина Пенкова ще проведе среща с граждани. В 
19.00 часа тя ще се срещне с младежи в заведение "Вистото". 

*** 
Каолиново. 

- Oт 13.00 часа в читалището на град Каолиново, Иван Кръстев ще проведе среща с обществеността. 
*** 
Ловеч. 

- В 17.00 часа в хотел "Ловеч" Велизар Енчев ще проведе среща с обществеността. 
*** 
Никола Козлево. 

- Oт 15.00 часа кандидатът за евродепутат Иван Кръстев ще се срещне с жители на село Никола Козлево в 
читалището. 

*** 
Нова Загора. 

- В 12.30 часа кандидатът за евродепутат Крум Дончев ще проведе среща с граждани в град Нова Загора пред 
Партийния съвет. 

*** 
Севлиево. 

- Oт 10.00 часа в Дома на културата Велизар Енчев ще се срещне с граждани. 
*** 
Смолян/с. Триград. 

- Oт 15.00 часа кандидатът за евродепутат Цветелина Пенкова ще се срещне с жители. 
*** 
Смолян/с. Гьоврен. 

- Oт 12.00 часа на площада в село Гьоврен Цветелина Пенкова ще проведе среща с жители. 
*** 
Сливен. 

- Oт 11.15 часа в град Сливен в партиен клуб "Димитър Добрович" Сергей Станишев ще даде пресконференция. В 
11.45 часа той ще направи пешеходен тур по ларгото. 

- В 16.00 часа в град Сливен Крум Донче ще се срещне с граждани в комплекс "Национал". 
*** 
Смядово. 

- В 15.00 часа в Музейния комплекс в град Смядово Иво Христов ще се срещне с граждани. 
*** 
Средец. 
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- Oт 18.30 часа в салона на народно читалище „Пробуда 1897" кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Ивелина Василева 
ще се срещне с жители на град Средец. 

*** 
Стара Загора. 

- Oт 18.30 часа в град Мъглиж Крум Дончев ще проведе среща с обществеността в Клуба на БСП. 
*** 
Твърдица. 

- В 10.30 часа в град Твърдица на ул. Хан Аспарух 13" Крум Дончев ще проведе среща с граждани. След това, той ще 
посети картинг пистата до стадиона в града. 

*** 
Елхово. 

- Oт 15.15 часа в град Елхово Сергей Станишев ще се срещне с граждани в партийния клуб. 
*** 
Шумен. 

- Oт 17.00 часа кандидатите за евродепутати Иво Христов и Иван Кръстев ще дадат пресконференция в Областния 
предизборен щаб в град Шумен. В 18.00 часа те ще се срещнат с граждани и съсловни организации в Областния 
предизборен щаб. 

*** 
Ямбол. 

- Oт 17.30 часа кандидатът за евродепутат Сергей Станишев ще даде пресконференция при шатра на БСП пред 
Централна поща в град Ямбол. В 18.00 часа в големия салон на НТС, той ще проведе среща с граждани. 

*** 
Ябланица. 

- Oт 15.00 часа в клуб "Докле е младост" Велизар Енчев ще се срещне с граждани. 
 
Economy.bg 
 
√ Преговорите за Брекзит между опозиционните партии във Великобритания се разпаднаха 
Преговорите между двете опозиционни партии във Великобритания във връзка с Брекзит се разпаднаха, проваляйки 
шансовете за прокарването на закона за напускането на ЕС през юни. 
„Увеличаващата се слабост и нестабилност на правителството ни означава, че нямаме доверието да постигнем каквато и 
да било сделка“, заяви лидерът на Работническата партия във Великобритания Джереми Корбин. 
Без подкрепата на опозицията Консервативната партия, която е на власт, не може да получи мнозинство в парламента 
особено след като коалиционният им партньор – водещата партия на Северна Ирландия, се обяви против договорената от 
Тереза Мей сделка с ЕС. 
Правителството предложи на Работническата партия няколко варианта, включително обещание за напускане на ЕС до края 
на юли и вот за провеждането на референдум за окончателната сделка. Опозицията обаче отхвърли предложенията, тъй 
като според тях те не разглеждат въпроса за митническия съюз. 
Говорител на Консервативната партия потвърди, че преговорите са приключили и всички възможности са били изчерпани. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Украинският президент разпусна парламента минути след като положи клетва  
На тържествено заседание на Върховната рада - украинския парламент, Володимир Зеленски положи клетва като 
президент на Украйна и разпусна парламента, предадоха осведомителните агенции. 
Той реши да не изчаква вота, който би трябвало да се състои през октомври, предаде "Франс прес". "Разпускам 
парламента", заяви той пред депутатите и делегациите от чужбина, събрани на тържествено заседание на Върховната 
рада. АФП напомня обаче за "юридическите неясноти около възможността той да започне съответната процедура, 
изискваща спазването на множество условия". 
"Задължавам се с всички свои дела да отстоявам суверенитета и независимостта на Украйна, да се грижа за благото на 
Отечеството и за благосъстоянието на украинския народ, да отстоявам правата и свободите на гражданите, да спазвам 
Конституцията на Украйна и законите на Украйна, да изпълнявам задълженията си в интерес на всички сънародници, да 
повишавам авторитета на Украйна в света", каза новият държавен глава. 
Зеленски заяви, че негова първа задача на президентския пост ще бъде прекратяването на огъня в Източна Украйна. Той 
призова украинците да се връщат в страната. 
 
ТВ Европа 
 
√ Мадуро предложи на опозицията предсрочни избори за Конгрес  
Президентът на Венецуела Николас Мадуро предложи извънредни избори за Национално събрание – институцията, която 
е доминирана от дясната опозиция. Конгресът е единственият орган, признат за законен от повечето западни държави. 
Николас Мадуро – президент на Венецуела: 
„За опозицията казвам, че ние ще проведем избори за Конгрес, за да узаконим единствената институция, която не е била 
узаконена в последните пет години. Ще проведем избори за Национално събрание и ще видим кого ще подкрепят хората, 
кой ще спечели. Ще приемем това предизвикателство“. 
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Опозицията, водена от Хуан Гуайдо и Енрике Каприлес, спечели изборите за Национално събрание през 2015 г. и 
следващият вот трябва да се проведе през 2020 г. Мадуро не назова точна дата за изборите, макар че в предишни 
изявления уверяваше, че ще ги насрочи по-рано. Опозицията настоява за предсрочни избори за президент. 
САЩ и повечето западни държави признаха Гуайдо, който е председател на Събранието, за легитимен временен президент 
на Венецуела. Засега обаче опозицията не може да си осигури подкрепата на армията, за да разполага с мощен лост за 
натиск върху Мадуро. 
Междувременно Конституционното събрание на Венецуела, съставено от лоялни на Мадуро хора, удължи мандата си до 
края на 2020 г. Органът, който бе учреден през 2017 г, има правомощия да приема закони, които отменят действието на 
нормативни актове, приети от Националното събрание. Опозицията определя Конституционното събрание като 
противоречащо на конституцията. 
 
Money.bg 
 
√ Tpитe дъpжaви, ĸoитo мoгaт дa cпeчeлят oт тъpгoвcĸaтa вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй 
Cпopът мeждy CAЩ и Kитaй xвъpля cвeтлинa въpxy няĸoи ĸpaищa нa cвeтa, ĸoитo щe cпeчeлят oт тъpгoвcĸaтa вoйнa, пишe 
Вlооmbеrg. 
Bиeтнaм e cpeд дъpжaвитe, ĸoитo ca дoбpe пoзициoниpaни дa извлeĸaт пoлзa oт cпopa мeждy двeтe нaй-гoлeми 
иĸoнoмиĸи. Фoндoвият ѝ пaзap ce пpeдcтaвя oтнocитeлнo дoбpe, ĸaтo ocтaвa нa пoлoжитeлнa тepитopия нa фoнa нa cпaдa 
нa индeĸca, ĸoйтo cлeди вcичĸи paзвивaщи ce пaзapи. Бpaзилия и Уĸpaйнa cъщo ce нaмиpaт в дoбpa пoзиция. 
"Ceгa e пo-вaжнo oтвcяĸoгa дa нe глeдaмe нa paзвивaщитe ce пaзapи ĸaтo eдин блoĸ, a дa ги дифepeнциpaмe", ĸaзвa 
Aлeĸcaндъp Улф, диpeĸтop пo инвecтициoннaтa cтpaтeгия в ЈРМоrgаn. 
Bиeтнaм 
Kaĸтo пocoчи и aмepиĸaнcĸият пpeзидeнт, мнoжecтвo ĸoмпaнии, ĸoитo пoпaдaт пoд yдapa нa митaтa, щe пpeмecтят 
пpoизвoдcтвoтo cи oт Kитaй - и мнoжecтвo oт тяx вeчe избpaxa Bиeтнaм. 
Имeннo тaзи cтpaнa мoжe дa зaмeни Kитaй зa CAЩ зa пpoизвoдcтвoтo c ниcĸa дoбaвeнa cтoйнocт, пocoчвa и Haдep Haeми 
oт АМР Саріtаl Іnvеѕtоrѕ. 
Бpaзилия 
Бpaзилия вeчe e нa pъбa дa ce пpeвъpнe в нaй-гoлeмият изнocитeл нa coя в cвeтa, cпopeд ЈРМоrgаn. Цeнитe пoдcĸoчиxa 
минaлaтa ceдмицa, cлeд ĸaтo тъpceнeтo в Kитaй ce пoвишaвa. 
Уĸpaйнa 
Звeздитe мoжe дa ce нapeждaт и зa Уĸpaйнa, cпopeд Πep Xaмapлyнд, глaвeн cтpaтeг в ЅЕВ. Изтoчнoeвpoпeйcĸaтa нaция, 
ĸoятo изнacя ceмĸи, цapeвицa и пшeницa мoжe дa ce възпoлзвa oт циĸличнoтo yвeличeниe пpeз cлeдвaщитe мeceци и 
pacтящия интepec oт Kитaй. 
 
 
 


