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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ Без много спорове депутатите приеха и актуализацията в НЗОК 
Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК. 
В контекста на дебатите депутатът Александър Иванов от ГЕРБ заяви, че ще гласува за законопроекта на НЗОК "въздържал 
се". Прави ми впечатление, че се назначават още 100 души щатни бройки в болниците, но за съжаление не се вижда 
реформа в бюджета по нито едно друго перо. Бих подкрепил бюджета, когато има увеличаване на превенцията на 
заболявания, повече лекарства за болниците и повече болнични легла, обясни Иванов. 
АИКБ също ще се въздържи от подкрепа на промените с аргумент, че са неясни, непълно и неубедителни са мотивите в 
законопроекта. Васил Велев заяви, че борбата за здравна превенция е борба срещу корупцията. При нас е приблизително 
два пъти по-малък делът за здравна превенция и два пъти е по-голям делът за болнична помощ и лекарства. 
Профилактичните медицински прегледи като стандарти започват на по-късна възраст, имат по-малък обхват и това води 
до резултатите, които имаме - за здравния статус на нацията, коментира Велев. 
БСК подкрепят така представения проект за бюджет на НЗОК. 
След като народните представители приеха на първото гласуване актуализацията на бюджета на НЗОК, започнаха с 
държавния бюджет. 
 
√ Василев: Пенсиите не са риск за финансите на държавата 
Делът на разходите за пенсии остава висок, заяви в хода на дискусията председателят на бюджетната комисия Любомир 
Каримански. Той попита НОИ как ще се намали влиянието на бюджета върху ръста на пенсиите. 3,7 милиарда лева 
допълнително ще са нужни допълнително за следващата година. До края на тази година бюджетът ще финансира пенсиите 
с малко над 1 милиард лева, стана ясно от думите на директора на НОИ Ивайло Иванов. В НОИ не се предвижда ръст на 
заплатите. 
Пенсиите са около 10,4% от БВП като преразпределение, стана ясно от думите на финансовия министър Асен Василев. Те 
не представляват риск за финансовата система, категоричен бе той. 
Половината пенсии остават минимални, каза Васил Велев от АИКБ, а хората с минимален осигурителен принос ще вземат 
почти, колкото хора с по-голям принос. Това стимулирало сивата икономика и демотивирало хората да се осигуряват. 
Велев критикува отсъствието на реформи в трудовата и медицинска експертиза, което не спира злоупотребите с инвалидни 
пенсии. 
Фискалният съвет подкрепя ръста на пенсиите, но изрази притеснение, че още по-голям дял от данъците ще отива за 
пенсии. Изкривява се справедливият принцип за определяне на пенсиите, според съвета. 
Няма корекции на входа на системата, каза Ася Гонева от КНСБ. Сега се увеличава зависимостта на бюджета на ДОО от 
бюджета на държавата, според нея. Също така приносът на хората се заличава. Технически не са добре изпипани нещата, 
смята тя и прогнозира заложена бомба в някои текстове. КТ "Подкрепа" подкрепя увеличението на пенсиите, но изразява 
същите опасения. Социалният министър Георги Гьоков прие всички забележки. По думите му обаче намалява делът на 
пенсиите, които са на минимален размер. Малко над 42% от пенсиите са на минимален размер. 
Актуализацията на бюджета на ДОО мина. Въздържал гласуваха депутатите от ГЕРБ и ДПС. Всички други бяха "за". 
 
Zdrave.net 
 
√ Финансовата комисия прие бюджета на НЗОК 
За рекордните 20 минути и без дебати Комисията по бюджет и финанси прие актуализацията бюджета на НЗОК, въпреки 
изразените отрицателни становища от някои от депутатите и работодателските и синдикалните организации. 
Депутатът Александър Иванов от ГЕРБ каза, че ще се въздържи при гласуването. „Прави ми впечатление, че се назначават 
още 100 души щатни бройки в болниците, но за съжаление не се вижда реформа в бюджета по нито едно друго перо. Бих 
подкрепил бюджета, когато има увеличаване на превенцията на заболявания, повече лекарства за болниците и повече 
болнични легла“, обясни Иванов. 
Управителят на НЗОК го опроверга, че в актуализацията няма увеличени средства за лекарства, а повече пари за превенция 
и профилактика са заложени още в основния бюджет. 
Официалното становище на ГЕРБ е запазено за пленарна зала, подчерта обаче Кирил Ананиев. 
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Председателят на комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански изрази възмущението си, че не е започнала 
реформата за премахването на клиничните пътеки и заместването им с диагностично свързани групи. Той напомни, че 
според коалиционното споразумение вече е трябвало да бъде внедрено електронното досие. 
„Обещано ни е да се проведе разговор в най-скоро време за премахване на клиничните пътеки и преминаването на друга 
форма на финансиране“, каза проф. Салчев. 
Кремена Атанасова от КТ „Подкрепа“ заяви, че синдикалната организация настоява за оставката на представителите на 
държавата в Надзорния съвет на Касата. „Исканията ни са ни поне за 10 млн. в бюджета, което означава 6 допълнителните 
милиона, както и на 200, а не 100 щатни бройки увеличение в Касата, които да поемат дейността по администриране на 
помощните средства“, каза тя. 
Над 1500 служители на Касата пък са подписали декларация за стачна готовност заради минималните заплати на 
администрацията, контролираща дейността на лечебните заведения. 
„Структурата на разходите се влошава допълнително с актуализацията. Болниците печелят от болни хора. Борбата за 
повече превенция е борба срещу корупцията“, заяви пък председателят на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
От БСК подкрепиха като цяло бюджета. 
Бюджетът на НЗОК, на ДОО и Държавния бюджет ще бъдат гледани утре и в здравна комисия. 
 
Economic.bg 
 
√ Бюджетната комисия одобри вдигането на пенсиите 
Като процент от БВП тази година те ще бъдат 10.4%, заяви финансовият министър Асен Василев 
C 13 глaca "зa" и 6 "въздъpжaли ce" Koмиcиятa пo бюджeт и финaнcи oдoбpи aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa нa Дъpжaвнoтo 
oбщecтвeнo ocигypявaнe (ДOO) зa 2022 г. и пoдe диcĸycиятa пo бюджeтa нa Здpaвнaтa ĸaca. 
„Caмo зa cпpaвĸa, cpeднo зa EC пeнcиитe ca 12.7% oт БBΠ, т.e. пeнcиитe в Бългapия изocтaвaт знaчитeлнo ĸaтo 
пpepaзпpeдeлeниe oт cpeднoeвpoпeйcĸитe пeнcии и нe пpeдcтaвлявaт ĸaĸвaтo и дa e зaплaxa зa фиcĸaлнaтa cигypнocт нa 
cтpaнaтa“, ĸaзa вицeпpeмиepът и миниcтъp нa финaнcитe Aceн Bacилeв пo вpeмe нa дeбaтa. Kaтo пpoцeнт oт БBΠ пeнcиитe 
тaзи гoдинa щe бъдaт 10.4%", дoпълни тoй. 
Ha дeбaтитe ca пoĸaнeни ĸaтo гocти coциaлнитe пapтньopи. 
"Бизнecът нe пoдĸpeпя бюджeтa нa ДOO, зaщoтo ce cъмнявaмe, чe фиcĸът мoжe дa пoнece pязĸoтo yвeличaвaнe нa 
paзxoдитe зa пeнcии", зaяви пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв. 
Toй пocoчи oщe, чe ce пoлyчaвa нecпpaвeдливocт пpи вдигaнeтo нa пeнcиитe, тъй ĸaтo ce изpaвнявaт пapитe нa xopaтa c 
ocигypитeлeн пpинoc c тeзи, ĸoитo нe ca paбoтили. 
He cпoдeлямe и тoвa втopo yвeличaвaнe нa мaĸcимaлнaтa пeнcия нa 3400 лв.", ĸaзa oщe пpeдcтaвитeлят нa paбoтoдaтeлитe. 
Aĸo cpaвним cpeднaтa зaплaтa oт 1600, излизa, чe тeзи пeнcиoнepи щe пoлyчaвaт тpи пъти пoвeчe cpeднo oт зaплaтитe нa 
paбoтeщитe xopa. 
Taĸъв ĸoeфициeнт нa зaмecтвaнe нa дoxoдa нe ми e извecтнo дa имa", дoбaви Bacил Beлeв. 
Toй бeшe paзĸpитиĸyвaн oт дeпyтaтa oт "Πpoдължaвaмe пpoмянaтa" Иcĸpeн Mитeв, чe e пpoтив yвeличeниe нa пeнcиитe. 
Oт cиндиĸaтитe пoвдигнaxa въпpoca зa yвeличeниe нa зaплaтитe в HOИ, a coциaлният миниcтъp Гeopги Гьoĸoв ce cъглacи, 
чe тaĸaвa нeoбxoдимocт имa. 
"Зaличaвa ce пpинocът нa xopaтa cпpямo ocигypитeлнитe им пpaвa. Texничecĸи нe ca дoбpe изпипaни нeщaтa, в няĸoи oт 
нopмитe щe имa "бoмбa cъc зaĸъcнитeл", ĸaзa Acя Гoнeвa oт KHCБ. 
B cивия ceĸтop c нeдeĸлapиpaн тpyд пoпaдaт 58% oт paбoтницитe и 47% oт paбoтoдaтeлитe. Toвa ca xopa, ĸoитo нe плaщaт 
или oтчacти плaщaт ocигypитeлни внocĸи", ĸoмeнтиpa зaĸoнoпpoeĸтa Baня Гpигopoвa oт "Πoдĸpeпa". 
БCK cъщo нe пoдĸpeпя пpoмeнитe, зaщoтo "гpeшĸитe нe мoжe дa ce пoпpaвят c дpyги гpeшĸи". Oт Kaмapaтa пpeдyпpeдиxa, 
чe cивaтa иĸoнoмиĸa нe мoжe дa ce бopи c вдигaнe нa ocигypитeлнaтa тeжecт. 
Taзи гoдинa пpи нaмaлeниe нa няĸoи дaнъци ce oчaĸвa дa ce cъбepaт c 0.5% пoвeчe ocигypитeлни внocĸи. Финaнcoвият 
миниcтъp Aceн Bacилeв пъĸ oбeщa изcвeтлявaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa. 
Ocнoвнитe пpoмeни: 

- Увeличaвaнe нa пeнcиитe c 10% плюc 60 лв. (СОVІD дoбaвĸa); 
- Πoвишaвaнe нa минимaлнaтa пeнcия дo 467 лв.; 
- Πoвишaвaнe нa мaĸcимaлнaтa пeнcия - нa 2000 лв. 

 
Business.dir.bg 
 
√ Бюджетната комисия прие актуализацията на пенсиите 
Депутатите уточниха и средствата на Здравната каса, следва макрорамката на бюджета 
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие парите на ДОО с осъвременяването на пенсиите. Депутатите 
обсъждат и средствата на Здравната каса, след което ще се заемат с актуализацията на макрорамката на бюджета.  
Трите законопроекта бяха внесени в Народното събрание от правителството вчера и точно актуализацията се превърна в 
ябълката на раздора между ИТН и ПП, а спорът завърши с разпад на четворната управленска формула. ИТН обявиха 
предварително, че ще подкрепят социалните мерки, но нищо друго. 
В бюджета на НОИ са заложени параметрите на пенсионната политика, които ще бъдат осъществени на два етапа - от 1 
юли 2022 г. и от 1 октомври 2022 г. 
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Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват с 10 на сто от 1 юли. За пенсиите 
за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (т.нар. ковид добавки) 
и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия 
през януари 2022 г., се включват в размера на получаваната пенсия за трудова дейност, след прилагане на 
осъвременяването с 10 на сто. 
За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми 
(т.нар. ковид добавки) се включват в размера на пенсията. За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 
1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията. 
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. Максималният размер 
на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв. 
Предвижда се и увеличение на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв.  
Предложенията за промени в сила от 1 октомври 2022 г. включват максималният размер на получаваните една или повече 
пенсии да се увеличи от 2000 лв. на 3400 лв. 
На заседанието на комисията по бюджет и финанси присъстваха финансовият министър Асен Василев и социалният - Георги 
Гьоков, както и управителят на НОИ Ивайло Иванов. 
С 13 гласа "за" и 6 "въздържали се" бяха приети от депутатите парите на Държавното обществено осигуряване 
"Като процент от БВП пенсиите ще са 10,4 процента за тази година", каза министърът на финансите Асен Василев по време 
на дебатите. За 2023 година пенсиите ще са 10,4 процента от БВП, а средно за ЕС разходите от БВП за пенсии са 12,7 
процента, каза Василев. Много фирми не си плащат всички осигуровки, но НАП работи активно за събиране на данъци", 
посочи министърът. 
"Пенсиите в България изостават значително като процент от БВП от средните в Европа", констатира още Василев по време 
на дискусията. 
На дебатите бяха поканени да присъстват като гости социалните партньори. 
 

 
Снимка: Булфото 

 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че бизнесът не подкрепя бюджета на ДОО, защото "рязкото увеличаване на 
разходите за пенсии се съмняваме, че може да го понесе фискът". Той посочи още, че се получава несправедлвост при 
вдигането на пенсиите, тъй като се изравняват парите на хората с осигурителен принос с тези, които не са работили. 
"Не споделяме и това второ увеличаване на максималната пенсия на 3400 лв.", заяви представителят на работодателите. 
Ако сравним средната заплата от 1600, излиза, че тези пенсионери ще получават три пъти повече средно от заплатите на 
работещите хора. 
"Такъв коефициент на заместване на дохода не ми е известно да има", добави Васил Велев. Той беше разкртикуван от 
депутата от ПП Искрен Митев, че е против увеличение на пенсиите.  
От синдикатите повдигнаха въпроса за увеличение на заплатите в НОИ, а социалният министър Георги Гьоков се съгласи, 
че такава необходимост има. 
От КНСБ разкритикуваха "карашика", който се получавал след 1 юли с осъвременяването на пенсиите. Заличава се 
приносът на хората спрямо осигурителните им права. Техническите не са добре изпипани нещата, в нкои от нормите ще 
има "бомба със закъснител", каза Ася Гонева от синдиката.  
В сивия сектор с недеклариран труд попадат 58% от работниците и 47% от работодателите. Това са хора, които не плащат 
или отчасти плащат осигурителни вноски, коментира законопроекта Ваня Григорова от "Подкрепа". 
БСК също не подкрепя промените, защото не може "грешките не може да се поправят с други грешки". От камарата 
предупредиха, че сивата икономика не може да се бори с вдигане на осигурителната тежест. 
Тази година при намаление на някои данъци се очаква да се съберат с 0,5% повече осигурителни вноски, обеща 
изсветляване на сивата икономика финансовият министър. 
Приеха на първо четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

https://business.dir.bg/gallery/byudzhetnata-komisiya-podhvana-aktualizatsiyata-na-parite-na-darzhavata?i=3
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С него са предвидени промени, съответстващи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, 
упражнили правото си на пенсия, в резултат на очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии. 
В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. са предвидени следните индикативни 
разчети: по бюджета на ДОО - ръст на разходите за пенсии; 1 386 500,0 хил. лв; по бюджета на универсалните пенсионни 
фондове (УПФ) - ръст на разходите за пенсии - 15 100 хил. лв. 
С настоящия проект се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800,0 хил. лв. от трансфери 
за здравното осигуряване. 
Предвидени са средства за шест месеца в размер на 118 500,0 хил. лв. за изплащане на допълнителни трудови 
възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. 
Средствата се изплащат за сметка на трансфер от държавния бюджет. Тъй като действието на чл. 5 от закона за бюджета 
на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне считано 
от 1 април 2022 г. отпада основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в 
резултат на което очакваните икономии са в размер 46 245 хил.лв. 
Нетното увеличение на приходи и трансфери - всичко по проекта на промени на бюджета на НЗОК за 2022 г., е в размер на 
65 555 хил. лв. 
 
Труд 
 
√ Променят характера на пенсиите, ще трябва да вдигат осигуровки 
От 1 юли пенсията се превръща в нещо между пенсия и социално подпомагане. Това заяви Ася Гонева от КНСБ по време 
на обсъждане на актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване в бюджетната комисия към 
парламента. Приносът на хората към осигурителната система се заличава, а от 1 октомври това ще продължава, обясни тя. 
За да бъдат осигурени средства за повишаване на пенсиите трябва да нараснат приходите от осигуровки, смята Ваня 
Григорова от КТ „Подкрепа“. Тя обясни, че трябва да бъдат повишени минималните и максималния осигурителни прагове. 
Дора Андреева от Фискалния съвет също изрази притеснения за устойчивостта на публичните финанси. През настоящата 
година осигуровките покриват само 54% от разходите за пенсии.  
Изчисленията на НОИ показват, че ако парламентът приеме предложенията на правителството, разходите за пенсии през 
настоящата година ще нараснат с 1,386 млрд. лв. За 2023 г. ща бъдат необходими допълнително 3,7 млрд. лв., а през 2024 
г. - още 4,253 млрд. лв. Разходите за пенсии през настоящата и следващата година ще бъдат около 10,4% от Брутния 
вътрешен продукт на страната, показват изчисления на Министерството на финансите. Средно за страните от ЕС разходите 
за пенсии са 12,7% от БВП. Но в повечето страни от ЕС и осигуровките са по-високи. 
Против предложените от правителството промени в пенсиите се изказа и председателят на АИКБ Васил Велев. Според него 
с предложените промени половината от пенсиите остават на минималното ниво, което демотивира хората да се осигуряват 
на реалните си доходи - тези, които се осигуряват на минимални и на средни доходи ще получават еднакви пенсии. Имаме 
съмнения дали бюджетът може да понесе увеличените разходи за пенсии, каза още Васил Велев. 
Въпреки отправените критики, депутатите от бюджетната комисия подкрепиха на първо четене предложените промени. 
 
Фактор 
 
√ АИКБ: За бизнесът по-важни са трите бюджетни закона, отколкото ще има ли нови избори 
Според Велев не можем да си позволим неработеща икономика и липса на антикризисни мерки 
За бизнеса с по-голяма важност е да се приемат разумни поправки в трите бюджетни закона, както и в Закона за 
енергетиката, от това дали правителството ще е на малцинството, или ще е служебно и ще има нови избори. Това 
коментира пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод 
напускането на ИТН от управляващата коалиция. 
Той подчерта, че без работеща икономика и без мерки, които да намалят обедняването на населението, което и да е 
правителството, това няма да доведе до добър резултат. Очакваме да се гарантират с актуализацията на бюджета 
конкурентни цени на енергията за българската индустрия. Това ще запази възходящото развитие на икономиката, а от 
друга страна, ще подтисне инфлацията и ще запази доходите на хората, каза Велев. Според бизнеса е много важно 
паралелно с бюджета да се промени и закона за енергетиката, където е планирано със свръхпечалбата на производителите 
на електроенергия да се покрият част от разходите на фирмите за закупуване на ток. "Не е сложно това решение. То е по-
важно от въпроса за състава на правителството. Ако не може да го направят, по-добре да дойде друго правителство", каза 
Велев. 
Шефът на АИКБ коментира още, че несигурната политическа ситуация дава лоши сигнали, които ще ограничат 
инвестиционната активност. "Не случайно най-висок икономически растеж страната ни е имала в годините с устойчиво 
управление и последователни пълни мандати на управление", коментира Велев. 
 
БНР 
 
√ Живот и кариера в България – възможно ли е? 
Българските емигранти биха се завърнали в родината си, ако за това работи цялото общество – около мнението се 
обединиха участниците в дискусията "Демографията няма цена", която е част от целодневния форум "Живот и кариера – 
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защо в България", организиран в София Тех парк от инициативата Bulgaria Wants You ("България те иска"). Форумът е под 
патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. 
Хората, които не са в България, са направили свой съзнателен избор, заявявайки: "Тук за мен не става и отивам да се 
реализирам другаде", коментира министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, самият той живял в емиграция. 
Възможните решения той вижда в осигуряването на данъчни облекчения и по-добри условия за многодетните семейства, 
както и в създаването на регистър на българите в чужбина, чрез който държавата ще знае как и в какви области 
сънародниците ни по света биха могли да работят за страната си. 
"Когато ние превърнем България в място, където можеш да живееш достойно, да бъдещ лекуван нормално, да образоваш 
децата и себе си, да имаш работа, която ти носи удовлетворение и преди всичко – където няма корупционна среда и 
дребен рекет, който да те кара да се чувстваш нищожен в ръцете на администрацията, тогава тази вълна от емигрирали 
българи сама ще се обърне. Същевременно, ние трябва да си дадем ясна сметка, че България трябва да стане притегателен 
център, магнит за имиграция на всеки, който иска да живее добре – и за украинци, и за руснаци, и за германци, и за 
италианци. Всеки, който иска да живее добър здравословен живот в страна с прекрасни четири сезона, красива природа, 
"читав" бизнес, ниски данъци, развита индустрия, добро образование – всичко онова, с което си мислим, че можем да се 
похвалим някой ден, неговото място е тук." 
35 % от българите по света са готови да се завърнат в родината си, показва социологическо проучване, направено преди 
старта на платформата "Bulgaria Wants You" през 2020 г. За да го направят, обаче, са необходими промени в мисленето и в 
законодателството, така че да се гарантират по-добрите условия на живот. 
Включвайки се в дискусията, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев 
постави въпроса не е ли по-разумно придобиването на българско гражданство да бъде обвързано с ангажимента на хората, 
желаещи това, да работят в България. 
"Български паспорти или карти за българи, по примера в Полша? Ако са български паспорти, защо нямаме 100 000 
граждани на Северна Македония, които са с български паспорти на пазара на труда у нас? Т.е. не е ли по-добре да се 
издава карта за българи на българските диаспори по света, с която те да могат да пребивават и да работят в България три-
пет години, а след това, когато обикнат родината, да получат и паспорти". 
В отговор на Васил Велев, вицепрезидентът Илияна Йотова, която отговаря за издаването на указите за придобиване на 
българско гражданство, посочи, че от 2017 г. досега близо 26 000 граждани на Северна Македония са станали български 
граждани, по произход. И допълни: 
"Да, една голяма част от тях не са в България. Може би са в собствената си страна, но повечето сигурно са на европейския 
трудов пазар. Това е така, защото на този пазар те намират по-добрите условия и по-добрите работодатели. По-добри са 
условията като заплащане, като осигуровки и като перспектива. Що се отнася до въпроса карта за работа или гражданство, 
вижте, това е право на всекиго, който иска да бъде български гражданин, независимо дали по произход или по другите 
клаузи на закона. Отдавна съм радетел за това да имаме полския вариант. Впрочем, Полша не издава карти за работа само 
заради това, че даден гражданин е от полски произход. За полските граждани в чужбина там е разработена цялостна 
политика от облекчения и не се издава само трудова карта. И аз мечтая да има същото нещо и за нашите сънародници 
някой ден". 
Форумът в София Тех парк продължава с кариерно изложение и лекторска програма, представяща възможностите за 
развитие в България чрез опита на успешни бизнес организации. 
Изказването на председателя на УС на АИКБ Васил Велев може да чуете от звуковия файл. 
 
Сега 
 
√ АИКБ: За бизнеса цената на тока е по-важна от правителството 
За бизнеса с по-голяма важност е да се приемат разумни поправки в трите бюджетни закона, както и в Закона за 
енергетиката, от това дали правителството ще е на малцинството, или ще е служебно и ще има нови избори. 
Това коментира пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод 
напускането на ИТН от управляващата коалиция. Той подчерта, че без работеща икономика и без мерки, които да намалят 
обедняването на населението, което и да е правителството, това няма да доведе до добър резултат. 
Очакваме да се гарантират с актуализацията на бюджета конкурентни цени на енергията за българската индустрия. Това 
ще запази възходящото развитие на икономиката, а от друга страна, ще подтисне инфлацията и ще запази доходите на 
хората, каза Велев. Според бизнеса е много важно паралелно с бюджета да се промени и закона за енергетиката, където 
е планирано със свръхпечалбата на производителите на електроенергия да се покрият част от разходите на фирмите за 
закупуване на ток. 
"Не е сложно това решение. То е по-важно от въпроса за състава на правителството. Ако не може да го направят, по-добре 
да дойде друго правителство", каза Велев. Шефът на АИКБ коментира още, че несигурната политическа ситуация дава лоши 
сигнали, които ще ограничат инвестиционната активност. "Не случайно най-висок икономически растеж страната ни е 
имала в годините с устойчиво управление и последователни пълни мандати на управление", коментира Велев. 
 
БТА 
 
√ Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход 
Конференция "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" започва днес от 09:30 часа в "София Ивент 
Център", бул. "Черни връх" 100, ет. 3. Това съобщиха от медийния портал DIR.BG и специализирания сайт за енергетика, 

https://bit.ly/399kWSW
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101659812/jivot-i-kariera-v-balgaria-vazmojno-li-e?page_1_4=11274
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екология и икономика 3e-news.net, които за втора поредна година организират мащабното събитие със специално 
внимание върху зелената трансформация и инструментите за справедлив преход. 
Форумът ще бъде открит от президента Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Зелената сделка 
и значението ѝ за българското общество и икономиката ще бъдат във фокуса на разговорите по време на дискусията.  
От началото на годината и особено през последните месеци, в условията на енергийна криза и предстоящите дебати около 
прилагането на пакета "Готови за 55" (Fit for 55), темата за Зеления преход отново излезе на преден план в Европа и в 
България. За България, която е сред най-зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече 
перспектива за модернизация и иновации, не само за енергийния сектор, но и за националната икономика като цяло, 
допълват организаторите на събитието. 
Информацията за тези процеси обаче все още е твърде оскъдна и разпокъсана. Според проучване на Изследователски 
център "Тренд" едва 21 процента от българските граждани познават целите на Зелената сделка на ЕС, а 83 на сто не са 
запознати с това за какво ще бъдат използвани средствата, които България ще получи по Плана възстановяване и 
устойчивост.  
Целта на събитието е да събере на едно място европейски и български лидери, водещи експерти, представители на 
бизнеса, неправителствения сектор и медиите. Очаква се в откриващия панел, освен президента Румен Радев, да участват 
европейският комисар по сближаване и реформи Елиза Ферейра, комисарят по икономика Паоло Джентилони, комисарят 
по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, както и президентът на Европейската 
инвестиционна банка Вернер Хойер. 
Българската визия в различните панели по програма се предвижда да представят вицепремиерите Асен Василев, Гроздан 
Караджов (в оставка - бел. ред.) и Борислав Сандов, както и министрите Даниел Лорер и Александър Николов.  
И тази година във форума ще се включат представители на законодателната и на местната власт, на бизнеса и на 
неправителствения сектор, посочват организаторите. 
Съорганизатори на конференцията са Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Конфедерация 
на независимите синдикати в България (КНСБ), КТ "Подкрепа", Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска 
търговско-промишлена палата (БТПП), Американската търговска камара, Британско-българската бизнес асоциация, 
Българо-испанската търговска камара, Германо-българската индустриално-търговска камара и Италианската търговска 
камара в България.  
Събитието ще бъде структурирано около политически и финансов панел, последвани от пет паралелни сесии. В тях над 70 
панелисти ще дебатират по теми като: финансови инструменти за справедлив преход, енергетика и региони в развитие; 
климатична отговорност, регулации и технологии на бъдещето; иновации, дигитализация и изкуствен интелект; 
биотехнологии и земеделие. 
През октомври 2021 г. двете медии организираха първото издание на конференцията - "Зелен преход - решения и 
предизвикателства за България", припомнят организаторите. 
Основни говорители на събитието бяха изпълнителният вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс, комисарят по въпросите 
на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, министър-председателят и 
членове на българското правителство. 
Над 60 лектори участваха в дискусиите за въглеродна неутралност, прехода в енергетиката и промишлеността, иновациите 
и цифровизацията, интелигентните градове и транспорта, селското стопанство и биотехнологиите. 
Форумът постигна впечатляващ обществен отзвук - живото излъчване беше проследено от 97 000 зрители, а статиите в 
онлайн изданията достигнаха над 860 000 уникални посещения, посочват още организаторите. 
Тази година домакините очакват още по-голям интерес към конференцията заради войната в съседна Украйна, 
предстоящите важни решения в ЕС за справянето с последиците от нея, зеления преход, енергийната криза и цените. 
Програмата на конференцията, както и интересни новини и интервюта, могат да бъдат намерени на 
сайта greentransition.bg, където ще бъде излъчено и самото събитие в реално време. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Парламентарно представените партии трябва да намерят възможно най-бързо изход от 
ситуацията 
Президентът Румен Радев открива международния форум "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход". 
Събитието събира на едно място представители на институциите, европейски и български водещи експерти, както и 
представители на бизнеса и неправителствения сектор. 
Преди началото, държавният глава направи коментар за политическата ситуация у нас: 
Политическата криза е факт. Но за разлика от предишните кризи тази се разгръща в условията на прогресираща 
инфлация, на социална, икономическа и продоволствена криза, породена от войната в Украйна. Парламентарно 
представените партии трябва да намерят възможно най-бързо изход от ситуацията, защото се нуждаем от 
отговорно и устойчиво управление. Докато партиите търсят формирането на управленско мнозинство, кабинетът 

https://greentransition.bg/
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трябва да осигури социалните плащания и подкрепата за бизнеса. Да отстои ветото за РСМ в съответствие с 
рамката, приета на КСНС, и да осигури функционирането на държавата, заяви президентът. 
 
√ Заседанието на НС събра кворум от втория път 
От втори път заседанието на Народното събрание започна при кворум от 131 регистрирани депутати. 
Заседанието гледайте НА ЖИВО тук. 
Заседанието не можа да започне при първата регистрация поради липса на кворум. Двама депутати липсваха за 
изискваната бройка от 121 народни представители. 
От парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС не се регистрираха. При втория опит беше събран необходимият брой народни 
представители. 
 
√ Петков потвърди исканията на България към РСМ. Вархеи: Бих желал споразумение в скоро време 
Премиерът Кирил Петков отрече да има задкулисни разговори за приемането на Република Северна Македония в 
Европейския съюз. Според него това са фалшиви новини и опит за извличане на политически дивиденти. Кирил Петков 
се срещна днес с еврокомисаря по разширяването Оливер Вархеи. За последния месец Вархеи идва в София за втори път 
в опит да промени българската позиция за Скопие. 
Премиерът Кирил Петков каза, че е чул тази сутрин и през последните дни най-различни неверни твърдения, че 
българското правителство има две външни политики. Заяви категорично, че България има три ясни изисквания за напредък 
по темата Северна Македония. Те са - спазване на рамковата позиция, приета от парламента, включване на българите в 
Конституцията на Северна Македония и изпълняване на Договора за добросъседство. Петков отговори и на въпроса има 
ли паметни записки за задкулисни разговори за Северна Македония, както твърди министър Теодора Генчовска. 
"Аз ясно заявих, че както преди така и сега това са трите условия, които сме говорили. И когато някой прави 
едностранни фалшиви новини или се опитва да направи политически дивиденти на гърба на тази тема, нека да 
застане с човека, който това му го е казал, както аз сега заставам с господин Вархеи - да каже какво точно е имал 
впредвид, защото ето човекът, който отговаря по тази тема пред всички българи. Аз заявявам кои са трите 
критерия и тези критерии винаги съм ги отстоявал", заяви премиерът Кирил Петков. 
Той каза още, че с Оливер Вархеи са говорили дали Европейският съюз може да бъде гарант на тези три условия. 
Еврокомисарят Вархеи подчерта, че за последните шест месеца е за четвърти път в България, търсейки решение за Северна 
Македония. 
"И тъй като отново и отново се връщам означава, че все още няма решение, което много ни фрустрира, ако мога така 
откровено да го кажа, защото не можем да продължим по-нататък с процеса на присъединяване на РСМ без всички 
държави членки да одобрят", допълни Оливер Вархеи, еврокомисар по разширяването. 
Вархеи каза, че все още очаква подкрепата на една държава - България. Според него Европейският съвет през юни е много 
важна дата в календара и би искал да види тогава постигнато споразумение. Вархеи добави, че се е срещнал и с външния 
ни министър, а вчера и с македонския министър-председател. В събота в София идва германският канцлер Олаф Шолц. 
Сред темите ще бъде и европейската интеграция на Западните Балкани. 
 
√ Недостиг на кадри: Кой са дефицитните професии? 
Пазарът на труда продължава да изпитва остър недостиг на кадри. От работници до висококвалифицирани специалисти 
дефицитът на добре подготвени служители е близо 200 хиляди според Агенцията по заетостта. 
Лиспата на квалифицирани кадри през последните години се превърна в едно от основните предизвикателства в редица 
отрасли. Електротехници, Машинни оператори, Работници в селсктвото стопанство, Медицински кадри, Ядрени 
енергетици, ИТ специалисти са сред най-дефицитните професии. 
 

 
 
"Все повече се търсят лица, които имат самоконтрол, дисциплина и да издържат на стрес и натоварвания. Друга 
основателна причина за недостиг в тези области е демографската картина в страната: застаряването на 
населението, транснационланата трудова миграция", каза Росен Симеонов, началник на отдел "Професионално 
ориентиране, обучение на възрастни", Агенция по заетостта". 

https://www.parliament.bg/bg/video
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А според Симеонов слабия интерес към предмети като математика и физика доведе до недостиг на специалисти от 
техническите специалности през последните години. Затова от Агенцията по заетостта предоставят информация за 
необходимата квалификация, за да може да се подпомогне избора на подходяща професия. 
"Във всичките териториални поделения всяко лице може да ползва безплатно услуги за кариерно ориентиране, които 
се предоставят от трудовите посредници в бюрата по труда", каза Симеонов. 
Там може да бъде получена информация за същността на всяка професия качествата и уменията, които са нужни, за да 
бъде успешно упражнявана тя. Правилният избор е ключов, тъй като не всеки човек е в способен да работи всичко, 
обяснява Симеонов. 
"Безработните лица не винаги си дават сметка дали притежават необходимите качества и характеристики, а не 
само образование и знания". 
Затова е важна кариерната ориентация, която все още не е добре развита у нас, но ако тя е придружена от дуалното 
образование може да се превърне в добра професионална подготовка. Все още обаче този процес трябва да се 
осъвършенства с усилията както на държавните институции така и от частния сектор. Дуалното обучение обаче не е само 
за ученици. 
"Безработно лице също има право да се обучава в дуална форма на обучение. Има финансиране по националния план по 
заетостта", каза Симеонов. 
Интерес от работодателите има, тъй като могат да участва в подбора и подготовката на потенциалните си бъдещи 
служители и сами да изберат обучаващата институция. 
"Финансирането е изцяло от страна на държавния бюджет като се финансира 100% това обучение. Работодателят 
има единствения ангажимент след като приключи обучение тези лица, които са завършили успешно да ги назначи на 
трудов договор минимум 6 месеца. Има друга възможност за заетите лица, които могат да бъдат включени в 
обучения, свързани с придобиване на ключови компетенции. Тази опция е подходяща за работодателите, а в този 
случай финансирането е 50%, тоест финансирането се поделя между работодателя и агенция по заетостта", каза 
Симеонов. 
А наскоро са започнали проекти за подобряване на уменията на работници в спрямо нуждите на бизнеса. Тези проекти се 
случват в над 100 населени места и включват: строители, готвачи и електромонтьори. 
За подбора на кадри и справянето с безработицата вижте разговора в "Денят започва" с Христиан Петков - 
оперативен мениджър в агенция за консултантски услуги по въпросите свързани с човешките ресурси. 
 
√ През пролетта на 2023 г. започва строителството на тунела под Шипка 
След близо три години забавяне Агенция пътна инфраструктура даде зелена светлина на проекта за строеж на тунел 
под Шипка. Този проект, който е мечта от десетилетия, трябва да облекчи трафика и доведе до четири пъти по -
бързо пътуване между Северна и Южна България, а през него се очаква да преминават по 10 000 превозни средства на 
денонощие. 
Реалните строителни дейности трябва да започнат през пролетта на 2023 г., прогнозира в "Денят започва" инж. Филип 
Маринов, представител на консорциума, който ще проектира и строи тунела под Шипка. 
"Проектирането практически започна. Имаме 240 календарни дни да се предаде готов технически проект, след което 
срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 3 години и половина. До 8 месеца проектът трябва да бъде 
предаден и одобрен от техническия съвет на АПИ, след което да бъде издадено разрешение за строеж, след което започва 
самият строеж", каза инж. Маринов. По думите му времето за проекта ще стигне, защото фирмата, която го прави, е с доста 
голям опит. 
Трасето е дълго 10 километра и 550 метра, като 4 км са тунели, включително най-дългият тунел от 3 километра и 220 метра. 
Има и 2,5 км рехабилитация на пътя преди град Шипка. 
Проектът доста ще скъси преминаването през прохода Шипка. Сега преминаването е около 26 км, което отнема 35-40 мин, 
а след като се изгради новият път, преминаването ще става около 10 минути, каза инж. Маринов. 
Предвидените средства за проектиране и изпълнение на СМР са около 358 млн лв с ДДС. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Марияна Петкова е новият председател на УС на ББР 
Българската банка за развитие има нов председател на Управителния съвет и изпълнителен директор. Марияна 
Петкова е с над 28-годишен международен опит в банковата система. 
От 2006 до 2021 г. тя е начело на Прокредит Банк, като е била изпълнителен директор и член на УС в банката в България, и 
заместник-главен изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на Прокредит банк в Румъния. Високо оценени 
са мениджърските й умения за оптимизиране на банковите разходи и изграждането на стабилна и качествена клиентска 
база в сегмента „Малки и средни предприятия“. 
Досегашните изпълнителни директори на ББР Владимир Георгиев и Живко Тодоров ще поемат нови професионални 
предизвикателства извън банката. 
 
√ Форум за иновации събра водещи банкери и финансисти в София 
Осмото издание на финансов форум "Иновации", организиран от асоциация "Банка на годината" събра водещи банкери 
и финансисти в София. 
Участниците, сред които представители на всички работещи в страната банкови институции и най-големите финансови 
корпорации у нас, бяха приветствани от подуправителя на БНБ Нина Стоянова и председателя на асоциация "Банка на 

https://bntnews.bg/news/nedostig-na-kadri-koi-sa-deficitnite-profesii-1197680news.html
https://bntnews.bg/news/prez-proletta-na-2023-g-zapochva-stroitelstvoto-na-tunela-pod-shipka-1197685news.html
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годината" Валентин Панайотов. Събитието е фокусирано върху основни теми за бъдещето на финансовия бизнес и 
дигиталните банкови услуги. В работата на форума се включиха заместник-министърът на електронното управление 
Александър Йоловски и заместник кмета по дигиталната трансформация на Столична община Генчо Керезов. 
 
√ ЕС разширява списъка на престъпленията срещу околната среда 
Министрите на правосъдието на страните от ЕС се разбраха да разширят списъка от престъпления срещу околната среда. 
На заседанието в Люксембург те обсъдиха и въпроса за криминализиране на заобикалянето или нарушаването на 
санкциите, наложени от Европейския съюз спрямо Русия. 
В заседанието участва и българският министър на правосъдието Надежда Йорданова. 
"Досегашният режим обхващаше 9 групи престъпления спрямо околната среда, а сега увеличаваме обхвата на 20. 
Например засилва се много наказателната отговорност във връзка с незаконната търговия с дървен материал, 
търговията с отпадъчни материали, инсталирането и експлоатирането на забранени инсталации или пък 
строежът без разрешение и съответните съгласувания в защитени територии, разливи на забранени химикали във 
води и много други престъпления от този род. Това, което ще обсъждаме, е да се разшири компетентността в 
наказателната област на ЕС в случаите, когато се нарушат ограничителни санкции, наложени от ЕС. Казано с други 
думи да бъде предвидено като престъпление нарушаването на ограничителните санкции, наложени от ЕС както в 
случаите спрямо Русия предвид войната в Украйна", заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова. 
 
√ Блокираният износ на украинско зърно - Зеленски иска изключване на Русия от ФАО 
Няма споразумение за продажба на украинска пшеница за Турция, заяви днес Кремъл. Според руската администрация в 
окупирания Юг на Украйна Русия изпраща жито от Украйна зад граница. 
Киев обвинява Москва в кражба на около 600 хиляди тона зърно и незаконен износ на част от това количество. Русия 
отрича. 
Разблокирането на украинските пристанища на Черно море за износ на зърно се превърна в болезнен проблем заради 
противоречията по въпроса между Москва и Киев на фона на задаващата се нова реколта и рискове от глобална 
продоволствена криза. 
Заради блокираните си пристанища на Черно море, четвъртият износител на пшеница в света изпраща количества с 
влакове през западната си граница или през малките си пристанища на река Дунав към Румъния. 
Над 600 хиляди тона са пристигнали в Констанца от началото на войната, други 125 хиляди са на път, но това е само три 
процента от 20-те милиона тона, които Украйна трябва да премести от складовете, така че новата реколта в края на юли 
да не остане на полето. 
В момента украинските силози са пълни наполовина. Украйна и Западът обвиняват Русия, че създава изкуствена криза, 
използва храните като оръжие и иска да изтъргува изгодно отварянето на Черноморските пристанища. 
"Не може да се обсъжда продължаване на членството на Русия в Организацията по храни и земеделие на ООН. Каква 
работа има Русия там, ако причинява глад за поне 400 милиона или потенциално за един милиард души", заяви 
президентът на Украйна Володимир Зеленски. 
Според руски представители в окупираните райони на Запорожие житото отива с влак до Крим, а оттам заминава за 
Близкия изток. Вашингтон обвинява Москва в продажба на откраднати количества зърно от Украйна на страни, засегнати 
от суша в Африка, съобщава "Ню Йорк Таймс". 
ООН предлага създаване на морски "зърнени коридори" с турска помощ. Русия обаче настоява Украйна първо да 
разминира своите пристанища, а корабите да бъдат инспектирани от руски военни. Киев твърди, че не може да премахне 
мините, защото Русия ще използва зърнените коридори за нападения срещу Южна Украйна. Разговорите на руския външен 
министър Лавров по темата в Анкара не дадоха резултат. 
"Няма постигнати конкретни споразумения. Работата продължава", допълни говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков. 
Москва хвърля вината за поскъпването и недостига на храни върху западните санкции. Русия и Украйна дават заедно близо 
една трета от световния износ на пшеница, украинският дял е около 10 процента. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще открие международен форум за Зелената сделка 
Президентът Румен Радев ще открие международния форум "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив 
преход", съобщи програма "Хоризонт" на БНР. 
Събитието събира на едно място представители на институциите, европейски и български водещи експерти, както и 
представители на бизнеса и неправителствения сектор. 
Зелената сделка и значението й за българското общество и икономиката ще бъдат във фокуса на разговорите по време на 
форума. 
 
√ Президентът Радев призова да се намери бързо изход от политическата криза 
Политическата криза е факт. С тези думи президентът Румен Радев коментира за първи път напускането на "Има такъв 
народ" на четворната управляваща коалиция. 
Държавният глава отбеляза, че за разлика от предходни кризи тази се разгръща в условията на прогресираща инфлация и 
на социална, икономическа и продоволствена криза, породена от войната в Украйна. 
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Румен Радев отправи и призив към правителството: 
"Парламентарно представените партии трябва да намерят възможно най-бързо изход от ситуацията, защото се нуждаем 
от отговорно и устойчиво управление. Докато партиите търсят формирането на управленско мнозинство, кабинетът трябва 
да осигури социалните плащания и подкрепата за бизнеса, да отстои ветото за Република Северна Македония в 
съответствие с рамката, приета на Консултативния съвет по национална сигурност и да осигури функционирането на 
държавата". 
 
√ Илияна Йотова и посланикът на Франция ще открият езиков форум в Ловеч 
Вицепрезидентът Илияна Йотова и посланикът на Франция у нас Флоранс Робин ще открият в Ловеч първия двудневен 
форум „Предизвикателствата пред езиковото разнообразие в Европа в дигиталната ера и мястото на френския език в 
България“. Той се организира в рамките на програмата на френското председателство на Съвета на Европейския съюз, 
Френският институт в България и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България. 
Чрез конференции, кръгла маса и педагогически ателиета, събитието има за цел да бъде място за размисъл и обмен около 
насърчаването за изучаване на френския език и многоезичието в образователните практики на учителите по и на френски 
език. В този формат форумът ще обедини преподаватели по френски език и по дисциплини, преподавани на френски език 
(математика, химия, история, география, физика или философия), основни фигури в преподаването,  в ловешката 
езикова  гимназия „Екзарх Йосиф I“, първата езикова гимназия с френска паралелка в България, която е открита през 50-те 
години. 
Преподавателите ще присъстват на три лекции, водени от експерти в Съвета на Европа, France Éducation international и от 
специалист, отговаряш за езиковите политики към Международната организация на франкофонията (OIF). 
Форумът се открива в 13.00 ч. в зала „Америка за България“ в езиковата гимназия „Екзарх Йосиф I“. 
 
√ Четирима министри ще участват в редовния парламентарен контрол 
Депутатите ще проведат днес редовния за петък парламентарен контрол върху изпълнителната власт. В него ще участват 
четирима министри, съобщи репортер на БНР. 
Сред тях е военният – Драгомир Заков, който ще отговаря на въпрос на бившите управляващи от ГЕРБ, свързан с 
изпълнението на плана за развитието на въоръжените сили до 2032 г. Заков ще трябва да каже има ли изготвена и 
одобрена план-програма, какви параметри са заложени в нея и кога започва нейното изпълнение. 
Транспортният министър Николай Събев ще отговаря отново на въпроси на ГЕРБ, свързани с ремонта на Летище София.  
В контрола ще участва и вътрешният министър Бойко Рашков. Към него има 58 въпроса от ДПС, свързани със случаи на 
оказан натиск от страна на органите на МВР по време на парламентарните избори през юли 2021 г. 
 
√ Депутатите ще разгледат преработката на индустриален коноп 
Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за контрол на наркотичните вещества, които позволяват 
преработката на индустриалния коноп в страната, съобщи репортер на БНР. 
В законодателната част на заседанието се очаква депутатите да гласуват на първо четене промени в закона за контрол на 
наркотичните вещества, които предвиждат възможност да се разреши преработката на индустриалния коноп у нас. 
Мотивите на вносителите от различни парламентарни групи са, че с това мажи да се създадат устойчиви земеделски 
практики и да се развива не само селското стопанство, но и производството на модерни и търсени продукти, което пък ще 
увеличи експорта, брутния вътрешен продукт и ще развива зелената икономика на страната. 
Според вносителите промените в закона дефинират и разграничават индустриалния коноп и марихуаната. 
 
√ Ресорната комисия в НС отхвърли актуализацията на бюджета 
Репортаж на Марта Младенова 
Бюджетната комисия в парламента отхвърли актуализацията на държавния бюджет. С 11 гласа "за", осем "против" и три 
"въздържал се" - на партия "Има такъв народ", актуализацията на държавния бюджет не бе одобрена от ресорната 
комисия. 
Въпреки това тя ще бъде разгледана на първо четене в пленарната зала, обяви председателят на комисията и депутат от 
ИТН - партията, която напусна вчера управляващата коалиция, Любомир Каримански.  
По-рано с 13 гласа "за", нито един "против" и 6 "въздържал се" актуализацията на бюджета на Държавното обществено 
осигуряване бе приета на първо гласуване от ресорната комисия. Актуализацията на бюджета на НЗОК също мина на първо 
четене. 
След като Бюджетната комисия в НС отхвърли актуализацията на държавния бюджет, но прие промените в бюджетите на 
ДОО и Здравната каса, вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев предупреди, че ако ситуацията се повтори 
и в пленарната зала, е застрашено увеличаването на пенсиите. 
Как протече заседанието на Бюджетната комисия 
Дебатите по бюджетите на Държавното обществено осигуряване, където е записано увеличението на пенсиите, и 
промените в парите за Здравната каса преминаха спокойно. При гласуването на актуализацията на държавния бюджет се 
чуха критики, че няма да се изпълни приходната част, а в края на заседанието бе поискана 15-минутна почивка. 
След това и след две гласувания 11 гласа "за" осигуриха "Продължаваме промяната", БСП и "Демократична България", 8 
"против" бяха на ГЕРБ и ДПС, а 3 "въздържал се" - на "Има такъв народ". 
"Така или иначе бюджетът отива в зала, залата ще реши", заяви Любомир Каримански. 
Вицепремиерът Асен Василев коментира: 
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"Оттук-нататък трябва да се види дали залата ще го приеме, надявам се в зала да се прояви разум, тъй като неприемането 
на бюджета означава, че няма да има увеличение на пенсиите, няма да има антикризисни мерки, няма да има облекчение 
за работещи родители. И това, да се играят политически игрички на гърба на българския народ, за мен е недопустимо“. 
По-рано от тютюневия бранш поискаха отсрочка за повишаването на акциза на цигарите тази година, а вицепремиерът се 
съгласи това да се случи от първи септември, а не от първи юли. Това означава, че поскъпването ще е по-късно през 
годината. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Социалната комисия в НС ще обсъди актуализацията на бюджета 
Депутатите от парламентарната комисия по труда и социалната политика ще обсъдят на първо четене проектите за 
изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Закона за държавния бюджет 
за 2022 г., съобщи репортер на БНР. 
Предвижда се от 1 юли минималната пенсия да се увеличи от 370 на 467 лева. А максималната да стане 2000 лева вместо 
досегашните 1500 лева, 
От 1 юли се предвижда всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември миналата година, да се осъвременят 
с 10%. Към тях ще се добавят и Covid добавките от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между 
дохода от пенсия през декември 2021 г. и през януари тази година. 
Шестдесет лева ще се включат в размера и на пенсиите, отпуснати 1 януари до 30 юни, както и към тези, които ще бъдат 
отпуснати след 1 юли. 
От 1 октомври максималната пенсия ще се повиши на 3400 лв., а пенсиите, отпуснати до края на 2021 г. ще се преизчислят. 
За всяка година след отпускането им те ще се осъвременят с процент, равен на ръста на средния осигурителен доход за 
страната или инфлацията за предходната година в зависимост от това кой показател е нараснал повече. 
Социалният министър Георги Гьоков обяви, че за да могат пенсионерите да получат повишените си пенсии още през юли 
промените трябва да бъдат приети до 24 юни. 
"Винаги има риск, въпросът е, че аз, доколкото знам, има график, приет от Народното събрание, на 24-ти трябва да бъде 
приет бюджетът на Държавното обществено осигуряване, а на 27-и – държавният бюджет. Ако тези срокове бъдат спазени 
в Народното събрание, Националният осигурителен институт е готов да изплати пенсиите след 1 юлив обичайните си 
графици от 7-и до 20 юли." 
 
√ Кирил Петков ще се срещне с европейския комисар Елиза Ферейра 
Министър-председателят Кирил Петков ще проведе среща с европейския комисар по въпросите на сближаването и 
реформите Елиза Ферейра, която е на посещение у нас. 
Във фокуса на разговора ще бъде предстоящото сключване на Споразумение за партньорство на Република България за 
периода 2021-2027 година. 
Посредством това споразумение държавите членки определят своите цели и приоритети за финансиране чрез 
кохезионната политика на Европейския съюз. 
За първи път в документа България е включила ангажимент да насочи 50 на сто от средствата към трите северни региона с 
цел преодоляване на регионалните различия. 
 
√ Василев се съгласи, че нов акциз за цигарите може да има от септември 
Поскъпването на тютюневите изделия заради новите акцизни ставки може да се отложи до 1 септември, а не да е от 1 юли. 
Това стана ясно по време на дебатите по актуализацията на бюджета в ресорната парламентарна комисия. 
В законопроекта е предвидено покачване на акцизните ставки на конвенционалните и електронните цигари и въвеждането 
на акциз при никотиновите течности от началото на следващия месец, както и поетапното покачване на този акциз от юли 
до 2025 година. 
Председателят на Асоциацията на производителите и вносителите на тютюневи изделия Вержиния Джевелекова обърна 
внимание, че новите акцизи ще изискват регистрация на нови цени и съответно промени в бандеролите, което изисква 
време. Затова тя настоя само тази година срокът да се измести: 
"Така че, тези обстоятелства налагат поради технически (причини), оперативно, по-дълго време, за да можем да се 
справим. Днес сме 9 юни. Молбата ни е да разгледате възможността този срок да бъде увеличен - тоест отсрочка за първото 
вдигане, което предстои. Например първи октомври за нас би било прекрасно". 
"През септември мисля, че е постижим срок", отговори вицепремиерът Асен Василев. 
 
√ КЕВР казва цената на природния газ за юни 
КЕВР днес ще утвърди цената на природния газ за юни, съобщи програма "Хоризонт" на БНР. 
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. 
От "Булгаргаз" предлагат цената да бъде 141,28 лева за мегаватчас, което е с 13 процента по-малко спрямо цената за месец 
май. 
 
√ Шефът на БНБ: Не може на всеки три месеца да актуализираме бюджета 
Гуверньорът на БНБ Димитър Радев предупреди, че от динамиката на политическите събития у нас зависи дали България 
ще влезе в еврозоната в индикативния срок от януари 2024 година: 

https://bnr.bg/post/101660030/resornata-komisia-v-ns-othvarli-aktualizaciata-na-budjeta
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"Целият процес на присъединяване към еврозоната в много голяма степен е функция на политическия процес. Ние имаме 
сериозна промяна в този процес от вчера. За това много е важно как този процес ще се развие оттук нататък. Това може да 
ускори или да забави въвеждането на еврото в България", каза Димитър Радев, както и обърна внимание, че заради 
събитията от миналото лято страната ни е скъсила сроковете, в които трябва да се подготви за въвеждането на единната 
европейска валута. 
Необходимо е приемането на 100 законодателни текста, включително и Закон за приемането на еврото. Заради 
динамиката на политическите събития миналата година обаче, процесът е много забавен и сега трябва да се случи в 
рамките на 18 месеца, добави той:  
"Аз не искам да бъда саркастичен или критичен, но ние не може да си позволим на всеки три месеца да актуализираме 
бюджета. Това ще ни разстрои тотално работата. Ние вече сме в бюджетната процедура за следващата година. Говоря за 
Централната банка и предполагам, че същото, доколкото имам информация, а аз имам такава информация, важи и за 
търговските банки", заяви гуверньорът Димитър Радев, който участва в съвместно заседание на парламентарните комисии 
по бюджет и финанси и по европейски въпроси, които обсъждат законопроект за одобрение на Националния план за 
въвеждане на еврото. 
След това бюджетната комисия ще обсъди и актуализацията на бюджета, след като отхвърли искането на ГЕРБ точката да 
отпадне от дневния ред. 
 
√ Петър Ганев: Държавата трябва да пренареди приоритетите си 
В актуализацията на бюджета най-лесно ще се приемат социалните плащания, за други детайли консенсусът ще е 
труден, смята икономистът 
Коментар на Петър Ганев 
Голямото предизвикателство пред актуализацията на бюджета е тя да мине през Народното събрание. Това предстои да 
видим през следващите 1-2 седмици. Атмосферата на фона на подаване на министерски оставки няма как да не повлияе. 
Това коментира пред Радио София Петър Ганев, икономист от Институт за пазарна икономика. 
Актуализацията отворя вратата за множество идеи на депутати, включително и от формацията, напуснала управляващата 
коалиция. 
Най-вероятно ще се намери мнозинство за социалните плащания, за пенсиите, както стана през 2021 г. при служебния 
кабинет. По другите детайли консенсусът няма да е лесен. 
В дългосрочен план реформите са важни, но в момента те отстъпват за сметка на мерките срещу инфлацията, допълни 
Ганев: 
"На мен лично ми се искаше да видя повече структурни промени в политики, не в числа, както и да се гарантира в по-
голяма степен бюджетната стабилност. Защото в момента няма как тя да не вдигне дефицита. Залага се ръст на приходите, 
но за това се разчита на помощите, които идват от Европа." 
Според специалиста много е важно дали и какво решение ще се намери относно цените на енергоносителите, дали ще се 
влезе в инфлационна спирала 
Държавата трябва да пренареди приоритетите си, няма как да искаме да се постигнат всички цели, които сме си поставяли 
досега. Трябва да се приложат и нови мерки за справяне с цените и компенсациите. 
Задачата не е лесна, по-важното е да не се стигне до подхранване на инфлацията в очакване на нормализиране на целия 
европейски пазар, подчерта още Петър Ганев. 
 
√ Дървообработващи фирми настояват за отмяна на заповед: Рискът цял бранш да изчезне е много голям 
От Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост настояват за отмяна на заповедта на 
служебния земеделски министър Христо Бозуков от миналата година, с която беше ограничена с 30 процента сечта на 
вековни дървета. 
Само в Троянско има над 320 мебелни предприятия. Христо Йовчевски, собственик на едно от тях, поясни, че в страната 
ни вече има недостиг на едра дървесина от близо 2 милиона кубически метра, което затруднява работата на бранша: 
"Дървообработващата и мебелната промишленост понесоха тежък удар от рязкото увеличение на суровината -  в 
следствие на възникналия дефицит. Рискът за целия бранш да изчезне е много голям". 
Иван Тотковски, производител на мебели, допълни: 
"Тази заповед сама по себе си е неправомерна, не се основава на никакви научни доказателства". 
Отмяната на заповедта няма да означава масово изсичане на горите: 
"Това означава да се върнем към нормалното ползване на горите, незаконната, нерегламентирана сеч е 
престъпление, никой от нас и в нашите предприятия не може да допусне такава дървесина, с която да работи". 
"Горите ни сами по себе си се възпроизвеждат добре, България увеличава своите гори по всички показатели - и по площ и 
по обем дървесина". 
Следващата седмица в курорта Чифлика ще бъде организирана и национална конференция по проблема. 
 
√ Банско ще е домакин на турско-български бизнес форум 
В Банско ще се проведе първи турско-български бизнес форум на тема : “Възможности за устойчиво търговско-
икономическо сътрудничество в прехода към зелена икономика“. Срещата е насрочена за 10 и 11 юни.   
В съботния ден програмата започва с представяне темите и идеите на събитието от Бурхан Немутлу, председател на УС на 
Българско-турска търговско-индустриална камара (БТТИК). 

https://bnr.bg/post/101659988/petar-ganev-darjavata-trabva-da-prenaredi-prioritetite-si
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Своята визия и предложения пред гости и партньори ще представи Уфук Йозтюрк, председател на УС на Регнум Турция и 
Регнум България. Във форума участват Кемал Караман, председател на УС на БУЛТИШ – Дружество на български и турски 
бизнесмени, Айлин Секизкьок, Посланик на Република Турция, Мюжде Четин, председател на женско бизнес 
сдружение BPW İstanbul и Десислава Бонева, зам.-министър на иновациите и растежа.  
Сред дискутиираните теми ще бъдат  и възможности за устойчива търговия и сътрудничество между България и 
Турция, (Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
Търговска секция при Посолството на Република Турция, Sistem Global,) Европейските фондове и иновативните подходи 
като средство за устойчивост в прехода към зелена икономика (Делойт България, Лот Консулт, Агенда). 
 
√ Ройтерс: Европа загуби ключова алтернатива на руския газ поне за три седмици 
Европа загуби ключова алтернатива на руския газ поне за три седмици, съобщава агенция Ройтерс. 
Заради пожар на съоръжението си в Тексас, едно от най-големите предприятия за експорт на втечнен газ от Съединените 
щати - операторът Freeport LNG, бе изведен от строя за минимум 21 дни. 
Според експерти, цитирани от Ройтерс, това означава загуба на около 940 000 тона втечнен газ, които клиентите на 
американския оператор ще трябва да компенсират от  газохранилищата си. 
На европейските пазари, където вече се чувства намаляването на руските доставки и засиленото търсене от Азия, новината 
от Америка предизвика краткотраен скок в цената на синьото гориво с 20 на сто вчера сутринта. 
 
√ ЕЦБ вдига лихвите, очаква инфлация в еврозоната от 6,8% 
Годишната инфлация в еврозоната ще бъде 6,8 процента през 2022 година, сочат новите прогнози на Европейската 
централна банка. Тя се дължи основно на цените на горивата и на храните, като ефект върху тях има и войната в Украйна. 
Очаква се забавяне на инфлацията до 3,5% през 2023 г. и до 2,1% през 2024 г. – равнища, надхвърлящи прогнозите от март. 
В същото време от ЕЦБ предвиждат годишен прираст на реалния БВП от 2,8% през 2022 г., от 2,1% през 2023 г. и от 2,1% 
през 2024 г. В сравнение с прогнозите от март перспективата е ревизирана значително надолу за 2022 г. и 2023 г., а за 2024 
г. е ревизирана нагоре. 
Поне два пъти през годината Европейската централна банка ще повиши водещите си лихви, това се случва за първи 
път от 11 години насам - през юли ще е първото покачване с 25 базисни пункта, а следващото е планирано за 
септември. 
Управителният съвет е взел решение на заседанието си през юли да увеличи водещите лихви с 25 базисни пункта. В края 
на юли приключва програмата за изкупуване на активи, сочи още съобщението на Франкфурт. 
В по-далечна перспектива Управителният съвет очаква отново да повиши основните лихвени проценти на ЕЦБ през 
септември. Размерът на това повишение на лихвените проценти ще зависи от актуализираната средносрочна перспектива 
за инфлацията. 
Ако средносрочната перспектива за инфлацията остане непроменена или се влоши, ще бъде уместно въвеждане на по-
голямо увеличение на заседанието през септември, посочва ЕЦБ, което е сигнал, че тогава може да повиши основните си 
лихви с 50 базисни пункта. 
На пресконференция след заседанието на Управителния съвет, което този път се провежда в Амстердам, 
гуверньорът Кристин Лагард определи нивата на инфлация като "нежелано високи". 
Новата прогноза на банката е за годишна инфлация от 6,8 на сто, която се дължи на високите цени на енергоносителите и 
храните. "Неоправданата агресия на Русия в Украйна" създава несигурност в еврозоната, допълни Лагард, а на въпрос дали 
банката не закъснява с покачването на лихвите, след като Федералният резерв започна процеса, тя отговори: 
"Не е въпрос на догонване, а въпрос да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да спазим нашия мандат 
за ценова стабилност и да приведем инфлацията до целевите ѝ стойности в средносрочен план". 
ЕЦБ намали прогнозата си за растежа на еврозоната до 2,8% през 2022 г. и 2,1% през 2023 г. 
Войната "нарушава търговията, води до недостиг на материали и допринася за високи цени на енергията и суровините", 
се казва в изявлението на банката и се добавя, че "тези фактори ще продължат да тежат на доверието и да отслабват 
растежа, особено в краткосрочен план". 
През март централната банка очакваше растежът да достигне 3,7% през тази година, след което да се забави до 2,8% през 
2023 г. и 1,6% през 2024 г. 
 
√ Инфлацията на Острова може да достигне 10% преди края на годината 
Британската търговска камара прогнозира, че с покачващите се цени на горивата инфлацията спокойно може да достигне 
10% преди края на годината и очерта мрачна картина за британската икономика. 
Британската икономика ще стагнира преди да се свие през втората половина на тази година в резултат на растящата 
инфлация и увеличението на данъците, прогнозира Британската търговска камара. 
Потребителите и бизнесите ще платят висока цена за руското нашествие в Украйна и постоянното забавяне на доставките 
от Китай, посочиха експерти на организацията, които намалиха прогнозата си за растеж на 0,6% през следващата година. 
След като цената за литър бензин надхвърли 1,80 паунда, а няма никакви признаци да спре покачването на цените на 
горивата, от Британската търговска камара заявиха, че инфлацията  вероятно ще достигне 10% до края на годината. 
Всичко това потвърждава вчерашната прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, че 
британската икономика ще отбележи доста по-бавен растеж от очакваното и че през 2023 година Великобритания ще бъде 
на последно място в Г-7 по този показател. 
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Анализаторите в Лондон смятат, че прогнозите вероятно ще стреснат още повече потребителите и ще свият до крайност 
жилищния пазар. 
 
√ Джонсън може да бъде изправен пред нов вот на доверие до една година 
Британският премиер Борис Джонсън може да бъде изправен пред нов вот на доверие до една година, заяви 
председателят на "Комитет 1922" Грейм Брейди. 
"Комитет 1922" е съставен до 18 депутати на управляващата Консервативна партия, сред чиито правомощия е 
организирането на вот на недоверие в лидера, ако постъпят писма за това от най-малко 15% от депутатите, както стана в 
понеделник. 
Според сегашните партийни правила, ако лидерът получи доверие той има гарантирани поне още 12 месеца на поста 
преди да може да бъде проведен нов подобен вот. 
"Комитет 1922" обаче разполага и с правомощия да промени правилата и да съкрати периода на 6 и дори по-малко месеци. 
Неговият председател Греъм Брейди каза, че макар и това да е малко вероятно не изключва тази възможност. 
Много важни за бъдещето на Борис Джонсън са предстоящите предизвикателства в скоро време. Това са извънредните 
избори за депутати в два района, които се очаква да бъдат загубени от торите, както и разследването на парламентарната 
комисия по стандартите за това дали премиерът е лъгал в Камарата на общините за събиранията на Даунинг стрийт. 
При още по-голямо недоволство в собствената му партия никакви сценарии не могат да бъдат изключени, посочи бившият 
лидер на консерваторите Уилям Хейг и допълни, че дори и да не се стигне до нов вот на доверие има и други начини за 
отстраняването на Джонсън, но най-добре е той да поеме отговорност и сам да си подаде оставката.  
 
√ Украйна удържа Северодонецк, отвоюва територии в Херсонска област 
Украйна обяви, че войските ѝ са изтласкали руските сили от някои части на Херсонска област. В Източна Украйна 
продължават боевете за град Северодонецк. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обстановката по фронтовите линии е без съществена промяна. 
"Ключовите Северодонецк, Лисичанск и други градове в Донбас се държат. Имаме известни позитиви в Запорожка област, 
където успяваме да осуетим плановете на окупаторите. Постепенно се движим напред в района на Харков, 
освобождавайки нашата земя. Поддържаме отбранителната линия в посока Николаев". 
Зеленски е обсъдил развитието на бойните действия в телефонен разговор с френския президент Макрон. 
Президентският съветник Михайло Подоляк изтъкна пред Би Би Си, че Украйна губи между 100 и 200 войници на ден в 
сраженията.  
Той добави, че украинските въоръжени сили се нуждаят от стотици артилерийски системи от Запада, за да изравнят силите 
с руската армия в Донбас. Подоляк бе категоричен, че Киев не е готов за възобновяване на мирните преговори. 
Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че Западът няма да може да се откаже от руския нефт и газ в 
продължение на няколко години. 
Според Путин "никой не знае какво може да се случи през това време", така че руските компании няма да "бетонират 
своите петролни кладенци". 
В момента 40% от природния газ, внасян в Европейския съюз, идва от Русия. 
 
√ Алжир прекъсна външнотърговските си връзки с Испания 
От вчера банките в Алжир прекъснаха външнотърговските си връзки с Испания. Нареждането дойде от страна на 
алжирското правителство, което в сряда обяви, че прекратява Договора си за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество с Испания заради „неоправданата“ промяна в позицията на Педро Санчес относно плана на Мароко за 
автономия на Западна Сахара. 
Европейската комисия призова Алжир да преосмисли решението си, а испанският външен министър Жозе Мануел Албарес 
увери, че правителството проучва какви биха били последиците, след което ще даде „твърд" отговор според "интересите 
на Испания". 
Ескалацията на напрежението между двете държави дойде само няколко часа след като премиерът Педро Санчес 
ратифицира в парламента историческия завой на испанското правителство по отношение на спорните територии на 
Западна Сахара. 
Фронтът "Полисарио" обвини Мадрид, че се е поддал на "изнудването" на Рабат и поиска референдум за 
самоопределение на народа на Сахарави. 
От кабинета на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Жозeф 
Борел нарекоха решението на Алжир "изключително тревожно" и припомниха, че северноафриканската страна е "важен 
партньор на Европейския съюз" в Средиземно море и "ключова за стабилността на този регион“. 
Според испанското правителство доставките на газ за Иберийския полуостров няма да бъдат нарушени, тъй като още на 
24 април президентът Абделмаджид Тебун е обещал, че те са гарантирани и защото Алжир по думите им е „надежден 
партньор“. 
 
√ Законопроект в САЩ забранява договори с компании, свързани с енергийния сектор на Русия 
В американския Конгрес беше внесено предложение за законопроект, забраняващ на федералните агенции да сключват 
договори с корпорации, чийто бизнес е свързан с енергийния сектор на Русия. 
Републиканците сенатор Рик Скот и съпартиецът му  Майкъл Уолц, подкрепени и от демократите Джейсън Кроу и Марси 
Каптур, представиха в  Камарата на представителите и Сената предложение за законопроект, който трябва да забрани на 
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американското правителство да сключва договори с компании, които чрез своята дейност печелят и в същото време 
подкрепят Путин. Този закон за енергоносителите трябва да действа, докато Русия се оттегли от Украйна и престане да 
бъде заплаха за членовете на НАТО. 
Няколко месеца след като Белия дом обяви изцяло спиране вноса на петрол и газ от Русия  този законопроект трябва да 
бъде, като допълнение  към наложените санкции. Той  ще  допуска изключения само в случаите, отнасящи се до 
жизненоважна хуманитарна помощ или в интерес на националната сигурност на САЩ. 
Експертът и съветник по енергийната сигурност на САЩ Амос Хохщайн каза, че „не може да отрече“, че приходите на Русия 
от изкопаеми горива са нараснали в сравнение с  времето преди инвазията в Украйна. Според него Москва е била 
принудена да продава с отстъпка поради санкциите, но скоковете в цените на горивата вероятно са запазили приходите ѝ 
високи, а и както изглежда ембаргото на ЕС няма да влезе напълно в сила до края на годината. 
 
Дума 
 
√ Канцлерът на Германия Олаф Шолц идва у нас 
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде домакин на канцлера на Федерална република Германия Олаф 
Шолц в събота. Те ще проведат среща на четири очи, последвана от пленарно заседание на двете делегации, съобщиха от 
правителствената пресслужба. 
Акценти на разговора между Петков и Шолц ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както 
и актуални въпроси теми от международния и европейски дневен ред, включително предизвикателствата, свързани с 
войната в Украйна, енергийната сигурност в Европа, европейската интеграция на Западните Балкани и др. 
След пленарните разговори двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция. 
Това е първото посещение на канцлера Шолц в България. Преди това той ще посети Косово, Сърбия, Гърция и Република 
Северна Македония.  
 
√ Разширяваме азиатските пазари на киселото ни мляко 
Корнелия Нинова посети фабриката на "Ел Би Булгарикум" във Видин, вдигат заплатите на работниците там  
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова посети фабриката за млечни продукти на "Ел 
Би Булгарикум" във Видин. Компанията е 100% държавна. Ръководството на предприятието я запозна с производствения 
процес и проблемите, пред които са изправени. "България се гордее с киселото мляко и сирене, които са познати и търсени 
продукти в много страни. Ще направим всичко по силите си да подкрепим родното производство", заяви Нинова. 
Вицепремиерът се ангажира във фабриката да се закупи нова машина за разфасоване на продуктите и да се повишат 
заплатите на работниците. "Заедно с новото ръководство на компанията сме в напреднали разговори с японската 
компания "Мейджи" за инвестиция във високотехнологична научно-изследователска лаборатория в София, както и за 
разширяване на азиатските пазари на българското кисело мляко", каза вицепремиерът. 
На 12 май вицепремиерът и посланикът на Япония у нас Хироши Нарахира посетиха държавната компания за производство 
на мляко. В нея се съхраняват над 1000 щама бактерии и повече от 100 закваски за оригиналното българско мляко. Голяма 
част от модерната техника в компанията е японска, а много от служителите в нея са били на обучение в Япония. "Ел Би 
Булгарикум" е държавно предприятие и няма да се приватизира, увери Корнелия Нинова. Тя бе първият министър от 20 
години, който посещава лабораторията. 
 
√ Корнелия Нинова: Най-важното е да осигурим сигурност на хората 
Избори сега означават хаос и задълбочаване на кризите - не можем да го допуснем, заяви лидерът на БСП 
"Най-важното е да осигурим спокойствие и сигурност на хората", заяви лидерът на БСП, вицепремиер, министър на 
икономиката и индустрията Корнелия Нинова след като от ИТН обявиха, че напускат управляващата коалиция. 
Позицията на БСП бе одобрена от Изпълнителното бюро. "Анализирахме спокойно и разумно ситуацията. За нас най-важно 
е в краткосрочен план да се приеме актуализацията на бюджета", каза Нинова. 
Вицепремиерът посочи, че в нея са включени всички основни политики, за които БСП се бори от години: данъчни отстъпки 
за семействата с деца, от 1 юли актуализация на пенсиите, а от 1 октомври - преизчисляването им; да се овладеят цените 
на горивата и стоките от първа необходимост; подпочагане на бизнеса и земеделските производители за скъпия ток и др.  
Нинова изрази задоволство от договореното по инициатива на БСП отпускане на 20 млн. лв. за транспорт в малките 
населени места, намаление на картите за пътуване на пенсионерите. "Тези наши приоритети са в актуализацията и е важно 
тя да бъде приета, защото касаят милиони българи. В момента най-важното е да им дадем спокойствие и сигурност, 
коментира Нинова. "За нас избори сега означава още хаос в държавата, задълбочаване на кризите, липса на парламент, 
който да взима адекватни решения, неизвестност и несигурност за хората и бизнеса. Не можем да допуснем това да се 
случи, ние сме отговорна партия и партньор в коалицията!", заяви Корнелия Нинова. 
Лидерът на БСП посочи, че партията "носи отговорността за това управление и знае как да продължи напред". 
БСП категорично подкрепя политиката, заявена от премиера Кирил Петков и партия "Продължаваме промяната", за борба 
с корупцията и с модела ГЕРБ. 
"От 5 г. водим тежка битка с този модел, имаме най-много опит и най-много рани от нея. Навсякъде е обрасло със 
зависимости и саботаж", посочи още Нинова. Вицепремиерът съобщи, че социалистите  подкрепят кандидатурата на Бойко 
Рашков за шеф на КПКОНПИ. В отговор на журналистически въпрос ще има ли още министри от БСП в управлението, 
Нинова отговори така: "Нито сме разговаряли, нито имаме претенции за постове, в тази коалиция сме за други неща", 
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категорична е Нинова. "Окончателното решение за позиция и действия от страна на БСП ще вземе Националният съвет на 
партията в неделя, 12 юни", обяви Нинова. 
По-рано през деня стана ясно, че ИТН напуска коалицията,заради непримирими спорове с Кирил Петков, Асен Василев и 
ПП. 
В последната седмица вицепремиерът Гроздан Караджов на ИТН е поискал увеличаване на бюджета на МРРБ с 3,6 млрд. 
лева. Ако това не стане, министрите от партията на Слави Трифонов са предпредили, че няма да подкрепят актуализацията 
на бюджета. 
Според премиера Кирил Петков исканото увеличение е много над предвидените 2,2 млрд в бюджета на МРРБ.  
"Те искат парите да бъдат платени на същите фирми, които последните години бяха разследвани от министър Рашков за 
злоупотреби", подчерта той и посочи, че актуализацията се прави заради увеличението на пенсиите, за намаляване на 
цените на бензина и ДДС на хляба и овладяване на кризата в страната, а не за строителство и ремонти на пътища.     
"Обещахме на гласоподавателите ни, че ще имаме нулева толерантност към корупцията", посочи Петков. Вторият голям 
разрив с ИТН настъпил заради липсата на реформа в КПКОНПИ и предложението на премиера комисията да бъде оглавена 
от Бойко Рашков. 
"Готови сме да работим като правителство на малцинството, но няма да харчим нито един лев без надзор и без контрол. 
Бойко Рашков ще застане начело на КПКОНПИ, внасяме промените в закона за нея още днес", заяви Петков. 
"Правителство на малцинството е много по-добре, отколкото правителство, на което се опитват да му се извиват ръцете за 
пари и работата най-важната организация за борба с корупцията да се спира, когато имаме кандидат като Бойко Рашков. 
Морал не е да се крием под някакви общи заглавия, а морал е когато кажеш "НЕ" на парите да отиват при мафиотите, 
които са изнасяли парите с торби", заключи Петков. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Сандов издаде заповед за активиране на оперативните звена към Басейновите дирекции заради 
предстоящите валежи 
Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов нареди създаване на 
организация заради метеорологичната прогноза за очаквани обилни валежи. Министърът издаде заповед за активиране 
на оперативните звена към Басейновите дирекции, промяна в графика на язовири и информиране на всички компетентни 
органи. 
През следващото денонощие, под влияние на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон, ще се създаде 
интензивна валежна обстановка. На места в Западна и Южна България и Предбалкана количествата валежи ще достигнат 
до 30-50 mm, локално в Родопската област и Ихтиманска Средна гора - около 80-100 mm. Подробна метеорологична 
прогноза е публикувана на сайта на министерството, както и на сайта на Националния институт по метеорология и 
хидрология (НИМХ). Според прогнозите, рискът от наводнения, свлачища и други бедствия е голям. 
Препоръчваме на гражданите да вземат предвид прогнозите на синоптиците за възможни опасни явления, които биха 
могли да настъпят днес и през следващите два почивни дни. 
 
√ Програма «Транспорт» зацикля заради липсата на оценка на алтернативите за магистрала Струма 
Редица оперативни програми и инфраструктурни проекти няма да могат да тръгнат заради забавянето на Оценки за 
въздействието върху околната среда или екологични оценки, съобщи вчера на пресконференция по повод наказателните 
процедури в сектор околна среда министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. 
Оказва се, че една от застрашените програми може да бъде оперативна програма "Транспортна свързаност". Програмата 
ще зацикли заради проблеми с екологичната оценка. Министерството на околната среда и водите е издало оценката през 
март 2021 г., а Министерството на регионалното развитие не е обжалвало, коментира вчера след пресконференцията 
министър Сандов. От издаденото становище на екоминистерството, с част от което 3еNews разполага в електронен 
вариант, става ясно, че за да стартира програмата трябва да се изпълнят някои условия в екологичната оценка. 
Според екологичната оценка трябва да се възложи извършването на допълнителна оценка на алтернативите и 
възможностите за строителство на двете трасета на лот 3.2 на автомагистрала "Струма" извън дефилето, включително по 
отношение на специфичните природозащитните цели и мерки за защитените зони. Това обаче още не се е случило. 
Също така екологичната оценка настоява да се възложи извършването на допълнителна оценка за преминаването на 
Обхода на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка през територията на Природен парк "Българка".  
Ако регионалното министерство не направи оценка на алтернативните трасета, има опасност програмата да не стартира 
са опасенията и на министър Сандов. Някои от най-големите забележки на ЕК са и по екологичната оценка на Програмата 
за селските райони, където един от основните отворени въпроси е свързан с пасторализма в национални паркове. 
Всички тези теми ще бъдат акцент в разговорите при посещението на делегация на Европейската комисия по справянето 
с наказателните процедури на 20-22 юни, подчерта Сандов.  
Министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов коментира преди месец в парламента, че има реална опасност 
довършването на АМ „Струма” да бъде отложено за след 2030 г. Това ще се случи, ако държавата не довърши 
строителството през Кресненското дефиле до октомври, когато изтича срокът на Оценката за въздействие на околната 
среда (ОВОС) именно за този участък. 
АМ „Струма” е в толкова критичен момент от своето развитие, и то в частта на Кресненското дефиле, че ако аз и 
екоминистърът не се хванем за ръка, не отидем заедно в Брюксел и не кажем, че ще правим Кресненското дефиле по 
сегашния вариант, но ще добавим и второ платно по склоновете на Пирин извън трасето в дефилето, няма време за кога”, 
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каза той. „Няма време да се мотаем и всякакви нови процедури и хватки с екологична насоченост са само отлагане с цел 
законно издаденият ОВОС да изтече”, заяви Караджов. 
„Ако това се случи, проектът приключва и трябва да се започне отначало. Той просто няма да се сбъдне. Ножът е опрял до 
кокала. Или се хващаме и отиваме в Брюксел, или този участък в Кресненското дефиле ще си остане участъкът на смъртта 
и ще бъде още един показател как не се справяме с пътищата си”, обясни преди месец той. 
 
√ 26 партньори са потвърдили участието си за Деня за акции на БФБ 
Броени дни до осмото издание на инициативата, 15 юни, своето участие са заявили много инвестиционни посредници 
и банки 
26 инвестиционни посредници и банки са потвърдили до момента участието си в осмото издание на инициативата на 
Българска фондова борса и Централен депозитар „Ден за акции“ на 15 юни. Големият брой партньори на инициативата 
дава широк достъп на физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява да търгуват с акции без такси и комисионни 
на този ден, съобщиха от борсовия оператор. 
От там припомнят, че инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите 
инструменти като форма на инвестиция в страната ни. 
Списъкът на инвестиционните посредници и банки, които се включват в „Деня за акции“ може да се намери на специалната 
интернет страница на БФБ. 
По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции 
от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар beam - без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и 
участващ в инициативата инвестиционен посредник или банка. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени на 
15 юни поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. 
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват 
своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. 
 
√ Чрез Националните планове за възстановяване държавите могат бързо да осъвременят и дигитализират икономиките 
си 
Плановете за възстановяване и устойчивост са изключително важни в подкрепата за инвестициите в целия Европейски 
съюз, а част от необходимите структурни промени е и Зелената сделка. Това каза пред bTV Илия Лингорски, главен 
икономист на Българската банка за развитие. Той гостува в студиото на bTV като модератор на сесията "Финансови 
инструменти за справедлив преход" в конференцията Green Transition 2022. За втора поредна година събитието ще 
фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво 
развитие и декарбонизация - цел, важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. "Зелената 
сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" ще се проведе на 10 юни от 9 ч. сутринта в Sofia Event Center. 
"Зелената сделка ще изисква структурни промени. Плановете за възстановяване и устойчивост са изключително важни в 
подкрепата за инвестициите в целия Европейски съюз. От началото на годината виждаме данните за преките чуждестранни 
инвестиции, които рязко се подобряват. Два или три пъти инвестициите са по-добри за първото тримесечие на тази година 
отколкото преди. Националните планове за възстановяване на страните членки са от много голямо значение, защото в тях 
са заложени инвестиции към постигане на климатичните цели на Европейски съюз, така че да се постигне бързо 
осъвременяване на икономиката - въвеждане на дигитализацията", заяви Лингорски. 
Той коментира и това дали ще се стигне до загуба на нови работни места заради Зелената сделка. 
"Това осъвременяване на нашата икономика, не означава намаляване на работните места. Един от проблемите е 
свиването на пазара на труда, но не заради недостиг, а заради намирането на квалифицирани кадри". 
Повече по темата можете да видите тук. 
 
√ Понижение с 3.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 374.39 лв. за MWh с ден за доставка 10 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 374.39 лв. за MWh с ден за доставка 10 юни 2022 г. и обем от 86 335.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 3.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 371.38 лв. за MWh, при количество от 44 307.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 028.10 MWh) е на цена от 377.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 384.48 лв. за MWh и количество от 3478.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 319.13 лв. за MWh (3303.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 431.18 лв. за 
MWh при количество от 3650.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 401.08 лв. за MWh при количество от 3523 MWh. 
Спрямо стойността от 387.89 лв. (198.32 евро) за MWh за 9 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 юни 2022 г. се понижава до 374.39 лв. за MWh (понижение с 3.5 %) по данни на БНЕБ или 191.42 евро за 
MWh. (https://ibex.bg/) 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 452.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 371.70 лв. за MWh. 

https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day
https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day
https://greentransition.bg/
https://business.dir.bg/ekspertno-mnenie/iliya-lingorski-zelenata-sdelka-shte-iziskva-strukturni-promeni-bez-zaguba-na-rabotni-mesta
https://ibex.bg/
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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     37,79%    2119.97 
Кондензационни ТЕЦ   42,85%    2404.09 
Топлофикационни ТЕЦ   3,77%    211.63 
Заводски ТЕЦ    1,58%    88.64 
ВЕЦ     0,18%    9.83 
Малки ВЕЦ    3,96%    222.3 
ВяЕЦ     0,27%    15.38 
ФЕЦ     9,07%    509.05 
Био ЕЦ      0,52%     29.12 
Товар на РБ         3907.02 
Интензитетът на СО2 е 371g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на основните цени по европейските електроенергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 191,42 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 207,60 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 191,42 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 189,88 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
192,97 евро/мвтч. Най-високата цена от 220,46 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
163,17 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 481,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 10 юни ще бъде 207,60 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 141,56 гвтч. Максималната цена ще бъде 221,61 евро/мвтч и тя ще бъде в 11 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 178,25 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 юни е 190,83 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 188,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 220,46 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 162,83 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 880,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 юни на Словашката енергийна борса е 190,48 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 220,46 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 162,58 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 186,89 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 220,46 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 157,28 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 юни е 185,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
178,63 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 36 980,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 220,46 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 151,61 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 185,75 евро/мвтч на 10 юни. Пиковата цена ще бъде 178,41 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 455 875,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 220,46 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 151,61 евро/мвтч. 
 
√ След 11 години ЕЦБ ще увеличи за пръв път лихвите от юли и още веднъж през септември 
Управителният съвет на финансовия регулатор на еврозоната реши да прекрати дългогодишната програмата за 
изкупуване на активи 
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще прекрати от 1 юли дългогодишната си програмата за изкупуване на активи, която 
е нейният основен стимулиращ инструмент след дълговата криза в еврозоната, и след това ще повиши лихвите с 25 базисни 
пункта през юли, заявиха от банката, след което добавиха: "Ако средносрочната перспектива за инфлация се запази или се 
влоши, по-голямо увеличение ще бъде подходящо на срещата през септември.“ Това съобщи на сайта си ЕЦБ след 
днешщното юнско заседание на Управителния съвет, което се проведе в Амстердам. 
От съобщението става ясно, че ЕЦБ запазва референтния лихвен процент по кредитите на нулево равнище, лихвения 
процент по депозитите - на минус 0.5% и лихвения процент по кредитите - на 0.25%. По-късно на пресконференция Лагард 
отбеляза, че плановете за повишение през юли се отнасят и за трите ставки. 
Освен това, ще последва нова промяна на лихвите през септември, вероятно с по-голяма разлика, пише още в 
съобщението на ЕЦБ. 
Инфлацията 
На фона на рекордно високата инфлация от 8,1 на сто, която продължава да расте, ЕЦБ сега се опасява, че ръстът на цените 
се засилва и може да се превърне в спирала заплати-цени, от която е трудно да се излезе. Това, според банката, поставя 
край на десетилетие на анемичен ръст на инфлацията, като предвеща нова ера на по-високи цени. 
През май инфлацията отново се повиши съществено, главно поради резкия скок на цените на енергоносителите и храните, 
включително и поради въздействието на войната. Но инфлационният натиск се разшири и засили и цените на много стоки 
и услуги отбелязаха силно нарастване. Експертите на Евросистемата ревизираха доста нагоре базовата си прогноза за 
инфлацията. Според тази прогноза инфлацията ще се задържи известно време на нежелателно високо ниво. Очаква се 
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обаче отслабването на енергийните разходи, отзвучаването на свързаните с пандемията смущения в предлагането и 
нормализирането на паричната политика да доведат до нейното спадане. 
Новите експертни прогнози предвиждат годишна инфлация от 6,8% през 2022 г., последващ спад до 3,5% през 2023 г. и 
2,1% през 2024 г. – равнища, надхвърлящи прогнозите от март. Това означава, че се предвижда в края на прогнозния 
период общата инфлация да бъде малко над определеното от Управителния съвет целево равнище. Очаква се средната 
стойност на инфлацията без енергоносителите и храните да бъде 3,3% през 2022 г., 2,8% през 2023 г. и 2,3% през 2024 г., 
което също е над нивото от мартенските прогнози. 
Необоснованата руска агресия срещу Украйна продължава да възпрепятства икономиката в Европа и в света. Тя смущава 
търговията, води до недостиг на материали и допринася за високите цени на енергоносителите и суровините. Тези фактори 
ще продължат да влошават доверието и да възпират растежа, особено в краткосрочен план. Все пак са налице условия 
растежът на икономиката да продължи благодарение на нейното по-нататъшно отваряне, силния пазар на труда, 
фискалната подкрепа и натрупаните през пандемията спестявания. След като отзвучат сегашните неблагоприятни фактори, 
се очаква икономическата активност отново да се засили. Тази перспектива като цяло намира отражение в прогнозите на 
експертите на Евросистемата, които предвиждат годишен прираст на реалния БВП от 2,8% през 2022 г., 2,1% през 2023 г. и 
2,1% през 2024 г. В сравнение с прогнозите от март перспективата е ревизирана значително надолу за 2022 г. и 2023 г., а 
за 2024 г. е ревизирана нагоре, пише в съобщението на ЕЦБ до медиите. 
Бързото нарастване на инфлацията първоначално беше предизвикано от скока при цените на енергията, но разходите за 
храна и услуги сега също растат. 
Размерът на повишаването на лихвените проценти за ограничаване на ръста на цените беше интензивно обсъждан от 
ръководството на централната банка, като главният й икономист Филип Лейн предпочете покачванията с 25 базисни пункта 
през юли и септември, но според различни мнения увеличенията трябва да бъдат с 50 базисни пункта. 
"Управителният съвет очаква, че ще бъде подходящ постепенна, но устойчива посока на по-нататъшни увеличения на 
лихвените проценти", се казва още в изявлението на ЕЦБ, която подчертава, че ще се погрижи инфлацията да се върне до 
целевите си стойности от 2 на сто в средносрочен план. 
Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, 
причинена от пандемия (PEPP) 
Управителният съвет реши да приключи нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP), считано от 1 юли 
2022 г. Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа 
с настъпващ падеж, придобити по APP, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава 
основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на условия 
на изобилна ликвидност и подходяща ориентация на паричната политика. 
Що се отнася до програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), 
Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, 
придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на 
портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната 
политика. 
При евентуално подновяване на фрагментацията на пазара във връзка с пандемията реинвестициите по PEPP могат да 
бъдат коригирани гъвкаво с течение на времето, по класове активи и държави, във всеки един момент. Това би могло да 
включва покупки на облигации, емитирани от Република Гърция, извън и над размера на подновяването на изплатените, 
с цел да се избегне прекъсване на покупките в тази държава, което би могло да наруши предаването на паричната политика 
в гръцката икономика, докато тя все още се възстановява от последиците от пандемията. Нетните покупки по PEPP могат 
също да бъдат възобновени, ако е необходимо, за да се преодолеят породени от пандемията неблагоприятни сътресения. 
Операции по рефинансиране 
Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на 
падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства 
гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще 
подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика. Както 
бе съобщено по-рано, специалните условия, приложими по TLTRO III, ще приключат на 23 юни 2022 г. 
Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти, прилагайки гъвкавост, ако е необходимо, за да 
осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Пандемията показа, че в условия 
на стрес гъвкавостта в характеристиките и провеждането на покупките на активи спомогна за преодоляване на 
нарушенията в трансмисионния механизъм на паричната политика и направи по-ефикасни усилията на Управителния съвет 
за постигане на целта му. В рамките на мандата на ЕЦБ, в условия на стрес, гъвкавостта ще остане част от паричната 
политика винаги когато е застрашен нейният трансмисионен механизъм и това подлага на риск постигането на ценова 
стабилност, пише в заключение в съобщението на ЕЦБ на сайта на регулатора. 
Пресконференцията на Лаград 
След заседанието на пресконференция председателят на УС на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че икономическата 
активност в еврозоната ще бъде ограничена в краткосрочен план от високите цени на енергията, влошаването на условията 
за световна търговия, повишената несигурност и отрицателното въздействие на високата инфлация върху разполагаемия 
доход на домакинствата. 
По нейните думи ситуацията в Украйна и новите карантинни ограничения в Китай "засилиха предизвикателствата пред 
веригата за доставки. В резултат на това компаниите са изправени пред по-високи разходи, а перспективите им за 
бъдещето се влошават". 
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Въпреки това Лагард заяви, че факторите, подкрепящи икономическата активност в еврозоната, остават в сила и тяхното 
въздействие вероятно ще се засили в близко бъдеще. Сред тези фактори са повторното отваряне на най-тежко засегнатите 
от пандемията сектори, укрепването на пазара на труда, както и ръстът на заплатите и потребителските разходи. 
Според нея, 
ситуацията в Украйна представлява сериозен риск за икономическия растеж в Европа 
 "Основната заплаха ще бъде по-нататъшното прекъсване на енергийните доставки за еврозоната" и това е отразено в 
понижаването на икономическите прогнози от страна на ЕЦБ“, каза тя. 
Тя добави, че цените на хранителните продукти в еврозоната са скочили със 7.5% през май и според нея, това "показва 
колко е голямо значението на Украйна и Русия като основни световни производители на селскостопански продукти". 
"Инфлацията е нежелано висока и вероятно ще остане над целта ни за известно време. Възнамеряваме да гарантираме, 
че в средносрочен план темпът на нарастване на потребителските цени ще се върне към 2%. В тази връзка предприемаме 
следващите стъпки за нормализиране на нашата политика. Следващите стъпки на Централната банка ще зависят от 
постъпващите данни и ще отразяват променящите се перспективи пред икономиката", каза Лагард. - Готови сме да 
коригираме всички наши инструменти, за да гарантираме стабилизиране на инфлацията.“ 
 
√ Обещаното по-голямо увеличение на лихвите от ЕЦБ натисна пазарите на акции в Западна Европа 
С най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък спад завърши 
общоевропейският STOXX 600 
Европейските пазари на акции достигнаха седмични дъна в четвъртък, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) 
сигнализира за повишение на лихвения процент през юли и още повече през септември, тъй като повиши прогнозата си за 
инфлацията и намали очакванията си за икономическия растеж през годината. Всички основни борси в Западна Европа 
спаднаха с 1% и повече в четвъртък. 
На пресконференцията след вземането на решението президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че централната банка 
може да използва нови инструменти, ако е необходимо, за да се справи с фрагментацията - прекомерно разширяване на 
спредовете на доходност, което може да застраши трансмисията на паричната политика в региона. 
След заседанието в четвъртък Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши прогнозите си за инфлацията в еврозоната, 
което сега предвижда потребителските цени в региона да се забавят 6.8% през 2022 г., да спаднат до 3.5% през 2023 г. и 
да достигнат целевото ниво от 2.1% през 2024 г. "Прогнозите показват, че инфлацията ще остане нежелано висока за 
известно време. Въпреки това по-ниските цени на енергията и облекчаването на проблемите по веригата за доставки, 
причинени от пандемията, както и нормализирането на паричната политика на световните централни банки, ще спомогнат 
за забавяне на инфлацията", се посочва в съобщението за медиите. 
В същото време прогнозата за растежа на БВП на еврозоната за 2022 г. беше понижена до 2.8% от очакваните през март 
3.7%, за 2023 г. - до 2.1% от 2.8%, а за 2024 г. - до 2.1% от 1.6% през март. 
Както бе съобщено, ЕЦБ очаквано запази референтния лихвен процент по кредитите на нулево равнище, а лихвения 
процент по депозитите - на минус 0,5%. Пределният лихвен процент по кредитите беше оставен на 0,25%, но финансовият 
регулатор се ангажира да повиши и трите вида лихви от юли и втори път през септември. 
Вижте още: След 11 години ЕЦБ ще увеличи за пръв път лихвите от юли и още веднъж през септември 
https://3e-news.net/bg/a/view/34254/sled-11-godini-ecb-shte-uvelichi-za-pryv-pyt-lihvite-ot-uli-i-oshte-vednyj-prez-septemvri 
"Задържайки лихвите на минус 0.5% въпреки рекордната инфлация, ЕЦБ изглежда закъсняла в сравнение с Фед", заяви 
пред CNBC Робърт Алстър, главен инвестиционен директор в Close Brothers Asset Management. - Въпреки това пазарът на 
труда в ЕС не прегрява, а ръстът на заплатите е стабилен, но умерен. По-голямата част от повишението на инфлацията е 
свързана с цените на енергията и храните." 
Алстър предположи, че повишенията на лихвените проценти през юли и септември вече са били включени в пазарните 
цени и решението от четвъртък "вероятно няма да допринесе съществено за промяна на това мнение". 
Следващият фокус на инвеститорите ще са данните за инфлацията в САЩ за май, които ще бъдат обявени в петък – те са 
ключов показател преди заседанието на Федералния резерв на САЩ следващата седмица. Инфлацията се очаква да се 
повиши на месечна база, което може да доведе до повишаване на залозите за по-ястребски настроения на Фед и ускорено 
покачване на лихвите, което пазарите няма да приветстват. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.56%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше германският  DAX (-0.63%), следван от британския FTSE 100 
(-0.53%), италианския FTSE MIB (-0.45%), френския CAC 40 (-0.32%) и испанския IBEX 35 (-0.30%). Следобед спадът се 
задълбочи и всички индикатори затвориха със спад над 1 процент. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък 
спад завърши общоевропейският STOXX 600. 
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От секторните индекси най-много загуби измерителят на банковите акции, като се понижи с 2.3 на сто, следван от почти 
всички секторни индикатори. Загубите в Западна Европа бяха до голяма степен широкообхватни, като най-много след 
банките натежаха акциите на промишлените предприятия, на здравните заведения и на добивните компании. 
Най-активно реагираха книжата на най-големите банки в региона, които масово се понижиха: на италианска 
банка UniCredit (-0.28%), на най-голямата френска банка Crédit Agricole Group (-1.75%), на най-голямата испанска 
банка Santander (-2.65%), на най-голямата германска банка Deutsche Bank (-1.24%) и на най-голямата британска 
банка HSBC Holdings PLC, която е и най-големия кредитор в Европа (-1.52%). 
Цената на акциите на шведския производител на каски MIPS AB спадна със 7.43%, след като компанията актуализира 
дългосрочните си цели за ключови финансови показатели, което според някои коментари не се е харесало на 
инвеститорите. 
Книжата на норвежкият производител на петрол Var Energi ASA се понижиха с 5.52% след новината, че най-големите му 
акционери Eni International B.V. и HitecVision AS са продали за 124.8 млн. акции, или 5% от търгуваните на борсата в Осло 
акциите, след което общият им дял беше намален до 20.7%. 
Цената на акциите на италианската енергийна компания Eni SpA се понижи с 0.1%, след като нейното подразделение за 
енергиен преход, Eni Plenitude SpA обяви, че възнамерява да регистрира ново дъщерно дружество в Милано, като Eni ще 
запази контролния дял в него. 
Пазарната капитализация но френския собственик на модни марки Kering се понижи с 1.53%. Компанията прогнозира 
продажбите на втората си по големина марка Yves Saint Laurent да достигнат 5 милиарда евро в средносрочен план. 
Миналата година продажбите на марката възлизат на 2.52 милиарда евро. 
Акциите на британския производител на тютюн и тютюневи изделия British American Tobacco PLC бяха сред малкото, които 
се повишиха с 1.01%, след като компанията потвърди прогнозите си за ръст на приходите и печалбите за текущата година. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на френската компания Électricité de France S.A. (EDF), които поскъпнаха с 6.93%, 
след като правителствен доклад подсказва, че се обмисля национализиране на компанията. 
В дъното на европейския индекс на „сините чипове“ слязоха книжата на германската компания за доставка на храна и 
комплекти за хранене Hellofresh, които се понижиха със 7.78%. 
 
√ САЩ и ЕС търсят възможности за задържане на цените на петрола и ограничаване на приходите на Москва от експорт 
САЩ и съюзниците търсят възможност за задържане на ръста на цената на петрола, опитвайки се да ограничат доходите 
на Русия от експорта на енергийни ресурси и да защитят световната икономика от възможна рецесия, пише The Wall Street 
Journal. 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън през тази седмица заяви, че страната обсъжда с ЕС възможно създаване 
на „картел от купувачи“, което би позволило определяне на таван на разходите на петрола, продаван от Русия. Цената на 
подобна стъпка е запазване на достъпността до руския петрол на световния пазар за такива купувачи като Индия и Китай, 
създавайки при това механизъм, с помощта на който западните страни ще могат да ограничават приходите за бюджета на 
Русия от продаваното гориво. „Това, което искаме да направим, е да задържим притока на руски петрол към пазара, за да 
намалим световните цени и да се опитаме да избегнем техния скок, който ще доведе до глобална рецесия“, каза Йелън. 
„Основната цел обаче е да се ограничи притока на приходи към Русия. 
ЕС и САЩ вече ограничиха вноса на петрол от Русия след нахлуването на Русия на територията на Украйна и, както съобщава 
изданието, европейските страни смятат да въведат забрана за застрахователните компании за танкерите, превозващи 
руски нефт. 
Към настоящия момент страните от G7 обсъждат вариант, при който застрахователните компании да  застраховат само 
тези партиди с руски петрол, които се  продават за страните извън ЕС по цени под определения лимит, са съобщили 
източници за WSJ. Основни застрахователи на петролните танкери са компании от ЕС и Великобритания, отбелязва 
изданието. 
Някои анализатори смятат, че приетите от ЕС мерки ограничават сериозно възможността на Русия да добива и продава 
петрол в бъдеще, във връзка, с което световните цени в дългосрочно бъдеще ще растат. Логистични проблеми няма да 
дават възможност на Русия да продава големи обеми петрол и във времето, когато не останат свободни хранилища ще се 
наложи страната да консервира кладенци, смятат експерти. 
Спадът на експорта на петрол от Русия може да е от порядъка на 3 млн. барела на ден и това е сериозна загуба за световния 
пазар, отбелязва президентът на Rapidan Energy Group Боб Макнали. Още по-значително понижение на добива в Русия 
може да доведе до ръст на световните цени на петрола до 200 долара за барел, което ще тласне световната икономика 
към рецесия, смята старши президентът на Rystad Energy  Клоудио Галимберти. 
Други експерти смятат, че Русия се адаптира към европейските санкции и ще може да продава предишните обеми от 
петрол на страни извън ЕС, в това число Индия, пише още WSJ. В този случай налагането на ограничения върху 
застраховането на танкери ще задържа приходите на Русия от продажбите на петрол за тези страни.   
 
Мениджър 
 
√ Планът за приемане на еврото "заседна" на ниво парламентарни комисии 
Над 100 закона трябва да бъдат приети, включително и промени в закона за БНБ във връзка с подготовката ни за приемане 
на еврото. Това стана ясно по време на съвместно заседание днес на парламентарните комисии по бюджет и финанси и 
по европейски въпроси за обсъждане на законопроекта за одобрение на Националния план за въвеждане на еврото. 
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"За приемане на еврото е нужно да обясним ползите от приемането на общата европейска валута, да знаем какви са 
рисковете и техния обхват, да е ясна кампанията за неговото приемане", отбеляза председателят на бюджетната комисия 
Любомир Каримански. Той предложи стратегическият анализ за приемане на еврото да е със срок края на юли, тази 
година. 
Управителят на БНБ Димитър Радев обаче обърна внимание, че е много важно да се определи какво точно да включва той, 
защото е много възможно БНБ да не е готова до 31 юли. 
"Темата за ползата и рискове от приемането на еврото се решава в началото на пътя, а не в неговия край. Има сериозна 
промяна в политическия процес у нас от вчера. Трябва да се направи много за приемане на еврото, включително и 
законодателна програма, трябва да имаме и указания от правителството за подготовката на икономиката", каза Димитър 
Радев. 
 "Не искам да бъда саркастичен или критичен, но ние не може да си позволим на всеки три месеца да актуализираме 
бюджета. Това ще ни разстрои тотално работата. Ние вече сме в бюджетната процедура за следващата година. Говоря за 
Централната банка и предполагам, че същото, доколкото имам информация, а аз имам такава информация, важи и за 
търговските банки", предупреди гуверньорът. 
"Като Централна банка ние сме част от надзорния механизъм на ЕЦБ и участваме пълноправно с другите страни. Тоест, 
като Централна банка вече участваме в еврозоната и България взема решения наред с другите държави в нея", посочи 
Димитър Радев. "Бизнес цикълът в България е в голяма степен синхронизиран с ЕС. Ние сме по-напред в тази област от 
някои страни от еврозоната и вече имаме висока степен на синхронизация. Начинът, по който са формулирани въпросите 
към БНБ, показва, че от нас се чакат политически отговори, което ние няма да направим. Ще дадем експертни оценки и 
вие, като политици, ще вземете решение", допълни той. 
Румен Гечев изтъкна, че е нужен сериозен анализ за срока за еврото, защото сега има държави, които са в еврозоната и са 
по-зле икономически от държави от ЕС, които ползват собствена валута. Народният представител Димитър Цонев посочи, 
че е важно парламентът да участва във всички етапи в техническата подготовка за приемането на еврото. 
 Христо Иванов посочи, че не би подкрепил решението за плана за приемане на еврото, защото в него пише, че с него се 
спира техническата подготовка. Той изрази опасения от текста в проекторешението, че националният план се прилага от 
деня на приемането му от Народното събрание. В крайна сметка обсъждането на плана за приемане на еврото бе 
отложено за следващата седмица. 
 
√ Пари в аванс за магистрала „Хемус“ потънали в луксозни имоти и лични сметки в ОАЕ 
Стотици милиони авансови средства, платени на фирми за строежа на магистрала „Хемус“, са използвани за покупка на 
хотелски комплекси, строителство на луксозни имоти и превеждани под формата на дивидент в лични сметки в 
Обединените арабски емирства /ОАЕ/. Държавните средства били източвани в схеми с фирми, които дори нямали договор 
за строителство. Това е установило разследването на МВР по случая, съобщи вътрешният министър Бойко Рашков на 
пресконференция вчера. 
Той описа отново схемите - преводи са правени първо към строителни фирми, след това това към дружества, регистрирани 
на малоимотни хора и след това са теглени на каса. 
Вътрешният министър показа и снимки на комплекси, строени, според оперативната информация на МВР, с пари за 
пътища. Държавното дружество "Автомагистрали" е превело авансово 84 млн. лева на фирма за наем на механизация и 
материали за изграждането на лот 8 на магистралата, за който все още дори няма изготвен устройствен план, каза Рашков. 
При постъпването на тези средства същата фирма е купила имот в центъра на София за 27 млн.лв. Това се е случило в края 
на 2020 г. Към настоящия момент този парцел се застроява, докато на лот 8 няма дейност за 1 стотинка, допълни вътрешния 
министър. 
Разследването е разкрило още, че дружество, което е получило авансово над 14 млн. лева, е превело сумата на друга 
фирма, която изгражда луксозно вилно селище в западна посока. Парите са дадени като заем. 900 000 лв. са преведени 
лично на собствениците с основание дивидент. Около 6 млн. лева пък са пренасочени към контролирани от същия 
собственик дружества. Подобна схема е осъществена и от друга фирма, която е получила авансово над 12 млн. лева., 
отново за лот 8. Над 8.4 млн. лв. след това са отишли към лична сметка на физическо лице с основание "договор". Няколко 
месеца след това дружеството прекратява дейността си и се преобразува в друго, каза Рашков без да посочва имената на 
фирмите. 
По лот 5 също са преведени пари, без да има договори за строителство. Получените пари с основание "дивиденти" и 
"договор" са прехвърлени в сметки в ОАЕ. Собствениците на фирмите също са правели така, посочи Рашков. Става дума за 
представители на фирми, за които се твърди, че могат да строят магистрали без строителни книжа по незаконни договори 
с „благословията на Борисов и Аврамова като министър“. Трябва да е ясно какво ще се случи с парите, подарени на тези 
близо 20 фирми, близки до предишните управляващи, които пак искат да управляват, каза Рашков. 
За парите, отпускани за "Хемус", вече има заведено едно дело. То е за пране на пари. Единственият обвиняем по него е 
бившият футболен съдия Борислав Колев. Той вече посочи пред съда имената на човека, който му е помагал, и каза, че е 
споменал и кой е организаторът.  
 
√ Рекордно висока инфлация за последните 28 години регистрира Гърция 
Рекордно висока инфлация за последните 28 години е отчетена в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия 
вестник „Нафтемборики“.  
Според данни на Националната статистическа служба (ЕЛСТАТ) инфлацията през май в страната е била 11,3 на сто.    
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За първи път от септември 1994 г. насам инфлацията в Гърция надвишава 11 на сто. Тогава в страната се регистрира 
инфлацията е 11,7 на сто, припомня „Нафтемборики“, цитиран от БТА.   
През миналия месец процентът на инфлацията беше 10,2 на сто, а през март 8,9 на сто. Отражението на войната в Украйна 
и енергийната криза върху икономиката обаче става все по-осезаемо, посочва изданието.    
На годишна база цената на природния газ е скочила със 172,7 на сто. При електроенергията поскъпването е от 80 на сто, а 
при нафтата за отопление – 65,1 на сто.  
 
√ Президентът на Полша критикува Шолц и Макрон за диалога им с Путин 
Президентът на Полша Анджей Дуда критикува германския канцлер Олаф Шолц и френския президент Еманюел Макрон 
за продължаването на преговорите с Путин. За това съобщава германското издание Bild. „Поразен съм от всичките тези 
преговори, което сега водят с Путин канцлерът Шолц и президентът Еманюел Макрон. Тези разговори са безполезни“, 
отбелязва Дуда. По думите на полския политик, контактите с руския лидер „единствено узаконяват едно лице, което е 
отговорно за престъпленията, извършени от руската армия в Украйна“. 
„Някой разговарял ли е така с Адолф Хитлер по времe на Втората световна война, някой казвал ли е, че трябва да съхраним 
лицето на Адолф Хитлер? Че трябва да действаме по такъв начин, за да не бъде това унизително за Адолф Хитлер? Не съм 
чувал такива гласове“, подчертава Дуда. Той е уверен, че разрешаването на кризата с Украйна е възможно само за сметка 
на усилена военна поддръжка за страната, а не с диалог. „Бих бил повече от всичко заинтересуван, украинската отбрана 
да получи такава поддръжка, която да позволи да изтласка руснаците от своята територия“, заявява полският президентът. 
Неотдавна Макрон в интервю за регионално издание заяви, че Русия не трябва да бъде унижавана. „Когато военните 
действия бъдат прекратени, ние ще можем да приложим дипломатически път за изход от кризата“, казва Макрон. 
Държавният глава на Франция пресметна, че за последната половин година е прекарал в телефонни разговори с Путин не 
по-малко от 100 часа. Освен това Макрон подчерта, че тези разговори не са тайна, а са били по молба на украинския 
президент Володимир Зеленски. 
 
√ Финландия планира да вдигне ограда по границата с Русия 
Финландското правителство обяви, че възнамерява да направи промени в законодателството, за да позволи издигането 
на заграждения на източната граница с Русия - ход, насочен към засилване на подготвеността за противодействие на 
хибридни заплахи след руското нахлуване в Украйна, предаде Ройтерс. 
Финландия, която сега кандидатства за членство в НАТО, в миналото е водила войни с Русия. В момента гористата граница 
между двете страни, дълга 1300 километра, е маркирана в по-голямата си част само със знаци и други обозначения.  
Правителството в Хелзинки бърза да подсили граничната сигурност, страхувайки се, че Русия може да се опита да окаже 
натиск върху Финландия, като изпрати към границите й кандидати за убежище. Европейският съюз обвини Беларус за 
подобни действия в края на миналата година, когато стотици мигранти от Близкия изток, Афганистан и Африка бяха 
блокирани на полската граница, припомня БТА. 
Предвижданите от правителството законодателни промени включват предложение, което да позволи приемането на 
молби за предоставяне на убежище да бъде концентрирано само на конкретни места за влизане. Съгласно настоящите 
правила в ЕС мигрантите имат право да кандидатстват за убежище на всяка точка на влизане в страна членка на общността. 
Промените също така биха позволили издигането на заграждения, както и построяването на нови пътища, за да се улесни 
патрулирането по границата от финландска страна. 
 
√ Петролът се насочва към пореден седмичен ръст 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но останаха в непосредствена близост до тримесечните си 
върхове, тъй като страховете от нови мерки срещу разпространението на COVID-19 в Шанхай засенчиха силното търсене 
на горива в Съединените щати, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,58 долара, или 0,47%, о 122,5 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,48 долара, или 0,40%, до 121,0 долара за барел 
Въпреки тези понижения, сортът Брент се е насочил към четвърти пореден седмичен ръст, а WTI – към седми. В сряда и 
двата бенчмарка завършиа търговията при най-високите си нива от 14 години. 
„Новите пандемични ограничения в Шанхай предизвикаха опасения относно търсенето в Китай“, каза Казухико Сайто, 
главен анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
„Но загубите бяха лимитирани от очакванията, че ограниченото глобално предлагане ще продължи. Силното търсене на 
горива в САЩ и бавно нарастване на добива на суров петрол от ОПЕК+ подсказват за това“, каза той. 
Властите в Шанхай и Пекин издадоха ново предупреждение за COVID в четвъртък, след като части от най-големия 
икономически център в Китай наложиха нови ограничителни мерки и масови тестове за милиони жители. 
„Тъкмо започнахме да ставаме оптимисти по отношение на китайското търсене с премахването на ограниченията в Шанхай 
и Пекин. Последният ход за затваряне на определени региони в Шанхай за масови тестове е напомняне, че няма промяна 
в китайската политика за COVID“, каза Мадхави Мехта, анализатор от Kotak Securities. 
Вносът на суров петрол в Китай се е увеличил с близо 12% през май спрямо ниската база от същия период на миналата 
година. 
Междувременно пиковото лятно търсене на горива в Съединените щати продължава да играе важна роля за повишаването 
на цените на суровия петрол. 
„Летният сезон на шофиране в САЩ бележи рекордни скокове в потреблението на бензин и дизел, въпреки че сравними 
скокове в цените на бензиностанциите, наред с ниските запаси, сочат към пазар, уязвим от прекъсване на доставките и 
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опасения за рязък спад в търсенето, след като сезонът на пиковото търсене премине“, посочиха в бележка анализатори от 
Fitch Solutions. 
 
Cross.bg 
 
√ Радев: Семейните фирми са гръбнакът на икономиките по цял свят и могат да допринесат за възстановяването им от 
кризите 
Семейните фирми са гръбнакът на икономиките по цял свят и могат да допринесат за възстановяването им от кризите. 
Това заяви президентът Румен Радев на Международната годишна среща „Next Generation“ на Световната организация на 
фамилния бизнес, която обединява членове в над 60 страни на 5 континента. Събитието, което всяка година се провежда 
на различен континент, събира близо 150 млади хора от 28 държави, наследници на едни от най-успешните семейни 
компании в света. Целта на форума е да бъдат обсъдени проблемите, предизвикателства и очакванията, пред които се 
изправят в ръководенето на своя семеен бизнес. След двегодишно отлагане заради пандемията тази година срещата за 
първи път се провежда в България, като домакин е „Сдружение на фамилния бизнес – България“, в което членуват 57 
български фамилни компании. 
"В България малките семейни предприятия, някои от които съществуват от повече от три поколения, осигуряват работни 
места и генерират значителни приходи", посочи президентът. Той изтъкна специалния характер на семейните фирми, 
които имат за цел да се развиват в продължение на поколения, за да бъде предаден бизнесът по-силен, за разлика от 
корпоративните субекти, които са ориентирани предимно към финансовата възвръщаемост в краткосрочен план. По 
думите на държавния глава е необходимо правителствата да подкрепят семейния бизнес, защото той носи ценности, които 
могат да допринесат за преодоляването на днешните предизвикателства. 
„Вземането на решения в семейния бизнес се основава на общи ценности в семейството, които дават допълнително 
чувство за гордост и са конкурентно предимство“, подчерта държавният глава. Президентът изрази увереност, че 
семейният бизнес ще успее да се справи и с кризите, породени от пандемията и ръста в цените на енергийните ресурси и 
ще допринесе за възстановяването, устойчивостта и растежа на икономиките.   
Държавният глава открои пред представителите на фамилния бизнес предимствата на страната ни като място за 
инвестиции, сред които стратегическото географско разположение, макроикономическата стабилност, ниските 
оперативни разходи в рамките на ЕС. „Ако възнамерявате да развивате семейните си компании и да откривате нови 
клонове в чужбина, България е много подходящо място за това“, подчерта президентът Румен Радев пред представителите 
на семейния бизнес, които имаха възможност да зададат въпроси към държавния глава и да говорят с него. 
 
√ Министър Събев: Ако не се случи правителство на малцинството, отиваме на избори 
Имаме ясен план как да работим като правителството на малцинството. Ако не се случи това, отиваме на избори. Това каза 
министърът на транспорта Николай Събев в ефира на Нова телевизия. 
„От 13 декември правителството работи под постоянен риск, че нещо няма да се случи. Опитваме да променим нещата, а 
те не се случват поради вътрешни причини. Тази ситуация е постоянна”, допълни Събев. 
„Оттук нататък задачата е проста – обявяваме правителство на малцинството, въпросът е ще има ли 12 депутати. Станаха 
нервни, че не се случи избора на централен банкер. Когато взехме решение да влезем в еврозоната, отново имаше 
напускане на четиримата министри от МС. Станаха много нервни и започнахме да си задаваме въпроса какво се случва”, 
продължи Събев. 
„Една от законодателните промени, които трябва да бъдат осъществени, е актуализацията на бюджета. Има неща, които 
ни обединяват, и неща, по които има спорове. Като правителство на малцинството започваме да работим с всеки един от 
депутатите, с всяка парламентарна група. Налага се да работим с всеки един депутат да потърсим общи точки, където 
успеем”, каза Събев. И подчерта, че актуализацията на бюджета трябва да мине. 
 
√ Бойко Рашков пред bTV: Мястото в КПКОНПИ е вакантно, постът е предизвикателство 
Нека да се задвижи процедурата в тази връзка, не само да слушаме намерения, и тогава да се прецени. Освен това знаете 
добре е, че е подготвен Законопроект за изменение и допълнение на закона за КПКОНПИ, а мястото е вакантно, коментира 
в ексклузивно интервю за BTV "Тази сутрин" министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. 
Това е едно предизвикателство, особено при съвременните условия, особено като се запознаем с идеите, заложени в 
новия проект за изменение и допълнение на закона за антикорупционната комисия и нейната дейност с нови правомощия, 
които включват и разследване на редица престъпления, посочи още той. 
По думите му Комисията в нейната разследваща структура се доближава до всяко разследващо поделение или служба в 
нашата страна. "Промяната няма да бъде голяма, защото известно, че аз съм се занимавал с разследване доста 
продължителен период", отбеляза вътрешният министър. 
Премиерът Кирил Петков обяви преди дни, че вътрешният министър ще оглави КПКОНПИ, а депутатът от ИТН Станислав 
Балабанов коментира, че Бойко Рашков не може да се справи с реформата в МВР и няма смелост да съкрати 7000 души от 
системата. 
Аз не знам този млад човек откъде си ги измисля тези неща, които лансира в публичното пространство, но прави неприятно 
впечатление неговата неосведоменост, отговори Бойко Рашков. 
Реформата в 98% е приключена, преструктурирали сме основни звена в това министерство. Постарали сме се с това да 
направим с участието на абсолютно всички ръководни длъжностни лица в цялата страна, добави Рашков. 
По думите му не е вярно, че трябва да бъдат съкратени  7000 души. 
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Освободени от работа са около 2000 души за 6 месеца. Повечето от тях са с надхвърлили с няколко години пенсионната 
възраст и тук няма никакъв конфликт. Предстои да бъдат съкратени не повече още 2000 души, обясни вътрешният 
министър. 
Направено е главното голямо, което се очакваше да се промени – структурата на Министерството на вътрешните работи 
да се пригоди към съвременните условия. За съжаление 20 години нито един от ръководителите, които са били в 
министерството, не е предприел подобни действия, отбеляза още Бойко Рашков. 
 
√ Министър Денков: Академичната година категорично започва на 15 септември 
Академичната година категорично започва на 15 септември. Това каза образователният министър Николай Денков от Русе. 
Той е на посещение в града, за да открие младежко експо. 
Денков отказа да коментира политическата ситуация у нас, като само каза, че в момента “текат политически разговори”. 
Той говори за плагиатството във висшите училища. По думите му това е “сериозен проблем за България”. 
“Последното развитие е, че е готов договорът, с който да купим софтуер за всички висши училища, за да го получат 
безплатно и да проверят и дипломни работи, и докторските дисертации. Оттук-нататък това трябва да бъде златният 
стандарт”, категоричен бе Денков. 
 
√ Караджов и еврокомисар Ферейра обсъдиха възможността за магистрала от Западна Европа до Атина през Дунав мост 
Изграждането на изцяло нова магистрала, която да свърже Западна Европа с Атина през Дунав мост 2 обсъдиха във Видин 
вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов с еврокомисаря по 
сближаване и реформи Елиза Ферейра и кмета на общината д-р Цветан Ценков. 
За реализацията на проекта, който ще улесни значително транзитния трафик и ще даде тласък на развитието 
на  икономиката на трите страни, е необходимо да бъдат изградени около 200 км участъци в Румъния и още толкова от 
българска страна, включвайки пробиването на тунел под Петрохан и завършване на  липсващия участък от АМ „Струма“ в 
Кресненското дефиле. 
Министър Караджов посочи, че това ще бъде най-прекият път към пристанищата на Бяло море, а и важен транспортен 
коридор, който е достатъчно натоварен и в момента. По думите му към проекта има интерес от Гърция и Румъния.  
Еврокомисар Ферейра приветства идеята и насърчи трите държави да работят за създаването на  общ  проект, за който да 
се търси финансиране. Тя информира, че България ще получи над 17 млрд. евро от кохезионните фондове на ЕС за 
развитие на регионите в периода 2021-2027 г. 
„Заложени са много стимули за растеж. Радвам се, че правителството е решило да пренасочи част от средствата за развитие 
на Северна и Северозападна България“, каза Ферейра. 
Тя отбеляза, че това е рекорден бюджет за страната ни, припомняйки, че в предишните два периода страната е получила 
около 15 млрд. евро. Тя призова правителството и местните власти освен за подобряване на инфраструктурата да залагат 
и проекти за модернизиране на образованието, иновации, икономика с висока добавена стойност, туризъм, с което да се 
привличат младите хора да останат тук и да получават по-високи заплати. Според нея дигитализацията и електронните 
услуги ще направят атрактивни за живот и по-малките населени места. „Нашите усилия са да развиваме регионите, да има 
балансиран растеж, а не да се развиват само столицата и големите градове. Затова е много важно да има добри проекти в 
тази посока“, коментира Ферейра. 
Вицепремиерът Гроздан Караджов заяви, че по Програма „Развитие на регионите“ са предвидени 600 млн. лв. за 
Северозападния район. „Всяка област ще може да кандидатства за средства, като регионът с най-добри проекти ще получи 
най-голяма част от тях“, заяви той. Вицепремиерът подчерта, че Видин има огромен потенциал за развитие на 
туризма заради богатата история, култура и традиции. Според него наличието на по-добри пътища и скоростен влак ще 
променят значително облика на региона и перспективите пред него. 
 Комисарят, министър Караджов и зам.-министър Деляна Иванова посетиха главната пешеходна улица на града и най-
старото училище „Цар Симеон Велики“, които са изцяло ремонтирани и модернизирани със средства от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Делегацията посети и средновековната крепост „Баба Вида“, както и 
пречиствателната станция за отпадни води, изградена с евросредства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 
г.  
 
√ Песков: Всички потребители на руски природен газ са приели искането на Москва плащането да става в рубли 
„Газпром“ не възнамерява да спира синьото гориво на други европейски клиенти. Това обяви говорителят на руския 
президент  Дмитрий Песков. За агенция „Ройтерс“, той заяви че всички потребители на руски природен газ са приели 
искането на Москва плащането да става в рубли. 
Русия прекрати доставките за България, Полша и Финландия, както и договорите по договорите на нидерландския 
търговец GasTerra, на датския Orsted и на Shell Energy за Германия. 
Плащанията за газ по новата схема, създадена в отговор на западните санкции, трябваше да се плащат през април и май и 
вече са направени, стана ясно на редовния брифинг на говорителя. 
Компании от Германия, Италия и Франция заявиха, че ще се ангажират със схемата за плащане на Москва, за да гарантират, 
че могат да поддържат доставките, тъй като Европа планира постепенно да намали зависимостта си от Русия през 
следващите няколко години, припомня Ройтерс. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- След първата депозирана оставка и критиките в управлението. Гост: Ива Митева – заместник-председател на 
Народното събрание; 

- Политическите сценарии зад разрива в коалицията. Гост: Росен Костурков – депутат от „Продължаваме 
промяната“; 

- За решенията в кризата - какво следва? Гост: Филип Попов . заместник-председател на ПГ на „БСП за България“; 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Чия подкрепа очакват управляващите, за да оцелее правителството. Гост: Николай Събев – министър на 
транспорта; 

- Управление с плаваща подкрепа, нов кабинет или курс към предсрочни избори. Гост: Георги Свиленски от БСП; 
- Защо полицията опита да изведе жена от защитено жилище, за да я върне при съпруга й, от когото тя бяга след 

домашно насилие? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кое избира ГЕРБ - избори до 100 дни, експертно правителство до идната есен или рамо за кабинет със Слави 
сега; 
в. 24 часа - С изненадваща, но тиха професорска революция ректорите си избраха академик за водач; 
в. Телеграф - Кабинетът в шах поне седмица; 
в. Телеграф - Морето с 200 лева по-евтино за чужденците; 
в. Труд - Киро на инструктаж при Иво Прокопиев; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Спорът за онези 3,9 млрд. лева "довърши" "Хемус" и Видин - Ботевград - остават на трупчета; 
в. 24 часа - Генчовска: Има записки в МВнР как Петков търси да заобиколи ветото. Той: Фалшиво! Еврокомисар призован 
да потвърди; 
в. 24 часа - Още на 16 г. Кенет Мъртън знаел, че ще бъде дипломат, сменя Херо и Хаити със София; 
в. 24 часа - Проект на финансовото министерство спира инхаус строителството; 
в. 24 часа - Решават след седмица дали да отложим еврото; 
в. Телеграф - Купували палати с милионите за „Хемус“; 
в. Труд - Близо 1 млн. души с пенсии до 370 лв.;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Николай Овчаров: Евродепутати да проверят на място сигналите за преследване на българи в Северна 
Македония; 
в. 24 часа  - Лена Бориславова, началник на кабинета на министър-председателя и говорител на правителството: Няма да 
форсираме смените в кабинета, има три много важни задачи преди това; 
в. Телеграф - Тома Биков, депутат от ГЕРБ: Вече е невъзможен кабинет с участието на Петков и Василев; 
в. Телеграф  - Даниел Лорер, Министър на иновациите и растежа: Не съм виждал Слави на живо, само във Фейсбук; 
в. Труд  - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, пред "Труд": Има 
риск от затваряне на детски градини; 
в. Сега  - България трябва да даде гаубици на Украйна; 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Истината за кризата е табу; 
в. Телеграф  - Кирил Петков ще направи всичко, за да оцелее на поста; 
в. Труд  - Пари няма - действайте!; 
в. Сега  - "Краят на агонията" отваря път за евразийска коалиция; 
в. Сега  - Кой ще плаща антикризисните мерки? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 юни 
София 

- От 9.30 часа в Sofia Event Center на Paradise Mall. президентът Румен Радев ще открие международния форум 
„Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“. 

- От 9.30 часа в София комисар Елиза Ферейра ще бъде специален гост в откриващия панел на конференцията 
„Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“, което събира на едно място европейски и 
български лидери за дискусия относно зеления преход. 

- 11.00 часа в клуб „Перото“ в НДК ще се проведе пресконференция във връзка с проекта „Без нежелана поща, 
моля!“ на сдружение Коалиция Природа България. 

- От 11.00 часа в Аула на СУ “Св. Климент Охридски” ще се състои церемония по връчване на почетното звание 
„доктор хонорис кауза“ на СУ "Св. Климент Охридски" на Олга Токарчук. 

- От 13.00 часа на бул. “Сливница” 263, гр. София ще се проведе пресконференция на сродници на Владимир 
Димитров - Майстора и Димитър Киров – ДиКиро. Те ще съхранят уникална монументална творба в София, която 
свързва двамата именити художници - сграфито “Майстора и неговите модели”. В рамките на 
пресконференцията фондация “БлуЛинк” ще анонсира началото на инициатива на общественика Павел Антонов, 
собственик на сграфитото, изработено от ДиКиро през 1975 г. върху наследствения му дом на бул. “Сливница” 
263 в София. 
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- От 16.15 часа в Министерския съвет комисар Елиза Ферейра ще даде съвместен брифинг за медиите заедно с 
министър-председателя Кирил Петков. 

- От 17.30 часа във „Високото пространство“ на къща музей „Никола Вапцаров“ (ул. „Ангел Кънчев“ 37) в София, ще 
се състои паметна вечер, посветена на 115 години от рождението на Младен Исаев и 80 години от разстрела на 
Никола Вапцаров. 

- От 19.00 часа в зала „България“ симфоничният оркестър на БНР с главен диригент Марк Кадин ще закрие 
концертния си сезон. 

- От 19.00 часа в РЦСИ „Топлоцентрала“, Зала 1 ще се проведе София среща с писателите Олга Токарчук и Георги 
Господинов. 

*** 
Бургас 

- От 10.30 часа в зала Изток на Бургаски свободен университет ще открита международна научна конференция в 
БСУ, от генералния директор на ГД “Морско дело и рибарство” към Европейската комисия Чарлина Вичева. 

*** 
Благоевград 

- От 12.30 часа в зала 5 в сградата на общинска администрация в Благоевград ще се проведе пресконференция с 
участието на цигуларя Светлин Русев по повод Дни на класиката. 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе Ден на отворените врати. Посетителите ще могат да 
разгледат учебно-материалната база на Морско училище, както и да се запознаят със специалностите и 
специализациите за студенти и курсанти във ВВМУ. Ще бъдат показани тренажори, симулатори, Център КВАЗАР 
и др. 

- От 10.00 часа в Морското казино ще се проведе 20–то състезание–викторина „Ваканция, здравей! Да играем 
безопасно!“. Участие ще вземат 30 петокласници от 5 варненски училища. Организатор дирекция "Превенции". 

*** 
Велико Търново 

- От 11,00 часа в Регионален пресклуб на БТА – гр. В. Търново ще се проведе пресконференция за приключване на 
дейностите по Проект №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”. 

*** 
Ловеч 

- От 13.00 часа в Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в град Ловеч вицепрезидентът Илияна Йотова 
ще открие първа конференция по френски език „Предизвикателствата пред езиковото разнообразие в Европа в 
дигиталната ера и мястото на френския език в България“. Форумът се организира от Френския институт в 
България и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България. 

*** 
Плевен 

- От 10.00 часа, в Парк Хотел „Кайлъка“ ще се проведе бизнес дискусия на тема „За по-добра среда на живот в 
Плевен“, която организира сайтът за обяви за недвижими имоти Imoti.net.  

*** 
Пловдив 

- От 9.00 часа пещера „Добростански бисер“ се отваря за посетители. Тя се намира в Биосферен парк “Червената 
стена“, на 5 км от село Добростан и на 20 минути пеша от хижа Марциганица. 

*** 
Свищов 

- От 10:00 часа в къща - музей "Алеко Константинов" – Свищов ще стартира Симпозиум „Древното наследство“. 

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

