
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО СЪБИРАТ НАД 100 МЕЖДУНАРОДНИ И БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ ПО 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В ПЛОВДИВ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Центърът за превенция на здравето (ЦПЗ) събират над 100 
международни и български експерти по превенция на здравето на 13 и 14 юни в Пловдив. Специалисти от Германия, 
Австрия, Македония и България ще вземат участие в конференция и семинар на тема „Превенция на здравето – европейски 
политики и практики“. Форумът ще премине под патронажа на вицепремиера по икономическата и демографската 
политика Марияна Николова. 
За първи път на 13 юни страната ни ще е домакин на международна конференция, посветена на превенцията на 
безопасността и здравето при работа, която ще събере на едно място представители на Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на здравеопазването, висши учебни заведения, работодателски и синдикални 
организации, неправителствени организации, предприятия. 
На събитието ще бъдат засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата на превенцията на здравето както у нас, 
така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на 
обществото. Избраните теми на конференцията са особено важни и актуални, предвид предстоящата реформа в 
здравеопазването, в която превенцията на здравето, съгласно Националната здравна стратегия 2020, трябва да бъде 
определена като приоритет на държавата и бизнеса. 
След международната конференция, на 14 юни, на специален семинар българските специалисти в тази област ще имат 
възможност да се запознаят с немския и австрийския опит по превенция на безопасността и здравето при работа , както и 
инструментариума за поддържане и укрепване на работещите. 
 
БНТ 
 
√ Тристранният съвет не прие промените в Наредбата за медицинската експертиза 
Бизнесът и синдикатите не подкрепиха предложенията на здравното министерство за промени в наредбата за ТЕЛК-овете. 
Те предвиждат нови правила за определяне на процента намалена работоспособност. Заложени са и мерки срещу 
издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
подкрепи предложените промени. 
Здравното министерство предлага при определянето на процента намалена работоспособност съпътстващите 
заболявания да се вземат предвид, ако 2 от заболяванията носят поне 50%. Идеята не получи подкрепа от синдикатите. 
Валери Апостолов КТ "Подкрепа": Нашето предложение беше за поне 1 заболяване, с 50% намалена работоспособност 
или функционалност и към него да се добавят всички онези съпътстващи заболявания. 
Ася Гонева - КНСБ: Бихме искали да получим анализа дали няма пък случай когато намалената оценка на вид и степен на 
увреждане не се дължи на мероприятията и лечението, което е прилагано на тези лица. 
Повечето работодателки организации не подкрепиха предложените промени. 
Васил Тодоров - БТПП: Това, което ни се предлага в момента е една частична стъпка изцяло неаргументирана. Без 
мотивация защо се предлага. 
Ивелин Желязков - АИКБ: Няма реформа, няма и подкрепа. 
КНСБ и част от работодателите поискаха нова система за оценка на уврежданията . 
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Ние считаме,че предлагаме един балансиран вариант, който 
представлява един преходен етап, до въвеждането на ICF системата. 
Ананиев допълни, че промените предвиждат в решенията на ТЕЛК да се вписва кода по международната класификация на 
болестите. Така ще се избегне издаването на фалшиви документи.  
 
News.bg 
 
√ И синдикати, и работодатели пак не одобриха медицинската експертиза  
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза е един балансиращ вариант, 
докато не се изчистят останалите стъпки. Проектът е много по-съвършен от предходния, но са необходими още стъпки до 
постигане на резултатите и въвеждането на ICF системата. 
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Това заяви здравният министър Кирил Ананиев на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в 
Министерския съвет, на който се обсъди искането за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. 
Ананиев припомни, че е била направена оценка на въздействието на проекта на постановление за изменение и 
допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. След направената оценка е станало ясно, че има доста пациенти, 
на които незаслужено им е даден по-нисък процент на увреждане, между тях има и деца. 
Със заповед на министъра на здравеопазването е назначена комисия да направи преглед на приложение номер 1 от 
Наредбата и ако установят, че има нужда от промяна в съответните проценти за съответните степени за увреждания, те да 
бъдат направени. Ананиев няма съмнения, че трябва да се върви към генерална промяна на медицинската експертиза. 
Освен това здравното министерство полага грижи за преструктуриране на ТЕЛК-овата система, оптимизират структурата, 
създават по-добър механизъм по-голяма част от лекарите да работят в комисиите и да се побори резултатът на работата 
на комисиите. Министърът иска да знае какво ще се случи утре, ако се затвори ТЕЛК-овата система. 
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), с председател Васил Велев, не подкрепят проекта с мотив, че липсва 
възможност за интеграция на хората с увреждания. По думите на Велев не се правила разлика между процент на хора с 
увреждания и процент с инвалидни пенсии. Той изтъкна още, че процентът на хора с инвалидни пенсии е много по-висок. 
Експертите от Българската стопанска камара (БСК) посочиха, че поддържат позиция за радикална промяна в системата на 
медицинската експертиза. От Българската търговско-промишлена палата също не подкрепят проекта. 
От Съюза за стопанска инициатива (ССИ ) също изразиха несъгласието си с така предложения проект с аргумент, че трябва 
да се помисли за въвеждането на електронното досие на пациентите, да има ясна корелация за увреждането на лицето и 
намалената трудоспособност. За разлика от горепосочени работодателски организации от КРИБ подкрепят проекта, с 
идеята да се създаде една по-голяма прозрачност и по-голям контрол за ТЕЛК. От КРИБ настояват да се намали формалното 
влизане от една схема в друга. 
От Министерство на труда и социалната политика (МТСП) подкрепят проекта на постановление на медицинската 
експертиза. 
Асия Гонев от КНСБ счита, че не са стигнали до добър подход, правилни и трайни решения, които да имат доверието на 
хората. Синдикалната организация настоява да се върви към прилагане и спазване на международната класификация на 
функционалността, урежданията и здравето (ICF). 
От съвета стана ясно, че така направеното искане за изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза, че 
КРИБ подкрепят проекта за постановление на медицинската експертиза, а останалите работодателски организации не я 
подкрепят. Двете синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа" се въздържаха от позиция по въпроса. 
На брифинга в Министерския съвет Ася Гонева от КНСБ заяви, че дават право на правителството да поеме своята 
отговорност дотолкова, доколкото то прави промяната в отговор на организациите на и за хора с увреждания, на техните 
претенции и искания. Синдикалната организация настоява час по-скоро страната ни да се обърне към ICF системата. От 
КНСБ настояват да получат анализите със статистика колко хора са засегнати от действието на наредбата. 
КНСБ иска да им се предостави и анализ дали няма случаи, при които намалената оценка на вид и степен на увреждане 
или на неработоспособност не се дължи на мероприятията и леченията, които са прилагани на хората. 
 
Дневник  
 
√ Тристранката не прие новите идеи за изчисляване на инвалидните пенсии  
Правителството, синдикатите и работодателите не се разбраха днес как да бъдат променени правилата за трудова оценка 
на хората с инвалидни пенсии или кандидатстващи за инвалидни добавки. Днес националният съвет за тристранно 
сътрудничество обсъди пуснатите за съгласуване от здравното министерство промени в Наредбата за медицинската 
експертиза, но не постигна съгласие около това как в бъдеще да се определят процентите нетрудоспособност. 
Промените в медицинската експертиза засега се подкрепят само от Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България и се отхвърлят от останалите работодателски организации и от КНСБ, съобщава БНР. От "Подкрепа" също имат 
предложения за сериозни промени в пуснатите от здравните власти идеи. 
Според Наредбата за медицинската експертиза, която е в сила от 3 август 2018 г., инвалидността вече не се определя в 
граници между 50 и 100% в зависимост от придружаващите заболявания на пациента, а има точно определен процент 
само за основното заболяване. Съпътстващите заболявания се взимат предвид само при тежки болести и увреждания - 
само ако инвалидността от основното заболяване е над 80 на сто. Сред аргументите за промяната преди половин година 
беше, че преди измененията се е стигало до ситуации, когато хора с множество не особено тежки проблеми, които са 
способни да работят и не са много сериозно затруднени във всекидневието си, имат същия процент, като пълни инвалиди 
например. 
Заради сериозно обществено недоволство и данни, че много хора са ощетени от новите правила, през март здравното 
министерство предложи проект на промени в Наредбата за медицинската експертиза със смекчен вариант за оценка. 
Според него съпътстващите заболявания на хората с намалена трудоспособност все пак ще се взимат предвид. Идеята е 
това да става, когато водещото заболяване води до над 50 на сто нетрудоспособност, а някое от другите съпътстващи също 
носи поне такъв процент или по-голям. При тези обстоятелства крайната оценка за това доколко човекът е 
нетрудоспособен ще се изчислява по специална формула, като от общия сбор на процентите на съпътстващите болести ще 
се взима 20 на сто и сумата ще се прибавя към процента на водещото заболяване. 
До промените се стигна след направен анализ на действащата в момента наредба, която е в сила от август миналата година, 
както и след протести на хората с увреждания. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посочи, че според анализа 
е станало ясно, че в действащата в момента наредба има определени неща, които работят срещу хората с увреждания, 
включително и срещу децата с увреждания, и крайната оценка на увреждането не отговаря на реалното здравословно 
състояние. Тя не дава и необходимите права на хората, съответстващи на здравословното им състояние. 



3 

 

Вчера обаче тристранният съвет отхвърли този вариант. Работодателите се обявиха против предложенията за промени с 
аргумента, че реформата не трябва да е "на парче" и че така предложените изменения ще натоварят допълнително 
пенсионните фондове, съобщи БТА. КРИБ единствено застава зад промените, като от организацията се аргументираха с 
това, че те се правят в името на по-добрата оценка на здравословното състояние на хората с увреждания. 
БСК смята, че с предлаганите промени ще се увеличи броят на хората с над 50 на сто трайно намалена работоспособност 
(влошена функционалност и трайни увреждания), както и разходите за сметка на пенсионно-осигурителната система и 
социалното подпомагане.  
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че в другите страни при оценка за възможност за работа повече от 6 часа 
инвалидна пенсия не се изплаща, при оценка от три до шест часа - дава се половин пенсия, а само при невъзможност да 
се работи повече от три часа се изплаща инвалидна пенсия. В България процентът на хората с увреждания може и да е под 
средноевропейския, но процентът на хората с инвалидни пенсии е много над него, коментира още Велев. 
От БТПП посочиха, че липсва мотивирана оценка защо точно 20 процента от съпътстващите заболявания ще се добавят. 
Ася Гонева от КНСБ попита защо при анализа на действащата наредба не е уточнено на колко от хората са намалени 
процентите в резултат на лечението, съобщи още БТА. 
От "Подкрепа" настояват предложението за приспадане на съпътстващите заболявания да важи не само когато човек има 
две диагнози с оценка над 50 на сто нетрудоспособност, а само за една диагноза с 50 и над 50 на сто. По думите на Ананиев 
искането на синдиката, което е на другия полюс от исканото от работодателите, показва, че е нужен компромисният 
вариант, който предлага правителството. 
Преди време и Националният съвет за хора с увреждания също не одобри идеите на здравното министерство, като 
националните организации на хората с увреждания продължават да настояват за по-сериозно признаване на 
съпътстващите заболявания. Неправителственият сектор иска също в новата наредба да се предвиди възможност хората, 
засегнати от досегашните правила и чийто процент неработоспособност е бил намален, да могат да се явят за 
преосвидетелстване. И да минат нова оценка по новите правила, а не да трябва да обжалват старата, като чакат дългите 
процедури за това. 
От здравното министерство още нямат коментар на това дали ще се съобразят със забележките. 
 
Clinica.bg  
 
√ ТРИСТРАНКАТА ОТХВЪРЛИ ПОПРАВКИТЕ ЗА ТЕЛК  
Тристранката не подкрепи новата формула за ТЕЛК. И работодатели и синдикати отправиха остри критики към поправките 
на Наредбата за медицинска експертиза. Подкрепа изразиха единствено от КРИБ, а забележките на КТ "Подкрепа" бяха в 
обратна посока от тези на страна на бизнеса. По време за заседанието се чуха и призиви за закриване на ТЕЛК и генерална 
промяна чрез въвеждане на международната класификация ICF. 
Както clinica. bg вече писа, поправките в Наредбата за медицинска експертиза предвиждат при новата формула събирането 
на процента на болестите да се прави, когато поне две от уврежданията дават над 50% инвалидност. Kъм тях могат да се 
добавят още 20% от сбора на придружаващите.  В момента събиране на заболявания за по-висока оценка е възможно, ако 
водещата диагноза дава над 80 на сто, а следващите над 50%.  
Тези правила действат от август 2018 г. но анализ на МЗ показа, че вследствие на тях има ощетени пациенти, сред които и 
деца, обясни здравния министър Кирил Ананиев. Именно затова и МЗ предложи поправките във формулата на ТЕЛК.  
"ТЕЛК-овете трябва да бъдат закрити и заменени от нови отделения. Не можем да подкрепим нищо, в което участва 
абревиатурата ТЕЛК", каза председателят на АИКБ Васил Велев. Той обърна внимание, че отново не се прави разлика 
между хора с инвалидни пенсии, които могат да работят и такива, които не могат.  Според него трябва да се мисли в посока 
за по-добра интеграция на хората с увреждания. От БТТП пък заявиха, че поправките ще натоварят пенсионната система 
допълнително. 
От КТ "Подкрепа" отправиха критики, но на другия полюс.Те предлагат да има поне едно заболявания, а не две, към което 
да се добавят съпътстващи. Идеята е така да се намалят максимално ощетените хора с увреждания. За всички минали по 
стария ред, пък трябва да има преходен период, за да бъдат преосвидетелствани служебно, каза Валери Апостолов от КТ 
"Подкрепа". Той изрази и категорично несъгласие с идеите за закриване на ТЕЛК, преди те да бъдат реформирани. 
От КНСБ изразиха съмнения дали намалените проценти на някои пациенти, след въвеждане на правилата от август 2018 
г., не се дължи на проведеното лечение и рехабилитация. От синдикалната организация също се обявиха за въвеждане на 
международната класификация. Здравният министър Кирил Ананиев се съгласи, че е необходима генерална промяна в 
ТЕЛК и по този въпрос се работи. Докато това се случаи обаче трябва преходен период, през който не бива да има ощетени 
пациенти. Експертите на МЗ са се срещнали с представители на СЗО, с които са обсъдили етапите около въвеждането на 
ICF системата. Това обаче ще отнеме около 3-5 години. "Вече е намерен и консултант, но се търси финансиране", обясни 
още здравният министър. Той припомни още, че поправките в Наредбата за медицинска експертиза предвиждат още и 
изискването заболяванията да се изписват със съответния код, определен от Международния класификатор на болестите. 
Идеята е така да има повече контрол върху работата на ТЕЛК. 
 
Дарик  
 
√ Тристранката отхвърли промените в наредбата за медицинската експертиза  
Само един от социалните партньори подкрепи поправката във формулата за изчисляване на процентите ТЕЛК, предложена 
от здравното министерство няколко месеца след въвеждането на формулата. По време на заседание на Тристранката от 
КРИБ се съгласиха с идеята да се отчитат и съпътстващите заболявания на хората с увреждания, когато поне две от 
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заболяванията водят до 50 процента намалена работоспособност. Останалите работодатели и синдикатите се обявиха 
против промяната и поискаха радикална реформа в ТЕЛК. 
До промените се стигна след направен анализ на действащата в момента наредба, която е в сила от август миналата година, 
както и след протести на хората с увреждания. 
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посочи, че според анализа е станало ясно, че в действащата в момента 
наредба има определени неща, които работят срещу хората с увреждания, включително - и срещу децата с увреждания, и 
крайната оценка на увреждането не отговаря на реалното здравословно състояние. Тя не дава и необходимите права на 
хората, съответстващи на здравословното им състояние.  
Работодателите се обявиха против предложенията за промени с аргумента, че реформата не трябва да е "на парче" и че  
така предложените изменения ще натоварят допълнително пенсионните фондове. КРИБ единствено застана зад 
промените, като от организацията се аргументираха с това, че те се правят в името на по-добрата оценка на здравословното 
състояние на хората с увреждания. 
Работодателите и синдикатите настояват за въвеждане на Международната класификация на функционирането, 
уврежданията и здравето /ICF/. Здравният министър каза, че правителството върви в тази посока, като дори експерти от 
СЗО вече са били у нас да ни консултират как да я въведем. Опитът на другите страни обаче показва, че са необходими 
между 3 и 5 години. 
Публикуваха за обществено обсъждане промени в наредбата за медицинска експертиза  
От КТ "Подкрепа" не подкрепиха промените, като ги обявиха за недостатъчни и поискаха не поне две, а едно заболяване с 
поне 50 процента да дава право на допълнителни 20 на сто от съпътстващите. По думите на Ананиев искането на синдиката, 
което е на другия полюс от исканото от работодателите, показва, че е нужен компромисният вариант, който предлага 
правителството.  
БСК смята, че с предлаганите промени ще се увеличи броят на хората с над 50 на сто трайно намалена работоспособност 
(влошена функционалност и трайни увреждания), както и разходите за сметка на пенсионно-осигурителната система и 
социалното подпомагане.  
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че в другите страни при оценка за възможност за работа повече от 6 часа, 
инвалидна пенсия не се изплаща, при оценка от три до шест часа - дава се половин пенсия, а само при невъзможност да 
се работи повече от три часа се изплаща инвалидна пенсия.  
В България процентът на хората с увреждания може и да е под средноевропейския, но процентът на хората с инвалидни 
пенсии е много над него, коментира още Велев. 
От БТПП посочиха, че липсва мотивирана оценка защо точно 20 процента от съпътстващите заболявания ще се добавят. 
Ася Гонева от КНСБ попита защо при анализа на действащата наредба не е уточнено на колко от хората са намалени 
процентите в резултат на лечението.  
С разгледаните днес предложения за промени се въвежда и описание на заболяването с посочване на съответния код по 
Международната класификация на болестите, което се прави с цел намаляване на злоупотребите. Тази промяна беше 
подкрепена от социалните партньори. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Заемите за потребление в левове поскъпнаха през април на месечна база 
Фирмите вземаха с по-ниска средна лихва кредитите до 1 млн. евро, в сравнение с година по-рано, показва 
статистиката 
През април лихвите по новите договори на домакинствата се движиха надолу на годишна база, като на месечна имаше 
понижение с едно изключение, отчете статистиката на централната банка. 
Наблюденията на Investor.bg показват, че фирмите са сключвали новите договори за заеми при по-ниски лихви през април 
в сравнение с година по-рано, но на месечна база има и ръст на лихвените нива. 
През април средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове намалява в сравнение с 
година по-рано с 0,35 пр.п. до 8,26%, а по тези в евро – с 0,70 пр.п. до 3,77%. 
При жилищните заеми в левове той спада с 0,33 пр.п. до 3,18%, а по тези в евро – с 0,27 пр.п. до 3,54%. 
Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,75 пр.п. до 2,95%, а по другите заеми в евро – с 0,51 
пр.п. до 3,29%. 
На месечна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,19 пр.п., а по тези в евро 
намалява с 0,69 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0,01 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 
0,04 пр.п. 
При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,22 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0,45 
пр.п. 
Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. в сравнение със същия 
месец на 2018 г. спада с 0,38 пр.п. до 10,13%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,65 пр.п. до 4,13%. 
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През април годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо април 2018 г. с 0,34 пр.п. 
до ,53%, а по жилищните кредити в евро – с 0,37 пр.п. до 3,86%. 
През април 2019 г. в сравнение с март годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 
0,22 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0,72 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0,01 пр.п., а по тези в 
евро – с 0,12 пр.п. 

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС) 

 
 
Лихвени проценти по нов бизнес на фирмите 
През миналия месец фирмите са сключвали новите договори за заеми до 1 млн. евро, договорени в левове, при среден 
лихвен процент от 4,22%, който е по-нисък с 0,15 пр.п. спрямо април 2018 г. Кредитите, договорени в евро средната лихва 
се понижава с 1,01 пр.п. до 2,45%. 
Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,60 пр.п. до 3,41%, а при тези 
взети в евро нараства с 0,17 пр.п. до ,06%. 
През април спрямо март средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,14 
пр.п., а по тези до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,49 пр.п. 
При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0,41 пр.п., а по тези, 
договорени в евро, спада с 0,74 пр.п. 
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КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС) 

 
Лихвени проценти по салда 
Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата намалява на годишна база през април с 0,15 пр.п. до 
14,07%, а по овърдрафта в евро – с 0,12 пр.п. до 10,03%, отчита банковата статистика. 
За една година средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. спрямо април 2018 г. 
спада с 0,62 пр.п. до 7,79%, а по заемите за потребление в евро – с 0,64 пр.п. до 6,95%. 
При жилищните кредити в левове средната лихва намалява с 0,50 пр.п. до 3,88%, а при жилищните заеми в евро – с 0,42 
пр.п. до 5,06%. 
Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,57 пр.п. до 3,17%, а по тези в евро се понижава с 
0,49 пр.п. до 4,31%. 
 

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА) 
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В. Банкеръ 
 
√ Парламентът обсъжда ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост 
Народното събрание възобновява работата си след изборната ваканция. Още в първия ден депутатите ще обсъдят ветото 
на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост, свързани с бърза процедура за 
принудително отчуждаване на недвижими имоти в интерес на частни предприятия, обявени за национални обекти от 
Министерски съвет. 
Държавният глава Румен Радев наложи вето върху закона ден след евровота, като се обоснова, че принципно подкрепя 
целта на законопроекта да се ускори процеса по изграждане на национални обекти и да се насърчат инвестициите в 
индустриалния сектор. В мотивите да върне закона обаче посочва, че липсва баланс между обществения интерес и 
защитеното от Конституцията право на собственост. Според държавния глава липсват ясни критерии за включване в 
списъка на национално важните обекти, което може да засегне редица частни имоти, без да има гаранции, че те са обекти 
за общо ползване в обществен интерес. Президентът Радев вижда и проблем при промените, които предвиждат специален 
режим за обезщетенията при отчуждаване на земеделски земи и горски територии на собственици на имоти с обща площ 
над 50 декара, без аргументи защо с подобна площ, което поражда, според президента, съмнения, че тази промяна 
обслужва определени критерии. 
„БСП за България“ няма да участват в дебатите по ветото, въпреки решението на Националния съвет на партията от вчера 
социалистите да се върнат в парламента. Точно кога ще стане това,  БСП ще решава днес. 
 
√ КФН и работна група от експерти възобновиха работата си по системата "бонус-малус" 
Комисията за финансов надзор (КФН) продължава работата си по създаването на система "бонус-малус", съобщиха от 
регулатора. Системата е за единни изисквания за коригирането на застрахователната премия в зависимост от поведението 
на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка 
"Гражданска отговорност" на автомобилистите.  
"Бонус-малус" е система, която персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид 
поведението на пътя и историята на претенциите. Основната идея, която стои зад "бонус-малус", е да се възползват 
"ДОБРОНАМЕРЕНИТЕ" шофьори от премийни отстъпки и в същото време да се наказват "ВИСОКО РИСКОВИТЕ" с 
повишаване на премиите. Експертите в работната група работят с убеждението, че това ще бъде стимул за отговорно 
поведение на пътя, което впоследствие ще допринесе за намаляването на броя на пътно-транспортните произшествия 
(ПТП).  
Крайната и най-съществена цел на системата "бонус-малус" е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците 
на пътя и да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Като резултат ще се подобри пътната безопасност 
и респективно целта е намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Фокусът на системата "бонус-
малус" поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска от причиняване на вреди от 
собственика/водача на автомобила.  
На база на предложенията на международен консултант вече е сформирана нова работна група, която включва експерти 
от КФН, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. Създаденият експертен екип ще разработи няколко варианта на системата, като целта е всеки един от тях да 
е максимално рационален и прагматичен и да отчита в най-голяма степен нормалната житейска ситуация, свързана с 
управлението и използването на моторното-превозно средство (МПС). Вариантите ще бъдат представени и предложени 
за обществено обсъждане на гражданите, водачите и собствениците на моторни транспортни средства, както и на всички 
заинтересовани страни - правителствени, неправителствени организации и застрахователи.  
Работната група по системата "бонус-малус" ще разработи вариантите в рамките на няколко месеца и ще има готовност да 
ги представи за обсъждане през есента на 2019-а. 
 
Дневник 
 
√ Министерството предлага за обществено обсъждане промени в Закона за висшето образование 
С новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ще се оптимизира мрежата за 
висше образование и ще се усъвършенства системата за управление на висшите училища. Това ще стане "чрез въвеждане 
на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности", е предвидено в проекта, публикуван за 
обществено обсъждане на правителствения портал strategy.bg. 
"Целта на предложените със законопроекта изменения и допълнения е постигане на система за висше образование, която 
да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше 
образование, т.е. система, способна на устойчиво развитие. Със законопроекта се насърчава развитието на всяка една от 
институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата", е отбелязано в мотивите към 
проекта. 
С цел по-голяма прозрачност и институционална отговорност в промените е предвидено съветът на настоятелите при 
държавните висши училища да включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на висшето 
училище. Съветът на настоятелите ще участват и в академичните съвети със съвещателен глас. Предлага се още министърът 
да утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви 
стойности и показатели за изпълнението им. 
В законопроекта се отчита необходимост висшите ни училища като част от европейското пространство за висше 
образование да се развиват не само като образователни институции, но и като научни центрове. Във връзка с това е важно 
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стимулирането на научноизследователската дейност и на младите нехабилитирани преподаватели, е записано в мотивите 
към проекта. 
За да се ограничи необоснованото разрастване на мрежата за висше образование, законопроектът предвижда 
регламентиране на реда за откриване на филиали и колежи и в структурата на частните висши училища, както и 
мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища. 
Измененията ще засегнат управлението и акредитацията на университетите. "По отношение на управлението промените 
ще насърчават висшето училище към подобряване на резултатите, профил на специализация, развитие на млади 
преподаватели. Промените в акредитацията са свързани с това, от една страна, тя да бъде по-ефективна, а от друга, по-
облекчена", обясни министърът на образованието Красимир Вълчев в интервю за БНР. 
Предвидено е институционалната акредитация да е първоначална – за новооткрито или преобразувано висше училище, и 
последваща – при вече получена акредитация. Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се 
извършва едновременно за всички висши училища, обучаващи по специалности от 
направлението, по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график. Това позволява да се постигне 
диференциация на качеството в съответното направление в различните висши училища. 
 
В. Дума 
 
√ Токът поскъпва от юли средно с около 3,5% 
Цената на парното и топлата вода ще се повиши между 1,96 и 17,53 на сто  
Средно поскъпване на тока от юли с 3,48 на сто за домакинствата и малкия бизнес, предлага Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) в доклада за утвърждаване на тарифите до края на юни 2020 г. Най-голямо ще е повишението за 
битовите потребители на ЕВН в Югоизточна България - 3,59 на сто. Потребителите на ЧЕЗ в Западна България ще плащат с 
3,46 процента по-големи сметки, а най-малко ще е поскъпването за абонатите на "Енерго-Про" в Североизточна България 
- с 3,38 процента. 
Държавната ТЕЦ "Марица изток 2" получава голямо повишение на цените си за регулирания пазар, което обаче се 
компенсира в крайните цени чрез преразпределяне на тарифите по веригата. Таксата "задължение към обществото" се 
сваля от сегашните 36,01 лв. на 20,49 лв./MВтч без ДДС. В цената влизат и компонентата за ВЕИ от 3,60 лв. и за тока от 
когенерациите в размер на 1,47 лева. 
Топлофикациите предлагаха поскъпване на топлинната енергия от 3,42 до 88,6%. Експертите на КЕВР са пресметнали в 
доклада си, че поскъпването на парното за 11 големи града ще е от 1,96 до 17,53%. Единственият град, в който то ще 
поевтинее, и то едва с 0,4%, е Сливен. Според КЕВР средното увеличение на топлинната енергия в страната ще е с 4,5%. 
В четири града цената на мегаватчас топлинна енергия е над 90 лв. за МВтч. В София цената ще бъде 96,79 лв., при 92,80 
лв. сега, или увеличението е с 4,3%. В Пловдив мегаватчас сега струва 90,86 лв., предлага се поскъпване до 97,58 лв., което 
е 7,4 на сто увеличение. Във Враца цената се вдига със 7,5%, или от 84,62 лв. на 90,98 лв. В Разград е най-голямото 
увеличение - със 17,53%, или от 83,72 лв. на 98,40 лв. 
Границата от 100 лв. минава цената на парното във Велико Търново и в Габрово. В старопрестолния град тя скача от 93,24 
лв на 100,01 лв., увеличението е със 7,2%. Въпреки че тази топлофикация е на газ, цената е висока, тъй като тя го купува от 
газоразпределително дружество. В Габрово увеличението е с 12,53% и стига 100,53 лв. Дружеството използва за гориво 
въглища. 
Най-малко поскъпва парното в Перник - с 1,77 на сто до 72,25 лв., и във Варна - с 1,96% до 87,39 лв. Топлофикацията в 
първия град е на въглища, а в морския - на газ. В Плевен поскъпването е с 6,1 на сто, от 80,15 на 85,04 лв., в Бургас топлата 
вода ще стане по-скъпа със 7,4 на сто, до 75,29 лв. за МВтч. 
 
БНТ 
 
√ ЦИК ще обяви разпределението на мандатите след европейските избори  
Очаква се Централната избирателна комисия да обяви официално днес разпределението на мандатите сред петте партии, 
които ще изпратят депутати в следващия Европейски парламент. 
Имената на конкретните избраници ще станат ясни в петък. Водещо в разпределянето е преференциалния вот. Над 36 % 
от избирателите са гласували за конкретно име от листата на избраната от тях партия. 
 
√ За два часа днес спира продажбата на електронни винетки  
От 17 до 19 часа днес се спира продажбата на електронни винетки. 
Причината е планирана актуализация на услугата. От Пътната агенция съветват шофьорите, които планират пътуване, да 
купят електронна винетка преди този период, за да избегнат санкции. 
 
√ Извънредната среща на ЕС затвърди различията по избора на председател на ЕК 
Лидерите на Европейския съюз се събраха снощи на извънредна среща на върха в Брюксел, за да обсъдят резултатите от 
изборите и разпределението на водещите постове в съюза. Конкретни имена обаче не бяха обсъждани, те ще бъдат обект 
на разговорите на следващата среща на върха през юни. Дебатите снощи затвърдиха различията за процедурата по избора 
на председател на Европейската комисия. 
Преди срещата вчера Европейският парламент потвърди позицията си, че очаква от лидерите на ЕС да уважат процедурата 
за водещите кандидати и да изберат един от тях за наследник на Жан-Клод Юнкер. Кандидатите са Манфред Вебер от ЕНП, 
Франс Тимерманс от ПЕС и Маргрете Вестегер от АЛДЕ. Бойко Борисов потвърди подкрепата на ГЕРБ за Вебер. 
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Бойко Борисов - министър-председател на България: Това е решението на партията. Ние сме дисциплиниран член на ЕНП, 
така че нямаме нито колебания, нито каквито и да било други позиции. 
Друга позиция обаче има френският президент Емануел Макрон, който не одобрява процедурата за водещите кандидати 
и още по-малко кандидата на ЕНП Манфред Вебер. 
Емануел Макрон - президент на Франция: Не искам да говоря за един или друг кандидат, партиите се ограничиха в тази 
логика на водещите кандидати и сега се мерят име срещу име. Аз не искам да участвам в тази логика на партиите. По-скоро 
ще поканя всички да търсят този консенсус, който е добър за Европа. 
Доналд Туск ще се опита пред следващите дни да търси консенсус между държавите и между Европейския съвет и 
Европейския парламент. Конкретни имена ще се обсъждат на срещата на върха през юни. 
Доналд Туск - председател на Европейския съвет: Договорите казват ясно - Европейският съвет трябва да направи 
предложение, Европейският парламент да го гласува. Бъдещият президент на Комисията трябва да бъде подкрепен с 
квалифицирано мнозинство в Съвета и с мнозинство в Европейския парламент". 
Туск се надява поне две от топ позициите в Европа за бъдат за жени. 
 
√ Предсрочните парламентарни избори в Гърция ще се проведат на 7 юли 
Предсрочните парламентарни избори в Гърция ще се проведат на 7 юни, съобщи говорител на правителството. До тях се 
стигна, след като партията на премиера Алексис Ципрас загуби по време на изборите за европейски парламент в неделя.  
Първоначални информации свързаха датата за избори с 30 юни, но изборите бяха отложени с една седмица, вероятно 
заради факта, че преобладаващият брой избирателни секции са в училища, които ще бъдат заети с провеждането на 
изпити. 
 
√ Надпреварата за наследник на Тереза Мей се ожесточава 
Кандидатите за премиерския пост вече са десет, след като вчера още от нейните министри обявиха, че влизат в 
състезанието. След близо три години начело на властта, Тереза Мей обяви, че се оттегля на 7 юни. 
"Днес е великолепен ден" - това беше единственото, което каза на чакащите пред дома му репортери Борис Джонсън, топ 
- кандидатът за премиерския пост. Бившият външен министър и кмет на Лондон отказа да отвърне на сегашния първи 
дипломат и негов съперник в надпреварата Джереми Хънт, който каза, че да се гони брекзит без сделка би било 
политическо самоубийство за торите - думи по адрес на изказване на Джонсън, че Великобритания трябва да напусне 
Евросъюза до края на октомври със или без сделка. 
Междувременно още двама министри стартираха в надпреварата - вътрешният Саджид Джавид и на жилищното 
строителство - Кит Молтхаус. Аз съм десетият кандидат за номер 10 и тома е добра поличба - пошегува се Молтхаус. 
Кит Молтхаус, министър на настаняването, общностите и местните власти: "Първо, нуждаем се от единство в 
партията. Второ, нуждаем се от план за Брекзит." 
Молтхаус твърди, че е единственият, който може да постигне най-трудното нещо в британската политика - компромис.  
Вътрешният министър Саджид Джавид обяви, че обществото се нуждае от лидер, който да върне доверието в 
политическата класа.  
Саджид Джавид, министър на вътрешните работи: "Нуждаем се от правилния тип лидерство - от някой, който да 
изтъкне единството, който да обедини хората. За съжаление, страната е твърде разделена днес." 
От Брюксел, където е за участие в съвета на лидерите от евросъюза, Тереза Мей обяви, че там няма да се коментира битката 
за наследника ѝ, а най-доброто за страната в създалата се критична ситуация. Името на следващия британски премиер 
трябва да стане ясно до края на юли. 
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел, за да обсъждат разпределието на важните постове. 
 
News.bg 
 
√ И швейцарци установиха сектор енергетика като проблем за бизнеса у нас 
Българската икономика, теглена от Европейския съюз, продължава бавно да се възстановява, но все още не блести. Това 
показват данни от анализа на годишника на световната конкурентоспособност за 2019 година на Института за развитие на 
управлението (IMD, Швейцария), представени от Центъра за изследване на демокрацията. 
Според данните през 2019 година България заема 48-о място от 63 страни. Страната ни бележи ръст със седем позиции 
спрямо 2015 година, но се влошава в сравнение с 2009 година, когато е била на 38-а позиция. 
Българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните. 
Анализът констатира, че дългосрочните фактори на конкурентоспособност на българската икономика остават устойчиво 
ниски, което прави вероятността за пробив в близките години много малка, без съществена корекция в политиките на 
българските правителствени и бизнес лидери. 
Изследването изтъква основните предизвикателства пред и възможности за подобряването на конкурентоспособността на 
родната икономика за 2019 година. 
На първо място изпъква фактора "подкрепата на съдебната система и контрола върху корупцията спрямо икономическите 
институции", който несъмнено трябва да се подобри според анализа. 
Второто предизвикателство е свързано с полагането на допълнителни усилия за ограничаването на неформалната 
икономика, а повишаването на бързината по структурните реформи за присъединяване към чакалнята на Еврозоната (ЕRM 
II) и банковия съюз са на трето място според констатациите. 
Данните очертават като основно предизвикателство насочването на повече действия за реформиране на енергийния 
сектор. 
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Предоставянето на достъп до квалифицирана работна ръка също не остава по-далеч като фактор за подобряването на 
конкурентоспособността на родната икономика според годишника на световната конкурентоспособност за 2019 година на 
Института за развитие на управлението. 
"Подобрената глобална икономическа среда допринесе за възстановяването на икономическия растеж на България. 
Страната обаче продължава да разчита на тясна база от фактори за своята конкурентоспособност, предимно на ниските 
разходите, което я прави уязвима на отрицателни шокове в отношенията с основните й търговски партньори в ЕС и Турция. 
Вътрешното търсене беше основният двигател на растежа през 2017-2018 година и се очаква да остане такова през 2019 и 
2020 година", пишат анализаторите. 
Според тях инвестиционното финансиране от структурните фондове на ЕС е дало тласък както на частните, така и на 
публичните инвестиции. Същевременно обаче това е създавало среда на зависимост, която е изместила редица частни 
инвестиции и е накарало компаниите да обявяват изкуствено раздути разходи за научно-изследователска и развойна 
дейност, които идват в повече и няма да могат да се поддържат извън финансирането от ЕС. 
"Ефективното предоставяне на инфраструктура, от качествено образование до достъп до качествено здравеопазване, все 
още представлява сериозно предизвикателство за българската икономика. България бележи ниски резултати по 
отношение на образователната система, дела на финансова грамотност сред възрастните и неадекватността на 
управленското образование на нуждите на бизнеса", се акцентира още в анализа. 
Достъпът до квалифицирана работна ръка също се превръщал в нарастващо предизвикателство за 
конкурентоспособността и производителността на фирмите в страната. 
Особено внимание анализът обръща на реформите в енергийния сектор. 
Реформите продължавали с установяването и разширяването на независимата енергийна борса за търговия в рамките на 
деня и с укрепването на авторитета на енергийния регулатор. "Въпреки това продължаващата намеса на правителството в 
регулирането, производството и преноса на електроенергия продължава да възпрепятства развитието на конкуренцията, 
базирана на отворените цени, и представлява основна пречка за производствените фирми в страната", пише в доклада. 
Според проучването на IMD сред представителите на българския бизнес България започва да се представя сравнително 
добре в някои аспекти на съдебния капацитет и публичната комуникация, но все още изостава по отношение на контрола 
на корупцията, независимостта на съдебната система и бързината на разрешаване на съдебни спорове. 
 
БНР 
 
√ МС решава дали мегаагенция да обединява агенцията за приватизация и тази за инвестиции  
Проект на Закон за публичните предприятия ще одобри правителството днес. Той предвижда създаване на Агенция за 
публичните предприятия, в която ще се обединят  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и 
Българската агенция за инвестиции. Новата мегаструктура ще е подчинена на Министерският съвет. 
Държавни дружества или дялове от тях да се приватизират с решение на Народното събрание, предвижда законопроекта. 
Сегашният забранителен списък за приватизация ще бъде премахнат. 
С постановление правителството ще отпусне средства на общините за закупуване на опознавателни книжки, учебници, 
учебни помагала, достъп до електронно четими учебни комплекти и помагала, за децата и учениците в общинските детски 
градини и училища. 
Министерският съвет ще вземе решение и за създаване на постоянно действаща Междуведомствена работна група за 
целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма. 
 
√ IT секторът между успешния износ и недостига на специалисти 
Под надслова "IT секторът между успешния износ и недостига на специалисти" ще се проведе Осмата годишна 
конференция, посветена на диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и бизнеса за износ на 
високотехнологични продукти. 
Представители на държавата, на браншовите организации на отделните компании и консултанти традиционно участват в 
обсъжданията на състоянието и развитието на IT-сектора, на диалога между бизнеса и властта и насърчаването на износа 
на конкретни целеви пазари за българските IT-фирми. 
През тази година кръглата маса ще разшири своя фокус, за да потърси решение на основния проблем пред индустрията - 
недостигът на висококвалифицирани специалисти. Ще бъде обърнато внимание на способите за задържане на кадрите у 
нас, връщането на работещите в чужбина, развитието на специалистите на местно ниво, както и привличането на 
чуждестранни кадри. 
Конференцията се провежда със съдействието на Министерството на икономиката, Агенцията за инвестиции, Агенцията за 
насърчаване на малките и средни предприятия, Асоциацията по информационни технологии и Българската аутсорсинг 
асоциация. 
Очаква се събитието да открият зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и зам.-министърът на образованието 
Таня Михайлова. 
 
√ "Аркад" отпада от класирането за изграждане на българския участък от "Турски поток" 
Консорциум от фирми от Германия, Италия и Люксембург ще строи тръбопровода 
Българският участък от газопровода "Турски поток" ще бъде изграден от класирания на второ място консорциум, в който 
влизат фирми от Германия, Италия и Люксембург. 
Това стана, след като класираният на първо място арабски консорциум "Аркад" не е представил в срок необходимите 
документи за подписване на договора за изграждане на 474-километровия тръбопровод от югоизточната граница на 
България с Турция до западната ни граница със Сърбия. 
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Избраният консорциум "Газово развитие и разширение в България" става изпълнител на строежа, след като е намалил 
първоначалната си оферта с над 30% до 1,102 милиарда евро при спазване на крайния срок от 615 дни. Консорциумът се 
състои от италианската "Бонати" (Bonatti), германската "Макс Страйхер" (Max Streicher) и базираната в Люксембург 
"Къмплийшън дивелъпмънт" (Completions Development). 
Българските медии твърдят, че базираният в Люксембург партньор в консорциума, "Къмплийшън дивелъпмънт", е бил 
тясно свързан с водещия руски производител на тръби TMK. 
"Това е в рамките на поръчката на "Булгартрансгаз", заяви изпълнителният директор на българската компания Владимир 
Малинов и допълни: 
"Те декларираха, че без да променят по никакъв начин всички останали условия на тяхната оферта, имам предвид срока 
за изпълнение и техническото предложение, са готови и ни предлагат отстъпка в размер на 31 процента от предложената 
от тях цена за изпълнение, запазвайки срока на изпълнение, а именно 615 дни".  
Владимир Малинов обаче допусна, че всичко това може да забави разширението на газопреносната ни мрежа. Предстои 
подписване на договор с новоизбрания изпълнител на проекта. 
 
√ Стабилизация на икономическите нагласи в ЕС през май, но при известно влошаване в България 
През май общото икономическо доверие в Европейския съюз стабилизира малко над нивото от април, докато 
аналогичният индекс на Европейската комисия за България парира част от отскока, отбелязан месец по-рано, показват 
резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се повиши слабо през май до 103,8 пункта от 103,6 пункта през април 
(най-ниско ниво от ноември 2013-а година). 
По-сдържаното подобрение на бизнес нагласите в целия ЕС спрямо това само в рамките на еврозоната се дължи на 
солиден спад с 4,8 пункта на съответния индекс на Обединеното кралство (водещата икономика извън еврозоната) и на 
стабилизацията му в Полша (втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок). 
Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за май регистрира известно отслабване на песимизма сред 
мениджърите в промишления сектор (повишение на съответния индекс до -3,6 пункта от -3,9 пункта през април), в 
строителството (понижение до 2,3 от 2,4 пункта), в сферата на услугите (до 7,5 от 8,7 пункта), както и при търговията на 
дребно (до 0,8 от 1,1 пункта). 
През май индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се повиши до -6,2 пункта от -7,3 пункта през 
предходния месец, достигайки най-високо ниво от ноември 2018-а година насам. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбеляза понижение през май до 103,1 пункта от 104,2 пункта през април (най-високо ниво от януари насам) и след като 
през март достигна 4-годишно дъно от 102,1 пункта (най-ниско ниво от март 2015-а година). Трябва да се има предвид, че 
в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна 
посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната 
финансова и икономическа криза. В същото време индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над 
важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам. 
Отслабването на общите бизнес нагласи в нашата страна през май е в резултат на влошаване на доверието на българските 
мениджъри в сферата на услугите (спад на съответния индекс до 10,4 от 15,6 пункта), в търговията на дребно (до 16,9 от 
19,4) и в строителството (до -10,4 от -10,0 пункта), но при рязко подобрение на бизнес нагласите в индустриалната и 
промишлена сфера (отскок на съответния индекс до -0,2 от -1,3 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България обаче се подобри през май до -25,5 пункта от -26,2 пункта през април, 
но продължава да се задържа недалеч от многогодишно дъно от -27,2 пункта, достигнато през ноември 2018-а година 
(най-ниско ниво от юли 2015 година). 
 
√ Парламентът на Латвия избира нов президент 
Парламентът на Латвия избира днес нов президент, предаде ТАСС. Досегашният държавен глава Раймондс Вейонис, чийто 
правомощия изтичат на 8 юли, се отказа да се бори за втори мандат.    
Кандидатите за президентския пост са трима. Управляващата коалиция издига кандидатурата на безпартийния Егилс 
Левитс. Той е израснал в семейството на имигранти в Германия. Бил е посланик, министър на правосъдието, а от 2004 г. е 
съдия в Съда на Европейския съюз. 
Партията "На кого принадлежи държавата" издига кандидатурата на депутата Дидзис Шмитс, който е завършил в Париж, 
бил е министър на външните работи и е депутат от една година. 
Опозиционната партия Съюз на фермерите на Латвия, влизаща в състава на коалицията Съюз на зелените и фермерите, 
издига кандидатурата на омбудсмана Юрис Янсонс.  
Президентът на Латвия има ограничени пълномощия. Той представлява страната на международната сцена и е върховен 
главнокомандващ. Мандатът му е 4 години. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Брюксел: битката за новите европейски постове започва; 
- Код "червено": анализи и оставки - какво е бъдещето на БСП? Гост Михаил Миков; 
- Нови цени на тока от 1 юли - как 3.48 % ще се отразят на потребителите? 
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- Автомобилни състезатели на протест - защо беше отнет лицензът на Българската федерация по автомобилен 
спорт? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След оставката на Корнелия Нинова, накъде тръгва БСП - коментар на Кристиан Вигенин; 
- Нови разкрития за беглеца от Костенец, заподозрян в две убийства! На живо – какви следи е оставил издирвания? 
- На живо от Божурище: Ощетил ли е кметът Георги Димов местната хазна с 8 милиона лева? 
- Kон на магистрала "Тракия" предизвика тежък инцидент! Кой е отговорен за безопасността на пътя? 
- Tрябва ли младите юристи да полагат клетва като лекарите? Гост - деканът на Юридическия факултет на 

университета, проф. Даниел Вълчев;  
- Mихаела Филева представя талантите от своя отбор в "Гласът на България"; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След загубата - оставка на Корнелия Нинова. Последно сбогом или ход за ново завръщане начело на БСП? 
- След разследване на NOVA - белезници за кмета на Божурище. Ще има ли още арестувани за далавери с имоти? 
- Убиецът от Костенец остави нови следи. На живо - къде още се е крил Стоян Зайков? 
- Сблъсък с кон на магистрала. Говорят оцелелите по чудо след удара с животното. 
- Жена от Шумен иска да осинови 2-годишното изоставено дете, за което ви разказахме. И още - за дългия път 

между изоставените деца и чакащите родители. 
- От Марая Кери през Георги Христов до Лили Иванова. Големият победител в "Като две капки вода" Стефан Илчев 

 
√ Предстоящи събития в страната на 29 май 
София. 

- От 20.00 часа президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат домакини на традиционния 
абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който ще се състои в Дом 2 на резиденция „Бояна". 

- От 15.00 часа в зала 6 на НДК председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще награди медици, 
отличени в инициативата „Лекарите, на които вярваме". 

- От 14.30 часа в зала „Договори" на Министерството на външните работи министрите Екатерина Захариева и Росен 
Желязков ще валидират юбилейна марка в чест на 140 години от създаването на МВнР. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 12.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 11.00 часа в Конферентната зала на Дома на Европа (ул. "Г.С. Раковски № 124") ще се състои представянето на 

онлайн ръководство по човешки права за България, изготвено от изследователи и експерти на Българския 
хелзинкски комитет. 

- От 13.00 часа в София Хотел Балкан, зала „Сердика", ще се проведе експертната дискусия: „Сигурност на 
електроенергийните доставки и нов регулаторен модел за въглищните централи", част от поредицата Energy 
Managers' Forum. 

*** 
Пловдив. 

- В 10.00 часа кметът на Пловдив Иван Тотев ще направи инспекция на реконструкцията на площад Централен. 
 


