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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Дума 
 
√ Най-честата грешка с винетките - бъркат буквата О и нула 
Заради липса на кворум депутатите от регионалната комисия не разгледаха промените в Закона за пътищата  
При корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените компенсаторни такси. Това предвиждат промени в Закона за 
пътищата, които трябваше заедно с други предложения да се гледат вчера от комисията по регионална политика в 
Народното събрание. Заради липса на кворум обаче това не се случи. 
Поправките в закона са предложение на омбудсмана Диана Ковачева, чиято институция е залята от жалби на недоволни 
шофьори. Хората се оплакват, че поради грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила при закупуване 
на е-винетки многократно биват регистрирани от камерите на тол системата като нарушители на Закона за движение по 
пътищата. Водачите на такива моторни превозни средства разбират за това случайно и с голямо закъснение, след 
наложени голям брой глоби, едва когато са спирани от екипи на БГТОЛ. Най-драстичният случай е собственик на автомобил 
с регистрирани 50 нарушения в рамките на три месеца, при което е натрупана глоба от 3500 лв. Така се стига до абсурда 
санкциите да надвишат цената на лекия автомобил. 
"Ако водачът откаже да плати компенсаторните такси, които го освобождават от административнонаказателна 
отговорност, предвидената глоба за движение без винетка по платената пътна мрежа за лек автомобил е 300 лв. Логично 
възниква въпросът - съответства ли санкцията на извършеното нарушение. Очевидно отговорът е не", коментира 
омбудсманът Диана Ковачева. Според нея сгрешеното изписване на цифри в е-винетка не бива да се приравнява на 
умишленото шофиране без платена пътна такса. 
Една от най-честите грешки при покупка на винетка е при изписването на буква О вместо цифра 0. При номер например 
СВ1000АК, грешката СВОООАК е в три символа и се дължи на неволно действие, очевидно няма умисъл. Друга честа 
неволна грешка е неизписването на символ от регистрационния номер на автомобил. 
Според омбудсмана при допусната фактическа грешка в изписването на номера очевидно не е налице вина и следователно 
не може да бъде налагано административно наказание. Ковачева предлага наложените глоби в тези случаи да се 
възстановяват в срок до 5 работни дни по банков път или на каса, като от поправките в закона се възползват и заварените 
случаи. Предлага се още уведомяването да става по електронна поща, тъй като при закупуване на е-винетка електронната 
поща е задължителен реквизит при попълване на данните. Настоява и да се обмисли възможността за уведомяване и чрез 
SMS, тъй като АПИ е администратор на лични данни. 
Бизнесът: За всички транзитни пътища да се плащат тол такси 
Бизнесът предлага за всички транзитни пътища, независимо кой клас са, да се плащат тол такси, както за магистрали. 
Работодателите обаче настояват за запазване на сегашните тарифи на пътните такси за тежкотоварния трафик до края на 
годината. Това се казва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по повод 
предложените промени в Тарифата за обхвата и таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската 
пътна мрежа. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ НА ЖИВО: Парламентът гласува предсрочното освобождаване на Никола Минчев 
Почти цялото правителство е в парламента, за да застане зад председателя на Народното събрание Никола Минчев, както 
и да присъства на първо четене на актуализацията на държавния бюджет. 
Точка първа от днешния дневен ред е разглеждане на исканата от "Има такъв народ" и подкрепена от опозицията оставка 
на Никола Минчев. 
Заседанието ще бъде удължено до приемане на актуализацията на държавния бюджет. 
Днес депутатите ще гласуват предсрочното освобождаване на председателя на парламента Никола Минчев. 
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120 депутати от "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" внесоха предложението и събират достатъчно гласове, 
за да бъде прието. 
Първи на парламентарната трибуна излезе Тошко Йорданов, който изчете проекта за решение за предсрочното 
освобождаване на председателя на парламента. 
Сред мотивите на ИТН са "непрекъснато неизпълнение на задълженията на председателя, "системното и грубо нарушаване 
на правилника на НС и превишаване на неговите права". 
По време на изброяването на мотивите от Йорданов, депутатите ПП, ДБ и БСП станаха на крака и аплодираха Минчев, 
който днес е на парламентарните банки. 
Председателят на ПГ на ПП Андрей Гюров защити колегата си от трибуната. 
"Мафията си поиска държавата и безцеремонно иска да удари върха на парламентарната ни република - Народното 
събрание. След като пресякохме престъпните схеми на "Капитан Андреево", след като спряхме транзита на парите 
от магистралите към чекмеджетата, дадохме да се разбере че антикорупционната комисия ще заработи начело с 
човек, който не трепери пред задкулисието, мафията прави днешния ход за дестабилизиране на държавата. Едно е 
ясно - става дума за пари. Това е показна атака срещу председателя на парламента. За всички тук е ясно, че най-
младият председател на парламента е брилянтен юрист, който води тази институция с чест, а не с процедури и 
хватки", заяви той. 
 
√ Петков: Темата за РСМ отвлича вниманието от 2.5 млрд. лв., които са искани от МРРБ за незаконни строежи 
“Чуха се всякакви инсинуации в парламента във връзка с решението за РСМ. МС днес взе ясно решение, което е 
недвусмислено. Оттук нататък нито един политически лидер не трябва да се упражнява в каквато и да било реторика.“ 
Това каза премиерът Кирил Петков на пресконференция пред медиите заедно с министъра на икономиката Корнелия 
Нинова и енергийния министър в оставка Александър Николов след заседанието на МС. 
Подробности вижте в прякото включване на Ирина Цонева. 
Решението на МС е: първо - всяко предложение от страна на ротационното председателство на ЕС от държави членки или 
ЕК, свързано със започването на преговори за еврочленство с РСМ или Албания, което се отклонява от рамковата позиция 
на МС, да се изпраща незабавно към комисията по външна политика към НС. Второ - представителите на България в 
Комитета на постоянните представители и в Съвета по общи въпроси да не изразяват съгласие с предложенията по точка 
1 до обсъждането им в НС, а при отхвърлянето им от НС да изразят отрицателна позиция по тях, уточни Петков. 
"Оттук нататък никой политик не може да каже, че правителството би направило едностранни действия. 
Решението е на парламента и това решение задължава нашето представителство в Брюксел да се обърне към НС. 
През цялото време темата за РСМ беше използвана да отвлича общественото внимание. Защо днес беше направено 
изслушването? За да се избегнат дискусиите по една много по-важна тема, а това е: междуведомствената комисия 
между Министерство на финансите и МРРБ открива 2.5 млрд незаконни строежи. Тези пари е трябвало да бъдат 
платени през увеличението на бюджета, поискан от Министерство на регионалното развитие", каза още 
премиерът. 
Уточни, че излиза решението на комисията с тези заключения. Посочи пример за 6 метра водосточна тръба, която струва 
1 млн. лв., а 3 стълба - струват 2 млн. лв. 
Петков заяви, че борбата срещу мафията продължава. 
"С това решение темата Северна Македония приключи и оттук нататък следете кой какви пари от вашите пари иска да 
използва по незаконен начин", каза той. 
Корнелия Нинова заяви, че като коалиционен партньор най-важният въпрос е актуализацията на бюджета. С решението на 
ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане" е отхвърлено предложенето на БСП да се гласува бюджета днес. 
Тя го определи като изключително безотговорно решение, което ще доведе до това от 1 юли да не се увеличат пенсиите, 
младите семейства да не получат данъчни облекчения, а земеделските производители да не получат подкрепа. Призова 
да не се вярва, че може да се гласуват социалните мерки, а бюджетът не, защото това означава, че няма от къде да дойдат 
приходи за този бюджет. Призова всички депутати да успокоят емоциите и да надделее разумът заради хората. 
Александър Николов от своя страна заяви, че е ясна процедурата по оставката му и вече ясно е изразил позицията си. 
Той обяви, че е взето решение относно ПАВЕЦ Чаира и право на строеж и реализиране на обекта Яденица, което ще 
подобри резервните мощности на страната. Чаира ще може да изпълнява ролята на авариен резерв в електроенергийната 
система в продължение на 20 часа. Ще даде и възможност много от зелените проекти да се случат, каза още Николов. 
 
√ Кристиан Вигенин: Не е ясно дали ще бъде отстранен Никола Минчев, всичко е възможно 
"Не е ясно дали ще бъде отстранен Никола Минчев, всичко е възможно. Това е генерална репетиция за гласуването 
следващата седмица. Тече преформатиране в парламента. Виждаме опит за разтърсване на институциите. Тези, които 
много държат да се спазва правилника, законите и решенията на Народното събрание използват като повод това, че 
Никола Минчев се придържаше към това, за да му искат оставката. Имаме ново мнозинство - ГЕРБ, ДПС и остатъкът от "Има 
такъв народ", което ще се опита да се докаже като такова с оставката на Никола Минчев", заяви в "Денят започва" 
заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин. 
По думите му нови избори в сегашната ситуация трябва да бъдат избегнати. 
"Има интерес от един от партньорите в коалицията тази коалиция да спре да съществува. Следващата седмица и 
тази предстоят ключови гласувания за бъдещето на България. В пленарна зала нищо не се решава с юмруци и бой, а с 
гласуване", допълни Кристиан Вигенин. 
Според него е грешка това, че и до момента това управление няма ясно разписана програма. 
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"Никакво предателство не се готви за РСМ. Никакви ангажименти не могат да бъдат поемани без съгласието на 
коалиционните партньори. Големият проблем на българската политика към Република Северна Македония е, че тя се 
превърна в елемент от вътрешнополитическите борби и се употребява по грозен начин. Жалко е, че в този стил на 
поведение се включи и самият външен министър. Няма нищо секретно, което пише в тези записки. Другият проблем 
на това управление е начинът, по който беше структурирано правителството. Партиите, които получиха 
съответните министерства, ги парцелираха", добави Кристиан Вигенин. 
Той поясни, че това управление е направило много и важни стъпки. 
"Нямаме усещането, че сме в коалиция с мафията - БСП подходи принципно към целия процес. "Има такъв народ" в 
много гласувания гласуваха с ГЕРБ и ДПС", каза още Кристиан Вигенин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Икономистите с най-висок резултат на матурата по професия 
Зрелостниците с професии в сектор „Стопанско управление“ са с най-добър резултат на държавния зрелостен изпит за 
придобиване на професионална квалификация. Две трети от първите 30 паралелки с най-висок успех са в областта на 
икономиката. Средният им успех е отличен 5,75, а на първите три места са ученици от специалности „Икономика и 
мениджмънт“, „Оперативно счетоводство“ и „Банково дело“. Следват зрелостници, обучавани в секторите „Туризъм“ и 
„Електроника и компютърни науки“. 
Средният успех от всички изпити по професии е добър 4,36. 
През тази година завършващите професионални гимназии и професионални паралелки за първи път бяха задължени да 
се явят на втори задължителен зрелостен изпит по професия. 
Положиха го 20640 зрелостници. В около 40% от паралелките средните оценки са много добри и отлични. 1159 са пълните 
шестици на теоретичния изпит, които се пишат само при максимален резултат от 100 точки. 
За оценка среден 3 на матурата по професия се изискват минимум 50 точки, а не 30, както е на държавните изпити по 
български език и литература и по профилиран предмет. Причината е, че изпитите за професия се подготвят и провеждат в 
самите училища, където са обучавани зрелостниците, а останалите матури са централизирани - материалите се подготвят 
на национално равнище, а зрелостниците се явяват на изпит в други училища. 
Слабите оценки на матурата по професия са 1925. По-голямата част от тях са на ученици от самостоятелна форма на 
обучение или завършили през минали години. 
Изпитът се провежда в две части – по теория и по практика на професията. Частта по теория може да бъде под формата на 
писмена разработка на тема, изпитен тест или защита на дипломен проект. Крайната оценка на ученика се получава от 
оценките по теория и практика в отношение, зависещо от получаваната степен на професионална квалификация. 
 
√ Еманюел Макрон е на визита в Румъния и Молдова 
Френският президент Еманюел Макрон се обяви за по-твърда линия спрямо Русия след като посети френски и съюзнически 
войници в база на НАТО в Румъния. 
Ще направим всичко, за да спрем руските сили, да помогнем на украинците и тяхната армия и да продължим преговорите, 
каза Макрон. По-рано той беше критикуван от Киев и някои европейски съюзници за двусмислената според тях подкрепа 
за Украйна. 
Президентът на Франция се срещна с румънския си колега Клаус Йоханис преди да посети Молдова. Според 
дипломатически източници се очаква днес Макрон да бъде в Киев, където да се срещне с германския канцлер Олаф Шолц 
и италианския премиер Марио Драги. 
 
√ Федералният резерв с ново повишение на лихвените проценти 
САЩ се опитват да укротят високата инфлация. Федералният резерв обяви повишение на основния лихвен процент с 3/4 
от пункта. 
Това е най-голямото увеличение от 1994 г. насам. То ще се отрази на много потребителски и бизнес заеми. Според 
анализаторите решението на Централната банка е сигнал за по-големи увеличения на лихвите, които биха повишили риска 
от нова рецесия. 
Инфлацията в САЩ счупи 40-годишен рекорд, достигайки до 8,6%. Прогнозите са за още по-силно забавяне на икономиката 
и ръст на безработицата през следващите месеци. 
В изявление на Федералния резерв се посочва, че инвазията в Украйна и санкциите са създали допълнителен натиск за 
повишаване на инфлацията и са се отразили върху икономическата активност в света. Забавянето на американската 
икономика е свързано и с новите затваряния в Китай заради COVID-19, което е създало проблеми по веригата на доставки. 
 
√ 13 души са в болница след ходене по жарава по време на тиймбилдинг 
25 души получиха медицинска помощ заради изгаряния при ходене по жарава в северната част на Швейцария, съабщава 
БиБиСи. Събитието е било част от организиран тиймбилдинг. 
13 от пострадалите са били откарани и в болница. На частното мероприятие са пристигнали спешните служби, включително 
10 линейки. 
Ходилите върху жарава се оплакали от болки в краката малко след преминаването по огнената пътека, дълга няколко 
метра. Не е ясно дали причината е в използваните въглища или в начина на преминаване. 
Властите са започнали разследване и събират веществени доказателства на местопроизшествието - полуоствов Ау, южно 
от Цюрих. 

https://bntnews.bg/news/kristian-vigenin-ne-e-yasno-dali-shte-bade-otstranen-nikola-minchev-vsichko-e-vazmozhno-1198407news.html
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Ходенето по жарава е честа практика при мотивационни курсове и благотворителни прояви, отбелязва БиБиСи. 
Британската медийната корпорация допълва, че в много части на света ритуалът е и част от тест за пригодност, но не 
споменава нестинарската традиция в България и Северна Гърция. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат и гласуват искането за оставка на председателя на Народното събрание 
Депутатите ще обсъдят и гласуват искането за оставка на председателя на Народното събрание Никола Минчев. Проектът 
за предсрочното му освобождаване беше внесен с подписите на "Има такъв народ", ГЕРБ, ДПС и "Възраждане". 
Проектът на решение за пресрочното освобождаване на председателя на парламента Никола Минчев от "Продължаваме 
промяната", иницииран от Има такъв народ",  е подписан от 120 народни представители. В мотивите се посочва 
превишаване на неговите права и системно и грубо нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание. Вносителите се позовават на осуетеното цялостно  изслушване на външния министър в оставка Теодора 
Генчовска на закрито заседание за процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС и вземането на решения за 
одобряване на рамка за преговори. Депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов: 
"Председателят на Народното събрание грубо погазва законите". 
И коментара  на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ: 
" Когато министърката се позовава на документ, че има гриф, това е безобразие от председателя на НС". 
А председателят на групата на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова заяви: "Така че никой в България да не разбере какви 
договорки е правил Кирил Петков" 
В проекта за предсрочното освобождаване на Никола Минчев от поста председател на парламента вносителите посочват 
като мотив и възпрепятстване на нормалната законодателна дейност и на провеждане на ефективен парламентарен 
контрол. 
За да бъде отстранен, проектът трябва да бъде подкрепен от минимум 121 народни представители. Общо ГЕРБ-СДС, ДПС, 
"Има такъв народ" и "Възраждане" имат 126 депутати. 
От "Продължаваме промяната" нямат резервен вариант за поста председател на парламента и ще защитят Никола Минчев, 
обяви председателят на групата Андрей Гюров, който обвини вносителите на проекта в съглашателство: 
"Тук битката е на мафията срещу държавата". 
Коалиционните партньори БСП и Демократична България категорично заявиха подкрепата си за Никола Минчев. 
Поредното сътресение в ръководството на парламента се случва по-малко от месец след като бе поискана оставката на 
заместника на Минчев от квотата на "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов. Тогава с гласовете на управляващото 
мнозинство той запази поста си. 
 
√ Актуализацията на бюджета влиза в пленарната зала за първо четене 
В дневния ред на парламента днес е и първото четене на актуализацията на държавния бюджет за тази година. Предлага 
се дефицитът да остане на сегашните нива от 4,1 на сто, но лимитът за нов държавен дълг да се увеличи до 10,3 милиарда 
лева.  
Новата финансова рамка е изчислена при годишна инфлация от 11,6 % и при ръст от 2,9 на сто на брутния вътрешен 
продукт. 
Най-голямото перо в разходната част е заради увеличаването на пенсиите от 1 юли и индексацията на част от тях от 1 
октомври, които вчера бяха одобрени на първо четене в рамките на бюджета на Държавното обществено осигуряване: 
"Тази тенденция на бързо увеличение на заложения трансфер поставя под съмнение финансовата устойчивост на 
системата, особено в дългосрочен план", предупреди д-р Хасан Адемов от ДПС, а председателят на бюджетната комисия 
Любомир Каримански допълни: 
"Числата са красноречиви, а именно - дефицитът ще нарасне с 19,6% спрямо предишните очаквания на бюджета през 2022 
година". 
Отговорът на вицепремиера Асен Василев: 
"Няма проблем с устойчивостта на финансите на базата на това, което се променя в пенсионната система". 
Със законопроекта се правят промени в данъчните ставки - ДДС за вино и бира, сервирани в заведения, се повишава отново 
до 20 на сто, но при хляба налогът ще бъде нулев, а за доставките на природен газ за отопление - се сваля на 9 на сто. 
Временно от акциз се освобождават част от енергоносителите. Промените обаче срещат остри критики от политическите 
сили и дори законопроектът безпрецедентно не бе одобрен на първо четене в ресорната комисия. 
"Оттук нататък трябва да се види дали зала ще го приеме, надявам се в зала да се прояви разум, тъй като неприемането 
на бюджета означава, че няма да има увеличение на пенсиите, че няма да има антикризисни мерки, няма да има 
облекчения за работещи родители и това да се играят политически игрички на гърба на българския народ за мен е 
недопустимо", заяви тогава Асен Василев. 
 
√ Управляващи и опозиция в спор за бюджета на ДОО, разказват си басни 
Въпреки разделенията в парламента мнозинството прие на първо четене актуализациите в бюджетите на 
Здравната каса и общественото осигуряване 
От първи юли пенсиите ще бъдат увеличени с 10 процента и с 60 лева, които досега бяха получавани като добавка заради 
пандемията. Това реши на първо четене парламентът, който одобри актуализацията на бюджета на Държавното 
обществено осигуряване. 
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Най-ниската пенсия ще бъде 467 лева, а най-високата - 2000 лева. 
От първи октомври предстои индексация, при която ще се преизчислят част от пенсиите и ще бъде избран по-
благоприятният за пенсионера вариант. 
От тази дата максималната пенсия ще достигне 3400 лева.  
Парламентарните групи на ДПС и на ГЕРБ ще направят множество предложения за промени в бюджета на държавното 
обществено осигуряване между първо и второ четене.  
Заявка за това направиха депутати от двете политически сили, които остро критикуваха предложените от управляващите 
текстове. 
Как протекоха дебатите в пленарната зала по актуализацията на бюджета на ДОО: 
Критиките към проекта за актуализация на бюджета на ДОО бяха главно две: едната, че не осигурява справедливост със 
заложените текстове, и втората - че харчовете са твърде големи. 
Искрен Арабаджиев от "Продължаваме промяната" разтълкува критиките така: 
"Нека все пак не забравяме, че според лисицата гроздето е кисело, когато тя не може да стигне до него, а вие вече от 
година и половина нямате достъп до този бюджет. И вместо да виждаме парите на българските данъкоплатци, натъпкани 
в сакове, инвестирани в луксозни имоти или изнесени в офшорни сметки, ние ги връщаме обратно на хората". 
Деница Сачева от ГЕРБ обвини управляващите, че в името на оставането си правят прекомерни харчове и допълни, че БСП 
извива ръце: 
"Вместо политическа воля за реформи, виждаме политически инат да се счупи системата и да се превърне НОИ в 
счетоводна къща на управляващите", каза тя. 
Сачева също така отговори на депутата от "Продължаваме промяната": 
"Който се опита да ме провокира с басня на Лафонтен, искам да му отговоря с една друга басня - за гарвана и лисицата, и 
да му обърна внимание, че е добре да слуша критиките, защото ласкателят обикновено говори приятни неща само, за да 
има полза от това. И, знаете, че в крайна сметка, независимо какво е казала лисицата, сиренцето пада в устата на лисицата 
от гарвана, нали". 
Д-р Хасан Адемов от ДПС предупреди, че вместо от осигурителни плащания, все по-голяма сума за пенсии ще се осигурява 
от данъци и това ще се прави чрез трансфер от държавния бюджет към бюджета на НОИ: 
"Тази тенденция на бързо увеличение на заложения трансфер поставя под съмнение финансовата устойчивост на 
системата, особено в дългосрочен план". 
Същата теза защити и Любомир Каримански от "Има такъв народ", според когото всички финансови и икономически 
показатели на страната ни се влошават: 
"Числата са красноречиви, а именно - дефицитът ще нарасне с 19,6% спрямо предишните очаквания на бюджета през 2022 
година". 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев от своя страна увери, че няма проблем с устойчивостта на 
финансовата система заради увеличаването на пенсиите. 
"Общо пенсиите в България като процент от БВП са 10,4%. Средно в Европа са 12,7. Така че ние сме доста далече като общ 
разход за пенсии от средноевропейския разход - спрямо БВП - колко сме изработили в тази държава и колко можем да си 
позволим", каза Василев в отговор на критиките. 
"От всичко изработено ние заделяме малко над 10%, а европейците - малко под 13% за пенсии и няма проблеми с 
устойчивостта на финансите на база на това, което се предприема в пенсионната система", отбеляза още министърът на 
финансите. 
Тази вечер депутатите приеха на първо четене и актуализацията на бюджета на Здравната каса (НЗОК). Очаква се утре да 
бъде гласувана и актуализацията на държавния бюджет, по която има най-много различия между политическите сили. 
Блокирането на актуализацията на бюджета е безотговорно към хората, заяви след днешното правителственото заседание 
вицепремиерът Корнелия Нинова.  
"Забавянето на държавния бюджет може да доведе до това от първи юли да не се увеличат пенсиите, младите семейства 
да не получат данъчни облекчения. Не вярвайте на твърдението, че може да се гласуват социалните мерки и да не се 
гласува големия държавен бюджет", каза Нинова. 
 
√ Вотът на недоверие: Какво показва парламентарната аритметика 
След проведените консултации парламентарната аритметика показва, че кабинетът "Петков“ може и да не преодолее вота 
на недоверие. Към момента четирите партии, които заявяват подкрепа, имат 126 депутати. 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ каза, че мотивите на ГЕРБ са основателни и че най-важната антикризисна мярка е това 
правителство да си отиде: 
"Да, ще го подкрепим с идеята, че продължаваме промяната на започналата промяна. Това правителство е най-лошото от 
започването на демократичните промени в България“. 
"Възраждане“ също ще подкрепи вота на недоверие заради "неадекватната му антибългарска политика", каза след 
срещата депутатът Петър Петров и според него предсрочните избори трябва да се проведат възможно най-скоро: 
"На всички ви е ясно, че ако "Възраждане" имаше 48 народни представители, сама щеше да внесе вота на недоверие. 
"Възраждане" е партия, която е последователна в своята позиция. Ние сме казали от началото на това управление, че то 
трябва да си ходи и ние ще направим всичко възможно това неадекватно управление на България да спре". 
"Има такъв народ“, бивша участничка в управляващата коалиция, също няма основания повече да подкрепя това 
правителство, стана ясно от думите на Станислав Балабанов и Тошко Йорданов: 
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"Ние ще подкрепим възможността тези по най-бързия начин да си ходят -  говоря за министър-председателя, министъра 
на финансите и цялата им политическа структура", коментира Балабанов. 
"Ние нямаме никакви основания да подкрепяме този вреден кабинет. Това е. Благодаря", каза от своя страна Йорданов. 
Коалиционните партньори – БСП и "Демократична България", посочват, че предсрочни избори ще бъдат пагубни за 
страната. Според Георги Свиленски и Христо Иванов това управление няма алтернатива: 
"Предстоят тежки есенни месеци и инфлация. Да хвърлиш държавата в предсрочни избори е меко казано безотговорна. 
Според нас този вот няма как да успее, тъй като си мисля, че в Народното събрание има повече от 120 разумни народни 
представители, които няма да допуснат държавата да бъде тласната в хаос, а още повече - след евентуални предсрочни 
избори никой не може да даде гаранция какво ще се случи след тези избори", каза Свиленски. 
Христо Иванов: 
"Демократична България няма да подкрепи вота на недоверие. Потвърждаваме нашата подкрепа за управлението, защото 
не виждаме абсолютно никаква алтернатива в този момент политическа и смятаме, че хвърлянето на страната в още по-
голяма криза е безотговорно. Ако този вот успее, никой няма отговор на въпроса какво идва след това". 
Премиерът Кирил Петков дойде за кратко в парламента за среща с председателя на Народното събрание за среща с 
председателя Никола Минчев. Петков отказа да отговаря на въпроси, но изрази увереност, че вотът на недоверие няма да 
успее. 
Лидерът на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова каза, че  за разговори са поканени и от "Продължаваме 
промяната" и вече независимите депутати, които напуснаха групата на ИТН: 
"Правителство в оставка не означава, че автоматично, в същия миг, спира да функционира парламентът. Парламентът 
спира да функционира едва, когато има указ на президента с назначаване на служебно правителство. В този смисъл има 
време за парламентарната рулетка, за разговори, консултации, включително и за гласуване по законодателна програма". 
Междувременно бившите управляващи внесоха и предложение за промени в Изборния кодекс, с които предлагат 
връщане на хартиената бюлетина и всеки избирател да може да решава как да упражни правото си на вот. 
 
√ 120 депутати внесоха проект за решение за оставката на Никола Минчев 
В четвъртък се очаква народните представители да обсъдят искането за оставка на председателя на парламента  
Сто и двадесет (120) депутати от "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" са внесли в деловодството на 
парламента проект на решение за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание Никола Минчев, 
показва справка на сайта на институцията. 
Съгласно правилника на Народното събрание (НС), предложението се поставя на гласуване на първото заседание след 
деня на постъпването му, като се дава право на лицето да бъде изслушано. Следователно гласуването трябва да е днес. 
Четирите опозиционни партии имат нужното мнозинство. 
ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" обявиха по-рано вчера, че ще подкрепят искането на ИТН за оставката на председателя на 
парламента Никола Минчев. 
Според партията на Слави Трифонов, Минчев се е опитал да осуети изслушването на външния министър в оставка Теодора 
Генчовска относно Северна Македония: "Няма нищо по-логично от това да поискаме оставката на председателя на 
Народното събрание, който потъпка законите", заявиха от ИТН. 
"Честит ви Видовден, скъпи ПП-та, вие означавате "Прибираме предатели", заяви Тошко Йорданов. 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ обясни, че мотивите им не са свързани само с изслушването на външния министър в 
оставка Теодора Генчовска. 
"Поводът и основанието не е изслушването на министър Генчовска, а нарушаването на правилника. Случвало се е друг път 
и много пъти. Конкретен пример - в момента ви говоря за господин Рашков. Колко пъти внесохме питания, въпроси, 
очаквахме документи. Веднъж не се намеси, с дребни хитрувания в тази сложна политическа ситуация не помагаме на 
никого". 
"Председателят на Народното събрание грубо погазва законите, защото законът и това, че сме българи са над всичко", 
добави Станислав Балабанов от ИТН. 
"Продължаваме промяната", които излъчиха Минчев, нямат вариант за нова номинация, ако той бъде отстранен. Това 
заяви председателят на парламентарната група на партията Андрей Гюров: 
"Няма вариант, тук битката е на мафията срещу държавата. Ние сме готови да продължаваме да я водим тази битка тук, на 
улицата, на избори, където е необходимо". 
Христо Иванов заяви, че "Демократична България" застава зад председателя на НС Никола Минчев. 
В пленарната зала на НС председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров поиска 
право на декларация от името на група, в която обяви: 
"Нова коалиция се опитва да отстрани председателя на Народното събрание Никола Минчев". 
Според Гюров коалицията е между ГЕРБ и ДПС, а лидерите на "Има такъв народ" са "свалили маските": 
"Уж невъзможната коалиция ГЕРБ - ДПС - ИТН. Мафията реши да счупи всичко, понякога грешката е вярна - спомняте си 
думите на депутат от ГЕРБ: "Не пипайте организираната престъпност, ще настъпи хаос", заяви Гюров и допълни, че от 
"Продължаваме промяната" ще продължат да се борят с мафията, дори ако е необходимо да отидат на избори. 
"Ако сега ни попитате, бихме ли го направили отново, отговорът ще е категорично – да", заяви Гюров. 
"Едно управление винаги пада само", репликира Тома Биков от ГЕРБ: 
"То никога, никога не може да бъде съборено от опозицията, от мафията, то винаги пада само. Измислихте си всякакви 
фикции и фиксации, за да може да се оправдаете - не пред нас и не пред хората, а пред самите себе си, че не вършите 
нищо!" 



7 

 

Тошко Йорданов от "Има такъв народ" отново върна разговора към темата за българската позиция за ветото върху 
началото на преговорите за еврочленство на Република Северна Македония и внесения вот на недоверие към кабинета 
"Петков": 
"Чрез своя паралелен външен министър Весела Чернева е била изготвена рамкова позиция-проект, която да ревизира 
българската национална позиция. Не може да се участва в правителство, в което има национално предателство", беше 
категоричен Йорданов. 
 
√ Петков няма да пътува за Азербайджан, ще бъде в НС за подкрепа на Минчев 
Посещението на премиера Кирил Петков в Азербайджан се отлага. Причината е решението му да присъства на гласуването 
в Народното събрание на актуализацията на бюджета, както и да покаже подкрепата на правителството за председателя 
на парламента Никола Минчев, съобщиха от правителствената пресслужба. 
"Министър-председателят нееднократно и със сериозни аргументи е заявявал подкрепата си за тази актуализация, от която 
зависят данъчните облекчения за работещите родители, най-значителното увеличение на пенсиите за последните 10 
години, мерките за намаляване на цената на енергоизточниците, помощта за бензина и дизела, както и много други 
социални плащания, които правят приемането на новия бюджет водещ приоритет за отговорното към българските 
граждани управление", се казва в съобщението на пресслужбата на кабинета. 
Петков е провел вчера телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата са обсъдили теми, "които 
са от стратегическа значимост за енергийната независимост на България“, като са се договорили отложената визита да се 
състои при първа възможност, съобщават още от правителствената служба. 
 
√ Национална конференция обсъжда проблемите на дървообработващата и мебелната промишленост 
В троянския курорт "Чифлик" ще се проведе национална конференция по проблемите и перспективите на горското 
стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост. Сред поканените са земеделският министър Иван Иванов и 
заместникът му Валентин Чамбов, който отговаря за горите. 
Ще участват също експерти  и представители на промишления отрасъл от цялата страна. 
Конференцията се организира от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, сдружението 
"Троян – мебел", Лесотехническия университет и община Троя по повод  проблемите в сектора след заповедта от миналата 
година на тогавашния служебен земеделски министър Христо Бозуков, с която беше ограничена с 30% сечта на вековни 
дървета. 
Това според бранша е довело до недостиг на едра дървесина за бизнеса и затова се настоява тази заповед да бъде 
отменена. 
Христо Йовчевски, собственик на една от най-големите троянски мебелни предприятия, поясни  защо: 
"Беше ограничен ненужно добивът на  дървесина в над 100-гидишните гори, официално. Неофициално това ограничение 
е с над 50%. Това доведе до усложняване на проблема, а именно  нормалния добив и обезпечаване на предприятията със 
суровина. Предприятията изпитват остър дефицит, а цените продължават да растат. Много скоро дървесината, която ни се 
предлага ще  бъде на такива цени,  че ние няма да може да изработим нашите изделия на конкурентни цени". 
По време  на конференцията експерти от Лесотехническия университет ще представят доклади за състоянието на 
българските гори. 
"Да докаже с научни доклади, които ще бъдат изнесени от най-добрите специалисти в България, какво е състоянието 
на  дървесината, как могат да бъдат обезпечени с дървесина  нашите предприятия, българските предприятия с 
дървесина  за следващ период от 25-30 година", каза още Йовчевски. 
 
√ Фонд "Земеделие" изплати близо 142 млн. лв. Covid компенсации на фермерите 
Държавен фонд "Земеделие" изплати близо 142  милиона лева на фермерите като компенсация за загубите от Covid 
пандемията. 
Подпомагането е получено от над 26 хиляди животновъди, пчелари, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна 
роза и ориз. 
Парите са изплатени в последния възможен ден, но от Фонда уверяват, че земеделците получават повече от очакваното, 
тъй като след обработка на подадените заявления и разпределяне на бюджета по направления са  останали налични 
средства. 
 
√ Стефан Чайков: Правителството видимо няма желание да се разплати с пътностроителните фирми 
Заради липсата на индексация на цените на материалите строителните фирми предпочитат да платят неустойки 
за прекратяване на договорите, вместо да работят на загуба, посочи той 
Пътните проекти и поддържането на Републиканската пътна мрежа на територията са поставени пред реален риск от 
невъзможност за изпълнение и принудително спиране, алармират от Българската браншова камара "Пътища" (ББКП) в 
своя позиция. 
"Видимо правителството няма желание да се разплати с пътностроителните фирми. Ние ще отговорим по адекватен 
начин." 
Това заяви пред БНР Стефан Чайков, председател на Българската браншова камара "Пътища". Той определи доклада на 
междуведомствената група, проверяваща договорите на фирмите преди втория транш на разплащането на държавата, 
като "абсолютно несъстоятелен". 
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Относно огласеното от финансовия министър във връзка с доклада, Чайков изтъкна, че Асен Василев не говори за 
фрапантни разлики в единичните цени, а в цената за ремонт на километър път, но в ремонта на километър път в 
зависимост от състоянието му "могат да влизат безброй различни по вид и големина дейности". 
Единичните цени за тези дейности са в резултат на проведени обществени поръчки и повече от 60% от тях са минали 
включително през съдебен контрол поради обжалвания, уточни Стефан Чайков.  
Според него в пространството се хвърлят "голословни твърдения" и затова никой не споменава конкретни фирми, "за да 
не може някоя фирма да предяви съдебен иск за уронване на престижа". 
Самата работна група в доклада си признава "с червени букви", че няма компетенциите да се произнесе "дали едно 
строителство е текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, ново строителство", изтъкна Чайков в предаването "Преди 
всички". 
Той изрази предположение, че една от причините нещата да се представят по този начин, са публичните конфликти във 
властта. 
"За да се вменява на един или друг вина." 
 Чайков припомни, че има споразумение с държавните институции до 30 юни да им се изплатят 100% от всички извършени 
дейности. 
"Извън тези 650 и няколко милиона, които вече са платени, още около 520 милиона." 
След тази дата фирмите могат да търсят правата си по съдебен ред, а започнатите и недовършени ремонти ще спрат, 
поясни Стефан Чайков. 
Председателят на браншовата камара очерта проблема с индексацията на цените на материалите като национален и 
предупреди, че заради нарасналите цени при текущите цени по договорите строителните фирми предпочитат да платят 
неустойки за прекратяване на тези договори, вместо "да загубят много повече пари, изпълнявайки проекта". 
"Това поставя под риск включително европейско финансиране – една голяма част от общинските ВиК проекти, проектите 
в железниците. Говорим за много големи суми." 
400 от близо 6 хиляди строителни фирми са фалирали през миналата година, очаква се между 600 и 800 да фалират през 
тази година, каза още Стефан Чайков. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Транспортът, храните и комуналните услуги дърпат инфлацията нагоре 
Транспортът, храните и комуналните услуги дърпат инфлацията нагоре, констатира Националният статистически институт. 
Годишната инфлация през май вече е над 15 на сто, показват данните на статистиката.  
През месеца най-сериозно поскъпване има при някои видове хранителни продукти - например хлябът, който от април до 
май е поскъпнал с 9,4 на сто. 
По-скъпи са повечето видове месни и млечни продукти, рибата, някои видове плодове и зеленчуци. 
От нехранителните продукти горивата продължават да поскъпват - това се отразява и на по-високи цени в транспорта. 
Поскъпват и различни видове услуги, например фризьорските, лекарствата. Посещението при стоматолог или друг вид 
специалист са по-скъпи през май спрямо април. 
В ресторантите и хотелите също има ръст на цените, както и при развлекателните и културните дейности. 
 
Дума 
 
√ МС прие искането на Петков всички предложения за РСМ да отиват във външната комисия 
Министерски съвет прие искането на премиера Кирил Петков всички предложения на Френското председателство относно 
започването на преговори за ЕС от страна на РС Македония и Албания да бъдат изпращани директно в Парламентарната 
комисия по външна политика. 
Според него това се прави "за да има подобряване на отчетността и координацията с Народното събрание". Външният 
министър Теодора Генчовска в парламента призна, че "не е запозната с този документ, който и внесен днес от премиера". 
В решението на МС от днес се казва следното: 
Рамковата позиция относно разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоциране на РСМ и Албания, приета от МС 
през 2019 г. посочва основните условия за съгласието на РБ за започване на преговорите на РСМ за членство в ЕС. 
Рамковата позиция е подкрепена с декларацията от НС през 2019 г. Темата за членството на РСМ е от най-висш политически 
интерес за българската държава и окончателното решение следва да се вземе от НС. В края на френското председателство 
на ЕС се очаква засилена активност на европейско ниво за намиране на решение с българското вето, поради което с 
проекта на решение се предлага всяко предложение от страна на френското председателство, от държава членка или от 
ЕК, свързано с одобряването на начало на преговори за членство в ЕС на РСМ и Албания направено в рамките на 
подготовката или провеждането на заседание на комитета на постоянните представители /ПП/ КОРЕПЕР или на Съвета 
"Общи въпроси", което се отклонява от Рамковата позиция на МС от 2019 г. да се изпраща незабавно от постоянните 
представители на РБ към ЕС на комисията по външна политика на НС. До обсъждането на съответните предложения в 
рамките на НС, представителите на РБ в комитета на постоянните представители и в Съвета "Общи въпроси" следва да 
отразяват отрицателна позиция, се казва в решението, което е подписано от премиера Кирил Петков. 
 
√ Министър Иванов настоява да се вдигнат таваните на помощта "де минимис" 
Помощта "де минимис" е много полезен и гъвкав инструмент. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов на 
заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. "Страната ни е достигнала 

https://bnr.bg/post/101662961
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националния си лимит за минимална помощ. Затова предлагаме увеличаване на индивидуалните и националните 
лимити", настоя министърът. "Де минимис" представлява финансова помощ, която не нарушава, не застрашава 
конкуренцията. 
Иванов предложи още да бъде удължен до 31 декември 2022 г. срокът на прилагане на увеличения заради КОВИД-19 
интензитет на подпомагане по двете ключови мерки (Преструктуриране и конверсия на лозя и Инвестиции в предприятия) 
от Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. На заседанието комисията и делегациите на 
държавите членки обмениха мнения за състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на нашествието 
в Украйна. 
Междувременно стана известно, че сайтът на Държавен фонд "Земеделие" има нова функция - брояч, който отчита в 
реално време изплатените средства по директните плащания за тазгодишната кампания. Той е публикуван на началната 
страница на фонда в горния десен ъгъл. Според брояча изплатените от 16 октомври миналата година до вчера средства по 
директни плащания в земеделието са близо 1,85 млрд лева. 
 
√ Над 5600 украинци вече са започнали работа на трудов договор 
От началото на войната в България са влезли над 330 000 украинци. В пика на кризата в държавата бяха настанени над 115 
000 души, а към днешна дата в България около 78 000 все още са в страната. Около половината от тях са настанени в 
държавни бази и хотели по новата хуманитарна програма. 
Над 5600 са наетите на трудов договор украински граждани с временна закрила в България, което представлява над 15% 
от работоспособното население от бягащите от войната в Украйна. В тази бройка от над 5600 души не влизат наетите на 
граждански договори и тези в изпитателен срок и, въпреки това, това е най-високият процент интегрирани бежанци, който 
държавата е успявала да постигне в най-новата си история и то само в рамките на 3 месеца. 
Наетите са разпределени в почти всички области на страната, в 20 сектора от икономиката в 9 различни професионални 
направления. 
Работните сектори се разгръщат в следните посоки: от хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни 
дейности до строителство и професионални дейности и научни изследвания и IT. Още в началото на кризата IT секторът 
заяви, че се нуждае от около 30 000 кадри, а текстилната промишленост може да поеме около 20 000. В различните 
браншове вече има назначени украинци като ръководители, специалисти, техници, помощен и административен 
персонал, както и хора с професии, не изискващи специална квалификация. 
От правителствената информационна служба припомнят, че от 6 юни Агенцията по заетостта стартира програма, с която 
да подпомогне украинските бежанци с временна закрила у нас. По 356 лв. за 3 месеца ще бъдат предоставени за наеми и 
режийни разходи на украински граждани, които са започнали работа в България. Освен това държавата ще осигури на 
работодателите наемащи бежанци минимална работна заплата и осигуровки за същия срок. Парите са осигурени от ЕС по 
проект „Солидарност”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
В периода на субсидираната заетост работодателите ще получават средства за възнаграждения на наетите украинци в 
размер на минималната работна заплата (710,00 лв.) и дължимите осигуровки за сметка на работодателите, както и 
стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на Кодекса 
на труда и Кодекса за социално осигуряване.  
 
√ FT: Турция се отказва от тристранните преговори с Швеция и Финландия 
Вестникът съобщава, че Турция е заявила, че няма да участва в никакви преговори, докато не получи конкретни 
предложения от Хелзинки и Стокхолм за намаляване на опасенията за сигурността 
Турските власти отхвърлиха поканата на НАТО за участие в тристранни преговори с Швеция и Финландия, насочени към 
разрешаване на различията между страните, желаещи да се присъединят към алианса, и Анкара, която се противопоставя 
на присъединяването им. Това съобщи в сряда Financial Times, позовавайки се на източници. 
Според тях срещата, на която е трябвало да присъстват представители на трите държави и неутрален посредник от НАТО, 
е била насрочена за сряда. Турция обаче заявила, че няма да участва в никакви преговори, докато не получи конкретни 
предложения от Хелзинки и Стокхолм за намаляване на опасенията за сигурността. 
Високопоставен източник от НАТО каза пред вестника, че тристранна среща, посредничеството на представители на 
алианса, е "крайната цел", която алиансът тепърва трябва да постигне. 
Посланиците на Финландия и Швеция в НАТО Клаус Корхонен и Аксел Вернхоф представиха на 18 май на генералния 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг молби техните страни да се присъединят към алианса. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в същия ден, че републиката няма да подкрепи приемането на тези 
страни в НАТО, докато не определят отношението си към терористичните организации, в частност ПКК, която Анкара счита 
за такава. На 21 май той обяви, че Турция ще подкрепи влизането на споменатите държави, ако те ясно покажат 
солидарност с Анкара по отношение на нейните опасения за сигурността. 
 
√ Путин и Си Дзинпин проведоха телефонен разговор 
Както уточни китайският президент, Пекин заема независима позиция по украинския въпрос, „отчитайки фактите и 
историческите реалности“ 
Китайският президент Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор в сряда. Това 
съобщи Китайската централна телевизия. 
„В следобеда на 15 юни Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор“, се казва в 
кратко съобщение от канала. 
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Китайският президент Си Дзинпин в сряда по време на телефонен разговор с руския президент Владимир Путин изрази 
готовност да съдейства за разрешаването на украинската криза, съобщи Китайската централна телевизия. 
"Всяка от засегнатите страни трябва да заеме отговорна позиция, допринасяйки за правилното разрешаване на кризата в 
Украйна", цитира каналът думите на китайския лидер. "Китай е готов да продължи да играе своята конструктивна роля". 
Както уточни Си Дзинпин, Пекин заема независима позиция по украинския въпрос, "като взема предвид фактите и 
историческите реалности". Ние активно допринасяме за поддържането на мира в глобален мащаб, допринасяме за 
запазването на стабилен икономически ред в света“, подчерта той. 
Китайските власти са готови да подкрепят Русия при решаването на ключови въпроси, свързани със защитата на 
суверенитета и националната сигурност, каза Дзинпин. 
„Китай е готов за тясно стратегическо сътрудничество с Руската федерация, за оказване на взаимна подкрепа, като се 
вземат предвид ключовите интереси на двете страни по отношение на суверенитета и националната сигурност“, заяви 
лидерът на КНР, цитира Китайската централна телевизия. 
Както поясни Си Дзинпин, китайско-руските отношения продължават да се развиват успешно, въпреки всякакви промени 
на световната сцена. „Готови сме да засилим контактите на такива важни международни и регионални платформи като 
ООН, БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество“, добави той. 
Според китайския президент Пекин очаква да работи с Русия за насърчаване на напредъка на развиващите се страни. 
„Китай се стреми да засили солидарността и да изгради по-справедлив и рационален световен ред“, заключи Си Дзинпин. 
 
3e-news.net 
 
√ България трета в ЕС по ръст на промишленото производство през април 
Изпреварена е само от Литва и Дания, но на месечна база „Евростат“ отчита спад с 0.4% спрямо март  
България е трета сред страните-членки на Европейския съюз (ЕС) по ръст на промишленото производство през април 2022 
година (+16.9%), изпреварена само от Литва (+20.6%) и Дания (+17.0%). Това показват обявените днес сезонно 
коригираните данни от статистическата служба на ЕС „Евростат“. 
За целия ЕС промишленото производство е нараснало с 0.3 процента спрямо март, а за страните от еврозоната 
увеличението е с 0,4 процента. На годишна база през април промишленото производство в ЕС намалява с 0.5 на сто, а за 
страните от еврозоната спадът е значително по-голям, с 2 процента. 
 

 
 
През април 2022 г. производството на енергия в страните от ЕС се е увеличило с 1.5 процента на годишна база, на стоките 
за дълготрайна употреба с 5.7 на сто, а на стоките за краткотрайна употреба - с 4.7 процента. Производството на базови 
стоки е спаднало с 9 процента през отчитания период. 
Страните, при които е отчетено най-сериозно намаление на производството за този период, са - Ирландия (-30.9%), 
Словакия (-9.6%) и Малта (-9.4%). 
На месечна база през април, спрямо март 2022 г. производството на енергия в страните от ЕС се е увеличило с 1.6 процента, 
а на стоките за краткотрайна употреба - с 0.9 на сто. Производството на стоки за дълготрайна употреба е спаднало с 0.1 
процента през този период. 
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През април спрямо март тази година най-сериозно увеличение на промишленото производство в страните от ЕС, за които 
са публикувани данни, е регистрирано на месечна база в Нидерландия (+5.6%). Следват Финландия (+3.5%) и Люксембург 
(+3.2 %). Страните, при които е отчетено най-сериозно намаление на производството за този период, са - Ирландия (-9.6%), 
Гърция (-7.4%) и Литва (-7.1%). 
За България е регистрирано понижение на промишленото производство през април на месечна база с 0.4 процента спрямо 
предходния месец март на тази година. 
 
√ 14-годишен рекорд на инфлацията от 15.6% през май 
Близко до това ниво на поскъпване на потребителските стоки и услуги (15.3%) НСИ отчита през юни 2008 година 
Годишната инфлация за май 2022 г. спрямо същия месец на миналата година е 15.6%, а на месечна база, спрямо миналия 
месец  април потребителските стоки и услуги са поскъпнали с 1.2 на сто, показват обявените днес данни от Националния 
статистически институт (НСИ). 
Близък до този инфлационен ръст НСИ отчита за юни 2008 година (15.3%) или годишната инфлация за май 2022 година е 
достигнала 14-годишен рекорд. 
Инфлацията от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 9.1 на сто, а средногодишната инфлация за 
периода юни 2021 - май 2022 г. спрямо периода юни 2020 - май 2021 г. е 8.1 на сто, сочат още данните на НСИ. 
 

 
 
По стандартите на „Евроста“, според Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХПЦИ), обаче, инфлацията в 
България за май на годишна база е 13.4% (виж подробности по-надолу). 
Инфлация за май по потребителски групи 
През май 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи най-много са се 
повишили в транспорт (+3.2%), следвани от: 
- ресторанти и хотели - увеличение с 2.0%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.8%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.6%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.5%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.3%. 
- облекло и обувки - увеличение с 1.1%; 
- образование - увеличение с 0.7%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
- съобщения - цените остават на равнището от миналия месец. 
Намаление е отчетено само при развлечения и култура (-5.6%). 
При хранителните продукти 
През май 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 2.8%, брашно - с 2.1%, хляб - с 9.4%, 
макаронени изделия - с 4.5%, месо от едър рогат добитък - с 1.9%, свинско месо - с 1.2%, месо от домашни птици - с 3.5%, 
малотрайни и трайни колбаси - съответно с 4.6 и 4.8%, прясна и охладена риба - с 8.2%, пълномаслено прясно мляко - с 
0.2%, кисело мляко – с 2.3%, сирене - с 2.9%, кашкавал - с 4.0%, извара - с 4.2%, яйца - с 2.7%, млечни масла - с 2.4%, маргарин 
- с 1.3%, олио - с 2.2%, ябълки - с 0.9%, цитрусови и южни плодове - с 5.1%, зрял лук и чесън - съответно с 5.0 и 3.8%, 
кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 5.7%, маслини - с 2.5%, зрял боб - с 2.3%, леща - с 2.2%, картофи - 



12 

 

с 14.0%, захар - с 5.3%, шоколад и шоколадови изделия - с 4.1%, оцет - с 1.3%, сол - с 3.6%, кафе и чай - съответно с 0.4 и 
1.1%, газирани напитки - с 0.6%, ракии - с 1.0%, вина - с 1.4%, бира - с 1.5%, и други. 
През май 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: агнешко месо – с 1.9%, нискомаслено прясно 
мляко - с 1.3%, домати - с 9.7%, краставици - с 25.5%, зеле - с 21.6%, пипер - с 18.8%, листни зеленчуци - със 7.4%, гъби - с 
0.1%, сладолед - с 3.4%, пресни зеленчукови подправки - с 1.5%, и други. 
При нехранителните стоки 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло 
и обувки - съответно с 0.8 и 1.6%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 1.5%, въглища - с 3.3%, дърва за 
отопление - с 3.7%, пелети - с 1.4%, мебели - с 3.2%, хладилници - с 1.7%, готварски печки - с 1.2%, бойлери - с 6.9%, 
прахосмукачки – с 0.5%, почистващи и дезинфекционни средства - с 3.3%, прахове за пране - с 1.5%, дизелово гориво - с 
5.1%, автомобилен бензин А95Н - с 4.7%, автомобилен бензин А100Н - с 4.4%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.3%, метан за 
ЛТС - с 11.2%, автобусен транспорт - с 2.1%, пътнически таксита - с 2.0%, пътнически въздушен транспорт - с 5.8%, 
градинарство - с 2.5%, кина, театри и концерти - с 1.1%, услуги по обществено хранене - с 1.9%, бръснаро-фризьорски услуги 
- с 1.7%, продукти за лична хигиена и козметика - с 1.2%, автомобилни застраховки - с 3.4%, и други. 
През май 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: препарати за 
почистване на съдове - с 2.7%, мобилни телефонни апарати - с 1.9%, телевизори - с 1.3%, лаптопи - с 0.5%, електронни игри 
- с 16.9%, цветарство - с 0.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 13.1%, и други. 
През май 2022 г. са се увеличили цените на: лекарствените продукти - с 0.1%, лекарските услуги - с 0.7%, и стоматологичните 
услуги - с 0.3%. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)* 
за май 2022 г. спрямо април 2022 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%. Инфлацията от началото на годината (май 
2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 8.2%, а годишната инфлация за май 2022 г. спрямо май 2021 г. е 13.4%. 
Средногодишната инфлация за периода юни 2021 - май 2022 г. спрямо периода юни 2020 - май 2021 г. е 6.8%. 
Според ХИПЦ, през май 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се 
променили, както следва: 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.0%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%; 
- облекло и обувки - увеличение с 0.9%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.6%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.6%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
- транспорт - увеличение с 2.8%; 
- съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; 
- развлечения и култура - намаление с 1.6%; 
- образование - увеличение с 0.9%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.1%. 
Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) 
за май 2022 г. спрямо април 2022 г. е 101.4%, а от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 110.6%. 
През май 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се 
променили спрямо предходния месец, както следва: 
- хранителни продукти - увеличение с 1.9%; 
- нехранителни стоки - увеличение с 1.3%; 
- услуги - увеличение с 0.1%. 
*Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС, 
който се отчита от „Евростат“, и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на 
България към еврозоната. 
 
√ Близо 5 млн. лева оборот в Деня за акции на БФБ 
Това е най-голямото постижение в историята на инициативата, която стартира преди 8 години 
Час преди да приключи търговията за деня, Българската фондова борса (БФБ) отчете рекорден оборот от 4 926 197 лв. към 
16:00 ч. в осмото издание на "Деня за акции", което е най-голямото постижение в историята на инициативата до момента. 
Броят на сделките е 966 или с почти 3 пъти повече от средното на ден за последната година, съобщиборсовият оператор. 
Да припомним, че в предишното издание на инициативата на 12 май 2021 година бяха реализирани най-много сделки – 
1378 броя за 3 481 892 лева. 
"Денят за акции" предизвика оживена търговия и резултатите от него са много добри. Убедени сме, че инициативата е в 
интерес на индивидуалните инвеститори и като цяло подобрява инвестиционната култура в страната ни. Ще продължим 
да развиваме капиталовия пазар и в тази насока", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 
26 инвестиционни посредници и банки партнират на инициативата тази година. Физическите лица търгуват с акции днес 
на регулираните пазари на БФБ, както и на пазар beam - без такси и комисионни към Борсата, Централния депозитар и 
партньорите, участващи в "Деня за акции", се посочва в съобщението. 
В рамките на Деня за акции, индивидуалните инвеститори (физически лица) могат да търгуват без такси с акции на всички 
пазари от БФБ, включително и на пазара beam за растеж на малки и средни предприятия. Условието е да бъдат 
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реализирани до 15 сделки с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. Облагодетелствани са само 
физическите лица. 
В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции 
„Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и Сегмент за борсово търгувани продукти на 
Основен пазар BSE, на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазара за растеж на МСП beam. 
 
√ Повишение с 2.21%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 420.74 лв. за MWh с ден за доставка 16 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 420.74 лв. за MWh с ден за доставка 16 юни 2022 г. и обем от 94 772.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 2.21% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 413.99 лв. за MWh, при количество от 49 349.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 422.60 MWh) е на цена от 427.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 449.78 лв. за MWh и количество от 3593.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 383.03 лв. за MWh (4068.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 585.63 лв. за 
MWh (3949.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 425.49  лв. за MWh при количество от 3782.1 
MWh. (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 411.64 лв. (210.47 евро) за MWh за 15 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 16 юни 2022 г. се повишава до 420.74 лв. за MWh (увеличение с 2.21 %) по данни на БНЕБ или 215.12 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 783.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 357.57 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     33,83%    2126.83 
Кондензационни ТЕЦ   39,04%    2454.68 
Топлофикационни ТЕЦ   3,72%    234.21 
Заводски ТЕЦ    1,74%    109.23 
ВЕЦ     4,99%    313.93 
Малки ВЕЦ    4,15%    261.05 
ВяЕЦ     0,34%    21.67 
ФЕЦ     11,74%    738.27 
Био ЕЦ      0,39%     24.27 
Товар на РБ         3955.15 
Интензитетът на СО2 е 373g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново поскъпване на електроенергията в Югоизточна Европа и спад в Германия регистрират борсите 
Румънската OPCOM затвори при цена от 236,28 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 215,12 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 236,28 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 239,63 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
232,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 320,29 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 
197,24 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 706,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 16 юни ще бъде 215,12 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 146,84 гвтч. Максималната цена ще бъде 299,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 12 ч и тя ще бъде 195,84 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 юни е 232,12 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 229,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 309,26 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч 
и тя ще бъде 181,31 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 431,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 юни на Словашката енергийна борса е 229,71 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 18 ч и  тя ще е 317,54 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 169,65 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 206,78 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 22 ч 
и  тя ще е 272,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 132,33 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 юни е 204,80 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
184,01 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 649,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 23 ч и тя 
ще достигне 254,40 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 134,67 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 201,97 евро/мвтч на 16 юни. Пиковата цена ще бъде 170,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 510 695,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 270,47 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 98,56 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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√ Водещите парламентарни групи в ЕП постигнаха компромис относно реформата на въглеродния пазар 
Трите най-големи политически групи в Европейския парламент, подкрепени от Зелените, постигнаха компромисно 
споразумение относно реформата на схемата за търговия с емисии на ЕС преди решаващия вот на пленарно заседание 
следващата седмица. 
Споразумението, постигнато от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), социалистите и демократите (S&D) и 
центристката Renew Europe (RE), беше представено преди ден. 
Основните му елементи са: 

• Намаляването на емисиите от индустриите, обхванати от СТЕ ще достигне 63% до 2030 г. в сравнение с нивата от 
2005 г. Това е нарастване от 61% според първоначалното предложение на Комисията. 

• Поетапно премахване на безплатните квоти за СТЕ за промишлеността между 2027 г. и 31 декември 2032 г. 
(Предложениетп на Комисията бе за периода: 2026-2035 г.). 

• Новият механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на граница (CBAM) ще започне да се прилага от 2033 
г. при замяна на безплатни квоти. Но ако CBAM бъде забавен или спрян, ще се прилага „предпазна мрежа“ с 
продължаващи безплатни квоти, докато CBAM в крайна сметка влезе в сила. 

• Коефициентът на линейна редукция (LRF), който определя годишния таван на квотите на CO2, налични за търг, ще 
достигне 4,6% до 2029 г. Ще бъде намален с 4,4% годишно между 2024 и 2026 г. и с 4,5% между 2026 и 2029 г. 

• Беше договорено постепенно „пребазиране“ на общото ниво на амбиция. 70 милиона квоти на CO2 ще бъдат 
изтеглени от пазара, когато ревизираната СТЕ влезе в сила. И тогава още 50 милиона ще бъдат извадени през 2026 
г. 

Удовлетворение навсякъде 
Сега компромисното споразумение ще бъде представено на Европейския парламент за пленарно гласуване на 22 юни. Ако 
се стигне до очакваното, преговарящите в парламента ще защитят текста по време на тристранни разговори със страните-
членки на ЕС и Европейската комисия за финализиране на реформата. 
Джите Гутеланд, шведски евродепутат от групата на социалистите, който гласува против реформата в изненадващ ход 
миналата седмица, заяви, че партията вече е доволна от компромиса. „Да, вярваме, че е по-добре, постигнахме баланс“, 
обясни тя пред Euractiv. Гутеланд беше особено доволен от повишената амбиция за линейния редукционен фактор, като 
каза, че той ще бъде удвоен в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия. 
„Мисля, че това е важно, защото комисията не удвои LRF. Те казаха, че са го направили, но всъщност не са го направили“, 
каза тя. 
ЕНП беше също толкова доволна, като заяви, че основните й цели са постигнати. 
„На първо място, ние искаме да постигнем целите“, определени в законодателството на ЕС за климата, за намаляване на 
въглеродните емисии с 55% преди края на това десетилетие, каза Естер де Ланге, холандски депутат от групата на ЕНП, 
която ръководи СТЕ преговорите за реформи в Европейския парламент. 
Втората цел, каза тя, е да се осигури „пространство за дишане“ за европейските индустрии, които „работят в много трудна 
икономическа ситуация“, причинена от инфлацията и нарастващите цени на енергията, подхранвани от войната в Украйна. 
Според де Ланге тази цел е постигната с една година отложена начална дата за постепенно премахване на безплатните 
квоти за индустрията – през 2027 г. вместо 2026 г. 
„Искаме да се уверим, че индустрията има място за инвестиране, за иновации, за да стане по-екологична, и следователно 
да запазим работните места в Европа“, обясни де Ланге. 
Ема Виснер, шведски депутат от Renew Europe, даде по-нататъшна информация за сделката по отношение на системата за 
„пребазиране“.„социалистите искаха по-високо повторно базиране, ЕНП абсолютно не искаше по-високо повторно 
базиране“, обясни тя, казвайки, че решението е намерено с увеличение на линейния редукционен фактор през 2029 г. 
„Това е новият елемент, който не беше гласуван миналата седмица“, каза тя. „Така че това означава, че LRF вече няма да 
бъде линеен… той ще бъде прогресивен“. 
Експортни отстъпки 
Друг важен аспект за ЕНП бе въвеждането на експортни отстъпки. Индустриите, обхванати от СТЕ, в момента получават 
безплатни квоти за цялото си производство, независимо дали се изнася или не. Тъй като CBAM в крайна сметка ще замени 
безплатните квоти, мнозина изразиха притеснения относно загубата на конкурентоспособност на световните пазари. 
За да се справи с това, компромисната сделка разширява режима на безплатни квоти за сектори, които зависят от износа. 
Отстъпката ще се прилага само за дела от продукцията, която се изнася, обясни де Ланге. 
След това Комисията ще направи оценка, за да прецени дали режимът е съвместим или не с правилата на Световната 
търговска организация. 
С трите най-големи политически групи в Парламента, евродепутатите имат сериозни надежди, че реформата ще бъде 
гласувана следващата седмица, обяснява изданието. 
„Сделката е добра. Никой няма да претендира за победа, никой няма да претендира за загуба. Всички имаме добра сделка 
от това“, каза Мохамед Чахим, холандски депутат от социалистите, който прокарва предложението за CBAM през 
парламента. 
„И много по-важно е, че ще осъществим този много важен законодателен акт със силна подкрепа от парламента. 
„Надявам се следващата седмица да успеем да внесем това през парламента, за да можем да започнем преговори с 
Европейския съвет, защото е много важно да финализираме този законодателен акт възможно най-скоро“, каза Чахим. 
Зелените също да гласуваха в подкрепа на проекта 
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Зелените, които отхвърлиха реформата на СТЕ миналата седмица заедно със социалистите. споделиха, че този път ще 
подкрепят компромисните изменения, въпреки че не са договорили сделката сами като партия. 
С подкрепата на Зелените се очаква компромисното споразумение да се осъществи лесно. „Това не беше лесно 
споразумение, но става дума за най-големия климатичен пакет в Европа“, каза в изявление евродепутатът от Зелените 
Майкъл Блос. „Засега защитата на климата може да е спокойна, целта за климатичното затопляне на планетата от 1,5 
градуса все още не е изоставена, обясни той. 
 
√ Европейските фондови пазари демонстрираха стабилен растеж в сряда 
С най-голямо дневно повишение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък ръст завърши британският FTSE 
100 
Търговията на фондовите пазари в Западна Европа се развиваше активно в сряда. Силният импулс за регионалните пазари 
в сряда дойде след няколко негативни търговски сесии в Европа, Азия и САЩ. 
Италианският индикатор на „сините чипове“ FTSE MIB показа особено силен ръст в очакване на извънредна среща на 
ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ), която започна в 12 часа българско време. Съветът на гуверньорите 
на банковия регулатор на еврозоната проведе извънредно заседание, на което обсъди текущите пазарни условия. 
Миналата седмица ЕЦБ запази основните лихвени проценти непроменени и сигнализира, че планира да ги повиши с 25 
базисни пункта през юли, а след това евентуално през септември. 
Днес, след заседанието стана ясно, че решения относно лихвите не са вземани, а беше съобщено, че банковият регулатор 
ще създаде инструмент за подкрепа на задлъжнели страни като Италия, Испания и Гърция. 
Доходността на 10-годишните италиански държавни облигации вчера надхвърли границата от 4% за първи път от 2014 г. 
Това повиши опасенията на инвеститорите, че ЕЦБ няма да може да повиши цената на заемите, като същевременно няма 
да допусне рязко повишаване на доходността на държавните облигации на най-уязвимите страни от еврозоната, пише 
„Ройтерс“. 
Статистиката 
В сряда Националната статистическа служба на Франция (Insee) публикува окончателните данни за инфлацията. 
Потребителските цени, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са нараснали с 5.8% на годишна база през 
май, което е най-бързият темп откакто се отмита този индикатор. 
Промишленото производство в Европейския съюз (ЕС) нараства през април 2022 г. с 0,3 процента спрямо март, сочат 
сезонно коригираните данни на Евростат. При страните от еврозоната увеличението е с 0.4 процента. На годишна база през 
април промишленото производство в ЕС намалява с 0.5 на сто. За страните от еврозоната спадът е значително по-голям, с 
2 процента. 
Пазарът 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.52%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+2.15%), следван от френския CAC 40 (+1%), испанския 
IBEX 35 (+0.9%), германския DAX (+0.8%) и британския FTSE 100 (+0.6%). Следобед възходящият тренд не само, че се запази, 
но се и ускори за повечето индекси. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък 
ръст завърши британският FTSE 100. 
Търговията 
Почти всички секторни индекси затвориха с повишения, но с най-голям ръст приключи измерителят на акциите на 
компаниите за пътувания и развлечения, който добави 4.3%, следван от индикатора на акциите на банките (3.2%). 
Акциите на италианската банка UniCredit поскъпнаха с 3.74%, след като кредиторът обяви прехвърлянето на портфейл от 
необслужвани кредити на стойност 1.1 милиарда евро към секюритизиращата агенция Itaca SPV Srl. Това е петата подобна 
сделка по правителствената програма за намаляване на размера на "лошите" кредити в баланса на най-голямата 
италианска банка. 
Капитализацията на британския търговец на дребно WH Smith нарасна със 7.14%. Компанията, която притежава верига 
магазини на летища и гари, отчете ръст на приходите през третото финансово тримесечие до ниво със 7%, по-високо в 
сравнение със същия период преди пандемията 2019 г. 
С повишение от 7.88% завършиха книжата на швейцарската софтуерна компания Temenos, специализирана в 
разработването на корпоративен софтуер за банки и финансови услуги, след като спечели договор за цифрова 
трансформация с американска банкова група. 



16 

 

На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на германския производител на опаковки Gerresheimer AG, които скочиха с 
15.75%. 
Сред печелившите бяха и акциите на френския производителя на авточасти Faurecia SE, които поскъпнаха с 4.96%. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на шведския производител на медицински изделия Getinge AB, които спаднаха 
със 17.52%, след като компанията намали прогнозата си за 2022 г. 
Сред губещите бяха и акциите на Hennes & Mauritz AB (H&M), които се понижиха с 6.50%, въпреки че собственикът на 
втората по големина верига за дрехи в Европа отчете 17% ръст на приходите през второто тримесечие на фискалната 2022 
г., който се оказа и по-силен от очакванията на пазара. 
 
Мениджър 
 
√ Асен Василев: 2,5 млрд. лв. са дадени за прикрито строителство 
Близо 2,5 млрд. лв. са дадени за прикрито строителство. Това обяви финансовият министър Асен Василев на извънреден 
брифинг. Комисия от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 
финансите е прегледала 34 рамкови договора, подписвани между 2018-2020. Предмет на договорите бил текущ ремонт и 
поддръжка, съобщи Нова тв. „Това значи отстраняване на повреди, зимно прочистване, разчистване след катастрофи. 
Текущ ремонт и поддръжка не изисква одобрени инвестиционни проекти, не изисква надзор, не минава през комисия. 
Текущ ремонт и поддръжка не се приема за строителство. А за текущ ремонт не се дава и гаранция. Около 1000 на брой са 
направените възлагания по тези процедури, на стойност над 3,419 милиарда”, обясни Василев.   
„От 3,419 милиарда – 1 милиард са за текущ ремонт и поддръжка, над 2,462 милиарда са прикрито строителство, което е 
възложено без одобрени инвестиционни проекти, без строителен надзор, без актове и протоколи, без комисия, която да 
приеме качеството. Това строителство е без гаранция”, заяви Василев. 
„Ако АПИ се беше придържала към текущ ремонт, нямаше да сме във финансовия казус, в който сме в момента. 
Нарушението на Закона за обществените поръчки се дължи изцяло на прикрито строителство. Става въпрос за почти 2,5 
милиарда”, каза Василев. „79% от допълнителните извънредни задания са инвестиционно проектиране, основен ремонт 
и реконструкция, които изискват оценка за съответствие, инвестиционни проекти, разрешение за строежи, надзор, 
гаранция. Реално 80% от направените възлагания ги нямат, а би следвало да ги имат. Тези отсечки са незаконни строежи, 
по смисъла на Закона за устройство на територията. Те представляват неправомерна държавна помощ, тъй като са 
възложени на неконкурентен принцип”, смята Василев. „Някои практики са меко казано „скандални”, каза финансовият 
министър. Той даде пример с отсечка от път край Смолян. Става въпрос за превантивен ремонт на път, на стойност над 45 
милиона лева. „Строителството е възложено на 28 август 2020 г., а проектирането на 5 ноември 2020 г. Явно някой е 
ползвал машина на времето, след като е възложено проектирането около 2 месеца и половина по-късно и с машина на 
времето сме се върнали 3 месеца, за да възложим проекта с точност до стотинка”, поясни Василев. 
Междувременно от регионалното министерство съобщиха, че вицепремиерът и ресорен министър в оставка Гроздан 
Караджов е сезирал прокуратурата с доклада на междуведомствената работна група за извършване на проверка на 
констатациите в него. Той е разпоредил на ДНСК да провери всички констатации в доклада, свързани с твърдения за 
нарушения на Закона за устройство на територията. Последвала е заповед от началника на ДНСК да бъдат проверени на 
място и по документи всички проблемни пътни участъци, изредени в доклада, публикуван на сайта на МРРБ. Можете да 
се запознаете с него тук. 
 
√ БВП – къде сме ние сред останалите в ЕС (сравнителен анализ, част 1) 
Българската икономика ще нарасне с 2.6% през тази година, са очакванията на Световната банка, която намали прогнозата 
си с 1.2 пр.п. от януари. Ръстът ще се ускори през следващата година до  4.3 на сто. Брутният вътрешен продукт е 
обобщаващ индикатор за икономическата активност в страната. В следващите редове Мениджър Нюз ще проследи 
неговата динамика в 27-те членки на ЕС, като използва данни на Trading Economics. 
България 
Брутният вътрешен продукт (БВП) в България се е увеличил с 0,84% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 
предходното тримесечие. 
Българската икономика се ускори с 4% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на миналата година. Така 
за четвърто поредно тримесечие БВП на страната отбелязва ръст след повече от една година период на свиване. 
 

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-okonchatelen-doklad-na-mejduvedomstvena-rabotna-grupa-naznachena-sus-zapoved-zmf-91-0702-2022-g-i-rd-02-14-160-07-02-2022-g-na-zamestnik-ministur-predsedatel-i-ministur-na-finansite-na-republika-bulgariya-asen--85780/


17 

 

 
 
Ръстът на крайното потребление се забави (5.2% срещу 7.2% през Q4 на 2021 г.), докато брутното образуване на основен 
капитал продължи да намалява (-5.6% срещу -15.6%), макар и с по-забавен темп. За разлика от тях нетното външно търсене 
е отрицателно. Износът нарасна с 6,5% на годишна база, но вносът го изпревари с по-бързи темпове от 13,5%. 
На тримесечна база БВП на България нарасна с 0,8 процента, забавяйки се спрямо ръст от 1,3 процента през последното 
тримесечие на 2021 г. 
 

 
 
В България потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и формира дял от 63%, следвано от бруто 
образуване на основен капитал (21%) и държавни разходи (17 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 65% от БВП, 
докато вносът представлява 66 на сто. Приносът им към БВП е 1 на сто. 
Австрия 
Австрийската икономика нарасна с 1.5% за първото тримесечие на 2022 г. под предварителната оценка за 2,5%-ен ръст. 
Потреблението се сви по-малко в сравнение с предходното тримесечие (-0.4% срещу -1.4% през Q4) на фона на 
възстановяване на потреблението на домакинствата (0.7% срещу -4% през Q4). Бруто образуването на основен капитал се 
възстановява както в жилищните (1.7 срещу -2%), така и в нежилищните сгради (4.6 срещу -1.6%). Износът нарасна с 2.3%, 
а вносът – с 3.7%. 
На годишна база ръстът на икономиката е с 9.5% - значително повече в сравнение с предходното тримесечие, когато 
отбелязаният ръст бе 6.3% през предходното тримесечие. 
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БВП на Австрия се е увеличил с 9.5% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година, 
надминавайки предварителните оценки за 8.7%-ен ръст и след ревизирано нагоре увеличение от 6.3% през предходното 
тримесечие. Настоящият ръст е само с 0.5 процента над съответното тримесечие през предпандемичната 2019-а, 
подкрепен от почти всички сектори на икономиката, по-специално промишлеността, строителството, търговията и храните 
и недвижимите имоти. 
 

 
 
Основен принос към австрийската икономика има секторът на услугите (63% от общия БВП), солиден индустриален сектор 
(25%) и малък, но силно развит селскостопански сектор (1%). В разходната част основният компонент е потреблението на 
домакинствата (54%), следвано от бруто образуване на основен капитал (22%) и държавни разходи (20%). Нетният износ 
на стоки и услуги добавя 3% към БВП, тъй като износът представлява 53%, а вносът - 50 на сто. 
Белгия 
БВП на Белгия нарасна с 0.5% от януари до март 2022 г., малко над предварителната оценка от 0.3% и след ръст от 0.4% 
през четвъртото тримесечие на 2021 г. Наблюдава се увеличение на добавената стойност в услугите (0.8%) и строителството 
(0.7%), но намаление в промишлеността (-0.7%). 
По отношение на разходите, както частното потребление (0.5%), така и инвестициите във фиксирани средства (1%) се 
увеличиха, докато държавните разходи намаляха (-2.5%). В същото време нетното външно търсене оказа положително 
влияние върху икономиката, тъй като вносът спадна с 1.1%, докато намалението при износа е по-бавно – с 0.9%. На годишна 
база икономиката нарасна с 4.9%, също над предварителните оценки от 4.6%, но се забавя от 5.7% растеж през четвъртото 
тримесечие. 
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БВП се е увеличил с 4.9% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година. 
 

 
 
В Белгия потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 52%, следвано от държавните 
разходи (25%) и бруто образуването на основен капитал (23%). Износът на стоки и услуги представлява 84% от БВП, докато 
вносът представлява 83 на сто. 
Германия 
БВП на Германия нарасна с 0.2% през първите три месеца на 2022 г., като се възстанови от свиването с 0.3% през 
предходния период. Ръстът бе подкрепен основно от възстановяването на капиталообразуването (2,7% спрямо това през 
Q4 на 2021-а) на фона на възстановяване на инвестициите в строителството и по-бързото нарастване на инвестициите в 
машини и оборудване. Междувременно държавните разходи бяха намалени (0.1% срещу 0.2%), като потреблението на 
домакинствата спада с по-меки темпове (-0.1% срещу -1.3%). Междувременно нетният износ имаше низходящ ефект върху 
икономиката (-2.1% срещу 3.8%), докато вносът продължи да расте (0.9% срещу 4.1%). 
Войната в Украйна и свързаните с нея санкции оказват въздействие върху много части от икономиката и обществото от 
края на февруари. На годишна база икономиката нараства с 3 на сто. 
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БВП на Германия се е увеличил с 3.8% през първото тримесечие на 2022 г., малко над очакванията за 3.7% увеличение и 
бележи най-бързия годишен растеж от три тримесечия. 
 

 
 
Германия е петата по големина икономика в света и най-голямата в еврозоната. Страната е вторият по големина износител 
в света – той представлява повече от една трета от националното производство. Експортът на стоки с висока добавена 
стойност е основният двигател на растежа през последните години. Състав на БВП по отношение на разходите: 
потребление на домакинствата – 55%, бруто капиталообразуване – 20%, от които 10% в строителството, 6% - в машини и 
оборудване, и 4% - в други продукти, и държавни разходи – 19 на сто. Износът на стоки и услуги представлява 46% от БВП, 
докато вносът е 39%, добавяйки 7 на сто към общия БВП. 
Гърция 
Икономиката на Гърция се разрасна с 2.3% на тримесечие през първите три месеца на 2022 г., ускорявайки се от 
ревизираното нагоре увеличение от 0.8% през предходния период. Растежът се дължи на потреблението на домакинствата 
(2.5 процента срещу 2,9 процента през четвъртото тримесечие), държавните разходи (1.8% срещу -1.6 на сто) и 
инвестициите във фиксирани средства (3.7% срещу 2 на сто). 
В същото време нетното външно търсене допринесе за растежа, тъй като износът (-3,6% срещу 7,2% през Q4) спадна по-
малко от вноса (-5,6% срещу 5,6%). На годишна база БВП нарасна със 7%, след ревизирано нагоре увеличение от 8.1% през 
предходното тримесечие. Правителството предвижда ръст от 3.1% тази година и 4.8% през 2023 г. 
 

 
 
БВП на Гърция се е увеличил със 7 процента през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната 
година. 
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Гръцката икономика се базира на услугите и на туризма. След влизането на страната в ЕС през 1980 г. и еврозоната през 
2000 г. гръцката икономика отбеляза високи темпове на растеж. И все пак, тъй като тази експанзия бе подхранвана основно 
от достъпа до евтини кредити и растежа на публичния сектор, през 2008 г. бюджетният дефицит и държавният дълг 
достигнаха неустойчиви нива. В резултат на това Гърция се сблъска с най-тежката криза от 1974 г. и се наложи спасителна 
програма с тежки реформи на МВФ и ЕК.  
Дания 
Датската икономика се сви с 0.1% през първото тримесечие на тази година спрямо 3%-ен ръст през Q4 на 2021-а, показват 
предварителните данни. Това беше първото свиване на БВП от първото тримесечие на миналата година, дължащо се на 
наложените ограничения за COVID-19, свиването на потреблението на потреблението на домакинствата (-1.2 срещу -0.8% 
през четвъртото тримесечие), така и от държавните разходи (-1.8% срещу 2.6%), докато нетното външно търсене повлия 
негативно върху БВП. Износът намаля с 1.1% (при 4.8% през Q4), докато вносът падна с 2.1% (при 1.1% през Q4). 
Междувременно инвестициите в основен капитал нарастват по-бързо (2.6% срещу 2.4% през Q4). На годишна база 
икономиката нарасна с 6.7 на сто, след ръст от 6.8% през четвъртото тримесечие на миналата година. 
 

 
 
В Дания потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП – 49 на сто, следвано от държавните разходи 
(27% - най-високите в ЕС) и бруто образуване на основен капитал (19 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 54% 
от БВП, докато вносът представлява 48%, което представлява 6%-ен дял в общия БВП. 
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В Дания потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 49 процента от общото му 
използване, следвано от държавните разходи (27 процента, най-високият сред страните от ЕС) и бруто образуване на 
основен капитал (19 процента). Износът на стоки и услуги представлява 54 процента от БВП, докато вносът представлява 
48 процента, добавяйки 6 процента от общия БВП. 
Естония 
БВП в Естония се е увеличил с 0.1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното. 
 

 
 
Естонската икономика нарасна с 4.3% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., забавяйки се от 8.6% експанзия 
през предходния период. Това е най-слабият растеж от първото тримесечие на 2021 г. Частното потребление се повиши с 
8.3% (спрямо 7.9% през Q4) основно от ресторанти, облекло и обувки, транспорт, отдих и развлечения. Нетното външно 
търсене допринесе положително за растежа на БВП, тъй като износът нарасна с 12.9%, докато вносът – с далеч по-
скромните 4.4 на сто. Междувременно инвестициите намаляват с 12.9%, поради спада на вложенията на предприятията в 
компютърен софтуер и бази данни (-84.5%). Най-съществен е приносът на ИКТ, транспорта и съхранението, както и 
професионалните, научни и технически дейности. 
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Потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП - 52%, следвано от бруто образуване на основен капитал 
(25% - едно от най-високите сред страните от ЕС) и държавни разходи (20 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 
84% от БВП, докато вносът представлява 81 на сто, добавяйки 3 процента към общия БВП. 
(следва в утрешното издание на бюлетина) 
 
√ С електронното трудово досие могат да се назначават служители, без дори да сте ги виждали на живо 
Георги Габров е ръководител на екипа от специалисти, който стои зад разработката на електронното трудово 
досие sHRedy. С повече от 8 години опит в сферата на бизнес консултирането и имплементирането на софтуерни решения 
за управление на човешките ресурси. Той беше участник в проведения вчера форум HR Next Level, организиран от списание 
„Мениджър“. 
Господин Габров, колко компании в България са въвели „Безхартиен HR“ – напълно дигитализирани HR процеси? Кои са 
те и какво е общото между тях? 
Не знаем със сигурност точната бройка, но според наши проучвания са не повече от 20, като за 8 от тях, можем да говорим 
от първа ръка, тъй като са наши клиенти. Част от тях например са Telus, Software Group, Ventures Lab, Soitron, Nexo. Общото 
между тях е, че това са компании, които управляват и привличат високо квалифицирани специалисти от различни сфери. 
За тях е важно винаги да са на „сигурната страна“ и да имат свободата, да разменят документи със своите служители от 
всички точки на света. С електронното трудово досие могат да назначават служители, без дори да са ги виждали на живо. 
Биха могли например да генерират и изпратят анекс или друг тип документ, до цялата организация, само с няколко клика, 
за не повече от 10 минути. 
Навлизането на HR дигитализацията ще доведе ли до нуждата от по-малки HR екипи? Т.е. съкращения? Защо? 
Не смятам, че ще възникне нужда от намаляване на HR екипите, по-скоро те ще могат да оптимизират и автоматизират 
работата си и да се фокусират върху истински важните от HR гледна точка неща, а не върху купищата от документи и тяхната 
логистика и съхранение. Всъшност, обикновено самите HR-и се свързват с нас, тъй като разбират и са наясно какви биха 
били ползите за тях от имплементацията на едно такова решение. 
На 15 юни „Мениджър“ проведе Next Level HR - събитието бе естествено продължение и кулминация на 
дългогодишната стратегия на „Мениджър“ да обсъжда теми, свързани с лидерство и успешни работодателски 
практики във всички свои канали. То постави ключови и важни въпроси пред бизнеса в България днес като как намира, 
обучава и задържа служители в условия на предизвикателен пазар на труда; как успява да ги ангажира повече в 
изграждане на имиджа на компанията; как се намират специалисти извън България; как се намират 
висококвалифицирани кадри; как се управлява успешно и нов, и утвърден работодателски бранд. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0435 
Курсът на еврото днес остана над прага от 1,04 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0435 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0431 долара. 
 
√ Цените на петрола се възстановяват от вчерашния спад 
Цените на петрола се възстановиха в ранната търговия в четвъртък след резкия спад в предходната сесия, предизвикан от 
ограничените доставки на петрола на фона на пиковото лятно потребление, пише Ройтерс. 
Цените паднаха с над 2% за една нощ след решението на Федералният резерв на САЩ да повиши основната си лихва със 
75 базисни пункта до диапазона от 1,5-1,75%. Това е най-голямото увеличение от страна на централната банка от 1994 г. 
насам, като то идва на фона на високата инфлация в САЩ. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,32 долара, или 0,27%, до 118,8 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,58 долара, или 0,50%, до 115,9 долара за барел. 
Вниманието на инвеститорите остана насочено върху ограничените доставки и стабилното търсене, тъй като западните 
санкции ограничиха достъпа до руски петрол. 
„Като цяло вчерашната сесия бе волатилна на почти всички пазари“, коментира Хауи Лий, икономист в сингапурската банка 
OCBC. 
„Фундаментите на пазара предполагат, че всяко понижение в цените на петрола вероятно ще бъде краткотрайно, или 
плитко, а най-вероятно и двете“, добави той. 
Оптимизмът, че търсенето на петрол в Китай ще се възстанови, докато страната облекчава ограничителните мерки срещу 
разпространението COVID-19, също подкрепи перспективата за цените. 
„Възстановяването на търсенето в Китай и очакваното сезонно нарастване на търсенето на петрол от страна на страните от 
ОИСР през август говори за възходящ ценови риск през третото тримесечие на 2022 г.“, каза Баден Мур от National Australia 
Bank. 
Производството на суров петрол в САЩ, което до голяма степен е в застой през последните няколко месеца, нарасна със 
100 000 барела на ден миналата седмица до 12 милиона барела на ден. Това е най-високото ниво от април 2020 г., показват 
данните на Администрацията за енергийна информация. 
През седмицата до 10 юни запасите на суров петрол и дестилати в САЩ нараснаха, докато запасите на бензин спаднаха, 
посочват още от агенцията. 
 
 
 

https://shredy.bg/
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/next-level-hr
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/next-level-hr
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Вот на недоверие към правителството и искане за отстраняване на председателя на парламента – ще оцелее ли 
управляващата коалиция. Гост: Кристиан Вигенин – заместник-председател на Народното събрание от БСП 

- Скандали и разпад в управлението – кой клати властта и как ще се пренареди политическият пъзел. Гост: Евелина 
Славкова – социолог; Първан Симеонов – политолог; Петър Чолаков – политолог 

- На живо от Перник: Кой допусна хора да бъдат безнаказано пребивани по улиците и как реагират институциите 
- Агресивни кучета тормозят хасковското село Въгларово. Има ли решение – очаквайте на живо 

Нова телевизия, „Здравей, България“  
- Политическа криза. Ще бъде ли свален Никола Минчев от председателския пост в Народното събрание. Очаквайте 

на живо коментарите на политическите сили и гласуването в парламента 
- Спецакция и арести след жестокия побой над футболен треньор в Перник 
- Дете е с опасност за живота след нахапване от куче. Как се стига да тежкия инцидент 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За саниране вече ще е нужно съгласие на 50% съседи, а не 67% 
в. Труд - Киро предал България още през февруари 
в. Телеграф – Рецидивисти щурмуват села 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Без свободен пазар на ток за хората и поправки в още 21 закона 12 млрд. от Евросъюза висят 
в. 24 часа – Северна Македония - втора платформа за вота на недоверие и нов формат на властта 
в. Труд - Избори на 25 септември 
в. Труд - Инфлацията с рекорд за последните 24 години 
в. Телеграф - Натресоха нс да решава за Скопие 
в. Телеграф - Европа ни санира безплатно 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Станислав Владимиров кмет на Перник: Гледах на видео бруталността, с която младежът от Перник пребива 
човек, и аз се обадих на Иван Гешев. Не спах цяла нощ 
в. Труд - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд": Измекярството се рекламира като висша форма на отговорност към 
Родината 
в. Телеграф - Валентин Кънев, председател на Българската черноморска петролна и газова асоциация: Има голям шанс да 
открием газ в морето 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бий твореца с партиен билет 
в. Труд - Причини за неуязвимостта на Зеленски 
в. Телеграф - За бога братя, вземете подаръка от ЕС 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 юни 
София 

- От 07.45 часа ще се изтегли вариантът по математика за националното външно оценяване за VII клас 
- От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Национален кръг „За Македония“ 
- От 09.00 часа в София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати, зала 3.) ще се проведе Кръгла 

маса съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България на тема: "Практически проблеми на 
обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права". На 
събитието ще присъстват министърът на правосъдието на Република България г-жа Надежда Йорданова, както и 
зам.-министърът на правосъдието г-н Борислав Ганчев, зам.-посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. 
Пр. Юриен ван дер Хорст и председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев. 

- От 10.00 часа в национален пресклуб, БТА, бул. Цариградско шосе № 49 Сдружение „За достъпна и качествена 
храна“, ще проведе пресконференция и публично представяне на официалния уебсайт на Сдружението 
www.zdkh.bg. 

- От 11.00 часа в Детския отдел на Столична библиотека (пл. „Славейков“ №4А) заместник-кметът Мирослав 
Боршош, Зорница Христова, Ясен Григоров и Андрей Младенов ще представят книгата „Раковски супергерой“. 

- От 13.00 часа в Конферентната зала на Българската стопанска камара ще се проведе пресконференция на тема 
"Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения". 

- От 18.00 часа в Национална галерия/ Музей на изкуството от периода на социализма ще бъде открита изложбата 
„Последният първи“. Изложбата има за цел чрез образа на Тодор Живков в произведенията на български и 
чуждестранни автори да разкрие един сложен аспект на изкуството от тоталитарната епоха, а именно отношението 
„изкуство-власт“. 

*** 
Варна. 
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- От 10.00 часа в Юнашкия салон във Варна ще стартира форум, който Карин дом организира във връзка с проекта 
"Бебешка кутия". 

- От 11.00 часа в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, ще се проведе пресконференция с участието на 
Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, Джим Кроу - президент на Европейската асоциация на 
доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD) и Георги Георгиев, председател на Национален 
алианс за социална отговорност по повод развитие на социалните услуги в новите условия на закона за социалните 
услуги и подзаконовата уредба. 

- От 12.30 часа в Зала 1 на Икономическия университет ще се проведе пресконференция на УС на ИДЕС, която ще се 
проведе непосредствено преди старта на двудневната дискусия на тема: „Счетоводството и одита в България – 
натрупаният опит след последните промени“. 

- От 18.00 часа в Основната сграда на РБ „Пенчо Славейков“ на бул. Сливница №34 ще се проведе среща-разговор с 
Георги Генчев за неговата първа книга от поредицата за историята и развитието на професионалната фотография 
във Варна. 

- От 19.00 часа на входа на Морската градина ще бъде открит 15-я Международен фотографски салон Варна 2022  
*** 
Перник. 

- От 10.00 часа в Двореца на Културата в Перник (пл. Крака 1) ще се проведе младежки диалог с г-жа Андриана 
Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“ на Европейската комисия. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в Германо-българския център за срещи в град Пловдив, ул. Екзарх-Йосиф 7А, Посланикът на 
Федерална република Германия в Република България г-н Кристоф Айххорн ще отличи шестима български 
ученици.  

*** 
Свищов. 

- От 20.00 часа на пл. "Алеко" ще се проведе тържествен концерт-церемония Община Свищов ще отбележи 140-
годишнината от основаването на Първата детска градина у нас. 

*** 
Стара Загора. 

- От 15.00 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се състои пресконференция по проект “Предоставяне на 
комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, финансиран от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство  

*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в Административен съд - Шумен ще се проведе заседание по първото от делата на Изправи се.БГ в 
Шумен срещу ограбващото преизчисляване на пенсиите. Това е първото дело в Шумен, което очакваме да бъде 
обявено за решаване. Изправи се.БГ заведе над 150 дела на пенсионери от цялата страна срещу начина, по който 
бяха увеличени пенсиите в началото на годината, ощетявайки пенсионерите. 

- От 1800 часа в Художествена галерия "Елена Карамихайлова" ще се открие годишната изложба на "Арт" школа и 
клуб "Информационни технологии" към ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов" гр. Шумен. Молбата ни е да публикувате 
информацията на страниците си. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 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 2021 г. 

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

