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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И ЕКСПЕРТИ ПО ПРЕВАНТИВНА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПОИСКАХА ПРОМЕНИ В МОДЕЛА НА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА У НАС И ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗДРАВНА ПРЕВЕНЦИЯ 
 

Законодателни промени в модела на здравноосигурителната 
система в България и повече инвестиции за здравна превенция и 
безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в 
конференция на тема „Превенция на здравето – Европейски 
политики и практики“. Събитието, което се провежда под патронажа 
и с участието на вицепремиера Марияна Николова, е организирано 
от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
„Център за превенция на здравето“. 
Участие в международния форум взеха председателят на Комисията 
по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан 
Адемов,  изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по 
труда“ инж. Румяна Михайлова, заместник областният управител на 
Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на 

здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и 
български експерти по здравна превенция. 
„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. 

Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и 
негова отговорност. За да има обаче повече превенция трябва да има 
законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към 
профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна 
лечебна дейност, както е в момента“, заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
За повече превенция и профилактика на здравето се застъпиха и 
председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика 
д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по 
труда“ инж. Румяна Михайлова, както и експерти от Министерство на труда 
и социалната политика и представители на синдикални и работодателски 
организации. Като основни цели за подобряване на здравната превенция 
експертите посочиха ранната разкриваемост на заболяванията, 
проследимостта и динамичното наблюдение на цялостния процес и 
контрола върху рисковите фактори в една компания. 
Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между 
общественото здраве и здравето на работното място. Според експертите 
въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика 
по възраст, пол и рискови фактори на най-често срещаните заболявания, 
свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които трябва да 
бъдат предприети. 
На събитието бяха засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата 
на здравната превенция както у нас, така и в Европа, въвеждането на 
европейски практики за повишаване на здравословното състояние и 

продуктивността на обществото. Подробно бяха представени профилактични модели и стандарти за ранна диагностика в 
Германия и Северна Македония. 
Утре на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по 
здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на 
служителите и работниците. 
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√ Промени в здравноосигурителния модел поискаха на форум работодатели и експерти 
Промени в модела на здравноосигурителната система у нас и повече пари за превенция на здравето. Това поискаха 
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и експерти по превантивна и трудова 
медицина. 
Това обедини участниците в конференцията: "Превенция на здравето - Европейски политики и практики". Патрон на 
събитието е вицепремиерът Марияна Николова. То е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) и "Център за превенция на здравето". 
"Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно", 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му работодателят съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има повече 
превенция, трябва да има законодателни промени. Повече пари да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига 
до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента, каза Велев. 
Необходимостта от повече превенция на здравето бе подкрепена от председателя на Комисията по труда, социалната и 
демографска политика д-р Хасан Адемов и от изпълнителния директор на ИА "Главна инспекция по труда" инж. Румяна 
Михайлова. Основните цели на превенцията са ранната разкриваемост на заболяванията, проследимостта и динамичното 
наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания. 
Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното 
място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и 
рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които 
трябва да бъдат предприети. 
По време на форума бяха обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция както у нас, така и в Европа, 
въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото.  
Участниците са изслушали профилактичните модели и стандарти за ранна диагностика в Германия и Северна Македония. 
Освен д-р Хасан Адемов и Румяна Михайлова на форума участваха заместник областният управител на Пловдив Евелина 
Апостолова. Имаше представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната 
политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция. 
 
В. Банкерь 
 
√ Работодатели и експерти искат промени в здравноосигурителния модел  
Промени в модела на здравноосигурителната система у нас и повече пари за превенция на здраветo поискаха 
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България и експерти по превантивна и трудова медицина. 
Това обедини участниците в конференцията: "Превенция на здравето - Европейски политики и практики". Патрон на 
събитието беше вицепремиерът Марияна Николова. То е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България 
и "Център за превенция на здравето".  
"Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно", 
заяви председателят на асоциацията Васил Велев. По думите му работодателят съзнава, че здравната превенция и 
профилактика е и негова отговорност. За да има повече превенция, трябва да има законодателни промени. Повече пари 
да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в 
момента, категоричен е Велев.  
Необходимостта от повече превенция на здравето бе подкрепена от председателя на Комисията по труда, социалната и 
демографска политика д-р Хасан Адемов и от изпълнителния директор на  "Главна инспекция по труда" инж. Румяна 
Михайлова. Основните цели на превенцията са ранната ранното диагностициране на заболяванията, проследимостта и 
динамичното наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания. 
Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното 
място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и 
рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които 
трябва да бъдат предприети. 
По време на форума бяха обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция както у нас, така и в Европа, 
въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. 
Участниците са проучили профилактичните модели и стандарти за ранна диагностика в Германия и Северна Македония. 
Освен д-р Хасан Адемов и Румяна Михайлова, на форума участваха заместник областният управител на Пловдив Евелина 
Апостолова. Присъстваха и представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната 
политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция. 
 
 
 
 



3 

 

Cross.bg 
 
√ Повече инвестиции в здравна превенция поискаха експерти по трудова медицина 
Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна 
превенция и безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в конференция на тема „Превенция на 
здравето - Европейски политики и практики". Събитието, което се провежда под патронажа и с участието на вицепремиера 
Марияна Николова, е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на 
здравето". 
Участие в международния форум взеха председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р 
Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова, заместник 
областният управител на Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на здравеопазването, 
Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти 
по здравна превенция. 
„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. 
Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има обаче повече 
превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към профилактика, за да не се 
стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Днес на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по 
здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на 
служителите и работниците. 
 
Clinica.bg 
 
√ РАСТЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА СРЕД РАБОТНИЦИТЕ 
Расте общата заболеваемост сред работниците. Това съобщи Васил Велев, председателят на АИКБ на 
конференцията„Превенция на здравето – Европейски политики и практики. Участниците в нея се обединиха около тезата, 
че са необходими и повече инвестиции за здравна превенция и безопасност при работа, както и промени в 
здравноосигурителната система. 
„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. 
Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има обаче повече 
превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към профилактика, за да не се 
стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
За повече превенция и профилактика на здравето се застъпиха и председателят на Комисията по труда, социалната и 
демографска политика д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда" инж. Румяна 
Михайлова, експерти от социалното министерство и представители на синдикални и работодателски организации. 
Като основни цели за подобряване на здравната превенция специалистите посочиха ранната разкриваемост на 
заболяванията, контрола върху рисковите фактори в една компания и д.р 
Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното 
място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и 
рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които 
трябва да бъдат предприети. 
На събитието бяха засегнати и обсъдени въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното 
състояние и продуктивността на обществото. На семинар na 14 юни българските специалисти ще имат възможност да се 
запознаят в детайли с немския опит по здравна превенция, както и с инструментариума,който използват за подобряване 
на здравословното състояние на служителите и работниците. Участие в международния форум взеха представителите на 
МЗ, БЛС и над 100 международни и български експерти по здравна превенция. 
 
Еcon.bg 
 
√ АИКБ и експерти по трудова медицина поискаха промени в модела на здравноосигурителната система  
Вчера и утре в гр. Пловдив се провежда международна конференция и семинар по здравна превенция. Законодателни 
промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна превенция и 
безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в конференция на тема „Превенция на здравето – 
Европейски политики и практики“. Събитието, което се провежда под патронажа и с участието на вицепремиера Марияна 
Николова, е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на 
здравето“. 
Участие в международния форум взеха председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р 
Хасан Адемов,  изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова, заместник 
областният управител на Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на здравеопазването, 
Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти 
по здравна превенция. 
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„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. 
Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има обаче повече 
превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към профилактика, за да не се 
стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Днес на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по 
здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на 
служителите и работниците. 
 
Novinite.bg 
 
√ АИКБ и експерти по превантивна и трудова медицина поискаха промени в модела на здравноосигурителната система 
Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна 
превенция и безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в конференция на тема „Превенция на 
здравето – Европейски политики и практики“. Събитието, което се провежда под патронажа и с участието на вицепремиера 
Марияна Николова, е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на 
здравето“. 
Участие в международния форум взеха председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р 
Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова, заместник 
областният управител на Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на здравеопазването, 
Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти 
по здравна превенция. 
„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и 
нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно 
намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. 
Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. 
За да има обаче повече превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към 
профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента“, заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
За повече превенция и профилактика на здравето се застъпиха и председателят на Комисията по труда, социалната и 
демографска политика д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна 
Михайлова, както и експерти от Министерство на труда и социалната политика и представители на синдикални и 
работодателски организации. 
Като основни цели за подобряване на здравната превенция експертите посочиха ранната разкриваемост на заболяванията, 
проследимостта и динамичното наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания. 
Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното 
място. 
Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и рискови 
фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които трябва да 
бъдат предприети. На събитието бяха засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция 
както у нас, така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и 
продуктивността на обществото. Подробно бяха представени профилактични модели и стандарти за ранна диагностика в 
Германия и Северна Македония. 
Днес на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по 
здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на 
служителите и работниците. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Партиините субсидии ще се плащат само за действителните гласове 
Депутатите приеха на второ четене Закона за политическите партии, който предвижда преизчисляване на субсидиите след 
2016 г.  
Партиите ще връщат надплатените субсидии след 2016 г. със задна дата. Това решиха депутатите, които гласуваха на второ 
четене промени в Закона за политическите партии. Според промените субсидията на глас, вече ще се плаща само и 
единствено за действителните гласове на избирателите гласували за съответната партия. 
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Депутатът от БСП Филип Попов предложи, за да не бъдат поставени партиите в неизгодно положение, да не връщат 
надплатените пари, а те да им бъдат прихванати от следващи плащания. Предложението беше одобрено. Субсидиите ще 
се изплащат от държавата на четири части. 
 
√  Президентът се срещна с представители на българската общност в Унгария  
Българската общност в Унгария не само е запазила своята идентичност, но и активно участва в живота на Унгария. 
Българите тук са живата връзка между двете страни. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с 
представители на българската общност в Будапеща. Държавният глава е на официално посещение в Унгария, по покана на 
своя колега Янош Адер. 
Българите в Унгария са около 6500. По-голямата част от тях живеят в столицата Будапеща. Нашите сънародници тук са със 
статут на едно от 13-те официално признати национални малцинства в Унгария. Имат свой представител в унгарския 
парламент, който е със съвещателен глас по въпроси, засягащи интересите на българската общност. С общо гласуване са 
избрали този човек да е Симеон Варга. 
Симеон Варга: Това е много важно - че нямаме проблеми с църквата, с училището ни, културния дом. Защото сме задружни 
българи, както винаги сме били. И работим за нашето бъдеще. 
През XIX в. българи се заселват край Будапеща и бързо си спечелват името на отлични градинари. Име, което се пази и до 
днес. 
Алекси Антонов: С коне покрай Дунава са въртяли един български долап или "българското колело", с което са поливали 
зеленчуците и с това са станали независими от времето. Българите винаги са могли да произвеждат зеленчуци. 
Първото дружество на българите в Унгария, основано през 1914 г. е най-старото българско сдружение в Европа. 
Президентът Румен Радев ги поздрави, че има с какво да се похвалят и повече от 100 години градят една малка България. 
Румен Радев: Вие сте успели и да се запазите като идентичност, да останете сплотени, и да пазите нашите дух, традиции, 
култура, език. 
През 1916 г. в Унгария е основана Българската църковна общност, а през 1931 г., с дарение на българи в Будапеща, е 
построена българската православна църква "Св. Св. Кирил и Методий". 
 
√ До края на месеца ще завършат ремонтите по "Тракия", продължават тези по "Хемус" 
Три са ремонтите, които ще продължат на автомагистрала "Хемус" и през лятото - виадуктите на 20 и 34 километър и лявото 
платно на тунел "Витиня". А ремонтите по АМ "Тракия" на 13, 15, 17 и 18-ти километър се очаква да приключат до края на 
месеца. Това каза пред БНТ директорът на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ Иван Досев. 
Иван Досев каза, че ремонтите, които ще продължат на автомагистрала "Хемус" и през летните месеци са три: 
"Това е виадуктът на 20 километър при село Потоп, виадуктът след тунел "Витиня" на 34 километър при "Коренишки дол" 
и лявото платно на самия тунел. Това са ремонтите, които ще продължат и през летните период и след това, защото са по-
сериозни и времето, което ни е необходимо да ги изпълним, е по-продължително". 
Носещите колони на виадуктите не е правен от самото им построяване. Досев обясни, че тези ремонти са належащи и без 
тях магистрала няма как да изпълнява функциите си. 
В тунел "Витиня" се правят аварийно-укрепителни дейности с цел превеждане в съответствие с европейска директива 54 
за норми за безопасност и сигурност в тунелите. 
Организацията на движението е такава, че когато има задръствания при "Витиня" през обходния път (стария път между 
София и Ботевград) се пропуска леко натоварената посока, а силно натоварената посока минава през дясната тръба на 
тунела. 
Досев отправи апел към шофьорите да тръгват на път отпочинали, да не се изпреварват неправилно, да спазват 
ограниченията на скоростта и да не се движат в аварийната лента, тъй като при инцидент, това е единственият начин на 
линейки и пожарни да достигнат до пострадалите. 1000 лева е глобата за движение в аварийната лента. 
Гражданите могат да сигнализират на телефон 112 и в ситуационния център на АПИ. В ситуационния център на телефон 
0700 130 20 гражданите може да се подава информация за нередности по пътя, например предмети на пътното платно. 
"Ще направим всичко възможно по "Тракия" да приключим ремонтите в рамките на този месец" 
Това са ремонтите на 13, 15, 17 и 18-ти километър от магистралата. 
На пътен възел "Цалапица" при 112 километър движението беше затворено в началото на седмицата. От тази сутрин 
отсечката е пусната за движение. Машините на АПИ и на фирмата изпълнител вече се изтеглят. 
Бяха преасфалтирани изцяло четирите пътни отсечки, които са подходите към АМ "Тракия". 
Ремонтните дейности приключиха за 4 дни, а стойността им е 400 хиляди лева. 
Не се предвиждат други големи ремонти по АМ "Тракия". По-голям ремонт ще има на АМ "Хемус" във Варненска област, 
лявото платно в посока Варна вече е преасфалтирано, сега ще бъде преасфалтирано и дясното. 
 
√  Първите нови групи в Европейския парламент вече са налице  
Европейският парламент вече започна работата си. Първите нови групи вече са налице. Крайнодесните евроскептични се 
обединиха в групата "Идентичност и демокрация". Либералите смениха името си на "Обнови Европа" заради Макрон, 
чиито евродепутати влязоха в тяхната група. 
Не се сбъдна мечтата на Матео Салвини и Марин льо Пен да сформират по-голям блок и да привлекат в него и 
управляващите партии в Унгария и Полша - "Фидес" на Виктор Орбан и "Право и справедливост" на Ярослав Качински, 
както и британската "Брекзит" на Найджъл Фараж. 
Въпреки това блокът "Идентичност и демокрация" се оформя като пета политическа сила в Европейския парламент. 
Либералите смениха името си заради Макрон, чиито евродепутати влязоха в тяхната група. Очевидно той не искаше в 
името да фигурира "либерали" заради лоши конотации в самата Франция. 
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Парламентът заработи, а представителите на първите четири политически сили в него - "Европейската народна партия", 
"Партията на европейските социалисти", либералите от "Обнови Европа" и "Зелените", вече преговарят по конкретни 
политики, за да се оформи управленската програма за следващата Еврокомисия. 
Кой ще е следващият председател на Европейската комисия? 
Еманюел Макрон предложи Ангела Меркел за председател на Европейската комисия, но това беше по-скоро опит от 
страна на френския президент да подкопае кандидатурата на водещия кандидат на ЕНП Манфред Вебер, зад когото стои 
и Ангела Меркел. Самата тя не е давала знаци, че иска да сменя Берлин с Брюксел. Същото каза и председателят на 
настоящата европейска комисия Жан-Клод Юнкер в интервю за "Политико" преди няколко дена, че няма информация 
Меркел да се кандидатира. От самата ЕНП обявиха, че нямат План Б освен кандидатурата на Манфред Вебер. 
Засега на масата са Вебер, кандидатът на социалистите Тимерманс и на либералите Вестегер. Водят се разговори в 
различни формати между европейските лидери. 
Миналата седмица се срещнаха шестима европейски лидери - по двама представители от трите големи политически 
семейства. Водят се разговори между лидерите на Вишеградската четворка, на южните държави, но засега няма пробив 
по въпроса, кой трябва да бъде председател на следващата Европейската комисия. 
Разбира се, това трябва да решат европейските лидери на срещата на върха на 20 юни, но в Брюксел упорито се говори, че 
и на тази среща няма да бъде взето конкретно решение и евентуално то ще бъде взето на извънредна среща на върха на 
30 юни - ден преди да започне първата сесия на новия Европейски парламент в Страсбург, който трябва да избере също 
своя председател. 
 
Investor.bg 
 
√ МЗХГ може да увеличи с около 1 млн. лв помощта за съхранение на плодове и зеленчуци 
Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лв  
Министерство на земеделието, храните и горите има готовност да увеличи с близо 1 млн. лв. бюджета по държавната 
помощ за „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на 
днешното заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.  
Тя уточни, че  приемът на документи, който беше едномесечен, приключва днес. 
Държавната помощ бе одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Схемата е разработена по предложение на 
браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът ѝ на действие е до 31.12.2020г. 
Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лв. 
С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 3, 6 млн. лв, се разпределени за тази година. 
„Към 10-ти юни са подадени 55 проекта и бюджетът за тях надвишава първоначалния определен такъв. Затова сме в 
готовност да го увеличим, след като приемът приключи официално и бъдат направени нужните изчисления“, каза още 
Танева. 
Относно контрола по повод получаването на обвързаната подкрепа от хората, които произвеждат и продават, Десислава 
Танева бе категорична, че ще откликне на всички предложения, които са технически и ресурсно изпълними от 
администрацията. 
„Предстои  да направим проверки на всички биопроизводители, за които има съмнения за нередности, ако и Вие имате 
списък с такива, те ще бъдат включени“, посочи пред браншовите организации земеделският министър. 
 
√ Окончателна забрана за палатки и каравани върху пясъчни дюни и плажове 
Може да се обособяват места за временно разполагане в зона "А" и "Б", гласи промяна в Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие 
Може да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и "Б", извън 
територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Това реши парламентът с приети на 
второ четене промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, предаде БТА. 
Забраната за къмпингуване се простира върху поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, 
на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени 
имоти, включени в границите на урбанизирани територии. 
Тези места не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на 
обекти по Закона за горите – архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение. 
Това са кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, 
които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията. 
Условията и редът за определяне на местата, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя 
в тях, се определят с наредба на министрите на регионалното развитие и благоустройството, земеделието, на околната 
среда и на туризма. 
"БСП за България" поискаха разпоредбата да не засяга палатките и думата да не фигурира в текста, но мнозинството не се 
съгласи. Според Явор Божанков не може палатките да се приравняват към каравани и кемпери. „Не можем да забраним 
свободното къмпингуване, защото ще отблъснем западните туристи“, посочи социалистът. 
Александър Ненков от ГЕРБ  е на мнение, че колкото повече набира скорост този вид туризъм, толкова повече проблеми 
има за природната среда заради отпадъците за почистването на които трябва да плаща съответната община, без тези пари 
да са предвидени в бюджета ѝ. Той напомни, че в същото време свободно къмпингуващите не плащат местни данъци. 
Депутатът беше категоричен, че в никакъв случай не се налага забрана за свободно къмпингуване. 
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„Идеята на промяната е да се определят места, в които да има елементарни хигиенни изисквания, да се знае кой носи 
отговорност, кой почиства и какви санкции ще има, ако не си изпълнява задължението. Помолили сме НПО-та да направят 
проучване и да дадат предложения, целта ни е следващите месеци да намерим елементарните изисквания, на които да 
отговорят“, подчерта Ненков.Той добави, че в Европа минималните глоби за неразрешено къмпингуване и разпъване на 
палатки или паркиране на кемпери са от 500 до 1500 евро. 
Парламентът запази старото положение да се възлагат на концесия или да се отдават под наем и морски плажове, които 
граничат със защитени територии и до тях няма възможност да се осигури свободен достъп чрез отворен за обществено 
ползване път. Това се отнася и за морски плажове, независимо от местоположението им, за които няма възможност за 
осигуряване на енергоснабдяване и водоснабдяване, както и за отвеждане или съхранение на отпадъчните води. 
Народното събрание не прие предложението на Валери Симеонов от "Обединени патриоти" да се въведе задължително 
изискване за път, макар и черен, когато се отдават на концесия или под наем морски плажове, които граничат със защитени 
територии и до тях няма възможност да се осигури свободен достъп чрез отворен за обществено ползване път. 
„Може пътят да е черен път, но в случай на някаква злополука трябва да има възможност линейка, пожарна или полиция 
да стигнат до това място, защото понякога минутите решават живота или смъртта на някого“, аргументира се той и допълни, 
че потози начин ще се извозват и отпадъци. „Наше проучване показва, че това са десетина плажа от общо около 200 и 
въпросните ивици са на юг от Царево“, уточни Валери Симеонов. 
 
В. Капитал 
 
√ БДЖ ще подновява влакове и вагони за 100 млн. евро 
Български държавни железници ще закупят 10-15 мотриси и от 30 до 50 нови модерни вагони. Доставката на първата 
порция от новия подвижен състав се очаква не по-рано от средата на 2023 г. Инвестицията в новите над 4000 места ще е 
около 100 млн. евро, които ще бъдат платени за срок от 7 години. 
Това стана ясно по време на общественото обсъждането на Проекта за закупуване на нов подвижен състав за нуждите на 
БДЖ и инвестициите в Националната компания "Железопътна инфраструктура". 
Плановете са подновяването на подвижния състав на БДЖ да стане постепенно в следващите 15 години. От железницата  
съобщиха, че водят и преговори с Deutsche Bahn за закупуване на около 100 броя вагони, използвани в германските 
железници до края на 2019 г. Причината е, че това начинание ще излезе по-изгодно, отколкото ремонтът и модернизацията 
на собствените вагони на БДЖ. На железницата са необходими 30-40 подобни вагона, които да решат проблема на 
железницата с подвижния състав - те ще струват 3-4 млн. евро, а компанията разполага с парите. Въпросът обаче е как ще 
е възможно да се случи подобна сделка. 
От БДЖ проучват отново и възможността за еврофинансиране на модернизацията на подвижния състав през следващия 
програмен период 2021 – 2027 г. Вариант при кризисен момент с осигуряването на нужните вагони, локомотиви и мотриси 
остава и наемането. 
Предишната мегапоръчка за 675 млн. лв. за 42 нови мотриси беше спряна от Комисията за защита на конкуренцията, като 
срещу нея имаше редица критики, а новият министър на транспорта Росен Желязков смени ръководството на жп холдинга. 
На етап ремонти 
От БДЖ предвиждат няколко етапа на обновление на влаковете. Първият е до 2022 г., като през него ще има интензивни 
ремонти на локомотиви, вагони и мотриси. Целта е да не се стига до недостиг на подвижен състав за изпълнението на 
ежедневната работа на БДЖ. 
От превозвача смятат, че с ремонта на 46-те мотриси Siemens - поръчката за 137 млн. лв. отново е в ход и БДЖ ще избира 
за изпълнител между - румънския клон на френския гигант Alstom и унгарското поделение на швейцарската Stadler, ще 
бъде обезпечено обслужването на крайградските линии за следващите 12-13 години. 
Планирани са и средно по 15 капитални ремонта на година на старите 70-80 локомотива "Шкода" на БДЖ и 
модернизацията им за скорост от 160 км/ч. По темата се водят преговори с производителя "Шкода", за да предложи ново 
технологично решение, за да може да се удължи животът на поне 30 от тях с 10-15 години. Те са произведени 70-те години, 
с максимална скорост 130 км/ч. Технологията е стара и компанията не вижда смисъл да ги възстановява. До момента БДЖ 
само ги поддържа със собствени сили в движение. 
Председателят на съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" Григори Григоров обясни, че към момента не е рентабилно 
специално за нашия пазар и условия старите локомотиви, които обслужват дългите разстояния в България, да бъдат 
подменени с нови. "Един нов локомотив струва 6 млн. евро и е с мощност 6 мегавата. Той е предназначен за влакове с 15 
вагона и нагоре. Ние никога няма да имаме 15 вагона в нашата държава. Така, че това ще бъде един силен преразход и на 
пари, и на мощност, и на енергия. Затова смятам, че тези локомотиви, които имаме в момента, те имат поне още 20 години 
експлоатационен живот. При правилна модернизация от "Шкода" на цена под 1 млн. евро на локомотив, смятам, че това 
е най-доброто решение и от техническа гледна точка, и от финансова гледна точка. По-нататък при разширяване на 
мотрисния парк въпросът с локомотивите постепенно ще бъде решен от само себе си", каза той. 
На етап покупки 
Вторият етап е до 2030 г., като успоредно с първия етап и ремонтите ще стартират и поръчките за нови покупки - доставка 
на 10-15 мотриси за средни разстояния, а след това и на 30 – до 50 броя нови вагона за 160 км/ч, които са по-подходящи 
за дългите направления. 
Така ще бъдат обезпечени въпросните над 4000 места за пътувания на средни и дълги разстояния – София – Бургас, София 
– Варна, които осигуряват около 40% от приходите на превозвача. Средната цена на седалка е около 25 хил. евро. Целта е 
амбициозна - да се предостави конкурентна на автомобилния транспорт услуга като време и комфорт. За международните 
маршрути се запазва видът на състава локомотив с вагони. 
Третият етап е след 2030 г. За него са планирани постепенна подмяна на мотрисите Siemens и на вагоните и локомотивите. 
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БНР 
 
√ Външният министър на ОАЕ ще открие посолство на Абу Даби в София 
Министърът на външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин 
Зайед бин Султан ал-Нахаян пристига на официално посещение в България. В рамките на визитата си шейх Абдула ще 
открие и посолството на Абу Даби в София. 
Първият дипломат на Обединените арабски емирства ще бъде приет от вицепремиера и външен министър Екатерина 
Захариева. Ще бъдат проведени и пленарни разговори между двете делегации по въпроси от двустранен характер и 
регионален интерес. 
Посещението на министър Ал-Нахаян е продължение на усилията за насърчаване на двустранното сътрудничество, 
посочват от българското външно министерство. 
През април миналата година България отвори посолство в столицата на емирствата Абу Даби. Събитието беше оценено  
като  важна стъпка за възстановяване на активната българската външна политика в арабския свят. 
В Обединените арабски емирства живее и най-голямата българска общност в Персийския залив, която наброява 3000 
души. 
 
√ Магдалена Милтенова: Ако не се вземат спешни мерки, ще останем без превоз 
Недостигът на шофьори е много голям, заяви пред БНР Магдалена Милтенова – председател на Браншовия съюз за 
стопанска инициатива в транспорта, член на Националното сдружение на автобусните превозвачи и Конфедерацията на 
автобусните превозвачи. 
Днес в София ще се проведе първият национален форум за проблемите на кадрите в транспорта, като най-сериозен е 
проблемът при линиите от общинските, областните и републиканските транспортни схеми. Участие в него ще вземат 50 
представители на транспортни фирми, федерации, синдикати, министерства и други държавни институции. Събитието е 
под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.  
„Превозвачите започват поетапно да се отказват от този вид дейност. Имаме обществени поръчки за превоз на пътници, 
на които няма кой да се яви да участва. До такава степен нещата излизат извън контрол, че ако не се вземат спешни мерки, 
наистина ще оставим обществото без превоз“, предупреди Милтенова в интервю за предаването „Преди всички“. 
Магдалена Милтенова бе категорична, че този недостиг на кадри не опира само до заплащане, а също и до самите 
регулации в областта на транспорта, от рестрикциите и липсата на финансиране. 
„От присъединяването ни към ЕС автобусният бранш е изключен от всякакъв вид подпомагане по европейските фондове, 
което съответно води до липса на кадри, до невъзможност на фирмите да се справят и финансово. Проблемите в бранша 
са много сериозни“, обясни Милтенова.   
По думите ѝ заплатите на шофьорите варират от 560 до 2000 лева, в същото време глобите са много високи: 
„Когато за най-елементарно нарушение на водач на автобус се налага глоба от 1500 лева, която не е съразмерна с неговото 
заплащане, тези хора просто се отказват да извършват тази дейност“. 
Според Милтенова в средните училища процесът на обучение на шофьори е занемарен. Сега много хора не могат дори 
финансово да си го позволят, подчерта тя. По думите ѝ, за да се подготви един човек, трябва да има 2000 - 3000 лева, след 
това идва и квалификацията на водача. Като друг проблем Милтенова посочи, че няма синхронизация между законите. 
Към момента не е коментирано повишаване на цените на билетите, заяви още Магдалена Милтенова. 
 
√ Илияна Йотова: Крайно време е да бъде създаден успешен закон за доброволчеството 
Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че е крайно време да бъде създаден успешен закон за доброволчеството. Тя е 
патрон на откриващия се във Варна Международен фестивал на червенокръстките филми. 
"Никак не е лесно такъв закон да бъде направен. Той има естествени връзки, хоризонтални, с много от социалните ни 
политики, с професионалната подготовка на хората, които ще се занимават, най-вече с желанието и възпитанието още от 
деца, за да можем да си помагаме един на друг". 
Илияна Йотова посочи, че с удоволствие е патрон на форума, защото светът става все по-тревожен, а човеколюбието и 
хуманизмът са ни все по-нужни. 
Фестивалът продължава до 21 юни, в него зрителите ще могат да видят над 200 филма от 56 страни. 
 
√ ЕЦБ отчита нарастване на дела на еврото като втората най-значима валута в света 
Глобалното използване на еврото се повиши от рекордно ниските нива, достигнати през миналата година, най-вече за 
сметка на намаляване на дела на долара поради нестабилността на американската политика и опасенията за повишаване 
на лихвените проценти в САЩ, съобщи в четвъртък Европейската централна банка, цитирана от Ройтерс. 
Използването в глобален план на еврото, което е втората най-широко използвана валута в света след долара, спадна през 
последното десетилетие до исторически минимум. Отскокът от този рекордно нисък дял в последно време обаче сякаш 
показва както притесненията по отношение на американската политика, така и нарастващото доверие за бъдещето на 
еврозоната, която оцеля при най-големия си тест по време на дълговата криза в региона. 
Според ЕЦБ делът на еврото нараства в световните валутни резерви, в депозитите, при емитирането на дългове и при 
непогасените кредити, докато ролята му на една от водещите валути остава като цяло стабилна. 
В световните валутни резерви делът на еврото нараства с 1,2% до 20,7%, докато делът на долара се понижава с 0,2% до 
61,7%. Въпреки че делът на щатската валута продължава да бъде много по-голям, тези 61,7% представляват исторически 
минимум за долара, откакто съществува еврото. 



9 

 

Пазарният дял на долара е намалял през последното десетилетие, тъй като страните диверсифицират техните резерви с 
по-малки по значимост валути, включително японската йена и китайския юан (ренминби). "Някои нововъзникващи 
пазарни икономики продадоха валутни резерви, за да стабилизират местните си валутите в условията на по-строги 
финансови условия и обръщане на капиталовите потоци. Голяма част от тези интервенции се състояха в щатски долари, 
което механично подкрепи дела на еврото", показват анализът на ЕЦБ.. 
"Предварителните доказателства сочат, че опасенията за едностранни американски санкции може би са друг фактор, 
подкрепящ диверсификацията на потрфейлните резерви на някои централни банки, като например Руската централна 
банка", посочи ЕЦБ, добавяйки че руските търговски банки също така се страхуват, че санкциите могат да ограничат 
способността им да извършват сделки в долари. 
"Китай също намали притежаваните американски ценни книжа през 2018-а година с около 60 млрд. долара в условията на 
ескалиращо напрежение в световната търговия", се посочва в доклада на ЕЦБ. 
При емитирането на дълг в чуждестранна валута пазарният дял на еврото се увеличава с 2,5% до 22,7%, тъй като по-силният 
долар, заедно с по-високите лихвени проценти в САЩ, предизвикват загриженост относно по-високите разходи за 
обслужване на дълга, особено в развиващите се пазарни икономики. 
При глобалните кредити пък пазарният дял на еврото се повишава с 0,8% до 19,3%, докато при ежедневната търговия с 
чуждестранна валута (на forex пазара), този дял се увеличава с 0,7% до 37,7%, добави ЕЦБ. 
 
√ Турската лира поевтинява, след като Анкара не се отказа от руските ракетни комплекси С-400 
В четвъртък турската лира поевтинява с над 1% спрямо долара и еврото, след като Анкара потвърди, че не желае да се 
откаже от закупуването на руски зенитно-ракетни комплекси С-400, въпреки оказваният от Вашингтон натиск. 
Агенция Ройтерс напомня, че диспутът между важните съюзници в НАТО изнерви инвеститорите и доведе до обезценяване 
на турската лира с близо 10% в рамките на настоящата година, главно поради опасения, че покупката на Анкара на 
системите за отбрана С-400 ще доведат до налагането на санкции от страна на Вашингтон. 
Въпреки американският натиск, включително и официалното писмо, предадено на Анкара, че страната ще бъде 
премахната от програмата за изтребители Ф-35, ако приеме доставката на С-400, Турция отказа да направи крачка назад. 
По-рано днес външният министър Мевлут Чавушоглу каза, че писмото на действащия министър на отбраната на САЩ - 
Патрик Шанахан няма да накара Турция да се откаже от решението си и това допринесе за поевтиняване на местната валута 
спрямо долара и еврото. 
Последва изказване на турския президент Реджеп Ердоган, в което той подчерта, че въпросът за руските ракетни системи 
С-400 е приключен и Турция вече ги е закупила. 
Щатският долар поскъпва в рамките на деня с 1,15% към 5,8725 турски лири, като за кратко тества 5,9000 нивото. В същото 
време еврото нараства с 1,1% към 6,6350 турски лира, като дори за кратко поскъпна до двуседмичен връх от 6,6670 нивото.  
 
В. Банкерь 
 
√ Перник е сред водещите градове у нас по трудова мобилност на работната сила  
Община Перник започва мащабен проект - строителството на нова пътна отбивка по скоростната магистрала при "Марина 
бара" към града, съобщиха от общината. 
С него ще бъде направена трета отбивка  на околовръстния път на град Перник, която ще даде възможност автомобилиня 
трафик да влиза по-бързо към централната градска част. Досега това става само на две места. Стойността на заданието е 
894 000 лева с ДДС и включва строителство на пътна отсечка с дължина 150 м, втори коловоз по жп линията София - 
Радомир и укрепителни дейности. 
Община Перник и Агенция "Пътна инфраструктура" вече са подписали споразумение за изграждане на отсечката, като 
общината осигурява проекта и терена, а пътната агенция ще финансира самото строителство. 
Очаква се с изграждането на пътната връзка трафикът да се облекчи значително. Според данните от трафик камерите всеки 
ден между София и Перник пътуват 27 000 превозни средства, което именно налага вземането на мерки за намаляване 
напрежението на входовете на града. А причината за това е, че Перник е на последните места у нас по работна заплата и 
брой наети. В града най-бавно нарастват заплатите, а в столицата възнагражденията са най-високи и предлагането на 
работни места е много по-голямо. Това нарежда област Перник на едно от водещите у нас места по трудова мобилност на 
работната сила.  
Кметът на общината информира, че е финализирана вече обществената поръчка за избор на изпълнител за ремонта на 
пътя Драгичево-Рударци- Кладница, където живеят около 8000 жители на София, както 1500 души местно население. 
 
В. Дума 
 
√ И Северна Македония с интерес към АЕЦ "Белене"  
Правителството на Северна Македония анализира възможността да се включи в проекта за АЕЦ "Белене", предаде агенция 
МИА. 
Съществува интерес за включване в проекта и в момента се правят анализи, след което обществеността ще бъде 
информирана за предприетите стъпки, е казал за МИА източник от правителството. 
Агенцията посочва, че председателят на Регулаторната комисия за енергетика Марко Бислимовски е подкрепил идеята 
Северна Македония да инвестира в някоя атомна електроцентрала в съседна страна. 
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√ Вписването в имотния регистър - по идентификатор на имота 
Вписването в имотния регистър ще е по идентификатор на имота. Това съобщиха от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ). След приключване изработването на цифровата кадастрална карта на територията 
на страната трябва да бъдат създадени "поимотни" партиди на собствеността, които ще фигурират в имотния регистър. 
Системата за вписване на имотите трябва да премине от "персонална" към "поимотна", като водеща роля ще има 
идентификаторът на имота, а не лицето - собственик. Това е обсъдено на заседание на Съвета по геодезия, картография и 
кадастър, чийто председател е заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев. 
Според Йовев въвеждането на единни стандарти и критерии, както и координацията на дейностите и съвместяването на 
данни изискват общи действия на всички институции в страната. До настоящия момент 81%, или 89 хил. кв. км, от 
територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри, като е набрана информация за 
над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, 
включително и за областните градове и 127 общински центъра. Трансформирането на картата на възстановената 
собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Европейски залагания - кой ще е новият председател на Европейската комисия? 
- По кои пътища ще има ремонти през лятото? Информация от АПИ; 
- Предложение на ВМРО. Карта "Българин" за сънародниците в чужбина - какви права да дава? 
- В минутите на синоптика. Ще има ли резки промени на времето през почивните дни? 
- По кои пътища ще има ремонти през лятото? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от село Мокрище: Кой е отговорен за инцидента на жп надлеза, при който бяха ранени три деца? 
- Министърът на транспорта Росен Желязков: За сигурността във влаковете, поредицата злополуки с малки 

самолети и за кои пътища ще се плащат тол такси; 
- Защо съдът остави на свобода ученика, обвинен в тероризъм? И имало ли реална опасност да извърши атентат? 

Коментар на експерта Тихомир Безлов; 
- На живо от Сливен: Ексклузивен разказ на роднините на жената, простреляна от мъжа си в заведение на 

петолъчката; 
- В рубриката „Чети етикета" ще доведат ли до финансова криза ниските лихви по кредитите? 
- Първи български пациент с шанс за белодробна трансплантация във Виена. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 14 юни 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска" ще се проведе среща на работната група 

за Националната стратегия за оптимални грижи за хората с деменция с участие на експерти по дементология. 
- От 09.30 часа в зала „Мецанин", в централата на КТ „Подкрепа", президентът Димитър Манолов ще открие 

международна конференция на тема „Укрепване на капацитета и задълбочаване на сътрудничеството за 
интеграция на Западните Балкани в конкурентоспособна социална Европа". 

- От 10.00 часа в парк хотел „Москва" ще започне Първият национален образователен форум за проблемите на 
кадрите в транспортния бранш. 

- От 10.00 часа в зала „Justitiq" в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. Скобелев" 23 ще се проведе първа 
Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред образователната програма „Съдебната власт - 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". 

- От 11.00 часа ще започне заседанието на междуведомствената работна група за изготвяне на предложения за 
законодателни промени, засягащи разследванията срещу председателите на Върховния касационен съд, 
Върховния административен съд и главния прокурор. 

- От 11.00 часа пред паметника на Славейкови на обновения площад „П. Р. Славейков" Столична библиотека 
организира литературно четене по повод Деня на бащата. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА на бул. "Цариградско шосе" 49 ще се проведе заключителна 
пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от внедряването на Системата за електронно 
наблюдение на правонарушители. 

- От 11.00 часа в зала „Витоша" на хотел Маринела ще се проведе кръгла маса - дискусия „Спортът е свобода". 
- От 12.00 часа в залата на 5-и етаж в МОН, ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от 

майската сесия на Държавните зрелостни изпити 2019 г. 
- От 12.00 часа в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА Военномедицинска академия и представители на 

футболен клуб ЦСКА отново обединяват сили в подкрепа на безвъзмездното кръводаряване. 
- От 12.40 часа в МВнР министър Екатерина Захариева ще се срещне с министъра на външните работи и 

международното сътрудничество на ОАЕ шейх Абдула ал-Нахаян. Двамата министри ще направят съвместно 
изявление от 14.00 часа в МВнР. 

- От 14.00 часа в сградата на АПИ ще се отворят офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители при 
рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. 
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- От 14.00 часа в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска" ще се проведе среща във връзка 
съсстартиралия европейски проект „Иновации за деменциите в Дунавския регион" (INDEED) (2018 - 2021) 
сръководител проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и 
координатор за България академик Лъчезар Трайков. 

- От 18.00 часа в Галерия „Райко Алексиев" ще бъде открита изложба, посветена на Светлин Русев (1933 - 2018). 
- От 18.30 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе литературно събитие на издателство „Парадокс". 

***  
Благоевград 

- От 12.30 часа в хотел „Орбита" ще бъде открита Седма международна научна конференция „Съвременното 
образование - условия, предизвикателства и перспективи". 

- От 17.00 часа в Регионалния исторически музей в Благоевград ще бъде открита изложбата „Почетните граждани 
на Благоевград". 

- От 18.00 часа в зала „Пейо Яворов" Камен Донев ще представи моноспектакъла Лекция № 2 - „Възгледите на един 
учител за всеобщата просвета". 

- От 18.00 часа в Градска художествена галерия ще бъда представени творби на художника Аргир Манасиев. 
***  
Бургас 

- В сградата на Бизнес инкубатора в Бургас ще се проведе проект за дигитални умения и предприемачество, насочен 
към момичета на възраст от 12 до 18 години. 

- От 10.00 часа в залата на БЧК Бургас ще се проведе церемония, на която ще бъдат връчени грамоти на училищата 
и класните ръководители за участието им в проекта "Това не си го правил" за популяризиране на доброволното и 
безвъзмездно кръводаряване сред тазгодишните абитуриенти. 

- От 10.30 до 16.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведат безплатни консултации за затлъстяване и 
метаболитен синдром. От 17.30 часа ще се проведе и лекция на тема „Затлъстяването - пандемията на новия век". 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе работна среща и ще бъде подписано 
споразумение за сътрудничество между Община Бургас, Областна администрация Бургас и Българската академия 
на науките. 

- От 16.00 часа в Исторически музей ще бъде открита изложбата "Гутенберг и славянският свят". 
- От 18.00 часа в Дома на нефтохимика физикът Теодосий Теодосиев ще представи в града биографичния си филм 

„Формулата на Тео". 
***  
Варна 

- От 09.30 часа в Концертното студио на Радио Варна ще започне дискусионен форум на тема „Агресия, хуманност, 
кино". Събитието е част от програмата на 18-ия Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми 
във Варна. 

- От 14.00 часа в Морско казино Българският червен кръст заедно с Община Варна организират 2019 г. в рамките на 
18-тия Международен Фестивал на червенокръстките и здравни филми, представяне на устройство за изкуствено 
зрение ORCAM и система за безопасност на пътя MOBILEYE. 

- От 15.00 часа в библиотеката на Медицински университет - Варна ще се проведе кръгла маса на тема 
„Съвременност-агресия и хуманност" с участието на писатели-медици. 

- От 16.00 часа в зала „ЮГ" на Археологическия музей във Варна ще бъде открита изложбата „Хлябът и виното - от 
древността до наши дни". 

- От 16.30 часа в зала „Европа" на Фестивален и конгресен център ще започне филмовата програма, посветена на 
100-годишнината на Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. 

- От 17.00 часа на централния вход на Морската градина ще се проведе кръводарителска акция „Дари кръв, вземи 
билет и автограф" по повод Световния ден на кръводаряването. 

***  
Велико Търново 

- От 17.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде открита изложба „Багри, орнаменти, дизайн – 200 
години българско килимарство". 

- От 18.30 часа в Клуб 7 ще бъде открита поетична вечер с Румяна Пелова. 
- От 19.00 часа в читалище „Надежда - 1869" ще се състои първи концерт на Балетна школа „Класика" при НЧ 

„Надежда - 1869". 
***  
Велико Търново./с. Арбанаси 

- От 20.00 ч. в „Калоянова крепост" ръководителят на Областна пощенска станция В.Търново Анета Тангалова ще 
валидира пощенско-филателно издание на тема „100 години „Зонта Интернешънъл" - една пощенска марка и 
специален пощенски печат в тираж 10 500 броя. 

***  
Враца 

- От 18.00 часа в Куклена зала на ДКТ „Палечка" по Ханс Кристиан Андерсен. 
***  
Габрово 

- От 17.00 часа в градинката до сградата на БЧК ще бъдат отбелязани 143 години от смъртта на Цанко Дюстабанов. 
- От 19.00 часа Национално дружество „Традиция" организира караул и поднасяне на венец пред монумента. 
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***  
Добрич 

- От 10.00 часа на пл. „Свобода" ще се проведе Бъди Доброволец - Промени Света. 
- От 19.30 часа в Младежки център - Добрич, Концертна зала, ще се проведе Рок концерт на група „Planetarium". 

***  
к. к. Златни пясъци 

- От 13.30 часа в хотел „Интернационал" ще се проведе международен форум „Партньорство за по-добри социални 
услуги, заетост и развитие". 

***  
Кюстендил 

- От 10.00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе редовно месечно заседание на кметовете и кметските 
наместници. 

***  
Перник 

- От 10.00 часа кметът Вяра Церовска ще даде пресконференция във връзка с предстоящия празник на града. 
***  
Перник./с. Кладница 

- От 11.00 часа на официална церемония ще бъде дадено начало на строителството на нов параклис „Св. Възнесение 
Господне" в село Кладница. 

***  
Перник 

- От 14.00 часа във Второ фоайе на Двореца на културата ще се състои церемонията по награждаване на 
победителите в конкурса „Учителят, който ме вдъхновява". 

- От 17.30 часа Малък салон, Дворец на културата, ще се състои общ концерт на ученици от Обединената школа по 
изкуства към ОК Дворец на културата. 

***  
Плевен 

- От 18.00 часа пред сградата на Областна администрация ще се състои първото издание на фолклорния фестивал 
„Магията на българските традиции". 

- От 18.00 часа в кафе-клуб ,,Бордо" ще се сътои премиера на книгата на Радослав Гизгинджиев ,,Лепири: между 
сянката и Светлината". 

*** 
Пловдив 

- В 13.10 часа в зала „Панорама" на хотел „Империал" министърът на културата Боил Банов и представителите на 
Секретариата на ОЧИС (Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество) ще дадат брифинг по 
повод подписване на Декларация, с която се изразява политическа воля да продължи обмена на добри практики 
при опазването и популяризирането на културното наследството и процесът на неговата цифровизация. 

- В 19.00 часа в ДК „Борис Христов" ще се състои вторият концерт от XXIII Австрийски музикални седмици. 
- В 17.00 часа в къщата-музей „Христо Г. Данов" ще се състои церемония по удостояване с Национална награда 

"Христо Г.Данов" за принос в българската книжовна култура. 
***  
Поморие 

- От 10.00 часа в Поморие ще се проведе фестивалът „Classic cars & Jazz fest". 
***  
Свищов 

- От 11.00 часа на ул. „Княз Борис І" № 36 стартират дейностите по преустройство, СМР и промяна на 
предназначението на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване". 

***  
Сливен 

- От 21.00 часа на Антична и средновековна крепост „Туида" ще се състои операта „Аида". 
***  
Слънчев бряг 

- От 11.00 часа в залата на административната сграда на „Слънчев бряг" АД министърът на туризма Николина 
Ангелкова ще открие приемна за гражданите и бизнеса в к.к. Слънчев бряг. 

***  
Стара Загора 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се проведе Програма 
„Играя и се уча" - групови занимания с деца от 0 до 6 години и техните родители. 

- От 18.00 часа в Зала „Байер" ще се състои Пленер по живопис „Дружба" 2019, изложба на участниците. 
- От 18.30 часа в Драматичен театър ще се състои "Превъплъщения" - спектакъл на Школа за класически танци при 

НЧ „Родина -1860". 
- От 18.30 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде представен документален филм „Папа Франциск: Човек на думата 

си", Франция, 2018, 96 мин., режисьор Вим Вендерс. Организатор: Фондация „Дон Боско България". 
- От 19.00 часа в Оперен театър ще бъде представена „Сиси - душата на императрицата". 

***  
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Стражица 
- От 10.30 часа в Зала 311 на Общината ще се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)". 
***  
Търговище 

- От 14.30 часа в зала 74 на Община Търговище ще бъдат наградени победителите в конкурса за рисунка, есе и 
мултимедийна презентация „В живота ми няма място за наркотици" на Общинския съвет по наркотични вещества. 

- От 17.00 часа с парад на всички участници от площад „Стоян Мавродиев" по улица „Васил Левски" до площад 
„Свобода", ще се състои откриването на XI Празници на женските и девически хорове „Проф. Лилия Гюлева". 
Официалната концертна програма започва в 18.00 часа в концертната зала на читалище „Напредък-1864" 
Търговище. 

***  
Шумен 

- От 09.30 часа в зала 363 в сградата на общината ще се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на 
бюджета на Община Шумен за 2018-та година. 

- От 18.00 часа в парк „Студентски" ще се състои битка между български рок банди - „Battle of BG bands", част от 
програмата за третото издание на фестивала „Шумен Рок", който ще се проведе от 14 до 17 юни. 

 
Economic.bg 
 
√ ОПЕК влошава прогнозата си за търсенето на нефт 
Страните от организацията са притеснени заради понижаващата се цена на суровината 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за световния ръст в търсенето на петрол 
и предупреди, че ще има и следващи понижения. Причината е, че международните търговски спорове продължават да се 
задълбочават, създавайки повод за продължително ограничаване на доставките през останалата част от 2019 г., пише 
Reuters. 
ОПЕК и външните ѝ партньори ще се срещнат през идните седмици, за да решат дали да продължат с ограниченията върху 
добива на нефт. Някои от държавите в организацията са притеснени от бързото понижение на цените. 
Глобалното търсене на петрол тази година ще се повиши с 1.14 млн. барела на ден, което е със 70 хил. барела на ден по-
малко, отколкото се очакваше по-рано. „През първата половина на годината протичащите световни търговски спорове 
ескалираха”, заявява ОПЕК в свой доклад, добавяйки, че тези спорове имат потенциала да понижат световното търсене. 
От 1 януари тази година ОПЕК, Русия и някои други страни, които добиват петрол, сключиха споразумение да ограничат 
добива с 1.2 млн. барела на ден. На 25-26 юни или в началото на юли те ще проведат среща, за да решат дали да удължат 
действието на тази договорка. 
Въпреки намаляването на добива цената на нефта се понижи до 61 долара за барел в сравнение с пиковата цена през 
април от над 75 долара за барел. Поевтиняването е заради страховете, че търговската война между САЩ и Китай ще 
продължи, както и заради забавянето на световната икономика като цяло. 

 
 

 


