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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Националният съвет на АИКБ поиска от министъра на енергетиката спешни реформи и прие нови членове 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в проведеното на 12 юли 2019 г. заседание на Националния съвет 
на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) със своя екип, част от който бяха изпълнителният директор на 
ЕСО Ангелин Цачев, заместник-изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция „Енергийни 
стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов и др. Срещата се състоя по инициатива на 
работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес заплаща цена на електроенергията 
често в пъти по-висока от средната в Европа.  
Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането си за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор, при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност.  
 

 
 
„Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент „Ден напред“ на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти.“  
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. За това 
„спомага“ и недопустимата пазарна концентрация, постигната от свързвани с Христо Ковачки компании и неприемливото 
им пазарно поведение. На фона на незначителни разлики спрямо последните години в параметрите производство, 
потребление и износ, се наблюдава драстично и необосновано повишение на цените, в което няма никаква пазарна 
логика. Работодателите посочиха, че през последните три месеца нееднократно е имало случаи, в които дружествата от 
Български енергиен холдинг и в частност НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2 са предлагали недостатъчни количества, заради което 
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цените на тока за бизнеса у нас са били най-високите в Европа. Това е била и причината да бъдат сезирани КЕВР и 
Прокуратурата от работодателски организации. Подготвят се и нови сигнали. 
АИКБ счита, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на държавните централи и 
настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична 
на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на капацитети за адекватен внос на 
електроенергия.  
От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се обещава, но и постоянно се отлага от поне 3 години. Ползвайки данните от последното ценово 
решение на КЕВР, сметките показват, че тези въглищни централи изземват непазарно от потребителите на електроенергия 
в страната 20,70 лв./мвтч, което също изкривява родния пазар. Като пряк негативен ефект бизнесът и гражданите 
надплащат 701 млн. лв годишно чрез такса „задължения към обществото“ и от фонд СЕС. От АИКБ предлагат тези дружества 
да се интегрират също на пазара, като за целта се създаде механизъм и се проведат търгове за капацитети.  
„Не искаме цените за нас да са по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Настояваме, обаче, да не ги 
превишават. Това е изключително важно за жизнеността, за конкурентоспособността и развитието, а и изобщо за 
оцеляването на българската индустрия като гръбнак на икономиката“, обобщи Васил Велев. „Високите цени на тока спъват 
повишаването на заплатите, оскъпяват цените на крайните продукти, забавят ръста на БВП. Настоящата ситуация е 
неприемлива, но и опасна. Тя се превръща в проблем за страната ни, защото засяга семействата на над 500 хил. души, 
заети в преработващата промишленост, както и българска продукция, продавана на световните пазари. Затова този 
проблем изисква незабавно, отговорно и трайно решение.“ 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. „И аз като г-н Велев смятам, че не бива 
условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете би трябвало да са максимално публични, 
прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова. Министърът на енергетиката обеща да 
направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за енергетиката, като подчерта, че и 
държавните производители на електроенергия са част от общността на българските производители изобщо и 
следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националният съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националния борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
Факти.бг 
 
√ АИКБ: Нужни са спешни промени в енергетиката!  
Асоциацията настоява за преговори с министър Теменужка Петкова и екипа ѝ 
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова 
спешни реформи, се казва в съобщение до медиите. 
Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал е поканило министъра на енергетиката Теменужка Петкова и 
екипа ѝ на среща. В писмото до медиите на асоциацията се припомня, че от началото на годината българският бизнес 
плаща ток с цена в пъти по-висока от средната цена в Европа. Председателят на асоциацията Васил Велев е предупредил, 
че Националната електрическа компания трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите 
по обществена доставка и по производство и търговия с ток с цел избягване на манипулации. 
Асоциацията на работодателите подготвя нови сигнали до прокуратурата за манипулации на електроенергийния пазар. 
Създава се изкуствен дефицит на ток въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности. За това допринася 
и недопустимата пазарна концентрация, постигната от свързвани с Христо Ковачки компании, казват работодатели. 
От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се отлага от поне 3 години. 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. 
„И аз като г-н Велев смятам, че не бива условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете 
би трябвало да са максимално публични, прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова. 
Министърът на енергетиката обеща да направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за 
енергетиката, като подчерта, че и държавните производители на електроенергия са част от общността на българските 
производители изобщо и следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националният съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националният борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
БНР 
 
√ АИКБ поиска среща с енергийния министър заради скъпия ток  
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова 
спешни реформи, се казва в съобщение до медиите. 
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Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал е поканило министъра на енергетиката Теменужка Петкова и 
екипа й. В писмото до медиите на асоциацията се припомня, че от началото на годината българският бизнес плаща ток с 
цена в пъти по-висока от средната цена в Европа. Председателят на асоциацията Васил Велев е предупредил, че 
Националната електрическа компания трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с ток с цел избягване на манипулации.  
Асоциацията на работодателите подготвя нови сигнали до прокуратурата за манипулации на електроенергийния пазар. 
Създава се изкуствен дефицит на ток въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности. За това допринасия 
и  недопустимата пазарна концентрация, постигната от свързвани с Христо Ковачки компании, казват работодатели. 
От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се отлага от поне 3 години.  
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори.  
„И аз като г-н Велев смятам, че не бива условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете 
би трябвало да са максимално публични, прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова.  
Министърът на енергетиката обеща да направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за 
енергетиката, като подчерта, че и държавните производители на електроенергия са част от общността на българските 
производители изобщо и следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националният съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националният борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ поиска спешни реформи в енергетиката 
Организацията покани на среща министъра на енергетиката Теменужка Петкова заради високата цена на тока 
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) поиска въвеждането на спешни реформи от 
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, посочват от организацията в прессъобщение. 
От началото на 2019 г. бизнесът в България плаща ток на цена, която е няколко пъти по-висока от средната в Европа, гласи 
съобщението. От него става ясно още, че ръководството на АИКБ е отправило покана към Петкова и екипа ѝ за среща, на 
която да бъдат обсъдени проблемите. 
От своя страна, председателят на асоциацията Васил Велев предупреждава, че Националната електрическа компания (НЕК) 
се нуждае от максимално бързо преструктуриране, като за целта трябва да бъдат разделени дейностите по обществена 
доставка и по производство и търговия с ток. Според него това ще позволи избягване извършването на манипулации. 
Същевременно Асоциацията на работодателите подготвя нови сигнали до прокуратурата за манипулации на 
електроенергийния пазар у нас, посочва БНР. 
Работодателите твърдят, че се създава изкуствен дефицит на ток въпреки двойно по-високия капацитет на действащите 
мощности, а за това допринася и недопустимата пазарна концентрация. 
АИКБ отново призова за прекратяване на договорите с “американските централи”, което вече три години се отлага. 
Теменужка Петкова коментира, че правителството е на страната на бизнеса и не желае проблеми за индустрията. 
Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране са били сезирани заради 
безпрецедентно високите цени на тока. Работи се по създаването на отделна платформа специално за индустриалните 
консуматори. 
 
standartnews.com 
 
√ АИКБ: Пазарът на електроенергия е манипулиран 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в проведеното заседание на Националния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) със своя екип, част от който бяха изпълнителният директор на ЕСО Ангелин 
Цачев, заместник-изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция „Енергийни стратегии и 
политики за устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов и др.  
Срещата се състоя по инициатива на работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес 
заплаща цена на електроенергията често в пъти по-висока от средната в Европа. 
Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането си за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор, при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. 
„Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент „Ден напред“ на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти.“  
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. За това 
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„спомага“ и недопустимата пазарна концентрация постигната от свързвани с Христо Ковачки компании и неприемливото 
им пазарно поведение. На фона на незначителни разлики спрямо последните години в параметрите производство, 
потребление и износ, се наблюдава драстично и необосновано повишение на цените, в което няма никаква пазарна 
логика. Работодателите посочиха, че през последните три месеца нееднократно е имало случаи, в които дружествата от 
Български енергиен холдинг и в частност НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2 са предлагали недостатъчни количества, заради което 
цените на тока за бизнеса у нас са били най-високите в Европа. Това е била и причината да бъдат сезирани КЕВР и 
Прокуратурата от работодателски организации. Подготвят се и нови сигнали. 
АИКБ счита, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на държавните централи и 
настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична 
на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на капацитети за адекватен внос на 
електроенергия. 
От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се обещава, но и постоянно се отлага от поне 3 години. Ползвайки данните от последното ценово 
решение на КЕВР, сметките показват, че тези въглищни централи изземват непазарно от потребителите на електроенергия 
в страната 20,70 лв./мвтч, което също изкривява родния пазар. Като пряк негативен ефект бизнесът и гражданите 
надплащат 701 млн. лв годишно чрез такса „задължения към обществото“ и от фонд СЕС. От АИКБ предлагат тези дружества 
да се интегрират също на пазара, като за целта се създаде механизъм и се проведат търгове за капацитети. 
„Не искаме цените за нас да са по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Настояваме, обаче, да не ги 
превишават. Това е изключително важно за жизнеността, за конкурентоспособността и развитието, а и изобщо за 
оцеляването на българската индустрия като гръбнак на икономиката“, обобщи Васил Велев. „Високите цени на тока спъват 
повишаването на заплатите, оскъпяват цените на крайните продукти, забавят ръста на БВП. Настоящата ситуация е 
неприемлива, но и опасна. Тя се превръща в проблем за страната ни, защото засяга семействата на над 500 хил. души, 
заети в преработващата промишленост, както и българска продукция, продавана на световните пазари. Затова този 
проблем изисква незабавно, отговорно и трайно решение.“ 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. „И аз като г-н Велев смятам, че не бива 
условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете би трябвало да са максимално публични, 
прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова. 
Министърът на енергетиката обеща да направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за 
енергетиката, като подчерта, че и държавните производители на електроенергия са част от общността на българските 
производители изобщо и следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националния съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националният борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
Еconomic.bg 
 
√ АИКБ поиска от Теменужка Петкова спешни реформи в енергетиката 
Тя от своя страна увери, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми в българската 
индустрия 
Членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха единодушни и 
настоятелни в искането си към министъра на енергетиката Теменужка Петкова за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор, при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. 
Теменужка Петкова участва в проведеното заседание на Националния съвет на (АИКБ). В дискусиите взе участие, както 
Петкова, така и нейният екип, част от който бяха изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев, заместник-
изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция „Енергийни стратегии и политики за 
устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов и др. Срещата се състоя по инициатива на работодателската 
организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес заплаща цена на електроенергията често в пъти по-
висока от средната в Европа. 
„Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент „Ден напред“ на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. „Реформите 
не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по обществена 
доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата трябва да 
създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със съседни 
страни във всички пазарни сегменти“, добави той. 
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. За това 
„спомага“ и недопустимата пазарна концентрация постигната от свързвани с Христо Ковачки компании и неприемливото 
им пазарно поведение. На фона на незначителни разлики спрямо последните години в параметрите производство, 
потребление и износ, се наблюдава драстично и необосновано повишение на цените, в което няма никаква пазарна 
логика. Работодателите посочиха, че през последните три месеца нееднократно е имало случаи, в които дружествата от 
Български енергиен холдинг и в частност НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2 са предлагали недостатъчни количества, заради което 
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цените на тока за бизнеса у нас са били най-високите в Европа. Това е била и причината да бъдат сезирани КЕВР и 
Прокуратурата от работодателски организации. Подготвят се и нови сигнали. 
Работодателската организация счита, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на 
държавните централи и настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при 
ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на 
капацитети за адекватен внос на електроенергия. 
От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се обещава, но и постоянно се отлага от поне 3 години. Ползвайки данните от последното ценово 
решение на КЕВР, сметките показват, че тези въглищни централи изземват непазарно от потребителите на електроенергия 
в страната 20,70 лв./мвтч, което също изкривява родния пазар. Като пряк негативен ефект бизнесът и гражданите 
надплащат 701 млн. лв. годишно чрез такса „задължения към обществото“ и от фонд СЕС. От АИКБ предлагат тези 
дружества да се интегрират също на пазара, като за целта се създаде механизъм и се проведат търгове за капацитети.  
„Не искаме цените за нас да са по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Настояваме, обаче, да не ги 
превишават. Това е изключително важно за жизнеността, за конкурентоспособността и развитието, а и изобщо за 
оцеляването на българската индустрия като гръбнак на икономиката“, заяви Велев и обясни, че високите цени на тока 
спъват повишаването на заплатите, оскъпяват цените на крайните продукти, забавят ръста на БВП. 
„Настоящата ситуация е неприемлива, но и опасна. Тя се превръща в проблем за страната ни, защото засяга семействата 
на над 500 хил. души, заети в преработващата промишленост, както и българска продукция, продавана на световните 
пазари. Затова този проблем изисква незабавно, отговорно и трайно решение“, подчерта председателят на АИКБ 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. „И аз като г-н Велев смятам, че не бива 
условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете би трябвало да са максимално публични, 
прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова. Министърът на енергетиката обеща да 
направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за енергетиката, като подчерта, че и 
държавните производители на електроенергия са част от общността на българските производители изобщо и 
следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националния съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националният борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
Еcon.bg 
 
√ Националният съвет на АИКБ поиска от министъра на енергетиката спешни реформи 
Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането си за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в проведеното вчера заседание на Националния съвет на 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) със своя екип, част от който бяха изпълнителният директор на ЕСО 
Ангелин Цачев, заместник-изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция „Енергийни 
стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов и др. Срещата се състоя по инициатива на 
работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес заплаща цена на електроенергията 
често в пъти по-висока от средната в Европа.  
Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането си за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор, при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност.  
„Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент „Ден напред“ на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти.“ 
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. За това 
„спомага“ и недопустимата пазарна концентрация постигната от свързвани с Христо Ковачки компании и неприемливото 
им пазарно поведение. На фона на незначителни разлики спрямо последните години в параметрите производство, 
потребление и износ, се наблюдава драстично и необосновано повишение на цените, в което няма никаква пазарна 
логика. Работодателите посочиха, че през последните три месеца нееднократно е имало случаи, в които дружествата от 
Български енергиен холдинг и в частност НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2 са предлагали недостатъчни количества, заради което 
цените на тока за бизнеса у нас са били най-високите в Европа. Това е била и причината да бъдат сезирани КЕВР и 
Прокуратурата от работодателски организации. Подготвят се и нови сигнали. 
АИКБ счита, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на държавните централи и 
настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична 
на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на капацитети за адекватен внос на 
електроенергия.  
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От Асоциация на индустриалния капитал поискаха за пореден път прекратяване на договорите с т.н. „американски 
централи“, което се обещава, но и постоянно се отлага от поне 3 години. Ползвайки данните от последното ценово 
решение на КЕВР, сметките показват, че тези въглищни централи изземват непазарно от потребителите на електроенергия 
в страната 20,70 лв./мвтч, което също изкривява родния пазар. Като пряк негативен ефект бизнесът и гражданите 
надплащат 701 млн. лв годишно чрез такса „задължения към обществото“ и от фонд СЕС. От АИКБ предлагат тези дружества 
да се интегрират също на пазара, като за целта се създаде механизъм и се проведат търгове за капацитети.  
„Не искаме цените за нас да са по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Настояваме, обаче, да не ги 
превишават. Това е изключително важно за жизнеността, за конкурентоспособността и развитието, а и изобщо за 
оцеляването на българската индустрия като гръбнак на икономиката“, обобщи Васил Велев. „Високите цени на тока спъват 
повишаването на заплатите, оскъпяват цените на крайните продукти, забавят ръста на БВП. Настоящата ситуация е 
неприемлива, но и опасна. Тя се превръща в проблем за страната ни, защото засяга семействата на над 500 хил. души, 
заети в преработващата промишленост, както и българска продукция, продавана на световните пазари. Затова този 
проблем изисква незабавно, отговорно и трайно решение.“ 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. „И аз като г-н Велев смятам, че не бива 
условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете би трябвало да са максимално публични, 
прозрачни и да дават възможност на повече участници“, каза Теменужка Петкова. Министърът на енергетиката обеща да 
направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за енергетиката, като подчерта, че и 
държавните производители на електроенергия са част от общността на българските производители изобщо и 
следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Националния съвет на АИКБ обсъди и други въпроси, както и прие нови членове на АИКБ - Българската асоциация по 
информационни технологии, Националният борд по туризъм, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и други. 
 
Дневник 
 
√ Реформите в енергетиката не търпят отлагане, смята бизнесът  
Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти. 
Това каза председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова. Снощи тя участва на заседание на националния съвет на организацията, предаде 
пресцентърът на АИКБ. 
Срещата се състоя по инициатива на работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес 
заплаща цена на електроенергията често в пъти по-висока от средната в Европа. 
"Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент "Ден напред" на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната", заяви Велев. 
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. От 
организацията смятат, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на държавните 
централи и настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент "Ден напред" адекватни количества при ценова структура, 
аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на капацитети за адекватен 
внос на електроенергия. 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по 
създаването на отделна платформа специално за индустриалните консуматори. 
"И аз като г-н Велев смятам, че не бива условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете 
би трябвало да са максимално публични, прозрачни и да дават възможност на повече участници", каза Теменужка Петкова. 
Министърът на енергетиката обеща да направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за 
енергетиката, като подчерта, че и държавните производители на електроенергия са част от общността на българските 
производители изобщо и следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
 
Дума 
 
√ Бизнесът настоя за реформа в цената на тока 
Спешни реформи при формирането на цената електроенергията за индустрията поискаха от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България  на среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. На нея работодателите 
настояха за промени в структурата на НЕК и по-добро управление на държавните централи. Енергийният министър 
Теменужка Петкова от своя страна обясни, че правителството е на страната на бизнеса, а за проблемите в сектора знаели 
и регулаторът, и Комисията за защита на конкуренцията. 
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"Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент "Ден напред" на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната", заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
"Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти", допълни той. Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е 
манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности, 
в сравнение с вътрешното потребление. 
 
news.bg 
 
√ Работодателите подготвят нови сигнали до прокуратурата за манипулации на пазара на ток  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път поиска прекратяване на договорите с така 
наречените "американски централи", което се обещава, но и постоянно се отлага от поне 3 години. Асоциацията обяви 
също, че се подготвят нови сигнали до прокуратурата заради манипулация на пазара на ток. 
Енергийният министър Теменужка Петкова участва в заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) със своя екип, част от който бяха изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев, заместник-
изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция "Енергийни стратегии и политики за 
устойчиво енергийно развитие" Николай Налбантов и др. 
Срещата се състоя по инициатива на работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес 
заплаща цена на електроенергията често в пъти по-висока от средната в Европа. 
Ползвайки данните от последното ценово решение на КЕВР, сметките показват, че тези въглищни централи изземват 
непазарно от потребителите на електроенергия в страната 20,70 лв./мвтч, което също изкривява родния пазар. Като пряк 
негативен ефект бизнесът и гражданите надплащат 701 млн. лв годишно чрез такса "задължения към обществото" и от 
фонд СЕС. От АИКБ предлагат тези дружества да се интегрират също на пазара, като за целта се създаде механизъм и се 
проведат търгове за капацитети. 
"Не искаме цените за нас да са по-ниски, отколкото в другите европейски държави. Настояваме, обаче, да не ги 
превишават. Това е изключително важно за жизнеността, за конкурентоспособността и развитието, а и изобщо за 
оцеляването на българската индустрия като гръбнак на икономиката", обобщи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
"Високите цени на тока спъват повишаването на заплатите, оскъпяват цените на крайните продукти, забавят ръста на БВП. 
Настоящата ситуация е неприемлива, но и опасна. Тя се превръща в проблем за страната ни, защото засяга семействата на 
над 500 хил. души, заети в преработващата промишленост, както и българска продукция, продавана на световните пазари. 
Затова този проблем изисква незабавно, отговорно и трайно решение", обясни той. 
Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането си за последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор, при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. 
"Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент "Ден напред" на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната", заяви Васил Велев. 
"Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти", добави още той. 
Според АИКБ пазарът на електроенергия за бизнеса у нас е манипулиран и се създава изкуствен търговски дефицит, 
въпреки двойно по-високия капацитет на действащите мощности в сравнение с вътрешното потребление. За това 
"спомага" и недопустимата пазарна концентрация, постигната от свързвани с Христо Ковачки компании и неприемливото 
им пазарно поведение. 
На фона на незначителни разлики спрямо последните години в параметрите производство, потребление и износ, се 
наблюдава драстично и необосновано повишение на цените, в което няма никаква пазарна логика. Работодателите 
посочиха, че през последните три месеца нееднократно е имало случаи, в които дружествата от Български енергиен 
холдинг и в частност НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2 са предлагали недостатъчни количества, заради което цените на тока за 
бизнеса у нас са били най-високите в Европа. Това е била и причината да бъдат сезирани КЕВР и Прокуратурата от 
работодателски организации. Подготвят се и нови сигнали. 
АИКБ счита, че подобни манипулации могат да бъдат прекратени с ефективно управление на държавните централи и 
настоява дружествата от БЕХ да оферират на сегмент "Ден напред" адекватни количества при ценова структура, аналогична 
на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия, както и с осигуряването на капацитети за адекватен внос на 
електроенергия. 
Министърът на енергетиката заяви, че правителството е на страната на бизнеса и не би искало проблеми за българската 
индустрия. Тя апелира за честен и открит диалог, който да произведе работещи решения и припомни вече предприетите 
действия от нейното ведомство. 
За безпрецедентно високите цени на тока са били сезирани КЗК и КЕВР. Работи се и по създаването на отделна платформа 
специално за индустриалните консуматори. 
"И аз като г-н Велев смятам, че не бива условията на даден търг да предпоставят само един купувач. Напротив, търговете 
би трябвало да са максимално публични, прозрачни и да дават възможност на повече участници", каза Теменужка Петкова. 
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Министърът на енергетиката обеща да направи необходимото, така че решенията да бъдат добри и за индустрията, и за 
енергетиката, като подчерта, че и държавните производители на електроенергия са част от общността на българските 
производители изобщо и следователно напълно споделят вижданията и очакванията на индустриалните потребители. 
Припомняме, в последните няколко месеца няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, 
договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред", отбелязва неимоверни скокове, като към 3 юли 2019 г. е най-високата 
в Европа. Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в 
енергетиката. 
Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна 
на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19 
юни, но тя не бше приета. 
 
Вusiness.dir.bg 
 
√ Бизнесът иска спешни реформи за цената на тока  
Правителството е на страната на бизнеса, отбеляза енергийният министър Теменужка Петкова 
Спешни реформи за цената на промишления ток поиска бизнесът от енергийния министър на заседание на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Работодателите предупредиха за пазарни манипулации и за системно скъпа 
електроенергия за индустрията. Те поискаха промени в структурата на НЕК и по-добро управление на държавните 
централи. 
Енергийният министър Теменужка Петкова от своя страна обясни, че правителството е на страната на бизнеса, а за 
проблемите в сектора знаели и регулаторът, и Комисията за защита на конкуренцията. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в проведеното вчера заседание на Националния съвет на 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) със своя екип, част от който бяха изпълнителният директор на ЕСО 
Ангелин Цачев, заместник-изпълнителният директор на БЕХ Северин Въртигов, директорът на дирекция „Енергийни 
стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов и др. Срещата се състоя по инициатива на 
работодателската организация, след като от началото на 2019 г. българският бизнес заплаща цена на електроенергията 
често в пъти по-висока от средната в Европа. Членовете на Националния съвет бяха единодушни и настоятелни в искането 
си за последователност и устойчивост при определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния 
сектор, при спазване на принципите за конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. Бизнесът: От юли токът в България 
е най-скъпият в целия ЕС От АИКБ излязоха с официална информация за заседанието: 
„Повод за острата ни реакция е поредното ескалиране на цените на сегмент „Ден напред“ на Българска независима 
енергийна борса, което отдавна не е единичен случай. Ако нещата в сектор енергетиката продължат по този начин, това 
ще е пагубно за българската индустрия и икономиката на страната“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„Реформите не търпят отлагане. НЕК трябва да се преструктурира възможно най-бързо чрез разделяне на дейностите по 
обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации. Държавата 
трябва да създаде условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, пазарна интеграция със 
съседни страни във всички пазарни сегменти“, допълни той. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложения на БСП  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроект на БСП за преизчисляване на старите пенсии 
за трудов стаж със средния осигурителен доход за 2015 г. По изчисления на Националния осигурителен институт, това ще 
увеличи пенсиите на 74 процента от възрастните хора. Само от септември до декември обаче ще са необходими 560 
милиона лева допълнително, а за следващата година още 1 милиард и 700 милиарда лева. 
Държавата, бизнесът и синдикатите ще обсъдят и друго предложение на БСП - при раждане на второ и трето дете да се 
отпуска двукратна помощ - 10 минимални работни заплати, ако родителите са били осигурени 24 месеца преди раждането 
на детето. Предлага се също помощта за бедните семейства в началото на учебната година да се изплаща не само за 
първокласници, но и за децата от 2 до 4 клас. От БСП изчисляват, че за тази година мярката би струвала 90 млн. лева 
допълнително. 
И промени в Закона за българските лични документи ще обсъди тристранният съвет. Предвижда се въвеждане на карта за 
лица от български произход, която ще дава достъп до нови социални и образователни права, без да е необходимо лицата 
да притежават българско гражданство. Картата ще улесни пребиваването в страната на хора от историческите общности, 
родени извън територията на страната ни, както и родените в България, но напуснали по икономически причини и които 
не могат да имат двойно гражданство. 
 
√ Европейското финансиране за периода 2021-2027 г. ще обсъдят експерти от МРРБ с общините и бизнеса  
Европейското финансиране за периода 2021-2027 г. ще обсъдят експерти от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството с областните управители, общините, бизнеса и неправителствени организации от Северозападния 
район.   
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 Инициативата е съвместна с Международната банка за възстановяване и развитие. 
По време на консултациите ще бъдат обсъдени възможности за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор 
и обществеността в изпълнението на проекти, както и възможностите за комбинирано финансиране между една или 
повече оперативни програми.  
Ще бъдат дискутирани функциите на регионалните съвети за развитие при избора на проекти.  
Стратегически консултации ще се проведат следващите дни и в София, Бургас, Разград, Търговище и Смолян. 
 
√ НСИ: Ръст на българския износ през първите пет месеца на годината с 9,1 на сто 
Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се увеличава през май със 7,3% спрямо 
същия месец на предходната година, достигайки 4,6393 млрд. лева. В същото време вносът намалява с 0,6% до 5,1331 
млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Общото външнотърговско салдо през петия месец на настоящата година обаче остава отрицателно и в размер на 493,8 
млн. лева, но спрямо дефицит за 838,2 млн. лева през май 2018-а година. 
От началото на годината до края на месец май общият износ от България се увеличава с 9,1%, достигайки 23,3085 млрд. 
лева спрямо година по-рано, докато вносът на стоки в нашата страна нараства с 3,5% до 25,747 млрд. лева. Общото 
външнотърговско салдо е отрицателно и в размер на 2,4385 млрд. лева, но спрямо дефицит за 3,5069 млрд. лева през 
периода януари - май на предходната година. 
Износът на България в посока ЕС се повишава през петия месеца на 2019-а година с 4,8%, достигайки размер от 3,1691 
млрд. лева, докато в посока на трети страни експортът нараства с 13% до 1,4702 млрд. лева. От началото на годината 
износът към ЕС нараства с 6,8% до 15,9182 млрд. лева, а в посока трети страни - с цели 14,4% до 7,3903 млрд. лева. 
В същото време вносът от ЕС се повишава през периода януари - май на 2019-а година с 2,4% до 16,7608 млрд. лева, като 
само в рамките на май нараства с 3% до 3,4632 млрд. лева. Вносът от трети страни пък се увеличава от началото на годната 
с 5,6% до 8,9862 млрд. лева, но в рамките на месец май се свива със 7,3% до 1,6699 млрд. лева. 
 
√ Силен отскок на европейското индустриално производството през май, но при стагнация в рамките на България 
През май 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз нарасна изненадващо 
силно след два поредни месеца на спад или стагнация, като в същото време производството в България остана на нивото 
от април, когато обаче отчете доста сериозно понижение, показват данни на Евростат. 
Производството в рамките на еврозоната нарасна през май с 0,9% спрямо април, когато се понижи с 0,4%, надвишавайки 
значително прогнозата на финансовите пазари за по-скромно повишение с 0,2%. Това представлява първо увеличение на 
индустриалното и промишлено производство от четири месеца насам и е факт въпреки мрачните прогнози за бъдещото  
развитие на сектора в резултат на продължаващите търговски напрежения в светове план и най-вече по оста САЩ-Китай. 
Днешните по-силни данни сякаш сигнализират, че производственият сектор в региона на единната валута започва да се 
възстановява след продължителното забавяне от края на миналата и в началото на тази година. 
В рамите на еврозоната повишение регистрират производството на стоки с дълготрайна употреба (с 2,3%), на 
недълготрайни потребителски стоки (с 2,7%) , на средствата за производство (с 1,3%) и на енергийното производство (с 
0,7%). 
Спрямо година по-рано обаче индустриалното производство в еврозоната се сви през май с 0,5% след спад с 0,4% през 
април и очаквания за още по-силно понижение с 1,5%. Производството на годишна база в региона на единната валута 
нарасна за последно през миналия ноември. 
Евростат представи аналогични по-силни данни за индустриалното производство и в целия ЕС, но при стагнация на 
производството в рамките на България. 
Производството в ЕС нарасна през май с 0,8% спрямо април, когато се сви с 0,6%, като на годишна база индустриалното 
производство се повиши с 0,4% след нулев растеж (0,0%) месец по-рано. 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче остана през май на нивото от април, когато 
се сви с цели 1,5% и след понижение с 0,8% през месец март. Това предполага, че промишленият сектор в нашата страна 
продължава да изпитва известни трудности за трети пореден месец след силния растеж в началото на годината (с 3,6%през 
януари и с 1,6% през февруари). 
На годишна база растежът на индустриалното производство в България се забави рязко през май до едва 0,6% от 2,7% през 
април, като това представлява най-слабо повишение в рамките на настоящата година. По този показател нашата страна се 
намира в златната среда в рамките на целия Европейския съюз. 
 
√ Българският бизнес все още чака сериозни китайски инвестиции у нас 
Репортаж на Мира Стефанова за „Събота 150“ на програма „Хоризонт“ 
В годината, в която отбелязват 70 години от установяването на дипломатическите си връзки, България и Китай издигнаха 
отношенията си на ниво стратегическо партньорство. Как това ще се отрази на китайските инвестиции в България? 
В светлината на забавящия се глобален икономически растеж, трябва да съживим духа на сътрудничеството, тъй като сме 
пътници в една лодка, казва китайският премиер Ли Къцян. Има ли обаче място за България в инвестиционната лодка на 
Китай? На този етап цифрите показват, че сме по-скоро зад борда. Защото за последните 10 години китайските инвестиции 
у нас са едва 105 милиона евро на фона на милиардите, вложени в проекти в държави от Югоизточна Европа, включително 
в съседни страни като Гърция и Сърбия. 
Страната ни остава непозната територия върху инвестиционната карта на втората икономика в света, но се надява 
ситуацията да се промени. България разчита на геостратегическото си положение - на фона на стратегията на китайския 
президент Си Цзинпин за „Новия път на коприната“, който трябва да осигури бърз и евтин достъп на китайските стоки до 
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пазарите на Запад срещу инвестиции в инфраструктурни проекти. Освен това, преди седмица България и Китай издигнаха 
отношенията си на ниво стратегическо партньорство, а китайският президент Си Цзинпин призова: 
„Ние трябва да използваме тази голяма възможност в променящата се икономическа ситуация, да развиваме нашето 
партньорство и да дадем нов стимул за развитието на отношенията ни“. 
Това минава през осъществяването на няколко проекта. Страната ни настоява за пряка въздушна линия София-Пекин. Ключ 
към стимулиране на финансовите потоци е китайска банка да открие офис в България. София иска у нас да бъде изграден 
и българо-китайски център за научни изследвания и иновации.  
Вярва ли бизнесът в политически призиви? Въпреки рекордния брой срещи последната година и близо 30 икономически 
форума само у нас, сериозни китайски инвестиции в България все още няма. 
„Биоземеделие, култура, туризъм и съответно – вината“ - това са областите, в които Ли Я Джюн, вижда възможности за 
общи българо-китайски проекти. Свързан е със страната ни повече от 30 години. Завършил е българска филология в 
Софийския университет „Свети Климент Орхидски“. От осем години има бизнес с България. В момента е търговски 
представител на източната китайска провинция Хъбей, с население 75 милиона души и брутен вътрешен продукт от 500 
млрд. долара за миналата година. Компанията на Ли Я Джюн търгува с България, откъдето внася стоки за над един милион 
долара годишно. През 2011 година започнал с внос на българско вино. Постепенно фирмата му разширила гамата от 
продукти:  
„При вас е хубаво и евтино, а в Китай не става така хубаво и евтино“. 
Ли смята, че условията за бизнес с България са добри. В Китай страната ни е позната с постиженията си във футбола и 
художествената гимнастика. Известна е с киселото мляко, розовото масло и с козметичните си продукти, но за милиардния 
китайски пазар - България има нужда от повече реклама:  
„Повече информация за вас, тук хората не ви знаем много“ 
Добрите контакти са едно от условията, за да има китайски инвестиции в България, смята Тиан Шиуонг, която работи в 
Пекин в Министерството на търговията: 
„Първо, ние нямаме директен полет (между двете страни). И после – трябва да има по-хубави проекти. Сега много хора 
проучват българския пазар и чакат по-добри проекти. Китайски компании искат да инвестират в строителството, в 
търговски центрове и в производство на текстил, обяснява Ли. „Има интерес към България, защото е евтино“. 
Въпреки, че китайският бизнес иска да вложи парите си, България остава далеч от положителния резултат. Според Ли Я 
Джюн една от причините за това е страхът на китайския бизнес от промяна в държавната политика у нас. 
На противоположно мнение е Тиан Шиуонг. Липсата на китайски инвестиции в България няма нищо общо със страха на 
държавните компании, че нямат гаранции за вложенията си у нас.  
Има ли място за България в лодката на китайските инвеститори, питам търговския представител на провинция Хъбей и 
представителката на Министерството на търговията в Пекин:  
„Не може да няма, зависи от държавната политика“, каза Ли. 
„Мисля, че има, ние сме партньори, винаги сме добри и близки приятели и винаги сме заедно“, посочи Тиан Шиуонг. 
Въпреки че, както гласи една китайска мъдрост, „Когато пресичаш реката, трябва да опипваш със стъпала камъните по 
дъното“. А тази мъдрост важи и за влагането на китайски пари при добри приятели. 
 
√ Добра реколта от ечемик и пшеница в Ямболска област  
450 кг ечемик от декар и 458 кг пшеница от декар очакват в Ямболска област. 
Приключва прибирането на ечемика в Ямболска област. Стопаните очакват значително по- високи добиви в сравнение с 
миналата година. 
Средният добив се очаква да е над 450 килограма от декар, докато предишното лято беше едва 366 кг. 
Добра реколта се прогнозира и при пшеницата, от която са ожънати почти половината от засетите площи, при среден добив 
от 458 килограма от декар. 
И през тази стопанска година се запазва тенденцията декарите с пшеница и ечемик да намаляват, а да се увеличават тези 
с маслодайна рапица. С техническата култура са засети близо 20 000 декара повече, отколкото през миналата година. 
 
√ Академик Юлиан Ревалски: Използването на изкуствен интелект може да подобри редица аспекти от нашия живот 
Интервю на Диана Янкулова с академик Юлиан Ревалски за предаването “Неделя 150“ по програма “Хоризонт“ 
През последните години ситуацията с изкуствения интелект по света е до известна степен неконтролируема и затова е 
нужна стратегия за развитието му. Това коментира в предаването ни „Неделя 150“ председателят на БАН академик Юлиан 
Ревалски. 
През тази седмицата стана ясно, че учени от Българската академия на науките са разработили рамка на Национална 
стратегия за развитие на изкуствения интелект до 2030 г. 
„Ако искаме да сме там, където са развитите страни, трябва да направи това усилие, свързано с ново използване на 
изкуствения интелект, защото роботите са нещо класическо – съществуват от години в производството, това е известно, но 
в последните 15-ина години използването на новите технологии, на облачните технологии, на интернет, на интернет на 
нещата, всичко това доведе до акумулиране на огромни бази данни, чието използване може да подобри редица аспекти 
от нашия живот“, коментира пред "Хоризонт" председателят на БАН академик Юлиан Ревалски. 
У нас има достатъчно специалисти, които да превърнат тази стратегия в практика, каза от своя страна ректорът на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков. 
„В Софийския университет има един голям европейски проект, свързан с тази тема. Мисля, че в България има достатъчно 
специалисти в областта, които да могат наистина да превърнат една стратегия в практика. Въпрос на усилия от страна на 
държавата е дали това ще се случи“, каза той в предаването „Неделя 150“. 
Академик Ревалски разказа още за инициативата:  
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„Ние предложихме, по моя инициатива, рамка за развиване по-нататък на стратегия за изкуствения интелект в България 
до 2030 г. Има европейска директива, че страните от ЕС трябва да разработват такива документи с един интегриран план, 
който да обхваща поне 10 г. от 21-ва година нататък. Тъй като забелязах, че в редица министерства се работи по секторни 
политики, свързани с изкуствения интелект, воден от чувството, че трябва да стане по-скоро обратното - да има Национална 
стратегия, която да се проектира после в съответните сектори, предложих това на вицепремиера Дончев. Те го приеха с 
ентусиазъм през месец май и една група от колеги от Академията, която беше сформирана бързо и която привлече и 
външни специалисти, работи много ударно до края на юни. Подготвиха такава стратегия и искам специално да им 
благодаря и на техния ръководител проф. Галя Ангелова, защото го направиха напълно доброволно…“. 
 
БНТ 
 
√ Здравният министър представя новия здравноосигурителен модел  
Състоянието на системата на здравеопазването в България и необходимите промени в здравния модел за осигуряване са 
във фокуса на кръгла маса, която ще се проведе в НДК. 
Очаква се пред кметовете на всички общини, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев да представи конкретно 
предложение за нов здравноосигурителен модел. 
Очаква се новият модел да предложи демополизация на Здравната каса или частните здравни фондове да се конкурират 
с Касата за нашите осигурителни вноски. 
 
√ Правителството ще заседава извънредно за плащането на самолетите F-16 
Заседание на Министерския съвет, на което ще бъде разгледано Решение за одобряване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., ще се проведе в понеделник. 
Актуализацията се налага заради решението да бъдат закупени осем изтребителя F-16, които трябва да бъдат заплатени 
изцяло. 
Законопроектът е изготвен във връзка с придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на Република 
България, които са от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на страната, за прилагане на 
механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, казаха вече от 
правителствената информационна служба. 
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов подписа в четвъртък договорите за закупуване на осем самолета F-16. 
Заместникът му Атанас Запрянов обясни, че в понеделник правителството ще трябва да приеме подписаните от министъра 
на отбраната четири договора, които „касаят не само доставката на 8 броя самолети F-16 блок 70, но и доставката на 
боеприпаси към тези самолети, на ракети въздух-въздух различни класове на тези самолети и доставката на цялото 
оборудване…”„Общата стойност на четирите договора, които ще бъдат приети и предложени на Народното събрание за 
ратификация наистина е 1,256 млрд. долара”, припомни Запрянов в неделя. 
Очаква се, че до 2023 г. ще бъдат доставени всички самолети в различни периоди. Самолетите са шест едноместни и два 
двуместни. 
Съгласно Конституцията и редът на Закона за международните договори на Република България, за да влязат в сила тези 
договори, следва да бъдат ратифицирани от Народното събрание. 
От Министерството на отбраната вече съобщиха, че Държавният департамент на САЩ е предприел действия за намаляване 
на общата цена с до 60 млн. щатски долара посредством искане от Конгреса на САЩ за допълнително финансиране, което 
да бъде използвано в интерес на България. Предстои искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса 
на САЩ. 
 
√ Очаква се ВСС да открие процедура за избор на главен прокурор 
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в понеделник, 15 юли, на което се очаква да бъде открита 
процедурата за избор на главен прокурор. 
До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. 
Предложения могат да правят не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия, както и министърът на 
правосъдието. 
Крайният срок за представяне на писмена концепция от кандидатите е 12 август. На 12 септември Пленумът на ВСС ще 
проведе заседание за обявяване на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор. 
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изслуша кандидатите и ще проведе избор за главен прокурор на 24 октомври, 
предвижда приетия времеви график за провеждане на процедурата. Решението за избор на кандидат се приема с 
мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване. Главният прокурор се назначават и 
освобождават от президента по предложение на пленума на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на 
повторно избиране. 
Мандатът на действащия главен прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. 
 
√ Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" може да работи на повишена мощност  
Потвърдена е готовността за работа на повишена мощност на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на 
ядрената ни централа. 
Планираните за 13 и 14 юли 2019 г. изпитания на пети блок на атомната централа завършиха успешно, с което бе 
потвърдена работоспособността на оборудването при повишена мощност в различни експлоатационни режими. 
Всички дейности по отделните етапи на утвърдената програма за провеждане на изпитанията бяха изпълнени съгласно 
предвидения график и в 13:28 ч. на 14 юли блокът бе включен в енергийната система на страната. 
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Предстои резултатите от изпитанията да бъдат обобщени в доклад, който ще бъде предоставен в Агенцията за ядрено 
регулиране. 
 
√ Здравното министерство иска НЕЛК да се произнася по-бързо  
Националната експертна лекарска комисия да се произнася по-бързо по обжалваните решения на ТЕЛК. Идеята е на 
здравното министерство. Целта е да не се допуска хора с увреждания да губят социални права, докато чакат решение от 
НЕЛК. 
Според сега действащото законодателство срокът, в който НЕЛК трябва да се произнесе по обжалвано решение на ТЕЛК е 
3 месеца. На практика обаче той не се спазва. При омбудсмана Мая Манолова всяка година постъпват десетки жалби от 
хора с увреждания. 
д-р Стефан Попвасилев - експерт в администрацията на националния омбудсман: "Ежегодно омбудсманът отправя 
препоръки в годините доклади да му се намери решение. Тъй като забавянето категорично нарушава права на гражданите. 
Но и до момента окончателно решение на този проблем няма. 
Имало случаи, в които се налага хората да чакат с години решение на НЕЛК. 
Колко е най-голямото забавяне? 
д-р Стефан Попвасилев - експерт в администрацията на националния омбудсман: 2020-та, но вече да кажем минават и 
в следващата година. 
А докато чакат хора с увреждания, губят социални права. 
д-р Стефан Попвасилев - експерт в администрацията на националния омбудсман: НЕЛК обясняват това, което сигурно 
е така, че обжалванията са много, а капацитетът им е недостатъчен. 
В НЕЛК работят 5 специализирани състава от общо 32-ма лекари. Обжалваните решения на ТЕЛК са се увеличили 
значително в сравнение с първото полугодие на 2018 г. Чакащите произнасяне са около 850. От здравното министерство 
предлагат срокът за произнасяне на НЕЛК по обжалвани решения на ТЕЛК да бъде намален на 1 месец. 
Мария Петрова - адвокат по медицинско право: Добре би било този срок и практически да бъде спазван. Но моята 
практика като адвокат, в частност специалист по медицинско право, показва, че голяма част от тези решения не се вземат 
дори и в сегашните срокове, които са значително по-дълги. 
Очаква се общественото обсъждане на идеята на здравното министерство да започне през следващата седмица. А в 
началото на месеца правителството реши, че в НЕЛК ще работят повече хора, за да бъде достатъчно ефективна. 
 
Cross.bg 
 
√ Правителството одобри актуализацията на бюджета за закупуването на F-16  
С актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс за 
придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на страната, съобщиха от Министерския съвет. 
Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 година. Законопроектът е изготвен във връзка с придобиването на нов тип бойни самолети 
от въоръжените сили на Република България, които са от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на 
страната, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, 
посочват от МС.  
В изпълнение на Решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г. и създадения със заповед на министър-
председателя екип за общ контрол и финализиране на преговорите с правителството на Съединените американски щати, 
бяха проведени преговори по отделните области на доставката на самолетите и на свързаното оборудване, документация 
и услуги, и индустриално сътрудничество.  
На база на проведените преговори официално беше представено предложение за сключване на четири отделни договора 
между Република България и правителството на САЩ за придобиването на осем изтребителя F-16 Block 70, въоръжение и 
свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен 
персонал, които подлежат на ратифициране от Народното събрание. 
Съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена 
(стойност - estimated cost) да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното 
правителство. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и 
сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за 
чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по 
сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част 
от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк 
за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. 
Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази 
възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за 
сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да 
участва Българската народна банка като агент на държавата. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят 
по този начин, ще се определи от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), като 
по сметката на федералното правителство следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на 
агенцията по проекта за 90 дни. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни 
федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.  
Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет" 
изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет 
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на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на законопроект за неговото изменение и 
допълнение и се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 
2,1 млрд. лева. 
С разчетите към законопроекта не се предвижда промяна на ограничението за нов държавен дълг и одобрените бюджетни 
ограничители за 2019 г. остават непроменени по отношение на максималния размер на държавния дълг към 31 декември 
2019 г. и максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2019 година.  
Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните 
в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация 
на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година. 
Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на 
дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. 
За ратификация са предложени договорите относно придобиването на нов тип бойни самолети, обявиха от 
правителствената информационна служба. 
Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор (LOA) 
BU-D-SAB, „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен 
договор (LOA) BU-D-AAA, „Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) 
BU- P-AAD, „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated 
material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR, „Многофункционална система за разпределение на 
информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" 
(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment). 
Тези договори бяха подписани на 11 юли 2019 г. от българска страна въз основа на Решение на Министерския съвет № 398 
от 10 юли 2019 г. С тях се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на осем самолета 
F-16 Block 70 и свързаното оборудване и въоръжение в изпълнение на Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 6 от 
18.01.2019 г.) за започване на преговорен процес по придобиване на нов тип боен самолет и в изпълнение на Актуализиран 
проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на Народното събрание (ДВ, 
бр. 51 от 2018 г.). 
След влизане в сила на закона за ратификация на договорите от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната 
страна за изпълнение на националните процедури за това. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Гласуването и машините, какво ще решат депутатите? 
- Промени в правилата за шофьорските курсове. Защо се разминаха експертите? 
- Велосипедистът Борислав Йорданов с опит за нов рекорд. Каква е целта този път? 
- Хлад през юли. На какво се дължат промените във времето? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- На живо от Враца: Започва операцията по обезвреждането на опасния серовъглерод от площадката на бившия 

завод „Химко". 
- Ще бъде ли разбит монополът на Здравната каса и колко ще плащаме за лечение, според новия здравен модел? 
- С какви амбиции ДПС тръгна за местния вот през октомври? Гост: Хасан Азис, зам.-председател на ДПС и кмет на 

Кърджали; 
- Какви са шансовете, България да спечели мегапроекта на германския автомобилен гигант? Коментар на  Трайчо 

Трайков, бивш министър на икономиката. 
- Очакват ли ни нови бури и наводнения до края на юли? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Нападение от питбул. Защо се стигна до инцидента, при който пострадаха трима души? 
- Внимание: Крадли. Български джебчийки печелят по 20 хиляди месечно в Лондон. 
- За играта на тронове в Европа и патриотичните войни у нас. Гост: Ангел Джамбазки, евродепутат от ВМРО 
- Неочаквана честитка от КАТ. Защо разбираме за глобите си на пътя чак при смяна на лични документи? 
- Бедни и богати, за данъците и заплатите. Гост: Президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
- Търси се нов главен прокурор. Какъв трябва да е новият обвинител номер едно? Гост: Маргарита Попова, 

вицепрезидент на Р България (2012-2017 г.), бивш министър на правосъдието. 
- „На твоя страна": Държавата започва първото изследване за двоен стандарт при алкохола. Кои други напитки и 

храни ще бъдат сравнявани за разлики в качеството? 
- На живо: Ще остане ли Пловдив без градски транспорт? Защо се стигна до недоволството и докъде ще стигне? 
- Нова кампания в социалните мрежи: „Родното море не е демоде". Защо Ники Илиев подкрепи инициативата? 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Да садиш домати и краставици пред блока. Има ли почва у нас градското 

земеделие? 
-  

√ Предстоящи събития в страната на 15 юли 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет, на което ще бъде разгледано Решение за 
одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2019 г. 
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- От 14.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще 
проведе заседание. 

- От 10.00 ч. в НДК, Зала 3, ще се проведе Национална кръгла маса, посветена на състоянието на системата на 
здравеопазване в България и необходимите промени в здравноосигурителния модел с цел гарантиране на по-
добро и устойчиво здравеопазване. 

- От 12:30 до 15:00 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе протест под надслов: „Главен 
прокурор на закона, а не на мафията". 

- От 13.30 часа Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание, на което ще бъде открита процедурата 
за избор на главен прокурор на Република България. 

- От 11:00 часа във ВИП залата на Операта ще се проведе пресконференция, посветена на 4-ти летен фестивал 
Белоградчишки скали „Опера на върховете". 

- От 11:00 ч. в Пресклуба на БТА ще бъде дадено началото на социалната кампания #стигамрънка. 
*** 
Банкя. 

- В 11.00 ч. кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще провери работата по възстановяване на сградата 
на минералната баня в Банкя. 

- От 9:00 часа Негово преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, ще 
оглави Архиерейска света Литургия в храм „Св. мъченици Кирик и Юлита". 

*** 
Балчик. 

- От 10.00 часа в конферентна зала, хотел „Мистрал", ще се проведе пресконференция по проект „Синергия на 
природата и културата - потенциал за развитие на транс-граничния регион". 

*** 
Варна. 

- От 14.30 часа в Клуба на стопанския деятел на ул. „Драгоман"-25, Изпълнителното бюро на БСП ще проведе 
изнесено заседание. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" вицепрезидентът Илияна Йотова ще 
открие 42-рото издание на Международния летен семинар по български език и култура. 

- От 10.00 часа в хотел „Алегро" ще се проведе пресконференция по проект: "Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново". 

- От 11:30 часа на пл. "Съединение" ще се състои церемония „Откриване на обект" площад "Съединение" по проект: 
"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново". 

*** 
Добрич. 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде открита изложбата на акад. Румен Скорчев и неговата 
дъщеря проф. Росица Скорчева. 

*** 
Кюстендил. 

- От 09.00 часа на площад „Велбъжд" ще започне традиционният колопоход за деца. 
- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе месечно съвещание на кметовете и на 

кметските наместници. 
*** 
Ловеч. 

- От 14.30 ч. в Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев" ще се състои откриване на Културно-образователен 
център и музейна експозиция „Д-р Васил Радославов", както и провеждане на кръгла маса на тема: „Д-р Васил 
Радославов- живот, борби и слава". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в Актова зала на община Плевен, пл. "Възраждане" № 2, ще се състои представяне на марка на тема 
„Винопроизводство". 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в сградата на Областната администрация, зала "Марица", ще се проведе на заседание на областни 
консултативни съвети по плодове и зеленчуци. 

*** 
Шумен.  

- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет. 
 
√ ЕП започва пленарната си сесия в Страсбург 
Европейският парламент в Страсбург започва днес пленарната си сесия. В програмата на институцията за утре вечерта е 
предвидено да бъде гласувана номинацията на германската министърка на отбраната Урсула фон дер Лайен за 
председател на Европейската комисия. 
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Във вторник сутринта Фон дер Лайен ще направи изявление пред парламента в Страсбург, по време на което се очаква да 
представи своята визия и планове като председател на Комисията. Обръщението ще бъде последвано от дебат с 
евродепутатите, а гласуването е планирано за 19 ч. българско време. 
Урсула фон дер Лайен, която е министър на отбраната на Германия, бе номинирана от Европейския съвет за кандидат за 
председател на Европейската комисия на 2 юли. За да бъде избрана тя трябва да получи най-малко 376 гласа или 
мнозинство от 50% плюс 1 гласа. 


