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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA NEWS 
 
√ Васил Велев: Решението на ИТН да напусне коалицията беше неочаквано 
„Нищо не предвещаваше подобно нещо", обясни председателят на АИКБ 
„Решението на „Има такъв народ” да напусне коалицията беше неочаквано за нас. Нищо не го предвещаваше. Разбира се 
критики към управлението имаме и самите ние, както сме имали и към предишни управляващи”. Това заяви в предаването 
“Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му формално бюджетът е приет от МС и внесен в парламента. „Винаги е имало правителство, независимо дали 
действащо, в оставка или служебно. Страната не е оставала без такова. При наличието на парламент, би следвало трите 
важни законопроекта да се разгледат. Добавям към тях и четвърти –  Законът за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката. В него се предвижда приходоизточниците за най-важната част от тази компенсационната програма. АИКБ 
не подкрепихме нито един от трите проекта за бюджети – държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено 
осигуряване и бюджетът на Здравната каса. Изложихме сериозни аргументи за своите позиции. Тези актуализации се 
правят, за да облекчат съответните норми и да осигурят антикризистни мерки”, каза Велев. 
По думите му първоначалният замисъл беше да се направят реформи и анализи и с изменението на бюджета да се осигури 
финансово изпълнението на реформите. 
„В последствие този план се промени. Сега имаме антикризистни мерки, а кризата се състои във високата инфлация. 
Типична икономическа криза няма, тъй като имаме ръст на БВП-то”, обясни председателят на АИКБ. 
Според него е напълно възможно да се създадат тематични коалиции. 
„Даже се надяваме това да се случи, за да се включат в изменението на бюджета механизъм и числа, които да позволят 
продължаване на програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за свободния пазар. Има 
приходоизточници”, каза още Велев. 
Целия раговор гледайте във видеото. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев пред ФАКТИ: Не подкрепям нито един от трите проекто-бюджета 
При пенсиите продължава изкривяването на модела, казва председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България 
Може ли да се стигне до разбирателство между правителството, синдикатите и работодателските организации за 
актуализацията на бюджета. Среща на тристранката имаше във вторник. А вчера лидерът на „Има такъв народ“ Слави 
Трифонов оттегли партията си от коалицията. По темата говорим с Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Ето какво каза той пред ФАКТИ. 
- Г-н Велев, много неща се случиха след срещата на тристранния съвет във вторник… Лидерът на „Има такъв народ“ 
Слави Трифонов се оттегли от коалицията. Как ще се приеме проекто-бюджетът… 
- Как ще се приеме проекто-бюджетът, след като „Има такъв народ“ напусна коалицията, ми е трудно да кажа. На съвета 
бяха обсъдени проектите за изменение на трите бюджета. Работодатели и синдикати казаха своята позиция. Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ), която представлявам, не подкрепи нито един от трите бюджета с различни 
аргументи. Най-важен е проектозаконът за държавния бюджет, въпреки че най-много допълнителни средства се добавят 
в проекта за държавното обществено осигуряване. Не подкрепихме проекта за държавен бюджет, защото в него не 
виждаме разпоредби, които да гарантират изпълнение на споразумението, което работодателските организации 
постигнаха с Министерски съвет за компенсиране високите цени на електроенергията в средносрочен план. Европейската 
комисия казва, че това може да се прави дотогава, докогато е необходимо. Говорим за компенсиране на цените на 
електроенергията за свободния пазар. Тоест, да продължи тази схема, която сега е одобрена за месеците май и юни за 
следващия средносрочен период, в който цените са високи. Ние очакваме в изменението на бюджета да бъдат заложени 
такива разпоредби, които да дадат сигурност и предвидимост на крайните цени след компенсиране, за да може бизнесът 
да оперира и да се възползва от възможностите за нарастване на продажби и заплати. Сега виждаме, че ситуацията, при 
която имаме скъсяване на веригите за доставки, предоставя такива възможности. За да стане това, трябва да има 
конкурентни, сравними цени с нашите конкуренти в другите страни. Без компенсиране на свръхвисоките цени на 
електроенергията, както се прави в останалите страни в Европа, няма как това да се случи. 
- Какви са най-добрите европейски практики в това отношение? 

https://nova.bg/amp/news/view/2022/06/08/371661/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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- Става въпрос за облагане допълнително на свръхвисоките печалби в енергетиката, които Европейската комисия ги нарича 
неочаквани. А при нас тези печалби са в особено големи размери, защото суровините са местни. Атомното гориво го броим 
за местно, защото то е закупено и имаме такова до края на 2023 година. То е по стари цени, така че себестойността на 
произвежданата енергия у нас не се променила. Въглищата са местни, а всичко това формира огромни неочаквани 
печалби, като част от тях са достатъчни да компенсират цените на предприятията и изобщо на всички на свободния пазар 
до нива, конкурентни на страните в ЕС. В проекта за бюджета не се предвиждат такива разпоредби. Вярно е, че има внесен 
и паралелно закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, който предвижда механизъм, по-скоро 
допълнително го регламентира, защото и досега се използваше, за допълнителни приходи във Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Но в него няма числа, няма параметри, няма ангажимент. Всичко е оставено на субективното 
решение и преценка на министъра на енергетиката. Това, сами разбирате, че по никакъв начин не може да внесе сигурност 
и предвидимост. Това е основният за нас недостатък на този законопроект. Говорим за антикризисни мерки, а кризата се 
състои във високата инфлация. Високата инфлация идва на първо място от високите цени на електроенергията за 
предприятията. 
- Идеята на тази актуализация първоначално беше да се направят анализи за няколко месеца, които да позволят да се 
започнат реформи и те да бъдат заложени в бюджета. Но този план се преформатира в друг план - антикризисни мерки… 
- Това е втората причина, за да не подкрепим бюджета. В него не се виждат сериозни реформи. Вярно е, че се промени 
много ситуацията. Има световна и европейска криза, ситуацията с войната в Украйна също оказва влияние, но точно по 
време на кризи се правят болезнените реформи, а не във време, когато всичко е наред и върви гладко. 
- При горивата как стоят нещата… 
- Третата причина е липсата на желание да се подпомогнат домакинствата фокусирано при високата инфлация. Подпомагат 
се всички, а не само хората, които имат нужда. Така публичният ресурс се пилее, разходва се неефективно, а това 
допълнително подклажда инфлацията. Според мен трябва да се подпомагат около 1/3 от домакинствата, а не всички. Това 
важи както за мерките за намаляване на ДДС за хляб, парно, газ и т.н., така и за тези 25 стотинки отстъпка за литър гориво 
на бензиностанциите. Те са за всички, не само за нуждаещите се. Ако беше само за нуждаещите се, можеше да е по-
сериозен размерът на подкрепата, а в същото време да се използват по-малко средства. Така можеше да се намали 
дефицитът и изземването на ликвидност от икономиката. 
- Имате ли някаква идея как точно ще се възстановяват тези 25 стотинки на търговските обекти? 
- Нашето предложение беше това да не става през търговците на бензиностанциите, което е допълнително 
административна тежест за тях, а да става чрез Агенцията за социално подпомагане и да не е за всички. 
- Бихте ли обяснили по-подробно. Хората да получават пари през Агенцията или… 
- Да, хората да получават пари или ваучери, които да са за обща подкрепа, а не да са разбити като ДДС за парно, за газ и 
т.н. Елементарен пример. Не всички имат парно… Хората, които ползват друга енергия за отопление, как ще бъдат 
подпомогнати? За нас правилният начин беше хората с по-малки възможности да бъдат подкрепени през Агенцията за 
социално подпомагане. 
- И накрая да поговорим за най-болезнената тема – пенсиите… 
- При пенсиите продължава изкривяването на модела. Тези добавки за ковид, които неправомерно бяха включени в 
пенсиите, сега се предвижда да станат трайни. Това не е пропорционално на осигурителния принос на хората и изкривява 
пенсионния модел. Става така, че половината хора с трудови пенсии ще имат една и съща пенсия – минималната. Това 
значи, че тези, които са се осигурявали на средна заплата, и тези, които са се осигурявали на минимална заплата, ще имат 
еднаква пенсия. Това демотивира хората да се осигуряват на реални доходи и ги мотивира да укриват доходи, да се 
осигуряват на минимум, защото накрая ще получат една и съща пенсия. Това е основният дефект. Другият проблем е 
липсата на устойчивост на това увеличение на пенсиите, което за годишен период е от порядъка на 3,5 млрд. лева. При 
актуализацията на бюджета сега говорим за още 1,3 млрд. лева. Догодина сумата не може да бъде намалена, няма случай 
на намаляване на пенсии, а това при следващи периоди ще доведе до финансова неустойчивост и ще затрудни пътя ни 
към еврозоната. Има и риск от гръцки сценарии. 
 
БНР 
 
√ Бюджетът на държавата през юли идва с много антикризисни мерки, но остава като „безвкусно тесто за пица“ за 
работещите 
„Точно в окото на бурята сме, турбуленцията е изключително голяма. От политическите решения ще зависи дали и как 
бизнесът ще може да се справи с тази криза“, заяви финансовият министър Асен Василев по време на икономическия 
форум "Шумът на парите" /на 7 юни/. Преди дни той обяви, че подготвяната актуализация на бюджета се изчислява на 
база на годишна инфлация от 10,9%, която най-вероятно и ще бъде надхвърлена до края на годината, а реалният ръст на 
доходите ще е 9%. Според заложеното в актуализацията, въпреки кризата се очаква ръст на икономиката от 2,9%, а 
потреблението да се увеличи с 3,3%. Дефицитът в бюджета ще остане непроменен – 4,1%. 
Още в края на миналата седмица актуализирания бюджет получи принципно одобрение от експертен коалиционен съвет, 
като целта е до 1 юли да бъде одобрен, за да започнат и антикризисните мерки. Според разчетите на експертите, от тези 
мерки бюджетът ще изтънее с минимум 600 млн. лв., без социалните плащания. Само от обявените 25 ст. отстъпка на литър 
гориво разходът възлиза на 150 млн. лв. Нулевата ставка на ДДС за хляба, с идеята той да поевтинее, ще го лиши от още 
60 млн. лв. Най-голямата сума, която няма да влезе в хазната, са данъчните отстъпки за родителите – общо 230 млн. лв. За 
да се компенсират тези намаления, от 1 юли обаче поскъпват акцизните стоки - цигари, вино, бира, пури. 

https://bnr.bg/post/101657940/publikuvaha-aktualizaciata-na-budjeta-inflacia-119-limit-na-dalga-103-mlrd-lv
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Компенсирането на по-малкото приходи, заради пакета от антикризисни мерки, ще става и чрез преструктуриране на 
действащия бюджет. Заради забавените доставки на новите самолети, заложените за изтребителите пари ще бъдат 
намалени от 1,8 млрд. на 1,1 млрд. лв. Няма да се предвиждат суми и за нова бойна техника за изграждане на батальонни 
бойни групи. Основният социален пакет е насочен към осъвременяването на пенсиите. Бюджетът предвижда финансово 
осигуряване на парите за възрастните хора от 1 юли. Реформата в пенсионната система ще струва на държавата 1, 38 млрд. 
лв. в самото ѝ начало. За да се обезпечи енергийната сигурност и независимост, се планира държавно гарантиран заем от 
532 млн. евро. Това включва 150 млн. евро за финансиране на алтернативни доставки на газ и 382 млн. евро за 
разширението на газохранилището в “Чирен”. Например по-евтиното парно, заради намаленото ДДС от 20 на 9% ще струва 
15 млн. лв. на бюджета, а по-евтиният газ – 50 млн. лв. 
Проблемът е, че актуализираният бюджет идва под формата на „антикризисни мерки“, а не като последователна реформа 
във важни сектори за икономиката на държавата, посочват експерти от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Програмата за компенсации за бизнеса е само за май и юни, но в актуализацията на бюджета няма заложен механизъм 
за продължаване с нови средства във фонда на електроенергийната система – отбелязва председателят на 
асоциацията Васил Велев: 
„В същото време се изсипват около 2 млрд. лева (за антикризисните мерки), които са абсолютно нефокусирани. Те не са 
насочени към най-нуждаещите се, а са за всички. Има още скрити 2,5 млрд. евро, които са като субсидия за всички, а не 
само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. С половин млрд. се субсидира парното за всички, а не за 
нуждаещите се и с още над 2 млрд. евро се субсидира електроенергията, отново за всички, а не само за най-нуждаещите 
се. По този начин се минира възможността цялата икономика у нас да работи на конкурентни цени, както е при нашите 
колеги от Европа. В предлаганите от правителството мерки няма нито ред, от това, за което ние договорихме с тях, а 
именно от 1 юли да има средносрочна трайна програма за компенсиране на високите цени на електроенергията“. 
Опасение, че още през есента ще има нова корекция в бюджета, заради динамиката на цените, изразиха и експерти от 
КНСБ. Тяхната критика е, че на този фондържавата продължава да няма политика по доходите на работещите. „Средната 
заплата в частния сектор нарасна с 11%, а тази в държавния – с 0%, и така двете величини се изравниха за първи път, при 
положение че в частния сектор има "сива" икономика и недекларирана заетост“ – пише в анализ от името на КНСБ 
Любослав Костов от Института за социални и синдикални изследвания. 
Според него, държавата трябва да има експанзивна политика в условията на криза, следователно трябва да харчи повече. 
А страната ни от години преразпределя много по-малко като дял от БВП спрямо почти всички страни членки в ЕС. Отдавна 
ролята на държавата в икономиката е значително по-малка от стандартното за ЕС. „Имам два въпроса към авторите на 
Бюджет 2022 и неговата актуализация: 1) Защо отказвате упорито да вдигате доходите на хората в бюджетната сфера? и 2) 
Защо обещахте ръст на минималната заплата в актуализацията, а след това се отметнахте? Мисля, че знам отговорите. 
Пицата не е пица отдавна. Нещо друго е. Обикновено тесто, но без вкус“ – пише в анализа си Любослав Костов. 
 
Банкеръ 
 
√ Васил Велев за излизането на ИТН от коалицията: Неочаквано, нищо не го предвещаваше 
Неочаквано е, нищо не го предвещаваше. Това каза пред Нова Нюз председателят на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България Васил Велев по повод обявеното от лидера на "Има такъв народ" Слави 
Трифонов напускане на управляващата коалиция. 
"Формално бюджетът е приет от правителството и е внесен в парламента. Би следвало да се разглежда. Страната никога 
не остава без правителство – независимо дали е действащо или служебно. При наличието на парламент трите важни 
законопроекта за бюджета и законопроектът за енергетиката трябва да бъдат разгледани. Тези законопроекти би трябвало 
да се разгледат в пакет", заяви Велев. 
"Ние от АИКБ не подкрепихме нито един трите бюджета – бюджета на Здравната каса, бюджета на Държавното 
обществено осигуряване и държавния бюджет, като изложихме сериозни аргументи за своята позиция. Тези актуализации 
се правят, за да се обезпечат антикризисни мерки, а първоначалният план беше с актуализацията да се обезпечат реформи. 
Кризата се състои във високата инфлация, нямаме типична икономическа криза", посочи председателят на УС на АИКБ. 
Той отбеляза, че от работодателската организация се надяват в бюджета да бъдат включени числа, които да компенсират 
високите цени на електроенергията на свободния пазар. Това трябва да бъде записано в бюджета, за да има предвидимост 
и сигурност за бизнеса, защото липсата на такава сигурност е основната причина за високата инфлация, каза още Васил 
Велев. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев за излизането на ИТН от коалицията: Неочаквано, нищо не го предвещаваше 
Неочаквано е, нищо не го предвещаваше. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова Нюз председателят на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по повод обявеното от лидера на 
"Има такъв народ" Слави Трифонов напускане на управляващата коалиция. 
Формално бюджетът е приет от правителството и е внесен в парламента. Би следвало да се разглежда. Страната никога не 
остава без правителство – независимо дали е действащо или служебно. При наличието на парламент трите важни 
законопроекта за бюджета и законопроектът за енергетиката трябва да бъдат разгледани. Тези законопроекти би трябвало 
да се разгледат в пакет, заяви Велев. 

https://bnr.bg/horizont/post/101657480/vasil-velev-planat-za-reformi-se-preformatira-v-antikrizisni-merki
https://www.bta.bg/bg/news/economy/277231-analiz-na-knsb-nyama-takava-pitsa
https://www.bta.bg/bg/news/economy/277231-analiz-na-knsb-nyama-takava-pitsa
https://novini.bg/profile/454
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Ние от АИКБ не подкрепихме нито един трите бюджета – бюджета на Здравната каса, бюджета на Държавното обществено 
осигуряване и държавния бюджет, като изложихме сериозни аргументи за своята позиция. Тези актуализации се правят, 
за да се обезпечат антикризисни мерки, а първоначалният план беше с актуализацията да се обезпечат реформи. Кризата 
се състои във високата инфлация, нямаме типична икономическа криза, посочи председателят на УС на АИКБ. 
Той отбеляза, че от работодателската организация се надяват в бюджета да бъдат включени числа, които да компенсират 
високите цени на електроенергията на свободния пазар. Това трябва да бъде записано в бюджета, за да има предвидимост 
и сигурност за бизнеса, защото липсата на такава сигурност е основната причина за високата инфлация, каза още Васил 
Велев. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Нищо не предвещаваше решението на ИТН 
Формално бюджетът е приет от МС и внесен в парламента 
„Решението на „Има такъв народ” да напусне коалицията беше неочаквано за нас. Нищо не го предвещаваше. Разбира се 
критики към управлението имаме и самите ние, както сме имали и към предишни управляващи”. Това заяви в предаването 
“Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му формално бюджетът е приет от МС и внесен в парламента. „Винаги е имало правителство, независимо дали 
действащо, в оставка или служебно. Страната не е оставала без такова. При наличието на парламент, би следвало трите 
важни законопроекта да се разгледат. Добавям към тях и четвърти –  Законът за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката. В него се предвижда приходоизточниците за най-важната част от тази компенсационната програма. АИКБ 
не подкрепихме нито един от трите проекта за бюджети – държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено 
осигуряване и бюджетът на Здравната каса. Изложихме сериозни аргументи за своите позиции. Тези актуализации се 
правят, за да облекчат съответните норми и да осигурят антикризистни мерки”, каза Велев. 
По думите му първоначалният замисъл беше да се направят реформи и анализи и с изменението на бюджета да се осигури 
финансово изпълнението на реформите. 
„В последствие този план се промени. Сега имаме антикризистни мерки, а кризата се състои във високата инфлация. 
Типична икономическа криза няма, тъй като имаме ръст на БВП-то”, обясни председателят на АИКБ. 
Според него е напълно възможно да се създадат тематични коалиции. 
„Даже се надяваме това да се случи, за да се включат в изменението на бюджета механизъм и числа, които да позволят 
продължаване на програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за свободния пазар. Има 
приходоизточници”, каза още Велев. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Решението на ИТН да напусне коалицията беше неочаквано 
„Решението на „Има такъв народ” да напусне коалицията беше неочаквано за нас. Нищо не го предвещаваше. Разбира се 
критики към управлението имаме и самите ние, както сме имали и към предишни управляващи”. Това заяви в предаването 
“Денят на живо” по Нова Нюз председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му формално бюджетът е приет от МС и внесен в парламента. „Винаги е имало правителство, независимо дали 
действащо, в оставка или служебно. Страната не е оставала без такова. При наличието на парламент, би следвало трите 
важни законопроекта да се разгледат. Добавям към тях и четвърти –  Законът за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката. В него се предвижда приходоизточниците за най-важната част от тази компенсационната програма. АИКБ 
не подкрепихме нито един от трите проекта за бюджети – държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено 
осигуряване и  бюджетът на Здравната каса. Изложихме сериозни аргументи за своята позиции. Тези актуализации се 
правят, за да облекчат съответните норми и осигурят антикризистни мерки”, каза Велев. 
По думите му първоначалният замисъл беше да се направят реформи и анализи и с изменението на бюджета да се осигури 
финансово изпълнението на реформите. 
„В последствие този план се промени. Сега имаме антикризистни мерки, а кризата се състои във високата инфлация. 
Типична икономическа криза няма, тъй като имаме ръст на БВП-то”, обясни  председателят на АИКБ. 
Според него е напълно възможно да се създадат тематични коалиции. 
„Даже се надяваме това да се случи, за да се включат в изменението на бюджета механизъм и числа, които да позволят 
продължаване на програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за свободния пазар. Има 
приходоизточници”, каза още Велев. 
 
Standartnews.com 
 
√ Ще има ли тематични коалиции? Говори Васил Велев 
„Решението на „Има такъв народ” да напусне коалицията беше неочаквано за нас. Нищо не го предвещаваше. Разбира се, 
критики към управлението имаме и самите ние, както сме имали и към предишни управляващи”. Това заяви в предаването 
“Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му формално бюджетът е приет от МС и внесен в парламента. „Винаги е имало правителство, независимо дали 
действащо, в оставка или служебно. При наличието на парламент, би следвало трите важни законопроекта да се разгледат. 
Добавям към тях и четвърти –  Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. В него се предвижда 
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приходоизточниците за най-важната част от тази компенсационната програма. АИКБ не подкрепихме нито един от трите 
проекта за бюджети – държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено осигуряване и  бюджетът на Здравната 
каса. Изложихме сериозни аргументи за своята позиции. Тези актуализации се правят, за да облекчат съответните норми 
и осигурят антикризистни мерки”, каза Велев. 
По думите му първоначалният замисъл беше да се направят реформи и анализи и с изменението на бюджета да се осигури 
финансово изпълнението на реформите. 
„В последствие този план се промени. Сега имаме антикризистни мерки, а кризата се състои във високата инфлация. 
Типична икономическа криза няма, тъй като имаме ръст на БВП-то”, обясни председателят на АИКБ. 
Според него е напълно възможно да се създадат тематични коалиции. 
„Даже се надяваме това да се случи, за да се включат в изменението на бюджета механизъм и числа, които да позволят 
продължаване на програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията за свободния пазар. Има 
приходоизточници”, каза още Велев. 
 
√ Има ли паника? Бизнесът с горещо изявление 
Бизнесът е обезпокоен от създалата се ситуация, коментира Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в 
България. 
"Миналата година беше нестабилна заради политическата нестабилност в страната. Бяхме все още в разгара на Ковид 
кризата, имахме 3 служебни правителства, след това започна повишаване на цената на електроенергията. 
Бизнесът имаше големи очаквания за новото коалиционно правителство. Очевидно ситуацията е променена след 
започването на войната в Украйна. Отношенията са сложни, но една оставка на правителството ще тласне страната в 
политическа нестабилност. Надяваме се да се намери рационално решение." 
 
Actualno.com 
 
√ Предложението на ИТН за две тарифи за ток, парно и газ ще е възможно най-рано през зимата 
Въвеждането на две различни тарифи за ток, парно и природен газ - според потреблението, могат да се въведат най-рано 
в началото на следващия отоплителен сезон. Това прогнозира шефът на КЕВР Станислав Тодоров по време на обсъждането 
на първо четене в ресорната парламентарна комисия на проекта за промени в Закона за енергетиката, внесен от депутати 
от ИТН, пише в. "Сега". 
Според Тодоров в момента цените са се успокоили и нямало необходимост от спешно въвеждане на подобна мярка. "Това 
е възможност, от която ще се възползваме само и когато е необходимо и след консултация с всички участници на пазара. 
Към този момент не виждам такава необходимост. С новото предложение за ценово решение горе-долу сметките на 
битовите потребители няма да бъдат увеличени драстично, но в началото на отоплителния сезон в зависимост от 
движението на пазарите на енергия може да се наложи и ние бихме действали, ако ни дадат такова правомощие", смята 
Станислав Тодоров. 
Теменужка Петкова от ГЕРБ се обяви против идеята за въвеждане на евтина тарифа за потребление до определен лимит, 
защото това било в противоречие с европейските изисквания за либерализация на пазара. Според нея, няма причина чрез 
тази мярка да се облекчават сметките и на богатите домакинства. Бившият министър на енергетиката допълни, че в проекта 
предложен от ИТН няма връзка между мотивите за редакцията на закона и написаното след това. 
Емил Георгиев от БСП пък поиска мярката да се обвърже с броя на хората в едно домакинство - защото в гарсониера 
електромерът може да мери консумацията на самотен обитател, а в друг апартамент да живеят петима души. Той смята 
още, че двойното таксуване крие рискове от нарастване на кражбите и в тази връзка поиска адекватни промени в 
Наказателния кодекс. По думите на левия депутат 80% от стойността на нерегламентираното ползване на електроенергия 
се пада на бизнеспотребителите. 
Много противоположни мнения бяха изразени относно премахването на сегашната схема за премии за ВЕИ, когато 
борсовите цени са по-ниски от себестойността им, и въвеждането на облагане, ако постигат по-високи цени на свободния 
пазар. 
Другите спорни моменти бяха блок тарифите и задължението за производителите да предлагат определена част от 
електроенергията си по дългосрочни договори. Председателят на БСК Добри Митрев каза, че в този случай редно да се 
дефинира понятието дългосрочен договор за доставка на електроенергия. 
Според шефа на АИКБ Васил Велев най-големият проблем, стимулиращ инфлацията са високите цени на електроенергията. 
Той приветства промените, но по думите му, има опасност от невъзможност да се събере достатъчно ресурс за 
компенсиране на бизнеса заради скъпата енергия. Велев смята още, че много внимателно трябва да се определи кое е 
свръхпечалба на енергийните фирми, за да не стане така, че те вместо да отчисляват пари към Фонда за стабилност на 
енергийната система, да започнат да вземат от него. 
С 11 гласа „за“, двама „въздържали се“ и нито един против депутатите от комисията приеха предложените от ИТН промени 
промени в Закона за енергетиката. 
 
Сега 
 
√ По две тарифи за ток, парно и газ ще има най-рано през зимата 
Предлаганите промени на ИТН в Закона за енергетиката отнесоха доста критики 
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Въвеждането на две различни тарифи за ток, парно и природен газ - според потреблението, могат да се въведат най-рано 
в началото на следващия отоплителен сезон. Това прогнозира шефът на КЕВР Станислав Тодоров по време на обсъждането 
на първо четене в ресорната парламентарна комисия на проекта за промени в Закона за енергетиката, внесен от депутати 
от ИТН. 
Според Тодоров в момента цените са се успокоили и нямало необходимост от спешно въвеждане на подобна мярка. "Това 
е възможност, от която ще се възползваме само и когато е необходимо и след консултация с всички участници на пазара. 
Към този момент не виждам такава необходимост. С новото предложение за ценово решение горе-долу 
сметките на битовите потребители няма да бъдат увеличени драстично,  
но в началото на отоплителния сезон в зависимост от движението на пазарите на енергия може да се наложи и ние бихме 
действали, ако ни дадат такова правомощие", смята Станислав Тодоров. 
Теменужка Петкова от ГЕРБ се обяви против идеята за въвеждане на евтина тарифа за потребление до определен лимит, 
защото това било в противоречие с европейските изисквания за либерализация на пазара. Според нея, няма причина чрез 
тази мярка да се облекчават сметките и на богатите домакинства. Бившият министър на енергетиката допълни, че в проекта 
предложен от ИТН 
няма връзка между мотивите за редакцията на закона и написаното след това. 
Емил Георгиев от БСП пък поиска мярката да се обвърже с броя на хората в едно домакинство - защото в гарсониера 
електромерът може да мери консумацията на самотен обитател, а в друг апартамент да живеят петима души. Той смята 
още, че двойното таксуване крие рискове от нарастване на кражбите и в тази връзка поиска адекватни промени в 
Наказателния кодекс. По думите на левия депутат 80% от стойността на нерегламентираното ползване на електроенергия 
се пада на бизнеспотребителите. 
Много противоположни мнения бяха изразени относно премахването на сегашната схема за премии за ВЕИ, когато 
борсовите цени са по-ниски от себестойността им, и въвеждането на облагане, ако постигат по-високи цени на свободния 
пазар. Другите спорни моменти бяха блок тарифите и задължението за производителите да предлагат определена част от 
електроенергията си по дългосрочни договори. Председателят на БСК Добри Митрев каза, че в този случай 
редно да се дефинира понятието дългосрочен договор 
за доставка на електроенергия. Според шефа на АИКБ Васил Велев най-големият проблем, стимулиращ инфлацията са 
високите цени на електроенергията. Той приветства промените, но по думите му, има опасност от невъзможност да се 
събере достатъчно ресурс за компенсиране на бизнеса заради скъпата енергия. Велев смята още, че много внимателно 
трябва да се определи кое е свръхпечалба на енергийните фирми, за да не стане така, че те вместо да отчисляват пари към 
Фонда за стабилност на енергийната система, да започнат да вземат от него. 
С 11 гласа „за“, двама „въздържали се“ и нито един против депутатите от комисията приеха предложените от ИТН промени 
промени в Закона за енергетиката. 
 
БНТ 
 
√ "Има такъв народ" изтегля министрите си от коалиционното управление. Какво следва? 
"Има такъв народ" изтегля министрите си от коалиционното управление 
Парите от Европа и българското земеделие. Как държавата ще помогне на нашите производители? Гост в студиото 
министър Иван Иванов. 
Синдикати и работодатели в дискусия за актуализирания бюджет? Анализ на Добрин Иванов от Асоциация на 
индустриалния капитал и Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 
"Още от деня" с Поли Златарева започва веднага след новините в 18:00 ч. 
Вижте запис от предаването в приложеното видео. 
 
24 часа 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Бизнесът е обезпокоен от създалата се ситуация 
"Бизнесът е обезпокоен от създалата се ситуация", коментира Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в 
България пред БНТ. 
"Миналата година беше нестабилна заради политическата нестабилност в страната. Бяхме все още в разгара на ковид 
кризата, имахме 3 служебни правителства, след това започна повишаване на цената на електроенергията. Бизнесът имаше 
големи очаквания за новото коалиционно правителство. Очевидно ситуацията е променена след започването на войната 
в Украйна. Отношенията са сложни, но една оставка на правителството ще тласне страната в политическа нестабилност. 
Надяваме се да се намери рационално решение", допълни той. 
 
Блиц 
 
√ Отношенията са сложни, но една оставка на правителството ще тласне страната в политическа нестабилност, заяви 
Добрин Иванов от АИКБ 
Ваня Григорова коментира днешната ситуация със Слави Трифонов от името на синдикатите. Това тя направи в ефира на 
БНТ. "Енергийният министър е негов, за това е неразбираемо да критикува мярка на неговия човек. 
Ако е вярно, че само заради неотпуснати средства на определени фирми напускат ИТН, това е несериозно. 

https://bnt.bg/news/ima-takav-narod-izteglya-ministrite-si-ot-koalicionnoto-upravlenie-kakvo-sledva-307124news.html
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Защото актуализацията на бюджета трябва да мине, защото имаме критики към нея. Но ние се надяваме да бъдем чути, а 
не да падне правителството", каза тя 
Бизнесът е обезпокоен от създалата се ситуация, коментира Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в 
България. "Миналата година беше нестабилна заради политическата нестабилност в страната. Бяхме все още в разгара на 
Ковид кризата, имахме 3 служебни правителства, след това започна повишаване на цената на електроенергията. 
Бизнесът имаше големи очаквания за новото коалиционно правителство. Очевидно ситуацията е променена след 
започването на войната в Украйна. Отношенията са сложни, но една оставка на правителството ще тласне страната в 
политическа нестабилност. Надяваме се да се намери рационално решение", каза той. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков след коалиционния съвет: Ще направим всичко възможно България да продължи със същото 
правителство 
Късно снощи беше проведен и коалиционен съвет - за първи път без участието на ИТН. Веднага след него премиерът заяви, 
че усилията са в посока България да продължи със същото правителство. 
"Искам да благодаря на коалиционните партньори, които са с мен, че всички осъзнаваме колко отговорна задача 
имаме и как България не може да влезе в поредната политическа криза. Всички сме заедно, обединени и искаме да 
успокоим всички граждани, че всичко, каквото зависи от нас, ще го направим България да продължи точно със същото 
правителство, с което е в момента", заяви премиерът Кирил Петков след заседанието на лидерския коалиционен 
съвет тази вечер. 
Той увери, че партньорите в коалицията са се разбрали и ще направят всичко възможно да приемат актуализацията на 
бюджета и да гарантират сигурността на българските граждани. 
"Няма да допуснем заради его, задкулисие или нещо друго България да влезе в спирала от избори в момент на война, 
когато имаме енергийна криза, газова криза, когато Планът за възстановяване и развитие разчита на 22 закона да се 
приемат до края на годината, за да получим парите от Брюксел. Всички сме единни и казваме "не" на хаоса, "да" срещу 
корупцията и "да" за промяната на КПКОНПИ. 
 
√ Гроздан Караджов е депозирал оставката си 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов е депозирал оставката си в 
парламента. 
"За съжаление, никога през живота си не съм чувал толкова лъжи, изречени от един човек, камо ли по мой адрес. Така 
регионалният министър Гроздан Караджов коментира вчера обвиненията на премиера Кирил Петков по негов адрес". 
"Това е много жалък опит да си спасиш оцеляването на правителството, хвърляйки клевети и неверни твърдения. Аз не 
съм поискал тези 3,9 милиарда, за които съм обвинен". 
Причината за скандала на заседанието на Министерския съвет е, че актуализацията на бюджета е била включена в дневния 
ред без знанието на министрите", коментира Караджов. 
 
√ Утре КЕВР ще утвърди цената на природния газ за юни 
На закрито заседание утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще утвърди цената на природния газ за месец 
юни. 
Председателят на комисията Станислав Тодоров обясни, че очакванията са цената да бъде по-ниска от тази за предходния 
период като това се дължи на доставките на втечнен газ и алтернативните източници. 
"Цената, която в крайна сметка ще се формира за месец юни е по-ниска от тази за месец май и малко дори по-ниска 
от тази за април. Това означава, че доставките на втечнен газ са истинска алтернатива на доставките от Газпром 
и ако Булгаргаз успее да сключи адекватни дългосрочни договори за доставка на втечнен газ ние ще имаме не само 
осигурени доставки, но и доставки на една конкурентна цена", каза Тодоров. 
Шефът на "Булгаргаз" Людмил Йоцов помоли да се запази поверителният характер на контрагентите и точките за доставка. 
 
√ Еврокомисарят по разширяването ще посети София 
Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей ще пристигне в София, за да търси решение на създалата се криза в 
отношенията между България и Северна Македония. 
В интервю за македонската телевизия Сител, Вархей, който участва в инициативата "Отворени Балкани" в Охрид обяви, че 
веднага след края на форума ще отпътува към нашата страна. На въпрос дали Северна Македония и Албания могат да 
бъдат разделени по пътя си към членство в ЕС, еврокомисарят отговори, че целта е Скопие да постигне напредък още през 
юни. 
Вархей каза още, че работи в тясно сътрудничество с френското европредседателство и лично с президента Макрон. Преди 
дни френският държавен глава изрази готовност да домакинства в Париж междуправителствена среща между 
представители на България и Северна Македония, в търсене на споразумение. 
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√ ЕС спира продажбите на нови коли с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. 
Европейският парламент подкрепи днес спирането на продажба на нови коли с двигатели с вътрешно горене от 2035 
като част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. 
С приетия текст, който представлява позицията на Парламента за преговори с държавите членки, евродепутатите 
подкрепят предложението на Комисията за постигане на пътна мобилност с нулеви емисии до 2035 г. (цел за целия 
автомобилен парк на ЕС за намаляване на емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни 
средства със 100 % в сравнение с 2021 г.). Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. ще бъдат определени 
на 55 % за леките автомобили и 50 % за микробусите. 
Докладчикът Ян Хуитема (Renew, Нидерландия) заяви: „Амбициозното преразглеждане на стандартите за CO2 е важна част 
от постигането на нашите цели в областта на климата. С тези стандарти създаваме яснота за автомобилната индустрия и 
можем да стимулираме иновациите и инвестициите на производителите на автомобили. Освен това закупуването и 
управлението на автомобили с нулеви емисии ще стане по-евтино за потребителите. Радвам се, че Европейският 
парламент подкрепи амбициозното преразглеждане на целите за 2030 г. и подкрепи целта за намаляване на емисиите със 
100% за 2035 г., която е от решаващо значение за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.“ 
Евродепутатите са готови да започнат преговори с държавите членки на ЕС. 
На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Подготвени за цел 55“, Комисията представи законодателно предложение за 
преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. 
Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г., да 
осигури ползи за гражданите чрез по-широко внедряване на превозни средства с нулеви емисии (по-добро качество на 
въздуха, икономии на енергия и по-ниски разходи за притежаване на превозно средство), както и да стимулира иновациите 
в технологиите с нулеви емисии. 
 
БНР 
 
√ НС ще обсъди създаване на временна комисия за "Южен" и "Турски поток" 
Парламентът прие предложението на ДПС в дневния ред тази седмица да бъде включено обсъждане за създаване на 
временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската 
федерация "Южен поток" и "Турски (Балкански) поток" и причините за забавянето на проектът IGB  - Междусистемната 
газова връзка Гърция-България. 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ предложи точката да бъде първа за днешното заседание. Предложението бе прието с 
прегласуване. 
От ДПС припомниха миналата седмица, че по време на блиц контрола са отправили въпроси към премиера, на които той 
не е отговорил, и от ДПС са заявили, че ще внесат предложението за създаване на временна анкетна комисия, която ще 
установи всички факти и обстоятелства по твърденията на премиера. 
Вносителите припомниха, че министър-председателят Кирил Петков е обявил пред медиите твърдения, свързани с ДПС 
относно "Южен поток" и "Турски (Балкански) поток". 
Те добавиха, че премиерът е отправил и директни заплахи към Движението за права и свободи пред заместник-
председателя на партията Станислав Анастасов, замесвайки името на Джим О'Брайън - ръководител на службата за 
координация на санкциите към Държавния департамент на САЩ и името на САЩ. 
От ДПС изпратиха и писмо до О'Брайън с въпрос кой и как използва неговото име. 
 
√ Трима министри от ИТН са напуснали заседанието за актуализацията на бюджета 
Трима министри от "Има такъв народ" са напуснали заседанието на правителството, на което се обсъжда актуализацията 
на бюджета, потвърдиха източници на БНР в кабинета и в Народното събрание. 
По време на дебатите са си тръгнали вицепремиерът Гроздан Караджов, министърът на външните работи Теодора 
Генчовска и министърът на младежта и спорта Радостин Василев. 
Четвъртият министър от квотата на партията - Александър Николов, не е присъствал на заседанието. 
Причината за напускането на заседанието на министрите от "Има такъв народ" е заради внезапното включване на 
актуализацията на бюджета в дневния ред на вчерашното заседание на Министерския съвет, преди разглеждането му от 
коалиционния съвет, съобщиха източници на БНР. 
Депутатът от "Има такъв народ Любомир Каримански" коментира, че министрите са напуснали, защото не са били приети 
техни предложения във връзка с актуализацията. 
"От вчера до днес не сме се срещали коалиционно, за да разберем дали има напрежение. Не знам това. Напускането на 
нашите министри – след като нищо не им е одобрено, най-вероятно са счели така…, това е тяхно право. В същото време за 
външно министерство също имахме едно искане за командировките зад граница и за възнагражденията, тъй като там са 
едни от най-ниските в сравнение с другите ведомства, в същото време те са направили нов устройствен правилник, но 
чакаме така нареченото ефективно управление в правителството да оценява всички тези документи. Не знам дали има 
капацитета да ги оцени." 
В началото на заседанието премиерът Кирил Петков представи основните параметри на законопроекта и обяви, че той не 
е проинфлационен, защото дефицитът се запазва на ниво от 4,1 на сто от брутния вътрешен продукт. 
По-късно министърът на електронното управление Божидар Божанов съобщи, че актуализацията на бюджета е одобрена 
от кабинета. 
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Правителствени източници съобщиха, че най-вероятната причина за напускането на министрите е свързана с отказ да 
бъдат отпуснати искани от тях допълнителни средства. Една от темите, по които има напрежение през последните дни, е 
за още средства за възнаграждения във МВнР, но не е ясно дали това е причината, поради която министър Генчовска е 
напуснала заседанието. 
Парламентарни репортери потвърдиха, че министър Василев е в НС. 
Във вторник Гроздан Караджов присъства на заседанието на експертния коалиционен съвет в Министерството на 
финансите, откъдето си тръгна без да говори с медиите с мотива, че бърза за следваща среща. 
Министърът на енергетиката Александър Николов не е присъствал на вчерашното заседание, а неговата заместничка Ива 
Петрова е в МС, потвърдиха източници на БНР. 
Още във вторник от ИТН заявиха, че техните предложения не са залегнали в актуализацията и все пак се надяват това да 
се случи. 
Откакто се провали процедурата по избор на председател на БНБ, отношенията между председателя на бюджетната 
комисия и депутат от ИТН Любомир Каримански и вицепремиера Асен Василев са обтегнати. 
 
√ Кирил Петков е готов за правителство на малцинството 
Информация на Мария Филева от пресконференцията на ''Продължаваме промяната'' 
Премиерът Кирил Петков изрази готовност правителство на малцинството да продължи да управлява, след като Слави 
Трифонов обяви по-рано вчера, че оттегля министрите на "Има такъв народ" и обяви край на коалицията. 
"Готови сме на правителство на малцинството, но няма да харчим. Ще реформираме КПКОНПИ и Бойко Рашков ще бъда 
начело на тази организация", каза Кирил Петков на извънредна пресконференция на "Продължаваме промяната" в София. 
По думите му КПКОНПИ и парите за строителни ремонти разделили "Има такъм народ" и управляващата коалиция. 
Петков съобщи, че по-рано вчера на заседанието на МС министър Гроздан Караджов е поискал 3,6 млрд. лева 
допълнително към определените 2,2 млрд. лв. в бюджета за пътните фирми, които последните години са били 
разследвани от министър Рашков за злоупотреби. 
"Ние заявихме, че това няма как да се случи". 
Премиерът посочи, че кандидатурата на Рашков за председател на КПКОНП е отхвърлена от ИТН без аргументи. 
"Обещанията ни да реформираме КПКОНПИ ще се случат и господин Рашков ще бъде начело на тази организация, за да 
можем да променим България. Шест месеца вече се бавим със закона за КПКОНПИ. Не били съгласни, не били готови, 
трябвало още да се обсъди, време е да обсъдим отново… Ето защо няма да обсъждаме повече. Внасяме закона за 
КПКОНПИ още в утрешния ден", каза Петков, който е съпредседател на "Продължаваме промяната". 
"Днес е денят на водораздела, може да сте от страната на корупцията, от страната на мафията, от страната на хората, които 
използват обществен ресурс, за да си ги сложат в джоба, или да имаме принципна позиция, където всеки лев трябва да се 
отчита на хората, които всъщност са ги дали, защото това не са пари на държавата, това са пари на всички нас", посочи той. 
"Правителство на малцинството в този случай е много пъти по-добре, отколкото едно правителство, в което се опитват да 
му се извиват ръцете за допълнителни пари, спират се истинските реформи, спират се законодателните реформи и най-
голямата и най-важна организация за борба с корупцията се спира, когато имаме такъв кандидат като министър Рашков", 
каза още Кирил Петков. 
Той е оптимист за приемането на актуализацията на бюджета и въобще за бъдещето на коалицията. Петков изчисли, че 
има необходимост от 12 гласа в парламента и вярва, че те ще дойдат от депутати на "Има такъв народ", които мислят по 
същия начин като "Продължаваме промяната". Той увери, че е получил пълната подкрепа на БСП и "Демократична 
България". Няма имена за вакантните постове. 
От своя страна Бойко Рашков изрази готовност да поеме Антикорупционната комисия и да се премине в управление в друг 
формат. 
То посочи, че по категоричен начин е установено, че на фирми, стоящи близо до бившите управляващи, са отпуснати 
авансово 50% от парите за строителство на пътища и на магистрала „Хемус“, но парите не са изразходвани за това. 
"Някои фирми са получавали пари чрез кухи фирми и тези пари са заминали в неизвестна посока. Тези средства на 
българската държава не е ясно в момента къде се намират", каза той. 
Министърът на вътрешните работи обеща информацията за тези схеми да бъде оповестена още днес. 
Според него в МРРБ се подготвя отново да бъдат финансирани същите фирми, които са близки до кабинета "Борисов". 
„Така ли трябва да продължим или да следим, да променим нещата – да продължим, както каза премиерът, с правителство 
на малцинството“, каза още министърът на вътрешните работи. 
Все още няма внесени обвинителни актове, призна Рашков, но посочи, че разследването е сложно. 
Асен Василев - другият съпредседател на "Продължаваме промяната", каза, че коалиция е била сформирана от партии, 
които са много различни, но е имало едно разбиране в основата ѝ – да се сложи край на кражбите и че парите на българите 
ще бъдат разходвани прозрачно и законосъобразно. 
"Нашата червена линия, на "Продължаваме промяната", бе да не допуснем кражби. Днес сме тук точно заради тази 
червена линия", каза той. 
 
√ Слави Трифонов: Изтеглям министрите от ИТН, край на коалицията 
Излизам от управлението. От днес изтеглям министрите на "Има такъв народ" и слагам край на тази коалиция и на тази 
агония. Това обяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов чрез видеообръщение. 
Лидерът на ИТН обяви, че партията ще подкрепи бюджета само в частта му, която се отнася до доходите. 
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"Причините, поради които тази коалиция не работи и поради които ние нямаме място в нея, са две - Македония и фактът, 
че в държавата вече няма пари", каза още Трифонов. 
Той добави, че министрите на партията са напуснали заседанието на Министерския съвет заради "изключително лошия 
бюджет", представен от Асен Василев. 
"Нито министър-председателят, нито финансовият министър се справят, нито тази коалиция работи както трябва. Това е 
агония", каза Трифонов. 
"Министър-председателят Кирил Петков води друга външна политика, различна политика от тази на МВнР, различна от 
НС, различна от декларираната на КСНС. Министър-председателят взема друг външен министър, негов си, който се казва 
Весела Чернева. Министър-председателят е обещал на различни лидери от Европа и света, че ще вдигне ветото на РСМ и 
прави всичко възможно това да се случи, въпреки че огромна част от българските граждани искат РСМ да изпълни договора 
между двете държави. Кирил Петков грубо, безпардонно и едностранно неуважава подписаното коалиционно 
споразумение. Македония е важна част от нашата история и душа и никой няма право да взема едностранни решения 
против волята на българския народ. Това се нарича национално предателство", заяви лидерът на ИТН. 
По отношение на бюджета и парите на държавата Трифонов посочи, че откакто Асен Василев е финансов министър, 
"хвърчат милиарди". 
"Никой няма право да експериментира с нашите пари - еднолично да ги харчи, ако ще не да е завършил Харвард, а да е 
завършил Галактическия институт", каза още Трифонов. 
"Никой не знае за какво се изхарчи най-голямата сума в историята на България - 9 млрд. лева за 9 дена – 4 млрд. се източиха 
от енергетиката и се изхарчиха за текущи нужди. 1,2 млрд. се взеха, за да се купи зърно. Зърно няма, а и 1,2 млрд. ги няма. 
Къде са? Къде е борбата с мръсните пари? Къде са осветлените корупционни схеми на предишното управление? Какви 
звучи намерението на Асен Василев да изтегли нов дълг? Кой ще ги плаща, той ли ще ги плаща или нашите деца", 
реторично попита лидерът на ИТН. 
 
√ ИТН не искат избори, не искат и кабинет на ПП - готови са да управляват 
Депутатът от "Има такъв народ" Ива Митева настоя, че предсрочни избори не са нужни, дори са опасни в този момент. 
Коментарът ѝ идва ден, след като Слави Трифонов обяви, че партията му напуска коалицията. 
Митева смята, че трябва да се опита да се състави нов кабинет: "Ако искахме този премиер да остане, нямаше да изтеглим 
министрите си. Имаме проблем в самото управление - с премиера и с вицепремиера. Затова изтегляме министрите си. 
Омръзна ни на коалиционните съвети да не се случва нищо". 
По думите ѝ трябва да се върви към правителство на малцинството, независимо с чий мандат. И припомни, че сега тепърва 
министрите трябва да подават оставки. 
На въпрос дали биха подкрепили това правителство с оставащите министри, тя отговори с:  "Не". 
"Тук проблемът не са четиримата министри, които подменяме. Тук проблемът са премиерът и вицепремиерът", настоя 
Митева пред Нова тв. 
Във връзка с твърденията, че от "Продължаваме промяната" са водени разговори с част от ИТН за подкрепа, тя отговори: 
"Нашата група е единна и не смятам, че от нас ще има предатели. Обикновено виждам едни депутати от ПП да ходят да 
разговарят на последния ред с други депутати от други парламентарни групи. Ако това е водене на разговори - добре". 
В случай, че се завърти рулетката с мандатите, Ива Митева уточни, че ИТН няма да подкрепи правителство на 
"Продължаваме промяната". 
"Друг мандат с ПП не смятам, че бихме подкрепили. Ако мандатът стигне до нас, ще опитаме. Ще търсим правителство на 
широкото съгласие. Втори мандат на ГЕРБ няма да подкрепим", обясни тя. 
 
√ 8,9 млрд лв. са разходите по фискалната програма за декември 2021 
8 милиарда и 900 милиона лева е общият размер на разходите по консолидираната фискална програма за декември 
миналата година, става ясно от информация, разпространена от Министерството на финансите. Тази програма 
представлява общата сметка на всички бюджети, като най-сериозно изменение има при Министерството на енергетиката 
и здравните и социални плащания. 
Традиционно през декември се правят повече разходи - върху това обръщат внимание от Министерството на финансите, 
откъдето публикуваха структура на разходите през декември. 
По-рано през деня от "Продължаваме промяната" обещаха тази справка да бъде оповестена, след като вече бившият 
коалиционен партньор "Има такъв народ" ги обвини в прекомерни харчове на девет милиарда лева. 
Сумата е приблизително толкова, но в нея се съчетават плащания за декември към различни министерства, към общините, 
осигуряването на пари за увеличение на пенсиите и изплащането на 75 лева за пенсионерите, които имат завършен 
ваксинационен курс срещу Covid-19, добавката от 120 лева през декември и енергийните помощи. Част от тези плащания 
бяха потвърдени от Народното събрание с внесен законопроект от правителството именно през декември, с който се 
осигуриха пари за помощи за пенсионерите тази година и за енергийните помощи. 
Другите разходи са по основния закон, но той също е гласуван от парламента. 
Спрямо разходите през декември 2020-та увеличението е малко над един милиард и 100 милиона лева. 
 
√ Жени предприемачи със свои проекти на "Арена на дамския бизнес" 
Жени предприемачи ще представят себе си и своите бизнес проекти по време на второто издание на форума "Арена на 
дамския бизнес". 
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Целта на събитието е да помогне на проектите с потенциал да намерят финансова подкрепа и партньорства, за да се 
превърнат в успешни бизнеси. 
"Арена на дамския бизнес" е форум, който подпомага и подкрепя както дамите в бизнеса, така и предприемаческата 
екосистема в България. 
Тази година със свои проекти в събитието ще се включат 24 жени-предприемачи, които ще се борят техните проекти да 
бъдат оценени от журито, съставено от инвеститори, финансови консултанти и успешни предприемачи. Диана Събева е 
председател на "Бизнес лейди клуб" и на журито, което ще оценява проектите. 
Част от събитието е и търговското изложение за продукти и услуги на компании, създадени и управлявани от жени.  
 
√ Ден на отворени врати организира днес Добруджанският земеделски институт 
Илия Илиев: Планираме увеличение на цените на семената 
Ден на отворени врати организира днес Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево. Ще бъдат представени 
най-новите сортове зърнени култури, каза за Радио Варна Илия Илиев, ръководител на института. Земеделски 
производители от цялата страна, които имат интерес към българската селекция, ще могат да видят демонстрационни 
полета с повече от трийсет сорта пшеница, ечемик, тритикале - утвърдени вече в селскостопанското производство или 
които предстои да излязат на пазара. Фермерите ще могат да обходят и полета с хибриди слънчоглед и няколко сорта 
фасул, създадени в най-голямата селекционна база на Селскостопанската академия. 
„Ще представим 25 сорта пшеница, от които 4-5 сорта са признати през периода 2020-2022 година. Ще представим 
една алтернативна пшеница тип Мореса, една твърда тип Северина, 10 сорта тритикале и 4 сорта ечемик, които 
са плодове на нашата селекция. 
Ще бъдат представени три сорта фасул. Ще бъде направен и демонстрационен опит с 19 хибрида слънчоглед, 
селекционирани в Добруджанския земеделски институт“, каза Илия Илиев. 
Той отчита като грешка решението, което е взел да запази през последните две-три години цените на семената без 
промяна и те да останат на цена от 850 лв. за тон. Сега ще предложи увеличение на цените, които ще достигнат 1200-1300 
лв. за тон за базови семена. 
Илия Илиев каза още, че са останали далеч в миналото времената, в които българските земеделци са използвали основно 
български семена, а не както сега вносни. Причините за това са различни – от една страна  маркетинговите трикове, от 
друга страна - снижаване на изискването на хлебопекарните качества на новите сортове, тъй като не е тайна, че при 
реализацията на зърнено-житните култури не се държи много на качеството, а пазара и количеството определят печалбата. 
Като реализация на семена Добруджанския земеделски институт продава годишно от 350 до 500 тона семена, като тази 
година ще бъде приготвено за продажба същото количество, каза още Илиев. Основните купувачи на семена от института 
са земеделски производители от Добруджа. 
Официалното откриване на Деня на отворени врати е в 10.00 часа в сградата на института. 
Чуйте още в прикачения звуков файл. 
 
√ Над 400 тона плодове и зеленчуци не са допуснати през ГКПП "Капитан Андреево" от 20 май 
418 тона плодове и зеленчуци не са допуснати през ГКПП "Капитан Андреево" в България от 20 май досега, съобщават от 
Българската агенция за безопасност на храните. 
Количествата са насочени за унищожаване или са върнати в страната на произход. В тези пратки от плодове и зеленчуци 
са открити остатъчни вещества от пестициди. 
От 20 май Агенцията прекрати договора на частната лаборатория за фитосанитарен контрол, която работеше на границата 
и сега всички проби се изпращат в лабораторията в София. 
Заловените храни, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF), са били 
подадени незабавно спрени и унищожени. 
 
√ Засилен интерес към проекта "Солидарност" в Бургас 
При засилен интерес започна да набира кандидати проекта "Солидарност" на Агенцията по заетостта. Той е насочен към 
подпомагане на украинските бежанци, които имат статут на временна закрила. 16 заявления на работодатели за 
наемането на близо 300 души са постъпили през първите три дни в Регионалната служба по заетостта в Бургас. 
42 заявления на работодатели за наемането на работа на близо 700 украински граждани са постъпили в Агенцията по 
заетостта за три дни след старта на проекта "Солидарност". По проекта се субсидират работни места при наемането на 
украински бежанци за 3 месеца, а за още 3 месеца след това ще се изплащат само осигуровките им за облекчаване на 
работодателите, каза директорът на Регионалната служба по заетостта в Бургас Пенка Кирилова: 
"Целта на проекта е да се окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселените лица от 
Украйна, които са пристигнали в България след 24 февруари, като проектът се финансира по оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси". 
По проекта могат да кандидатстват всички украински граждани получили временна закрила и регистрирани в Бюрата но 
труда. На наетите на работа ще се изплаща в продължение на 3 месеца интеграционна добавка от 356 лева за наем, 
режийни разходи и интернет, каза още Пенка Кирилова. 
 
√ Байдън номинира нов посланик в България 
Президентът на САЩ Джо Байдън номинира за нов посланик у нас Кенет Мъртън. Това се посочва в съобщение на Белия 
дом. 

https://bnr.bg/post/101658966/ilia-iliev-planirame-uvelichenie-na-cenite-na-semenata
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Мъртън (р. 1961 г.) е дипломат от кариерата. Доскоро е бил шарже д'афер в американското посолство в Хаити. Преди това 
е бил основен заместник помощник секретар в Бюрото за глобално управление на талантите. 
Бил е и посланик на САЩ в Хърватия, в Хаити, както и заместник изпълнителен секретар в Държавния департамент. Бил е 
и икономически съветник в американското посолство в Париж. 
Завършил е университета "Маями" в Оксфорд, щата Охайо, има магистърска степен от Американския университет във 
Вашингтон. 
Носител е на много награди, включително на правителството на Хаити за помощта си след опустошителното земетресение 
(2010 г.). 
Владее хаитянски креолски, френски, немски и испански език.  
 
√ Вархеи: РСМ трябва да успее по пътя към ЕС през юни 
Северна Македония трябва да успее по пътя към Европейския съюз през юни, заяви еврокомисарят по разширяването 
Оливер Вархеи в интервю за македонската телевизия Сител. 
Той обяви още, че от срещата на върха в рамките на инициативата "Отворени Балкани" заминава за София, за да работи за 
"намиране на решение, стига да има и най-малък шанс". 
"Работим много тясно с френското председателство. Ние няма да оставим нито един непреобърнат камък, за да завършим 
това", казва еврокомисарят и отбелязва, че френското председателство е изключително ангажирано и президентът 
Еманюел Макрон лично взима участие", посочи Вархеи и допълни: 
"Мисля, че всички искаме приемлив и за двете страни резултат, с който да продължим напред и най-накрая да проведем 
първата междуправителствена конференция и процеса на присъединяване на Северна Македония". 
 
√ Очаква се ключово заседание на Европейската централна банка за лихвите 
Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе ключово заседание. 
След него се очаква гуверньорът Кристин Лагард да потвърди, че през годината предстои увеличаване на лихвите през юли 
и септември. Ще бъдат ясни и новите инфлационни очаквания на Франкфурт, които вероятно ще бъдат доста по-високи от 
настоящите. 
В Управителния съвет отдавна се чуват гласове за ръст на лихвите, но притеснение буди прекомерният натиск върху 
държавите с най-висока задлъжнялост, каквато е Италия. 
 
√ Зеленски заяви, че в Северодонецк се решава съдбата на Донбас 
Продължават тежките боеве и за украинския град Северодонецк. Украинските бойци устояват на безмилостния руски 
обстрел, каза областният управител. И двете страни смятат, че изходът от битката може да помогне за оформянето на хода 
на войната. 
Руските сили вече контролират по-голямата част от стратегическия град Северодонецк. Ръководителят на Луганска област 
Сергий Гайдай заяви, че украинските сили обмислят тактическо изтегляне от града. Според него украинските войници вече 
са отблъснати до покрайнините на Северодонецк. Гайдай съобщи също, че на тежък обстрел е подложен и съседният град 
Лисичанск, който търпи огромни разрушения. 
В поредното си видеообръщение тази нощ украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Северодонецк се 
решава съдбата на Донбас. 
"В този вече 105-и ден от пълномащабната война Северодонецк остава център на конфронтацията в Донбас. Защитаваме 
позициите си и нанасяме значителни загуби на противника. Това е много жестока и много тежка битка. Може би една от 
най-трудните в тази война. Благодарен съм на всеки, който защитава този регион. В много отношения именно там сега се 
решава съдбата на Донбас." 
От Москва обявиха, че жилищните райони на Северодонецк са под руски контрол, а украинските войски са отблъснати в 
индустриалната част, където са блокирани и 800 цивилни. 
Украинският генерален щаб обяви, че руските сили подготвят настъпление към Славянск. Продължават сраженията в целия 
Донбас, както и в Запорожието и около големите градове Харков и Николаев. 
Вчера в Турция се проведоха разговори, на които бяха обсъдени перспективите за възобновяване на мирните преговори 
между Русия и Украйна. 
Руският външен министър Сергей Лавров и турският му колега Мевлют Чавушоглу обсъдиха и проблема с износа на зърно 
от блокираните украински пристанища в Черно море. 
Според Лавров Москва е готова да гарантира безопасния износ на зърно от пристанищата. пристанища в Черно море. Той 
каза още, че срещата между президентите Путин и Зеленски може да се състои само след възобновяване на мирните 
преговори. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Ръстът на икономиката е бил 4% за първото тримесечие 
През май НСИ очакваше през първото тримесечие на 2022 г. БВП на България да нарасне с 4.5% 
През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4% в 
сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 
2021 г., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). 
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През май НСИ очакваше през първото тримесечие на 2022 г. БВП на България да нарасне с 4.5% спрямо съответното 
тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г. 
По предварителни данни произведеният БВП през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32.807 млрд. лв. по текущи 
цени. На човек от населението се падат 4800 лв. от стойностния обем на показателя.  
През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.1%, 
като намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9.8 процентни пункта до 
36.3%. 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61.6% 
при 71.3% през съответния период на предходната година. 
За крайно потребление през първото тримесечие на 2022 г. се изразходват 81% от произведения БВП. Инвестициите (бруто 
образуване в основен капитал) формират 12.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е 
отрицателно. 
По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто 
капиталообразуването с увеличение от 30.6% и крайното потребление с увеличение от 5.2%. Износът на стоки и услуги се 
увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги - с 13.5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. 
 
√ Производители негодуват срещу решението на ЕК да запази наказателните мита за стоманата 
Фабриките заплашват да се преместят, след като Европейската комисия одобри само малко увеличение на 
безквотния внос 
Европейските производители твърдят, че Брюксел задълбочава кризата във веригата им на доставки, след като отхвърли 
исканията за голямо увеличение на количеството стомана, което могат да внасят, без да плащат наказателни 25-процентни 
мита, пише Financial Times. 
Въпреки високите цени на стоманата на фона на ограниченията в предлагането, Европейската комисия избра само малко 
увеличение на безквотния внос за следващите 12 месеца - от 3 % от годишното търсене на 4 %. Бизнес групи твърдят, че 
заводите могат да бъдат принудени да се преместят от Европа, ако митата скоро не бъдат премахнати. 
"Защитните мита" на ЕС бяха наложени през 2018 г., след като тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп наложи на 
много държави мита от 25 % върху вноса на стомана и ЕС се опасяваше от срив на цените, тъй като беше залят със стомана, 
пренасочена от американските пазари. 
Потребителите на стомана искаха голямо увеличение на безмитната квота сега и премахване на всички мита през 
следващата година. Цената на стоманата за автомобилната индустрия в ЕС наскоро достигна почти 1500 евро за тон, което 
е три пъти повече от цената преди две години. Повечето западни производители на стомана все още се радват на високи 
печалби, след като записаха най-добрата си година през 2021 г. след десетилетие на затваряне на заводи и по-ниско 
търсене. Икономическото възстановяване след пандемията от коронавирус помогна за увеличаване на търсенето на 
стомана. 
"Лекият марж на либерализация просто не е достатъчен, за да осигури справедлив достъп на  европейските 
производители до конкурентна стомана", заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на Applia, която представлява 
европейските производители на бяла техника. Призовавайки за премахване на митата, той заяви, че те "рискуват 
да насърчат индустриалната делокализация чрез налагането на допълнителни производствени разходи". 
ACEA, която представлява производителите на автомобили в ЕС, заяви, че увеличението е "напълно недостатъчно". Тя 
добави, че "местните производители на стомана все още не са в състояние да задоволят нуждите на производителите на 
автомобили в ЕС", докато предпазните мерки "изкуствено поддържат рекордни цени". Около 90 % от производството на 
автомобили в ЕС използва стомана, произведена в блока. 
Euranimi, асоциация на вносителите на стомана, заведе съдебно дело срещу Комисията в Общия съд на ЕС през юни 2021 
г., когато защитните мерки бяха удължени с още три години. 
Годишният преглед определя равнището на квотата, а държавите членки ще гласуват предложението на Комисията в 
сряда, като промените ще влязат в сила от 1 юли. През следващата година Комисията ще реши дали да удължи срока на 
действие на тарифите след 2024 г. 
В делото на Euranimi, което предстои да бъде разгледано, се казва, че Комисията е трябвало да вземе предвид 
възстановяването на цените. В някои части на Европа горещо валцуваните бобини, широко търгуван продукт, който често 
се разглежда като еталон за цените на стоманата, скочиха до 1400 евро за тон през април, според доставчика на данни за 
суровини Argus Media, въпреки че оттогава спаднаха до под 950 евро за тон. 
"Изправени сме пред огромна инфлация", заяви ръководител на един от производителите на автомобили, който 
отказа да бъде назован. "Стоманата формира голяма част от цената на един автомобил. Автомобилът вече няма 
да е достъпен за обикновения човек, а само за най-богатите." 
Те добавиха: "Ако ситуацията остане проблемна, нашето ръководство ще предпочете да премести производството в Азия, 
с което ще можем да внасяме и да плащаме 10-процентната тарифа [за внос на автомобили]. Това все още е по-евтино." 
Ситуацията е поредният проблем за производителите на автомобили, много от които намалиха производството си заради 
недостига на полупроводници. Чиповете и други автомобилни компоненти, като например батериите, поскъпват. 
Eurofer, асоциацията на европейските производители на стомана, отказа да коментира преди гласуването на държавите-
членки за годишните мита в сряда. Търговският орган обаче вече се противопостави на призивите за пълно премахване на 
защитните мерки за внос. Той твърди, че подобни призиви не "отчитат истинската функция на квотите за стомана, която е 
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да се избегнат сериозни смущения от внезапни скокове на вноса, без да се налага микроуправление на предлагането или 
цените". 
Крис Бандман, анализатор в CRU Group, заяви, че вносът на стомана в ЕС е бил силен след избухването на войната в Украйна 
през февруари, тъй като потребителите са търсили материали от други държави. Вносът от Украйна е спаднал силно, а този 
от Русия е отпаднал напълно в резултат на санкциите на ЕС от март. 
"Основната тема тук е промяната в източниците. Загубата на Русия като търговски партньор след забраната за 
внос наложи диверсификация - като страни като Индия и Южна Корея се възползваха от тази липса на наличност", 
каза Бандман. 
Комисията отказва да коментира поради висящото съдебно дело. 
 
√ ЕС ще наложи квота от 40% за жени в бордовете на компаниите до 2026г. 
Правилото ще важи за всички публични компании с повече от 259 служители 
Европейският съюз е постигнал споразумение за приемане на закон, който ще задължи компаниите, които се търгуват на 
борсите, да имат поне 40% жени в борда на директорите до 2026 г, пише Bloomberg. 
Европейската комисия е предложила такъв закон още през 2012 г., но засега той все още очаква одобрение от Европейския 
парламент и от 27-те страни членки, което най-вероятно ще се случи до края на тази година. В момента 30.6% от членовете 
на бордовете на най-големите публични компании в ЕС са жени, както и 8.5% от председателите на бордовете, според 
данни на ЕС. 
Урсула фон дер Лайен е направила равенството между половете приоритет на своето президентство, при което Комисията 
беше полово балансирана за пръв път в историята си. 
„Бизнес аргументите за повече жени на лидерски позиции са ясни“, заяви фон дер Лайен. „Има много жени, които са 
квалифицирани за топ позиции и те трябва да получат възможността да ги достигнат“. 
Ако държавите-членки изберат да прилагат законодателството както към изпълнителните, така и към неизпълнителните 
директори, целта ще бъде 33% представителство на жените. От регистрираните компании ще се изисква да докладват 
веднъж годишно за представителството на половете в техните бордове и, ако целите не са постигнати, как планират да ги 
постигнат. 
Понастоящем само 9 от 27 държави-членки имат национално законодателство относно равенството между половете в 
управителните съвети. 
„Директивата трябва да бъде по-остра“, каза Евелин Регнер, вицепрезидент на Европейския парламент и спонсор на 
предложението, на пресконференция в сряда. „Затова ще налагаме и наказания“. 
Санкциите, които ще трябва да бъдат въведени и приложени на национално ниво, могат да включват глоби. Компаниите 
могат също да бъдат изправени пред отмяната на избора на директори на борда от съдебен орган, ако нарушават 
националните разпоредби. 
Малките и средните предприятия с до 249 служители ще бъдат изключени от изискванията. 
 
√ Турция подкрепи призива на Русия за облекчаване на част от санкциите 
Износът на ключови хранителни продукти от Украйна остава блокиран 
Турция подкрепи призива на Русия за облекчаване на санкциите, които ограничават износа ѝ на торове и земеделски 
продукти. Двете страни обаче не показаха признаци на прогрес по сделка, която да премахне блокадата върху износа на 
украинско зърно, която доведе до опасения относно глобалните доставки на храни, съобщава Bloomberg. 
Украинският лидер Володимир Зеленски, който заяви, че страната му не е била поканена на срещата в сряда в Анкара, се 
съгласи в рамките на телефонен разговор с Олаф Шолц, че трябва да се направи всичко за улесняване на износа на зърно, 
особено по море, посочи говорителят на германския канцлер. 
Инвазията на Русия прекъсна доставките на зърно и други земеделски продукти от Украйна, заплашвайки милиони хора в 
традиционните ѝ пазари с недостиг на храна. Москва отрече да има отговорност за прекъсванията, обвинявайки Украйна 
за отказ да премахне мини, които защитават пристанищата ѝ от възможна руска атака. 
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви в сряда, че Украйна е показала готовност да насочи корабите си 
безопасно през минните полета, но няма необходимото потвърждение от Киев. 
Киев е скептичен 
Украйна заяви, че не е убедена в уверенията на Русия, че няма да се възползва от премахването на мините, за да атакува 
пристанищата. Киев се позова на публичните изявления на Москва преди инвазията, че няма планове да атакува страната. 
Външният министър на Русия Сергей Лавров посочи, че Кремъл е готов да подкрепи обещанията си в официален документ. 
От своя страна Москва настоява САЩ и техните партньори да разхлабят санкциите върху корабоплаването, тъй като те – 
според страната, пречат за доставянето на руски торове и земеделски продукти на глобалните пазари. 
Чавушоглу одобри искането, което Вашингтон вече отхвърли. 
„Смятаме, че руското искане за премахване на пречките пред износа е оправдано“, коментира той, но не се съгласи с 
твърденията на Лавров, че прекъсването на украинските доставки не допринася за глобалния недостиг. „Продоволствената 
криза е реална криза. И руските, и украинските зърнени храни и торове са част от тази криза“, заяви турският министър. 
Преди разговорите земеделският министър на Украйна Микола Солски отбеляза пред турски вестник, че е „прекалено 
рано да се говори за каквито и да е резултати“ от дискусиите за премахване на ограниченията за корабоплаването, 
добавяйки, че Украйна остава в контакт с търговските си партньори и ООН относно тази възможност. 
Той посочи още, че 20 тона зърнени и бобови култури, както и пет милиона тона масла от реколтата от 2021 г. не могат да 
бъдат изнесени поради блокадата и че ситуацията ще се влоши с началото на прибирането на новата реколта през юни. 
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Украйна е водещ износител на слънчогледово олио и основен доставчик на зърнени храни като ечемик, царевица и 
пшеница. Тъй като не е възможно да се запълни вакуума от друг глобален доставчик, резултатите ще отекнат в световен 
мащаб, каза Солски. 
Правителството на турския президент Реджеп Ердоган предложи военна помощ за разчистване на мините край бреговете 
на Одеса и ескортиране на корабите, превозващи зърнени култури, но Украйна все още не е одобрила плана заради 
тревоги, че това може да направи пристанището податливо на руска атака, твърдят запознати източници. 
Заедно с Турция, Нидерландия изрази готовност да изпрати военни кораби за ескорт на доставките, задържани на 
украинските пристанища. Нидерландският външен министър Уопке Хоекстра също е на посещение в Анкара в сряда. 
 
√ Руски авиокомпании обмислят преместване в Турция, за да избегнат санкциите 
Руските туристи пътуват във все по-голям брой до Турция и въпреки недостига на полети броят им все още може да 
достигне три милиона 
Някои руски авиокомпании обмислят да създадат базирани в Турция превозвачи, за да заобиколят санкциите, които им 
попречиха да наемат самолети и да имат достъп до съоръжения за поддръжка и ремонт след нахлуването в Украйна. 
Pegas Touristik, която притежава Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group, която управлява Azur Air, обмислят да базират 
нови авиокомпании в Турция и са провели дискусии с лизингови компании за получаване на самолети, според източници 
на Bloomberg. 
За разлика от държавния "Аерофлот", който летеше до около 56 държави преди нахлуването в Украйна, Azur Air и Nordwind 
превозват предимно руски туристи до туристически дестинации. Те са базирани в Русия, но и двете са част от по-големи 
туристически компании, контролирани от турски бизнесмени. Превозвачите не са били индивидуално санкционирани, така 
че ходовете няма да нарушават правилата, казаха източниците, като поискаха да не бъдат идентифицирани. 
Санкциите на Европейския съюз принудиха лизингови компании, базирани главно в Ирландия, да прекратят договорите 
за наем на самолети на авиокомпании в Русия и забраниха на превозвачите да летят в европейското въздушно 
пространство. Авиокомпаниите от своя страна отказаха да върнат самолетите на наемодателите, след като руското 
правителство, решено да поддържа въздушните връзки на страната, ги принуди да потърсят разрешение, преди да върнат 
самолетите. 
Anex може да базира ново подразделение в Анталия, основният център за южното крайбрежие на Турция, откъдето ще 
може да оперира със самолети на Boeing Co., каза един от хората. Групата е в дискусии с няколко наемодатели, 
включително Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, както и AerCap Holdings и Boeing Capital Corp. 
Представителите на Azur Air и Nordwind не са отговориха на търсене на коментар. Турският офис на Anex не отговори на 
имейл, докато служител на Anex в Москва каза, че руският офис не може да коментира действията на компанията майка. 
Pegas не беше на разположение веднага за коментар. 
DAE, Boeing и AerCap отказаха коментар. Aviation Capital Group не отговори на имейли с искане за коментар. 
Pegas може да пусне авиокомпания, наречена Southwind, казаха хората, добавяйки, че новите превозвачи може да 
заработят това лято. 
Anex също обмисля да използва съществуващ лиценз на превозвач за започване на операции и е в дискусии с чартърната 
авиокомпания Tailwind, каза един от хората. Pegas също обмисля Армения като място за базиране на нова авиокомпания, 
каза човек. 
Руските туристи пътуват във все по-голям брой до Турция и въпреки недостига на полети броят им все още може да 
достигне три милиона тази година в сравнение с пет милиона през 2021 г., според Мая Ломидзе, която оглавява 
Асоциацията на туроператорите. 
Но „търсенето далеч надхвърля предлагането“ по въздушните маршрути до Турция, тъй като Turkish Airlines не е получила 
всички допълнителни слотове, които е поискала от руските авиационни власти, а забраната за използване на наети 
самолети в чужбина ограничава капацитета на руските превозвачи, каза тя. 
Преди руската инвазия Azur Air разполагаше с флот от 34 самолета Boeing, според данни от проследяващия уебсайт 
planespotters.net. Nordwind имаше 28 самолета, включително Airbus SE и Boeing. 
 
√ Йелън нарече неприемливи сегашните нива на инфлация 
Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ 
През последната година и половина ние имахме силно възстановяване, характеризиращо се със силен икономически ръст, 
исторически ниска безработица и висок процент на спестяванията на домакинствата. Това бързо възстановяване на широка 
база беше подкрепено от реакцията на Конгреса на предизвикателствата от пандемията като се започне със закона за 
подпомагането от началото на пандемията и консолидирания разходен бюджет от края на 2020 и пакетът от стимули 
гласуван в началото на 2021. 
Както каза и президентът Байдън миналата седмица, сега ние навлизаме в период на преход от историческо 
възстановяване към период, който може да бъде белязан от стабилен и постоянен растеж. Осъществяването на тази 
промяна е в центъра на плана на президента за овладяване на инфлацията без да се жертва икономическият напредък, 
който сме постигнали. 
Успяхме да обърнем хода на много по-тежките последици прогнозирани в началото на пандемията през 2020. След 
установяването на пандемията, Бюджетната комисия в Конгреса прогнозира за 2021 безработица надвишаваща 9%. Днес 
имаме исторически ниска безработица. Наблюдаваме и рязък спад в бюджетния дефицит като бюджетната комисия 
наскоро прогнозира исторически най-големия номинален спад във федералния дефицит. Според техните прогнози, през 
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тази година дефицитът като дял от икономиката ще бъде по-нисък спрямо предвиденото преди гласуването на пакета от 
стимули. 
И все пак, в момента сме изправени пред макроикономически предизвикателства, включително неприемливи нива на 
инфлацията, както и трудности свързани с препятствията причинени от пандемията, последиците за снабдителните вериги 
и последиците от смущенията в предлагането на пазарите на петрол и храни заради войната на Русия в Украйна. 
За да се смекчи инфлацията без да се подкопава силата на трудовия пазар са необходими подходяща бюджетна позиция 
и допълнителни действия по паричната политика от страна на Федералния резерв. 
 
√ На петролните пазари проблемът на света е силният долар 
Цената на Брент достига 150 долара за барел в местна валута за някои страни – рекордно високо ниво 
Преди малко повече от 50 години финансовият министър на САЩ Джон Конъли заяви пред свои колеги, че доларът „е наша 
валута, но ваш проблем“. По това време Америка искаше по-евтина валута, принуждавайки другите страни да 
преразгледат своите. Половин век по-късно глобалната икономика е изправена пред противоположното 
предизвикателство – цената на долара е близо до 20-годишен връх спрямо останалите основни валути, което създава 
проблем за всички купувачи на стоки, деноминирани в долари, извън Америка. А нито една стока не е по-важна от петрола, 
пише Хавиер Блас за Bloomberg. 
След като Конъли направи долара проблем за всички останали, валутата се превърна в крал на глобалните енергийни и 
стокови пазари. Цената на почти всяка суровина, която светът иска да консумира днес – от петрол до пшеница и мед - се 
определя в долари. Дори чаят – обичайната британска напитка, се продава в долари, не в лири. 
Обикновено силният долар значи по-ниски цени на борсово търгуваните стоки и обратното. Връзката между стоките и 
валутата служи като възглавница за глобалната икономика, като едното компенсира другото, което е особено важно за по-
бедните страни. Последният път, когато цените на петрола се повишиха, беше показателен за симбиозата. През 2008 г. 
цената на Брент удари исторически връх от 145,50 долара за барел, затягайки финансите на много страни. През същата 
година обаче доларът отслабна до рекордно дъно срещу валутите на основните търговски партньори на САЩ, 
облекчавайки част от болката. За много страни вносители петролът стана скъп, но не до прекомерно високо ниво в местна 
валута. 
 

 
Доларът поскъпва до 20-годишен връх спрямо кошница с основни валути. Графика: Bloomberg 

 
Тази историческа връзка между цената на долара и петрола сега изглежда прекъсната. Суровият петрол поскъпна със 70% 
през последната година до около 120 долара за барел. В същото време доларът поскъпва с 10% от средата на 2021 г. Това 
предизвиква кризи в балансите на плащанията на много страни, които внасят петрол, основно в Африка, Латинска Америка 
и Азия. 
Валутата на Малави, една от най-бедните страни в Африка, наскоро се обезцени с 25% само за ден. Шри Ланка, която е 
сред най-бедните азиатски държави, е на ръба на икономически колапс. 
„Разделението между проспериращите страни и тези с по-ниска способност да плащат за стоки става изключително остро“, 
коментира Майк Мюлер, ръководител за Азия във Vitol Group, в неделя. Дори онези, които могат да си позволят да плащат 
по-високи цени в местна валута - като Европа и Япония, страдат от увеличения инфлационен натиск. 
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Цената на Брент не е на рекордно ниво в долари, но ситуацията изглежда различно в местни валути.  

Графика: Bloomberg 
 
Въпреки че цената на Брент е с около 20% по-ниска спрямо пика от 2008 г., тя достига рекордни нива в местни валути за 
страните, които генерират около 35-процентен дял от глобалното търсене. 
Индия – третият по големина потребител в света след САЩ и Китай, плаща с около 45% повече в сравнение с 14 години по-
рано заради рязкото обезценяване на рупията спрямо долара. Еврозоната плаща около 111 евро (119 долара) за барел в 
сравнение с 93,5 долара за барел през юли 2008 г. Великобритания е изправена пред сходен проблем – цената на Брент 
достигна връх от около 74 лири (92 долара) за барел през 2008 г.; днес тя е с близо една трета по-висока – 95 паунда. На 
фона на поевтиняването на йената до най-ниското ниво спрямо долара от две десетилетия, Япония също е засегната. 
Списъкът със страните, които се борят с изплащането на енергийните си сметки расте и расте. 
 

 
Цената на Брент преминава рекорда от 2008 г. в евро и британски лири. Графика: Bloomberg 

 
Отвъд местните икономически трусове, рекордно високите цени на петрола имат значение и на самия енергиен пазар. 
Трейдърите на петрол търсят сигнали за унищожаване на търсенето – точката, в която по-високите цени водят до по-ниско 
потребление. Засега ръстът на търсенето на петрол остава стабилен, подкрепен от задържаното потребление, докато 
светът се възстановяваше от коронавирусната пандемия. Но тъй като значителна част от света вече е изправена пред 
рекордни цени, търсенето скоро ще пострада. 
Анализатори на Goldman Sachs изчисляват, че силният щатски долар оскъпява средно с 20 долара на барел петрола в 
местни валути, което води до „нива, еквивалентни на 150 долара за барел за Брент“. 
За Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори прекъсването на връзката между цените на 
петрола и долара носи неочаквани печалби. През 2007 г. на среща на ОПЕК в Рияд петролните производители изразиха 
опасения относно колапс на долара. Тъй като обаче Федералният резерв е готов да повиши лихвените проценти 
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допълнително и по-бързо от останалите централни банки, американската валута изглежда ще продължи да поскъпва – 
друга причина петролният картел да работи по-бързо, за да постави таван на цените. 
 
√ Упадъкът на СТО бележи повратен момент в новата епоха на търговско напрежение 
Тенденцията не е съвсем нова, но събитията от последните няколко години ускориха преминаването от 
многостранност към регионални блокове на влияние 
Ако не седите на масата, значи сте част от менюто. 
Това е стара поговорка за безмилостния свят на търговските преговори и вероятно ще бъде изпробвана през следващата 
седмица в Женева. Тогава ще се проведе първото заседание на върховния орган на Световната търговска организация от 
близо 5 години, пише Bloomberg.  
Целта на 12-тото министерско заседание е да завърши малки, но значими от символична гледна точка сделки, с които да 
покаже, че централата на базираната на правила глобализация все още е способен да обединява държавите и решават 
проблеми заедно. 
Лидерът на СТО, Нгози, Оконджо-Ивеала призова страните да приключат няколко въпроса по време на срещата, а именно: 
- споразумение за ограничаване на вредните субсидии за риболов 
- рамка за разширяване на глобалния достъп до ваксини 
- пакет, който да помогне за решаването на глобалната продоволствена криза 
- подновяване на забраната на СТО за налози върху електронната търговия 
- работна програма за подобряване на работата на организацията. 
Но фонът на тези разговори беше белязан от разделения и спешност. Те ще се проведат по време на няколко кризи от 
нарастващата инфлация, през война, болести и възможен глад, когато необходимостта от колективни действия трудно 
може да бъде по-голяма. 
„Настоящата геополитическа ситуация показва, че СТО е необходима и предоставя на организацията важна възможност,“ 
заяви миналия месец върховния комисар по търговските въпроси Валдис Домбровскис. 
Глобално разделение 
В миналото разочарованието често е съпътствало Световната търговска организация. Ако и този път тя не успее да постигне 
споразумения за увеличаване на производството на ваксини, избягване на продоволствена криза или ограничаване на 
свръх риболова, това допълнително ще затвърди виждането, че тя вече не е работеща институция, която може да се справи 
с недостатъците на международната търговия. 
Няма съмнение, че една неуспешна конференция няма да бъде пагубна за системата от правила на СТО, която управлява 
търговски потоци по целия свят за 17 трилиона долара годишно. Но може да бъде най-ясният сигнал, че световните 
търговски партньори по света преначертават своите съюзи като следват геополитическите линии – една нова фаза, в която 
мощта диктува кой е прав, а слабите страни ще бъдат стъпкани. 
За някои наблюдатели, тази епоха започна когато администрацията на Тръмп увеличи митата върху стоки за милиарди 
долари, транспортирани между САЩ и техните най-големи търговски партньори – Китай и Европейския съюз. 
След това по време на пандемията много държави задълбочиха националистическите тенденции, като приоритизираха 
доставките на основни медицински консумативи, храни и ваксини за собственото си население, вместо да ги споделят за 
общото благо. 
 

 
 
Последният такъв случай настъпи, когато Русия започна война в Украйна, което бележи промяна в парадигмата: за първи 
път един член на СТО нахлу на територията на друг. 
Нападението на Русия и санкциите на Запада допълнително разстроиха световната икономика, като увеличиха разходите 
за развитие на бизнес, увеличиха разходите за живот и добавиха натиск върху изнемогващите световни вериги за доставки. 
Сближаване с приятелите 
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„Фрагментацията ще остане“, каза Робърт Купман, главен икономист на СТО. „Това, което ще видим, е реорганизирана 
глобализация и признание, че има тези допълнителни разходи около несигурността. Тенденцията не е съвсем нова, но 
събитията от последните няколко години ускориха преминаването от многостранност към регионални блокове на влияние. 
Ключови примери в света на търговията включват всеобхватното и прогресивно споразумение с 11 държави за 
Транстихоокеанско партньорство, Регионалното всеобхватно икономическо партньорство с 15 държави и Африканската 
континентална зона за свободна търговия с 54 държави. 
 

 
 
САЩ и други следват програма за „приятели“, която има за цел да измести производствените и търговските потоци от 
авторитарни режими като Китай и Русия към страни, които споделят едни и същи опасения за икономиката и сигурността.  
Става ли СТО нерелевантна 
В лицето на всички тези мащабни промени СТО – организация, основана на предпоставката, че търгуващите нации не 
воюват помежду си – е практически безпомощна. По времето на Тръмп САЩ парализираха ключов компонент от системата 
за уреждане на спорове на СТО, което попречи на нациите да получат окончателна търговска справедливост и увеличи 
риска от търговски войни. А принципът на консенсус на СТО – според който многостранните споразумения трябва да бъдат 
одобрени от всички 164 членове на СТО – просто не работи. 
„Много е трудно да се съгласим с нещата многостранно и това тормози СТО“, призна Оконджо-Ивеала по време на 
тазгодишния Световен икономически форум. Много нации, в частност Индия, смятат, че е по-изгодно да блокират 
консенсусните споразумения на СТО, за да субсидират и защитят своите местни индустрии. Но вината не е само на Индия. 
САЩ, които бяха първоначалният архитект на глобалната търговска система, „не демонстрираха желание да направят 
необходимите инвестиции в СТО, за да я съживят като форум за преговори“, написа миналия месец бившият заместник-
генерален директор на СТО Алън Улф. 
 
3e-news.net 
 
√ Комисията по енергетика към Народното събрание даде съгласие за закриване на Държавната петролна компания 
Комисията по енергетика в Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени  в Закона за държавните 
резерви и военновременните запаси. В частност става въпрос за  закриването на  "Държавна петролна компания". 
Функциите й се поемат от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".  Проектът за изменения получи 
подкрепата на 11 члена от комиситя, двама се въздържаха. От останалите присъстващи нямаше "против". 
Проектът предвижда публикуване и на  предварителна информация за условията и количествата запаси, за които 
агенцията може да поеме задължение да съхранява за съответната централна структура за управление на запасите на 
други държави членки на Европейския съюз. 
Държавната агенция провежда конкурсни процедури за избор на съхранители със складове, за съхраняване на запасите, 
когато нейните съдови вместимости не са достатъчни.  
 
√ По-нисък ръст до 4% на българската икономика през първото тримесечие отчете НСИ 
На тримесечна база нарастването на БВП е с 0.8 на сто спрямо последното тримесечие на 2021 година, при обявено 
повишение с 1% според предварителните експресни данни 
Годишен ръст от 4% на брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2022 година и повишение от 0.8 на 
сто спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година показват обявените днес предварителни данни на Националния 
статистически институт (НСИ). Обявените днес данни са коригирани надолу спрямо експресните оценки от 17 май, когато 
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НСИ обяви ръст на БВП с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие 
на 2021 г. 
Произведеният БВП възлиза на 32,807 млрд. лв. по текущи цени 
На човек от населението се падат 4800 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс 
от 1,744045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18,811 млрд. долара и съответно на 2752 долара на човек от населението. 
Преизчислен в евро, БВП е 16,774 млрд. евро, като на човек от населението се падат 2454 евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2022 
г. възлиза на 28,484 млрд. лв. по текущи цени. 
 

 
 
Относителният дял по сектори 
През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.1%, 
като намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9.8 процентни пункта до 
36.3%. 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61.6% 
при 71.3% през съответния период на предходната година 
За крайно потребление през първото тримесечие на 2022 г. се изразходват 81 на сто от произведения БВП. Инвестициите 
(бруто образуване в основен капитал) формират 12,2 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и 
услуги е отрицателно. 
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Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни 
Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 
0.8%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%. 
По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараствас 1.0%, а бруто 
капиталообразуването с 16.8%. 
Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 1.9%, а 
вносът на стоки и услуги - с 3.8%. 
Годишни изменения по сезонно изгладени данни 
БВП нараства с 4.0%, а БДС нараства с 3,9 на сто през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие 
на предходната година според сезонно изгладените данни. Растежът на брутната добавена стойност се определя от 
регистрираното увеличение при: Промишленост - 9,5 на сто; Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения - 8,8 на сто, Селско, горско и рибно стопанство - 5,7 на сто, Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 3,6 на сто, Държавно управление; 
образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2 на сто. 
По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто 
капиталообразуването с увеличение от 30,6 на сто и крайното потребление с увеличение от 5,2 на сто. Износът на стоки и 
услуги се увеличава с 6,5 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 13,5 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2021 година. 
БВП на един зает в България се увеличава с 3,3 на сто през първото тримесечие 
По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава 
реално с 3,3 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат още данните на НСИ. 
Заетите в икономиката са 3 368,4 хил., а общият брой отработени часове е 1 375,2 милиона. Структурата на заетостта по 
икономически сектори през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. показва увеличение 
на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор. 
На един зает се падат 9739,9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 23,9 лв. 
БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 2,1 на 
сто в сравнение със същия период на предходната година, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1,6 
на сто. 
Производителността на труда 
По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния 
сектор е 11 954,6 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 28,4 лв. за един отработен човекочас. В сектора на 
услугите всеки зает произвежда средно 7599,7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 17,8 лв. от 
текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1229,8 лв. БДС на един зает и 4 
лв. за един отработен човекочас. 
 
√ Понижение с 11.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 387.89 лв. за MWh с ден за доставка 9 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 387.89 лв. за MWh с ден за доставка 9 юни 2022 г. и обем от 85 987.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 11.1 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 403.53 лв. за MWh, при количество от 44 882.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 104.50 MWh) е на цена от 372.25 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 369.67 лв. за MWh и количество от 3383.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 322.22 лв. за MWh (3126.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 432.14 лв. за 
MWh при количество от 3495.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 375.66 лв. за MWh при количество от 3396.5 MWh. 
Спрямо стойността от 436.55 лв. (223.20 евро) за MWh за 8 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 9 юни 2022 г. се понижава до 387.89 лв. за MWh (понижение с 11.1 %) по данни на БНЕБ или 198.32 евро за 
MWh. https://ibex.bg/. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 2 869.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 423.03 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     35,82%    2119.21 
Кондензационни ТЕЦ   39,21%    2319.67 
Топлофикационни ТЕЦ   3,50%    206.87 
Заводски ТЕЦ    1,52%    90.16 
ВЕЦ     6,90%    408.3 
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Малки ВЕЦ    3,52%    208.5 
ВяЕЦ     0,42%    25.02 
ФЕЦ     8,72%    515.81 
Био ЕЦ      0,37%     22.06 
Товар на РБ         3980.86 
 
√ Понижение на цените по електроенергийните борси в четвъртък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 205,66 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 207,39 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 205,66 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 9 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 219,24 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 192,07 
евро/мвтч. Най-високата цена от 248,05 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 164,75 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 422,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 9 юни ще бъде 207,39 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 147,85 гвтч. Максималната цена ще бъде 220,95 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 192,07 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 юни е 203,82 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 216,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 240,74 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя 
ще бъде 164,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 376,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 юни на Словашката енергийна борса е 203,50 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 238,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 164,59 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 194,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и  тя 
ще е 229,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 164,39 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 юни е 188,88 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 188,73 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 607,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 216,44 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 164,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 185,49 евро/мвтч на 9 юни. Пиковата цена ще бъде 182,37 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 449 959,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 221,92 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 153,31 евро/мвтч. 
 
√ Пазарите на акции затвориха с преобладаващи загуби в сряда в очакване на резултатите от срещата на ЕЦБ 
С най-голямо дневно понижение затвори френският индекс САС 40, а единствен с най-малък спад завърши испанският 
IBEX 35 
През целия ден търговията на западноевропейските фондови пазари беше в червената зона при ограничена търговия, тъй 
като вниманието на пазарните участници е съсредоточено към срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ), която 
започна в сряда, но резултатите ще бъдат обявени в четвъртък. 
Очаква се на тази среща регулаторът да обяви плановете си да спре покупките на активи и да повиши лихвения процент 
до ниво, различно от нула, за първи път от осем години насам. По-рано ръководителят на ЕЦБ Кристин Лагард обяви това. 
Повишаването на лихвения процент е необходимо, за да се ограничи инфлацията в еврозоната, която през май достигна 
рекордните 8.1% на годишна база, според предварителните данни на Статистическата служба на Европейския съюз 
„Евростат“. Инфлацията е повече от четири пъти по-висока от целевата стойност от 2% на ЕЦБ. 
Междувременно промишленото производство в Германия се е увеличило с 0.7% през април в сравнение с предходния 
месец, сочат данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Анализаторите очакваха по-значително 
увеличение от 1%, съобщи Trading Economics. Според ревизираните данни, индустриалното производство в Германия е 
спаднало с 3.7% през март, а не както беше обявено предварително с 3.9%. 
Икономиките на 19 държави от еврозоната са нараснали с 0.6% през първото тримесечие на 2022 година спрямо 
предходното, сочат окончателните данни на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). В ЕС общият БВП е 
нараснал с 0.7 на сто. По-рано беше съобщено увеличение от 0.3%, а според анкетно проучване Trading Economics и The 
Wall Street Journal анализаторите са очаквали преразглеждане на показателя. През четвъртото тримесечие на 2021 година 
БВП е нараснал с 0.2% в еврозоната и с 0.5% в ЕС. 
На годишна база, спрямо първото тримесечия на 2021 година, БВП се е увеличил с 5.4 % в еврозоната и с 5,6% в ЕС. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.55%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (- 0.71%), следван от германския DAX (-0.51%), 
британския FTSE 100 (-0.38%), италианския FTSE MIB (-0.33%) и испанския IBEX 35 (-0.05%). Следобед понижението се ускори 
за почти всички национални измерители. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори френският индекс САС 40, а единствен с най-
малък спад завърши испанският IBEX 35. 
Най-много загуби секторният индекс на банките, който спадна с 1.7%, след като швейцарската банка Credit Suisse заяви, че 
е много вероятно да види загуба в цялата група през второто тримесечие на фона на войната в Украйна и нарастващите 
лихвени проценти. Акциите на кредитора спаднаха с близо 7% в търговията до обед, но денят за акциите на Credit 
Suisse  приключи на положителна територия с ръст от 3.79%. 
„Въпросът е дали банките са в състояние да управляват интелигентно волатилността, защото предупреждения като това на 
Credit Suisse, изнервя хорат, а поскъпването на акциите в края на търговията подсказва за заблуждаваща информация, 
която би трябвало да се разследва от регулаторните органи“, каза за „Ройтерс“ Себастиен Гали, старши макростратег в 
Nordea Asset Management пред „Ройтерс“. 
Сред големите банки на загуба, обаче, бяха италианската UniCredit (-1.49%), френската Crédit Agricole (-0.32%) и 
испанската Santander (-0.45%). 
Акциите на френската компания Pernod Ricard SA се понижиха с 2.50%. Един от най-големите производители на алкохол в 
света си е поставил цели за следващите няколко години, като се стреми към устойчив ръст на приходите благодарение на 
агресивното популяризиране и разходите за реклама. 
Испанската компания Industria de Diseno Textil SA (Inditex), един от най-големите търговци на дребно на облекло в света, 
увеличи нетната си печалба 1.8 пъти през първото финансово тримесечие, а приходите си - с 36%, след което акциите на 
компанията поскъпнаха с 6.35%. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на ндерландскта компаниия Prosus N.V., която е международното 
подразделение за интернет активи на южноафриканската мултинационална компания Naspers, които поскъпнаха с 8.3%. 
Сред печелившите бяха и книжата на скандинавската авиокомпания SAS AB, които се повиши с 0.64%, след като обяви, че 
през май е превозила 1.826 милиона пътници, което е с 18% повече от предходния месец. 
Книжата на шведската група за онлайн игри Kindred нараснаха със 7.71% , след като операторът получи лиценз за хазарт в 
Нидерландия. 
На дъното но Stoxx 600 слязоха акции на нискотарифния авиопревозвач Wizz Air, които се понижи с 10.96%, след като 
компанията отчете по-голяма годишна загуба от нарастващите разходи за гориво и заяви, че влага допълнителни ресурси, 
за да сведе до минимум прекъсванията на полетите от недостига на персонал и затрудненията във веригата на доставки. 
Най-близо до дъното на общият измерител на „сините чипове“ в Западна Европа се озоваха в края на търговията акциите 
на датския спедитор и транспортен гигант AP Moeller-Maersk, които спаднаха с 8%, тъй като се очаква облекчаване на 
ограниченията на веригата за доставки да намали цените на контейнерите. 
 
√ Зелената сделка и пакетът Fit 55 предизвикаха сблъсък сред депутатите в ЕП 
Част от законотворците настояват за по-амбициозни цели, докато други искат да не се унищожава индустрията и 
постигнатото до момента. Гласуването в Страсбург предстои 
Законодателите в ЕС спориха през целия ден във вторник за това как да се изработят амбициозните климатични политики 
на блока, подчертавайки предизвикателството за прилагане на обвързващи цели за климатична неутралност. И всичко това 
се случва на фона на война и безпрецедентни скокове на цените на енергията. 
Някои членове на Европейския парламент, предимно в политическите групи на социалистите, либералите и зелените, се 
стремят да засилят допълнително предложенията на Европейската комисия, докато други, водени от 
християндемократите, призовават за предпазливост, за да се избегне прекомерна тежест за индустрията и гражданите на 
континента. 
Преди гласуванията, насрочени за сряда, законодателите обсъждат мерки, включително най-задълбочената до момента 
реформа на пазара на емисии на ЕС, нова въглеродна такса на граница и предложение за забрана на новите автомобили 
с двигатели с вътрешно горене до 2035 г., припомня агенция Bloomberg. 
Така нареченият пакет Fit for 55 – предложен за прилагане на целта на ЕС за задълбочаване на намаляването на 
парниковите газове до поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. – беше предложен преди руският президент 
Владимир Путин да нахлуе в Украйна. Войната, която предизвика енергийна криза, накара потребителите и компаниите 
да се сблъскат от рекордни сметки за електроенергия и газ. 
„Войната само подчерта важността преходът да се осъществи възможно най-бързо“, каза изпълнителния заместник-
председател на ЕК за климата Франс Тимерманс пред парламента. „Парите, изразходвани за възобновяеми източници в 
Европа, са пари, които остават в Европа. Парите, изразходвани за изкопаеми горива, закупени в Русия, са пари, които 
изчезват в джобовете на Путин. 
Пакетът, предложен от изпълнителната власт на ЕС, включва дузина законопроекти, които ще засегнат всички сектори на 
икономиката, от производството на енергия до автомобилния и морския транспорт, и ще изисква подкрепа от държавите-
членки и парламента, за да влязат в сила. Гласуването на депутатите в ЕП в сряда ще определи позицията им за разговори 
с националните правителства относно окончателната форма на мерките. 
Търговия с емисии 
Законодателите са готови да търсят по-бързо намаляване на парниковите газове в системата на ЕС за търговия с емисии 
(СТЕ) -  ключов инструмент на блока за постигане на по-строга цел за климата до 2030 г. и всеобхватната цел на Зелената 
сделка за климатичен неутралност до 2050 г. Въпреки това те се различават кога да спрат безплатните квоти, които някои 
компании в момента получават като форма на защита от по-евтина конкуренция в страни с по-ниски екологични стандарти. 
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Докато Комисията иска постепенно да ги премахне до 2036 г., тъй като въвежда механизма за коригиране на въглеродните 
емисии на граница (CBAM), който ще определи цена на вносните емисии, някои групи искат безплатните разрешителни да 
приключат по-рано. 
Друг ключов проблем в дебата относно СТЕ на ЕС е достъпът до пазара. Християндемократите от Европейската народна 
партия, най-голямата политическа група в парламента, искат да ограничат финансовите инвеститори да търгуват за 
собствена сметка, след като цените на въглеродните емисии скочиха до рекордните близо 100 евро за тон по-рано тази 
година. 
Социалистите предложиха поправка, която ще забрани спекулативните инвеститори, ако разходите за емисии нарастват 
твърде бързо и не са в синхрон с пазарните основи.  Мярката ще допълни съществуващия механизъм за предотвратяване 
на прекомерен ръст на цените съгласно член 29а от Закона за въглеродна търговия. Комисията е против всякакви 
ограничения на достъпа до пазара. 
Парламентът и изпълнителната власт на ЕС също са в противоречие относно създаването на нов пазар на въглерод, който 
ще покрива автомобилния транспорт и горивата за отопление. Комисията по околната среда на ЕП вече препоръча 
намаляване на плана за така наречената ETS 2, за да се избегне рискът от повторение на протестите на жълтите жилетки, 
които разтърсиха Франция преди три години. „Смятаме, че тази мярка е политически рискована“, каза Паскал Канфин, 
председател на комисията и член на либералната група Renew. „Това рискува да раздели нашето общество и затова го 
отхвърлихме. Компромисът, който намерихме в комисията по околна среда, няма да бъде отворен отново в пленарната 
зала, смята той. 
Във втората част на дебата депутатите в Страсбург обсъдиха мерки, включително предложение за забрана на нови 
автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. 
Членовете на Европейската народна партия са против такава цел и предложиха поправка, според която средните емисии 
в автопарка на автомобилния производител трябва да бъдат намалени само с 90% до 2035 г. „Половин милион души ще 
загубят работата си и кой ще бъде отговорен за това социално бедствие?“, заяви Йенс Гизеке, преговарящ по темата от 
ЕНП.  По думите му "ЕНП не може да ви последва по този път." 
Освен дебатите за въглерода и забраната за коли с ДВГ депутатите ще обсъждат и социален фонд за подпомагане на 
уязвимите домакинства, заради по-високите сметки за енергия и гориво, свързани с плана. 
Климатичен социален фонд 
Климатичния социален фонд е едно от малкото предложения, които събират широка подкрепа в политическия спектър и 
се очаква да бъдат одобрени до голяма степен, както го е замислил еврокомисарят Франс Тимерманс. Фондът е 
предназначен като субсидия за граждани, които искат да инвестират в слънчеви панели, термопомпи или да помогнат за 
изолацията на домовете си. Може да се използва и за финансиране на част от увеличените сметки за гориво и 
електроенергия. „Трябва да гарантираме, че хората не трябва да избират между това да плащат сметките си за ток и това 
да се хранят. Ето защо предлагаме Климатичен социален фонд “, заяви вчера водещият докладчик Естер де Ланге, 
евродепутат от ЕНП. Фондът ще се финансиран от СТЕ, но все още не е ясно по какъв начин ще се промени гласуването за 
тази важна част от Fit for 55. 
Тимерманс, защитавайки своя план пред евродепутатите във вторник, каза, че по-богатите домове ще поемат по-голямата 
част от разходите, които могат да бъдат използвани за подпомагане на бедните домакинства. 
Но поради вече нарастващите разходи за енергия, много политически групи, включително Зелените и социалистите и 
демократите, се противопоставиха на плана. Вместо това настояха за компромис, за да го ограничат до търговски сгради 
засега. Това би „разрязало наполовина Социалния фонд“, смята Тимерманс, ограничавайки възможността на ЕС да 
облекчава сметките за енергия за уязвимите домакинства. 
Пленарните гласувания често следват гласуването на отговорните комисии, но повечето от досиетата се оказаха 
противоречиви по време на преговорите през последните месеци и много от първоначалните предложения на 
Европейската комисия вече бяха разводнени. Остава неясно дали предложените компромиси ще успеят да получат 
мнозинство, коментира Euobserver. 
 
√ Доларът продължава да поскъпва спрямо повечето основни валути в очакване на данните за инфлацията в САЩ през 
май 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.24% 
Американският долар продължава да поскъпва спрямо повечето основни валути и в сряа. Фокусът на пазарните участници 
е насочен към срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Амстердам в сряда и четвъртък. Инвеститорите 
прогнозират повишаване на депозитната лихва не по-рано от заседанието през юли, а в четвъртък ЕЦБ да обяви кога 
приключва програмата си за изкупуване на активи. 
Освен това, търговците очакват данните за инфлацията в САЩ през май, които Министерството на труда на страната ще 
публикува на 10 юни. Прогнозата на анализаторите сочи, че темпът на нарастване на потребителските цени в САЩ през 
миналия месец се е запазил на априлското равнище от 8.3%, отбелязва Trading Economics след анкета с анализатори и 
инвеститори. Базовата инфлация, която не включва разходите за храна и енергия, се очаква да се забави до 5.9% през май 
от 6.2% през април. 
Данните за инфлацията са от ключово значение за Федералния резерв (Фед) при вземането на решения относно бъдещите 
насоки на паричната политика. Въпреки известно забавяне инфлацията в САЩ все още е твърде висока, за да възпре Фед 
да продължи да затяга паричната си политиката. 
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Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.24%, а по-широкият индекс WSJ Dollar Index, в 
който са включени 16 валути, нарасна с 0.28%*. 
Курсът на еврото спадна с 0.15% до 1,0685 долара, спрямо 1.0703 долара в края на предишната сесия. Всички погледи са 
насочени към заседанието на ЕЦБ, което започва днес, а резултатите ще бъдат обявени в четвъртък. Централната банка на 
еврозоната вероятно ще обяви приключването на широкомащабните си покупки на активи и ще потвърди плановете си за 
повишаване на лихвените проценти през юли, тъй като инфлацията в еврозоната не показва признаци на забавяне, 
достигайки през май нов рекорден връх от 8.1%, според предварителните данни на „Евростат“. Пазарните участници 
оценяват повишението на лихвените проценти от ЕЦБ със 130 базисни пункта до края на годината, включително 30% шанс 
за общо повишение с 50 б.п. през юли, спрямо 25 б.п. в предишната им прогноза. 
Британският паунд спадна с 0.18% до 1.25675 долара спрямо 1.2592 долара при затваряне на търговията във вторник. В 
Обединеното кралство Английската централна банка (BoE) вече повиши разходите по заемите четири пъти до 1% - най-
високото равнище от началото на 2009 г. насам. В момента пазарните участници оценяват повишението на лихвите от BoE 
до общо 138 б.п. до края на годината, тъй като инфлацията достига 40-годишен връх и се очаква да достигне двуцифрени 
стойности през третото тримесечие, което кара много наблюдатели да очакват рецесия. 
Курсът на щатската валута спрямо японската национална валута се повиши с 0.49% до 133.42 йени спрямо 132.59 йени във 
вторник. Йената се търгува на най-ниското си ниво спрямо долара от април 2002 г. насам поради голямото разминаване в 
плановете на централните банки на САЩ и Япония. В началото на седмицата ръководителят на Японската централна банка 
потвърди готовността си да запази настоящата си стимулираща парична политика, за да създаде условия за устойчива 
инфлация в страната. 
Стоковите валути се представят различно. Канадският долар и норвежката крона, които са силно зависими от котировките 
на петрола, който и днес продължава да поскъпва, но забавя темпото, се повишиха съответно с 0.01% до 1.25352 канадски 
долара за един щатски и с 0.16% до 9.47381 норвежки крони за един американски долар. 
В Азия, другите две стокови валути – австралийския и новозеландски долари, спаднаха съответно с 0.29% до 0.72041 
щатски долара за един австралиец и с 0.39% до 0.64589 америански долара за едно „киви“. Това се дължи на премахването 
на повечето ограничения в Пекин и Шанхай заради пандемията, а Австралия и Нова Зеландия са сред основните вносители 
на суровини за Китай. 
След като във вторник криптопазарът се възстанови, в сряда отново пое надолу. Двете най-популярни криптовалути – 
биткойнът и етериумът, се понижиха съответно с 2.34% до 30 593 долара за един биткойн и с 1.69% до 1 811.65 долара за 
един етериум. 
 
Мениджър 
 
√ Политическите реакции за трусовете в четворната коалиция 
Шест месеца след идването на власт на кабинета "Петков" мощни трусове разлюляха четворната коалиция, след като 
лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че изтегля министрите си от управлението. Оказа се, че така 
коалицията губи и парламентарното си мнозинство, което поставя под въпрос и нормалната работа на парламента. Това 
пролича още в първия ден след обявеното вчера от Слави Трифонов решение да изтегли министрите си от правителството 
и да сложи край на участието на ИТН в управляващата коалиция.  
Днес парламентът трудно събра кворум от 121 депутати за започване на заседанието, тъй като народните представители 
от ГЕРБ-СДС не бяха в пленарната зала. Атанас Славов от "Демократична България" беше 121-вият регистрирал се депутат, 
след което председателят на Народното събрание Никола Минчев обяви, че има кворум и откри пленарното заседание. 
Процедурното съобщение "има кворум", този път предизвика аплодисменти в залата. 
А ето и какви са политическите реакции, споделени преди началото на днешното парламентарно 
заседание, за разразилата се вчера политическа буря.  
"Групата ни е единна, няма да получат нито един депутат", заяви депутатът от ИТН Ива Митева на влизане в 
парламента. Според нея, формалният повод да напуснат управлението е, че много трудно работят, включително и на 
коалиционните съвети и по много въпроси не са получавали отговори, а комисиите в НС не работят. На пръсти се броят 
хората там, които разбират, каза Митева за състава на правната комисия.  
"В тази ситуация най-лошото е да се говори с квалификации или да търсим и да обиждаме конкретни личности. Няма да 
го направя. Едно е ясно обаче – вчера, по време на пресконференцията на ПП - от страх – разчетете го и като кризисен PR, 
и като ситуация, в като те нямаха решение какво да правят, министър-председателят показа истинското си лице. То не беше 
по-различно от това на Бойко Борисов, който преди няколко парламента предлагаше по 10 депутати, за да осигури кворум 
в парламента", коментира Станислав Балабанов от ИТН.  
Мостовете между "Има такъв народ" и останалите коалиционни партньори не са прекъснати, особено с частта извън 
"Продължаваме промяната, коментира Любомир Каримански от "Има такъв народ", който поясни, че ще подкрепят 
бюджета в социалната политика. По думите му, парламентът ще си работи, както досега.  
"Няма вариант да затрудня приемането на бюджета, ще съдействам с каквото мога. Ще го подложа на гласуване така, както 
народните представители в комисията по бюджет и финанси гласуват, такъв ще бъде резултатът. Първо ще се гласуват 
соицалните мерки в бюджета за ДОО и след това социалните, така както е в Закона на държавния бюджет", каза той. 
Каримански не уточни кога министрите на ИТН ще подадат оставка, но коментира, че сега не е моментът да се говори за 
нови избори. Той отрече партията му да е водила разговори с президента за кабинет на малцинството.  
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От "Демократична България" ще търсят начин управлението да бъде укрепено, каза Атанас Атанасов от ДБ след 
излизането на ИТН от коалицията.  
"Каквото и да ви говорят, да знаете, че става въпрос за пари. В тази тежка ситуация на война и икономически 
предизвикателства е безотговорно да оставим държавата без управление", посочи той. 
По въпроса дали Бойко Рашков ще бъде избран за шеф на КПКОНПИ, Атанасов каза: "Той има качества за тази позиция, 
доказал го е от годините". 
"Нямам окончателен отговор как ще продължи работата на правителството, защото той зависи от мандатоносителя и 
всички формации в парламента", заяви съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов. 
"Обсъдихме всички аспекти на ситуацията, най-важното в момента е да се приеме бюджетът, защото това е въпрос на 
отговорност към всички онези хора, които очакват помощ. Всяка една от партиите ще има своите колективни органи през 
следващите дни и тогава ще можем да заемем по-ясни позиции. В момента никой не може да каже накъде върви тази 
страна и това се дължи на конкретни хора от ИТН. Те взеха това решение без да поискат преразглеждане на коалицията, 
просто решиха да хвърлят страната през прозореца. Страната не е готова за избори. Правителството на малцинството в 
един парламент с такъв набор от политически сили означава да се намери формула за търсене на подкрепа, за да не 
изглежда тя въпрос на някакви пазарлъци", добави той. По думите му, не трябва да се рискува с плаващи мнозинства. 
"Надявам се на здрав разум. Но в крайна сметка – никой не се плаши от избори. Ако трябва ще направим още едни, и още 
едни след тях", каза Александър Симов от "БСП за България", коментирайки възможността за предсрочен вот. "Точно сега 
България не се нуждае от избори, но в крайна сметка – каквото стане в парламента", добави той. По отношение на 
актуализацията на бюджета той беше категоричен, че социалните идеи, които партията му е предложила, ще бъдат 
гласувани.   
"Окей е да има избори, за да измете народът най-голямото недоразумение за последните 30 години", каза Йордан Цонев 
от ДПС относно бъдещето на управлението на страната.  
"В разгара на COVID кризата ни убеждаваха, че е по-добре да разджуркаме вирусите обаче да правим избори до дупка, за 
да ги докараме тези недоразумения до властта. И сега не било окей да правим избори. Не, окей е! Окей е, за да измете 
народът най-голямото недоразумение за последните 30 години", категоричен е той.  
"Надяваме се 47-ото НС да започне да функционира съгласно Конституцията и законите на страната", заяви лидерът на 
ДПС Мустафа Карадайъ. По думите му, за правителство на малцинството все още не може да се говори от юридическа 
гледна точка, защото има заявки за подаване на оставки. "ДПС от първия ден на това правителство очакваме заедно с 
оставката на вече заявените министри в НС да се внесе и оставката на целия кабинет", добави той. 
ДПС няма да подкрепи нови министри в този кабинет, каза той. Карадайъ коментира и предложението Бойко Рашков да 
оглави КПКОНПИ. "Мисля, че имаме оценка още от изборите през юли и ноември. Мисля, че и Брюксел, и еврокомисарите, 
и Европарламента са наясно за поведението на министър Рашков. Ако сте наясно с беззаконието и превръщането на 
полиция в милиция по време на избори, сте установили фактите", коментира лидерът на ДПС.  
"ДПС винаги подхожда отговорно към всяка политическа криза и намира изход от всяка такава", заяви зам.-председателят 
на ДПС Хамид Хамид. Запитан дали от партията биха подкрепили кабинет на малцинството в дадени решения на това 
правителство, той отговори: "Да подкрепяме кабинет на Кирчо Лъжеца и Асен Крадеца? Вие шегувате ли се?". На въпрос 
дали биха подкрепили друго правителство в рамките на настоящия парламент, Хамид заяви: "Всичко е възможно". 
"Видя се в последно време, че ИТН не играе в този отбор. Подхождаме винаги с кредит на доверие, правили сме всичко 
необходимо да намираме компромисите и да поддържаме диалога в коалицията. Доста от действията на ИТН са плод на 
сценарий", коментира в ефира на Нова телевизия председателят на парламентарната група на "Продължаваме 
промяната" Андрей Гюров.  
По думите му в последните месеци ИТН саботират управлението със спиране на правосъдната реформа, повдигат теми, 
които не вълнуват българските граждани. Гюров коментира, че ИТН са саботирали напредъка по закона за КПКОНПИ, а 
правна комисия не работи, тъй като депутатите не са присъствали на заседанията. Замяната на този шеф на КПКОНПИ с 
министър Рашков би бил чудесен знак за обществото, тъй като по думите му комисията е единственият разследващ орган, 
който може да работи по времето на главния прокурор Иван Гешев.  
"Имаме ясна програма какво трябва да се случи, имаме Закона за бюджета, за да могат средствата да стигнат до хората", 
каза още Гюров.  
"Тъжно и трагично е, че правителството се разпада поради взаимни обвинения в корупция и некомпетентност. След 6 
месеца вече достигнаха до ниво нулева толерантност помежду си. Свидетели сме на грубо погазване на всички норми 
между политици, това не е полезно за обществото", заяви председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. "Това 
не ни радва, тревожи ни, защото сме загрижени за държавата. След серия от кризи вероятно ще настъпи и политическа", 
добави тя. 
Тома Биков от ГЕРБ-СДС каза, че на мястото на Кирил Петков би поискал вот на доверие, а от ГЕРБ-СДС очевидно нямат 
доверие към правителството. Според Биков своеобразен вот на доверие са промените в Бюджет 2021, както и 
персоналните промени в правителството. Той допълни, че от ГЕРБ-СДС няма да подкрепят предлаганите промени в 
бюджета. "Това правителство очевидно не може да продължи да работи", каза Биков. 
"Обявихме условия, при които партията ни би участвала в коалиция с настоящото управление. Ако не могат да бъдат 
изпълнени – отиваме на предсрочни избори. Защото се оказва, че това което иска българското общество, не е това, което 
иска българското Народно събрание. Ние работим за нови избори от първия ден на мандата на това Народно 
събрание", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. 
Той коментира и предложението Бойко Рашков да оглави антикорупционната комисия. "Нашата оценка за Бойко Рашков 
е изключително добра. Но никой не ни е питал за становище по този въпрос. Той е единственият министър в това 
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правителство, който заслужава добра оценка и доверие. Но никой не ни е питал за това и ние имаме наш кандидат, който 
ще обявим съвсем скоро".  
 
√ Цените на петрола остават високи 
В ранната търговия в четвъртък цените на петрола се задържат на нива, близки до 13-седмичните им върхове, след като 
Китай отчете по-силен от очакваното износ през месец май, въпреки че локдаунът в Шанхай ограничи постигнатия 
напредък, пиеш Ройтерс. 
Към 9:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,18 долара, или 0,15%, о 123,4 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се понижи със 0,25 долара, или 0,20%, до 121,9 долара за барел. И двата бенчмарка 
завършиха търговията в сряда при най-високите си нива от 8 март, които отговарят на най-високите стойности от 2008 г. 
На пазара се отразиха данните, че износът на Китай е нараснал с 16,9% на годишна база през май, след като разхлабването 
на ограничителните мерки срещу COVID-19 позволи на някои фабрики да рестартират своята дейност. 
Части от Шанхай обаче започнаха да налагат нови блокади в четвъртък, като на жителите на обширния квартал Минханг 
беше наредено да останат вкъщи за два дни в опит да контролират рисковете от предаване на COVID-19. 
„Ефективността на износа е впечатляваща в контекста на блокирането на много градове в страната през месеца“, каза 
Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
„Все пак, очевидната отрицателна обратна връзка е, че има по-малък стимул за властите да се отдалечат от политиката на 
„нулев COVID“ в скоро време“, добави той. 
Междувременно САЩ отбелязаха рекорден спад в стратегическите запаси от суров петрол, въпреки че търговските запаси 
нараснаха миналата седмица, показват данни на Администрацията за енергийна информация (EIA) в сряда. 
Запасите от бензин в САЩ неочаквано спаднаха, което показва устойчивост на търсенето на гориво през летния сезон, 
въпреки високите цени. 
„Трудно е да се види значителен спад през следващите месеци, тъй като пазарът на бензин вероятно ще се затяга още 
повече, докато навлизаме по-дълбоко в сезона на шофиране“, каза Уорън Патерсън от ING. 
Данните на EIA показват, че търсене на всички петролни продукти в Съединените щати се е повишило до 19,5 милиона 
барела на ден, докато търсенето на бензин е нараснало до 8,98 млн. барела на ден. 
 
Cross.bg 
 
√ Йотова: България няма нужда от предсрочни избори 
Предсрочни избори няма да бъдат прецедент, но в тази ситуация България няма нужда от това. Коментарът е на 
вицепрезидента Илиана Йотова във връзка с актуалната политическа обстановка. 
Според нея пред министър-председателя Кирил Петков има две важни задачи: да защити актуализацията на бюджета и да 
бъде достатъчно убедителен, ако се стигне до представяне на нова формула за правителството. Йотова не изключи и 
вариант за съставяне на плаващо мнозинство. 
„Аз съм голям противник на това народните представители да станат бройки. Всеки един от тях идва със собствените си 
позиции. Да ги преместваме като килограми и грамчета от едното място на другото ми се струва достатъчно обидно и 
унизително. Ние вече преживяхме една такава ситуация, бих казала - доста тежка, по времето на правителството на 
Орешарски. Не смятам, че България има интерес да се връщаме към това. Има много страни, в които предсрочните избори 
са решение, но за съжаление ние не сме в ситуация, в която можем да си го позволим”, коментира вицепрезидентът. 
Според нея Петков може да успее, ако предлага силни решения и търси мнозинство в името на България. 
 
√ Никола Минчев: Актуализацията на бюджета ще бъде приета 
Според председателя на Народното събрание Никола Минчев, актуализацията на бюджета ще бъде приета. 
В краткосрочен план ключово за нас и за страната е да бъде приета актуализацията на бюджета, защото в нея са 
антикризисните мерки, които сме анонсирали, увеличението на пенсиите. Фокусирани сме върху тази стъпка. В залата има 
240 народни представители, всеки със своя съвест и свои убеждения.  Затова смятам, че актуализацията на бюджета ще 
бъде приета, заяви той пред bTV. 
Той заяви, че няма промяна в персоналния състав на Министерски съвет, защото само Народното събрание решава 
промените в МС, а за да се случат те, трябва да настъпи предложение. 
Според него предстои тепърва да се види дали говорим за сериозна политическа криза. 
В момента имаме ясни 109 гласа в пленарната зала, които са от ПП, БСП и ДБ. Оттам нататък би могло отново да се стигне 
до мнозинство в пленарната зала, когато народни представители, които не са съгласни с водената от формацията, от която 
са част, политика и решат, че е време да действат не според партийната повеля, заяви Минчев. 
По думите му разговорите, които се водят в НС, показват, че не всички народни представители от ИТН са съгласни с начина 
на действие, който лидерите на формацията предприемат. 
Минчев обясни, че законопроектът за КПКОНПИ ще бъде внесен в деловодството на НС днес. 
 
√ Парламентът трудно събра кворум за започване на заседанието 
Парламентът трудно събра кворум от 121 депутати за започване на заседанието. Народните представители от ГЕРБ-СДС не 
са в пленарната зала. 
Атанас Славов от „Демократична България” беше 121-вият регистрирал се депутат, след което председателят на Народното 
събрание Никола Минчев обяви, че има кворум и откри пленарното заседание. 
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Първа точка в дневния ред е проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и 
обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация - „Южен поток” и „Турски (Балкански) 
поток”, и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка: Гърция-България). Вносители са Мустафа 
Карадайъ и група народни представители от ДПС. 
Депутатите ще обсъдят и два проекта на промени в Закона за обществените поръчки - на ДПС и на „Продължаваме 
Промяната”. 
 
√ Караджов: Лъжа е, че сме поискали допълнително 3,9 млрд. лева за АПИ 
Лъжа е, че сме поискали допълнително 3,9 млрд. лева за Агенция "Пътна инфраструктура". Никой не е поискал условие за 
даване на допълнителни средства. Tова заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов пресконференция. 
Той е информирал кабинета, че се получава дефицит от 3,9 млрд. лева. 
Тази сутрин стана ясно, че Караджов е депозирал оставката си в парламента. 
"За съжаление, никога през живота си не съм чувал толкова лъжи, изречени от един човек, камо ли по мой адрес". Така 
вчера регионалният министър коментира обвиненията на премиера Кирил Петков по негов адрес. 
"Това е много жалък опит да си спасиш оцеляването на правителството, хвърляйки клевети и неверни твърдения. Аз не 
съм поискал тези 3,9 милиарда, за които съм обвинен". 
 
√ Министър Иван Иванов: Това управление е нужно на държавата 
„Това управление е нужно на държавата и този кабинет направи невъзможното, за да стабилизира страната в този 
кризисен момент. Споделяме казаното от премиера, че основната ни цел е да преборим корупцията. Ние искаме 
стабилност и общественият ресурс да бъде насочен към гражданите.“ Това заяви министърът на земеделието д-р Иван 
Иванов пред БНТ. Според него към настоящия момент се изпълняват поетите ангажименти залегнали в коалиционното 
споразумение. Той коментира още, че днешното решение на "Има такъв народ" е било изненадващо и предстои да се 
види как ще се развият нещата в тяхната партия. 
„Ние разчитаме на нашите коалиционни партньори и подкрепяме решенията на правителството. БСП е отговорна партия“, 
заяви д-р Иванов. По думите му всеки непремислен ход в тази ситуация ще доведе страната до непредвидими резултати. 
Аграрният министър подчерта, че актуализацията на държавния бюджет в момента е жизнено важна. „Всяко едно 
поведение, което пречи на актуализация на бюджета ще е шок за всички българи. Тук не говорим за оцеляване на кабинета, 
а той да може да продължи работата си“, акцентира д-р Иванов. 
„Ние не влизаме в тайни договорки и работим максимално открито. Смятам, че хаосът, в който може да попадне държавата 
е вреден за всички, затова ще се опитаме да работим в кабинет на малцинството“, заяви министърът. 
Земеделският министър открои, че в момента основната задача е актуализация на бюджета, в която се предвиждат и 
допълнителни средства за сектор земеделие. 
„Подпомагането е безпрецедентно тази година и касае сектор храни, земеделските производители и резултатът от тези 
средства вече го усещаме, като продукцията на земеделските производители идва на по-ниска цена“, посочи министър 
Иванов. Той уточни, че до дни ще започне изплащането на средствата по Ковид мярката, които са в размер на 143,5 млн. 
лв., а общия бюджет до края на годината, който трябва да бъде изплатен е почти 300 млн. лв. 
Д-р Иванов подчерта, че в бюджета се предвижда и нулевото ДДС за хляба, което ще задържи цената му. „Докато има 
ефективно управление продоволствена криза няма да има“, съобщи той. По думите му, ако няма подпомагане за 
стопаните, нещата ще излязат извън контрол и ако няма актуализация, тези средства няма да стигат до хората. 
Министър Иванов се обърна към производителите с уверението, че държавата стои зад тях, като се старае да покрива 
техните искания, за да може да те да доставят  качествена храна на хората на достъпна цена. 
 
√ КФН ще проведе изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер 
Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е взето решение за провеждане на изпит за 
признаване на правоспособност на отговорен актюер съгласно Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за 
провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, 
придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския 
доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и 
задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (Наредба № 31). 
До изпита се допускат лица, които имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не 
по-ниска от „бакалавър“. 
Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, могат да подадат заявление по образец в срок до 20.06.2022 г. 
(включително). 
Заявленията могат да бъдат подадени по електронен път, на електронна поща delovodstvo@fsc.bg. В този случай 
заявлението и приложените към него документи е необходимо да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис 
от заявителя. Също така заявленията могат да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в деловодството на 
КФН, или по пощата на адрес: 1000 София, ул. "Будапеща" № 16. 
Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в 
раздел „Поднадзорни лица”, рубрика „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“. 
Датите, на които ще се проведе изпита, са както следва: 

mailto:delovodstvo@fsc.bg
http://www.fsc.bg/
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1.1. Базов модул - „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“ 
– 01.10.2022 г. (събота); 
1.2. Модул „Животозастраховане“ – 08.10.2022 г. (събота); 
1.3. Модул „Рискови модели и Общо застраховане“ – 15.10.2022 г. (събота); 
1.4. Модул „Пенсионно осигуряване“ – 22.10.2022 г. (събота). 
Тематичните обхвати на отделните модули на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са 
оповестени на интернет страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, рубрика „Изпити за 
правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“. 
За явяване на изпит кандидатите заплащат такса в размер на 450 лв. за всеки модул съгласно Тарифата за таксите, 
събирани от Комисията за финансов надзор, приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. 
 
√ Лавров: Русия ще гарантира износа на зърно от Украйна 
Ако Киев изчисти от мини пристанищата (б. р. - в Черно море), за да може да се изнася зърно от Украйна, тогава Москва 
няма да използва тази ситуация в интерес на военната си операция. Това заяви министърът на външните работи на Русия 
Сергей Лавров, цитиран от РИА “Новости”, съобщи „Труд бг“ по време на съвместна пресконференция в сряда в Анкара с 
турския си колега Мевлют Чавушоглу, след първи официални преговори между двете страни в рамките на опитите на 
Анкара да е посредник в уреждането на коридори за износ на украинска земеделска продукция през Черно море. 
Лавров припомни, че руският президент Владимир Путин вече е заявил, че Москва е готова да гарантира безопасността на 
такива маршрути. 
“Това са гаранциите на президента на Русия, ние сме готови да ги формализираме по един или друг начин”, каза руският 
външен министър. 
Лавров добави че товарите могат да бъдат насочвани до предварително одобрени дестинации и Русия няма да се намесва 
в това. 
“Необходимо е г-н Зеленски да даде заповед, ако въобще командва нещо, да позволи на чуждестранни и украински 
кораби да влизат в Черно море”, допълни руският първи дипломат. 
Сергей Лавров каза още, че проблемът с износа на земеделска продукция от Украйна няма нищо общо със световната 
продоволствена криза. 
Според Лавров западните страни обръщат твърде много внимание на проблема с износа на украинско зърно и го описват 
като “вселенска катастрофа”. Руският първи дипломат подчерта в изявлението си, че въпросният дял на украинското зърно 
е по-малко от 1% от световното производство на пшеница и зърнени култури. 
“Обърнахме много внимание на проблема с износа на украинско зърно, което нашите западни колеги и самите украинци 
се опитват да квалифицират като универсална катастрофа, въпреки че дялът на това украинско зърно е под 1% на 
световното производство на пшеница и други зърнени култури”, заяви Сергей Лавров. 
Според него Москва е готова да проведе среща с представители на ООН и Киев в Истанбул по въпроса за гарантиране на 
износа на зърно от Украйна. 
“Относно допълнителни срещи в Истанбул: ние сме готови за такива срещи. Оценяваме интереса на ООН по някакъв начин 
да се свърже, да маркира присъствието си, но, честно казано, това няма да добави нищо освен някаква символика “, каза 
той. 
От своя страна турският външен министър Мевлут Чавушоглу заяви, че Турция смята искането на Русия за премахване на 
санкциите срещу руския селскостопански експорт, с цел улесняване на украинския износ за “законно”. 
“За да може да се отвори Украйна към международния пазар, ние смятаме, че премахването на препятствията пред руския 
износ е легитимно”, каза Мевлут Чавушоглу. 
Финландия може да обмисли закупуване на дронове турско производство, ако Турция подкрепи кандидатурата ѝ за 
присъединяване към НАТО, пише в публикация Световният център за анализ на търговията с оръжие, цитиран от 
“Файненшъл Таймс”. 
Турция блокира началото на преговорите за присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО преди месец. Анкара 
настоява Швеция и Финландия публично да заклеймят Кюрдската работническа партия (ПКК), която турските власти смятат 
за терористична организация, и да премахнат ограниченията за износ на оръжия, които са наложили на Турция заедно с 
няколко други държави членове на Европейския съюз, припомнят международните наблюдатели. 
В публикацията се посочва, че според финландския външен министър Пека Хаависто Турция разполага с оръжейни 
технологии, които може да представляват интерес за Финландия, включително дронове. Според Хаависто Финландия. 
Според експертите на изданието Пека Хаависто е имал предвид дроновете “Байрактар”, които вече са използвани в 
конфликти в Сирия, Либия, Нагорни Карабах и Украйна. 
Швеция и Финландия забраниха износа на оръжия за Турция след военната операция през 2019 г. в Северна Сирия. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кризата в управлението - какво следва? Гости: Андрей Гюров от "Продължаваме промяната", Станислав 
Балабанов от "Има такъв народ", Христо Иванов от "Демократична България"; 

- Какво е бъдещето на кабинета. Гости: Политолози и юристи; 
- Общината срещу незаконната автокъща. Гост: Главният архитект на София Здравко Здравков; 

БТВ, „Тази сутрин“ 
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- Кризата в коалицията. Гости: Никола Минчев - председател на Народното събрание; Даниел Лорер - министър на 
иновациите и растежа; Борислав Сандов - министър на околната среда и водите; Любомир Каримански -  депутат 
от ИТН; 

- Политически реакции - НА ЖИВО от Народното събрание; 
Нова телевизия, „Здравей, България“  

- Какво ще се случи с управлението на България? Гости: Ива Митева от „Има такъв народ” и Мирослав Иванов от 
„Продължаваме Промяната”; 

- Реакциите на политическите сили. Гости: Коментари на водещи политически анализатори. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Колко до изборите? Слави издържа 178 дни власт. БСП и ДБ остават; 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов, пред "Труд": Правителството пада. Избори през септември; 
в. Телеграф – Развод! ИТН качи властта на въртележката; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Кметът и шефът на СОС към Петков: В София няма наш и ваш транспорт, а пътниците са от различни партии; 
в. 24 часа - Продажбата на фирми на клошари да стане престъпление, предлага прокуратурата; 
в. Труд - Гешев: Предстои хаос със СРС-тата; 
в. Труд - Комитетът срещу задължителното машинно гласуване: Национален референдум, ако политиците не уважат 
подписката; 
в. Телеграф - Майсторите ключари на отчет в полицията; 
в. Телеграф - Слагат климатици във всяко школо; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитрина Попова, вдовицата на загиналия преди година пилот подполковник Терзиев: Преди полета 
Валентин повтаряше, че нещо лошо ще стане в авиацията много скоро. Оказа се не само прав, но и жертва; 
в. Труд - Сийка Милева, говорител на главния прокурор пред "Труд": Надяваме се предложенията за промени в НК да 
насочат съдебната реформа в позитивна посока; 
в. Телеграф - Зафир Зарков, зам.-председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет: Премиерът отказва 
да разбере как работи системата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави - аут. Какво следва?; 
в. Труд - Балканите - експериментална база на промените; 
в. Телеграф - Сите сме Ламбе. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 юни 
София 

- От 10.00 часа в „София Тех Парк“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Национална дискусия 
„Демографията няма цена“. Целодневният форум е под патронажа на вицепрезидента и се организира от 
Движение за национална кауза (ДНК), Bulgaria Wants You и Economic.bg. 

- От 10.00 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ ще се състои брифинг за хода на реформата 
в МВР, както и за състоянието на престъпността и резултатите от противодействието й, справянето с 
миграционния натиск, материално-техническото обезпечаване на ведомството и законодателните инициативи 
на МВР . 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА в зала „Максим“ ще се проведе пресконференция по повод Фестивал на новия 
европейски Баухаус – гр. София. “Трансформация на пространството пред БТА в естетично, зелено и 
приобщаващо място за срещи на местната общност” в София като част от Фестивала на #NewEuropeanBauhaus, 9 - 
12 юни 2022 г. 

- От 10.00 часа в двореца „Врана“ /бул. „Цариградско шосе“ №381/ ще се проведе кръгла маса на тема: „Ядреният 
преход към устойчива енергия. Реалностите.“ Събитието се организира от Европейския либерален форум /ЕЛФ/ 
и Либералния институт за политически анализи /ЛИПА/. 

- От 11.00 часа в Зоологическа градина София ще се проведе символична церемония по даряването за 
освобождаване в природата на 5 белошипи ветрушки, излюпени в пределите на зоопарка. 

- От 18.00 часа в Чешкия център ще бъде представен проектът на известния чешки дизайнер на порцелан и 
керамика Роман Шедина CLAYPAUSE /Из „Животът на вазата“/. Лично авторът ще присъства на откриването на 
изложбата. 

- От 18.30 часа в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, на терасата, II – етаж ще се състои 
представянето на новата книга с поезия на Калин Донков „Никой на прага. Избрано“. 

*** 
Бургас 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема "Нови възможности за 
предприемачество", организирана от Сдружение "Верният настойник". 

*** 
Варна 
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- От 10.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе заседание на обществения и консултативен съвет по туризъм по 
повод туристическия сезон. 

- От 11.00 часа на територията на Държавния архив, където ще се открие изложбата "Държавен - архив Варна - 70 
години традиции в съхраняването и популяризирането на историята", награждаване на отличените през 2021 г. в 
категориите "Приятел", "Читател", "Дарител", както и връчване на грамоти на личности и институции с 
отношение към работата на Държавен архив - Варна. 

- От 17.00 часа на Сцена Ротонда ще се състои премиера на Юбилейния албум "100 години ДТ "Стоян Бъчваров" 
Варна - МТФ "Варненско лято". 

*** 
Видин 

- От 14.15 часа комисар Елиза Ферейра ще даде кратък брифинг на представители на медиите в средно училище 
“Цар Симеон Велики” (ул. Търговска №6). 

- От 17.30 часа в „Зала за изяви“ към отдел „Заемна за възрастни“ ще се проведе представянето на книгата „Видин 
в моите спомени“ от Димитър Стоянов. 

*** 
Ловеч 

- От 11.00 часа в Държавен архив- Ловеч ще се състои Ден на отворените врати. Програмата включва представяне 
на архивния фонд на ловешкия журналист, писател и общественик Кольо Станчевски, както и връчване на 
годишните награди за дарител, читател и приятел на архивите. 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Проблеми и перспективи на 
горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“ ще се състои в Регионалния 
пресклуб на БТА в Ловеч. Ще участват кметът на община Троян Донка Михайлова и собствениците на мебелни 
фирми Христо Йовчевски, Владимир Хаджийски и Иван Тотковски. 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 часа в Аулата на Аграрен университет- Пловдив, бул. Менделеев 12, Ректорат Аграрен университет- 
Пловдив ще проведе Информационен ден. 

- От 18:30 часа в пловдивската зала "Съединение" на пл. "Съединение" 1 ще бъдат представени книгите 
"Неразказаните истории на хасковските търговци и индустриалци" на Веселина Узунова и "Изпепелена младост" 
на Пейо Делчев. Събитието се организира от Регионален исторически музей - Хасково със съдействието на 
Регионален исторически музей - Пловдив.  

*** 
Разград 

- От 17.00 часа във фоайето на Общинския културен център в Разград ще се състои заключителното събитие от 
Конкурса за класови дейности по специалните дни на Позитивния превантивен календар на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

*** 
Русе 

- От 18.00 часа в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей ще бъдат представени двата тома на изданието 
„Русе – град на словото“/ „Литературен Русе“. Изданията са реализирани по Националната научна програма 
„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (финансирана от Министерството 
на образованието и науката) с ръководител проф. Веселин Панайотов от Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“. 

*** 
Силистра 

- От 9.00 часа в Младежкия дом ще се проведе уникалната по рода си конференция на тема „Споделяне на добри 
практики за родолюбие и патриотично възпитание на младите хора”, която се организира като продължение на 
конкурса за детска рисунка „Слънчевите руни в българските шевици и история”. 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 часа в античния комплекс „Августа Траяна“ ще започне Десетото издание на международния фестивал 
„Джаз форум Стара Загора“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

